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Den evigt efterspurgte dj  troner som  
nattens dronning. Etableret undergrund, lesbisk ikon,  

feteret femme fatale og provokatør, der konsekvent har  
valgt det pæne liv fra. Men også et menneske, som kender  

omkostningerne. Og er kronisk bange for at miste 
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AN MAN VÆRE 
etableret og samtidig 
tilhøre undergrunden? 
Om nogen kan, kan 
Maria Gerhardt alias 
Djuna Barnes eller 
simpelthen Mørkets 

Fyrstinde, som hun på et tidspunkt yndede at 
kalde sig. Igennem størstedelen af det så småt 
snerpende årti har den kvindelige dj med de 
højrøstede holdninger og den råbende på-
klædning været hvor som helst når som helst 
i det københavnske natteliv. En tornado med 
langt sort hår, fl agrende gevandter, solbril-
ler og hatten på skrå. Så snart, det lugter en 
smule af ny trend, ny klub, ny musikgenre, 
optræder den kvindelige pladevenders kunst-
nernavn på plakaten. Samtidig har Djuna 
Barnes konsekvent gennem sit 30-årige liv 
valgt en anden vej end den gængse. Hun har 
gjort oprør mod det normale og det pæne. Sat 
sig selv på spil overalt, i alt. 

Djuna Barnes er faktisk så allestedsnærvæ-
rende i det pulserende natteliv, at en større 
dansk avis for nylig observerede hende til en 
fest, hvor hun end ikke havde sat sine udtråd-
te gummisko. Formentlig fordi hun jo burde 
have været der, hvis den da var noget værd. 

Alligevel fl yver der sjældent en dag, uden 
frygten melder sig i hendes bekymrede hoved. 
En frygt for, at interessen fordufter som dug i 
solopgangen. At hun en skønne nat ikke læn-
gere farter fra reception til fest til spillested 
for at holde kog i dansegulvene.

– Jeg tror endnu ikke, jeg har mærket en da-
lende interesse. Men jeg tænker det hele tiden 
… at næste måned, dér ringer de nok ikke, 
fortæller hun fra sofaen i sin snævre lejlighed, 
som gemmer sig i et stykke ingenmandsland 
mellem de københavnske bydele Vesterbro og 
Frederiksberg.

På dørtelefonen står der Maria Gerhardt, 
hendes borgerlige navn. Væggene bugner af 
billedramme på billedramme med slogans, 
fi gurer, skønne kvinder i obskøne positurer og 
en original Michael Kvium, sågar. På toilettet 
en bunke med vasketøj og et eksotisk udvalg 
af hovedbeklædninger. Reolerne bobler med 
vinylplader, musikbøger, litterære klassikere 
og enkelte bestsellere. På sofabordet hviler 
mobilen sig – den mobil som Djuna Barnes 
igennem nogle uger har brugt til at taste 
sms-tanker fra sin vindskæve døgnrytme 
til Ud & Ses redaktion. Og midt i stuen det 
allervigtigste. En mikserpult med pladespil-
lere, harddisk og laptop agerer det lille hjems 
husalter. Det er her, hun holder sig i form, 
tester sprøde lyde og sammensætter endnu en 
nats repertoire fra tusindvis af vinyler, cd’er 
og mp3-fi ler.

SMS 26/05/2008 19.31
Det regner, hvilket er fint, når 

det er mandag. Jeg er altid ag-

gressiv om mandagen.

HVER GANG vi senere på eftermiddagen tager 
hul på et alvorligt emne, tager Djuna Barnes 
hul på en ny cigaret. Trækker vejret dybt i 
de dunkle lunger og indleder sætningerne 
stønnende. Dj’en ville også ryge nu, hvis hun 
kunne, men hun er lige stået op og har endnu 
ikke hentet smøger, selvom det er mandag, 
og klokken er over 12. I stedet løser hun det 
akutte behov ved at skrabe tobak sammen fra 
et par halve skodder. 

Thi ryges skal der, når talen nu er faldet på 
det Djuna Barnske sortsyn. Det har altid været 
der, og det er ikke sådan at ryste af. Hun er 
med egne ord en elendighedsteoretiker. 

– Jeg har det med at forvente det værste, 
for så kan jeg ikke blive skuffet. At de nok ikke 
ringer i næste måned, eller at klimaet snart 
kollapser. At denne forelskelse næppe holder. 
For mig har det altid været vigtigt ikke at være 
for glad. Er du først rigtig glad, er du også 
rigtig angst for at miste, mumler hun uden at 
søge øjenkontakt. 

Så hæver den formummede skikkelse hagen, 
og to kugler grøn iris lyner inden for den, 
formentlig, nysatte eyeliner. Djuna Barnes 
fortæller om den verbale endefuld, som en af 
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veninderne uddelte for nylig. Det var blevet 
for meget med sortseeriet, lød beskeden. Dj’en 
griner og gengiver venindens opsang:

– ’Nu må det snart være slut med din selv-
medlidenhed’, sagde hun. ’Alle ved, at du 
har væltet dig i sex, stoffer og rock’n’roll de 
seneste fem år, og jeg gider kraftedeme ikke 
høre mere brok’. 

Djuna Barnes ved godt, at veninden har en 
pointe. Men også, at det er forbandet svært 
at give slip på den trodsfølelse, der har ageret 
drivkraft i hendes foreløbige karriere som 

succesfuld alfahun i en mandsdomineret, 
sundhedsskadelig og udmagrende branche.  

– Når jeg læser det her interview, skal fryg-
ten være endeligt begravet. Jeg er træt af at 
være så bange. Det må være mit budskab til 
dig, trumfer hun og maser cigaretten mod 
askebægret.

Da Djuna Barnes sådan for alvor fik sig et 
navn i nattelivet, nagede tvivlen også. Det 
var i 2002, og hun fornemmede, at spille-
stedernes bookere ikke altid foretrak hende, 
fordi hun var fiks på fingrene og havde flair 

for, hvad der kunne tænde op under de sved-
dryppende masser. Havde flow. Ofte ringede 
de, fordi det var blevet smart at smække en 
kvindelig dj øverst på menukortet:

– Efterhånden kommer der en del unge pige-
dj’s og spørger, hvordan de bedst tackler deres 
usikkerhed. Mit råd er, at de skal tro på hver 
eneste sang, de vælger. Ellers er det for hårdt. 
Men jeg mærker da stadig den samme følelse i 
maven. Af og til.

Nu om dage hyrer bookere og spillesteds-
ejere Djuna Barnes, fordi de ved, at hun 
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trækker et fast følge af musikelskere med sig. 
Fordi hun varierer – fra den hippeste newyor-
kerdisco over råt produceret indierock til new 
romantic-klassikere – og fordi numrene fletter 
sig ind i hinanden med energifyldte klimakser 
af intensitet og efterfølgende afspænding, in-
den næste rush sætter ind som en tyv i natten.

Den slags underholdning kaperer de færre-
ste pladevendere at levere torsdag til lørdag, 
weekend efter weekend. Kun veteranen Kjeld 
Tolstrup, der har tronet som dj-godfather i 
mere end 20 år, og Danmarks internationale 
technotrumf, Anders Trentemøller, er vel lige 
så eftertragtede herhjemme netop nu. 

SMS   24/05/2008   22.52
Jeg ser Internationalt Melodi 

Grandprix med min far. Jeg er 

tømmermændsramt, overfølsom 

og underligt interesseret i alting. 

Og jeg har lige aflyst et job, fordi 

jeg ikke gider forlade Vesterbro.

MARIA GERHARDT var fra første færd vant til 
at okse rundt i begivenhedernes centrum. Da 
hun fyldte to, flyttede forældrene i kollektiv. 
Året var 1980, og den lille familie delte en 
gammel gård med et par andre par i lands-
byen Dragør på Amager. Som eneste barn 
skortede det ikke på opmærksomhed. Hun 
krævede den også.

– Jeg kan svagt huske, at der var marker og 
høns. Og en særling uden tænder inde ved 
siden af. Så hvis alle de seks voksne var ånds-
svage, kunne jeg løbe hjemmefra og gemme 
mig hos ham. 

Djuna Barnes husker også, at hendes far 
syede kjoler til sine piger.

– Det var jo i efterdønningerne fra de vilde 
1970ere, så det var et kollektiv i den helt 
bløde udgave.

Flemming, som faderen hedder, er ikke 
hendes biologiske ophav, men det føles sådan. 
Mor Pia mødte ham, da de begge studerede 
til pædagoger, og smaskforelskelsen var ifølge 
datteren øjeblikkelig. Flemming adopterede 
snart Maria. 

– Tænk, at man kan finde sådan én, en rigtig 
far, på seminariet. 

Forældrene blev skilt i de tidlige 1990ere. 
Mens den seks år yngre søster kæmpede for 
at holde sammen på flokken, accepterede 
Maria nærmest per refleks, at kernefamilien 
flækkede. 

– Jeg delte bare ikke den dér romantiske 
drøm, lyder ræsonnementet 18 år senere.

Efter et trangt mellemstop fik moderen og de 
to døtre en større lejlighed i Dragør. Plads var 
lige, hvad den weltschmerzramte pige behø-
vede. En værelsesdør at lukke til verden.

– Min mor snakker stadig om den periode. 
’Jeg så ikke andet end den dør’, siger hun. Af 
og til turde hun banke på, hvis hun skulle i 
kontakt med mig, men ikke altid.

Den viltre Maria virkede så vred på det hele, 
at hun til sidst blev henvist til distriktspsykia-
trien for at få gjort noget ved sin dybe teena-
gedepression.

– Det var noget offentligt pis og overhovedet 
ikke godt for mig. Men der skulle bare ske et 
eller andet. Jeg var lige begyndt i gymnasiet 
og følte mig så træt af det hele.

Når Maria forskansede sig på sit værelse, 
var hun alene med en pladesamling, der over-
vejende bestod af dyster, grænsende til det 
deprimerende, 1980er-rock a la Joy Division. 

Mens det kneb med at knytte tætte ven-
skaber, kom hun godt ud af det med musik-
ken. Hun blev også ekstremt fascineret af 
bz-bevægelsen, der stjal overskrifter ved de 
Nørrebro-uroligheder, som fulgte i kølvandet 
på det danske ja til EU og Edinburgh-aftalen 
18. maj 1993. Oprøret og det kontrære kunne 
hun genkende i sig selv, men hun havde endnu 

ingen kontakt til de autonome miljøer. I stedet 
designede hun egne tøjmærker med bz- og 
antinazisymboler og syede hættetrøjer.

Musikken og punkæstetikken bag værelses-
døren på Amager blev Marias link til et socialt 
liv på Christianshavns Gymnasium, hvor hun 
ellers følte sig alt andet end tryg. Igen og igen 
fandt hun sig fastfrosset i et hjørne med para-
derne oppe:

– Jeg forstod ikke noget. Jargonen, de so-
ciale koder. Jeg var alvorligt sat af. 

Hvad gjorde du så for at få venner?
– Jeg havde jo lagt mærke til de her to 

piger fra en af parallelklasserne. De var også 
provinspunkere. Fra Allerød og Farum. Helt 
ærligt, så gik jeg benhårdt efter at gøre ind-
tryk på dem.

Fx noterede hun, at den ene med sprit-
tusch havde skrevet Nick Cave på sin taske. 
Efter skole tog Maria ind til byen og købte 
plader med den dystre australier for straks 
hjemvendt til sit værelse at terpe løs i hans 
bagkatalog. 

Et par dage senere i gymnasiekantinen kun-
ne den opmærksomme iagttager følge hende 
skråne over linoleumsgulvet og tage kontakt 
til pigen med Nick Cave-tasken og ryste lidt 
specialviden ud af den hjemmelavede hæt-
tetrøjes sorte ærmer:

– Jeg fik det til at lyde, som om jeg havde 
lyttet til ham i 100 år, hvad jeg overhovedet 
ikke havde. Jeg var mere kikset end dem på 
alle tænkelige måder. 

Ikke desto mindre lykkedes taktikken, og 
teenageren Maria var to veninder rigere. Mere 
end det. To lidelsesfæller rigere. 

– Vi talte ikke om seksualitet som i andre pi-
gegrupper, men om musik og litteratur og om 
had. Vi hadede enormt meget. Rakkede ned 
på de andre i skolen. Specielt alle københav-
nerungerne, hvilket er ret komisk at tænke på 
i dag. De var netop gode til at gå på Klaptræet 
(dengang en populær gymnasiecafé, red.) 
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og havde en naturlighed, som jeg fandt pis-
seirriterende. Vi syntes jo, vi skulle opfinde alt 
og hang samtidig fast i en håbløs 1980er-æste-
tik. De var dårligt nok politiske eller vrede. De 
var nærmest bare … glade.

SMS   30/05/2008   12.30
Jeg tror, jeg er lidt forelsket, 

så jeg er underligt ensporet 

og stupid.

SMS   30/05/2008   12.31
’The sex has made me stupid’ 

– glimrende Robots In Disguise-

sang.

MARIA ENDTE med at nå helskindet gennem 
gymnasiet. Lidt for helskindet, i virkelighe-
den, og i hvert fald alt for uberørt. 

– Jeg fik min studenterhue i flot og ukysset 
stil, hvisker hun.

Fuldstændig ukysset?
– Fuldstændig. Og det var slet ikke ydmy-

gende, tro endelig ikke det!
På det tidspunkt havde hun for længst ind-

set, at det var piger, der skulle kysses på. De 
første tegn viste sig vel sagtens, da en fireårig 
Maria i børnehaven klippede rottehalerne væk 
og insisterede på at blive kaldt Jakob. 

Du var den fødte tomboy?

– Det kommer man dårligt udenom. Mange 
ting kan man sige om mig, men kvinde har jeg 
sgu aldrig været så god til at være. Der findes 
selvfølgelig mange velfungerende hetero-
seksuelle kvinder, som puttede Lego-klodser 
i underbukserne og ville være i opposition, 
fordi det var et udtryk for frihedstrang. Så 
drengerollen hænger ikke nødvendigvis sam-
men med seksualitet, men for mig gjorde den. 

En rum tid skulle gå, inden ydmygelserne 
stoppede, og Maria realiserede sig som skørte-
jæger. Efter gymnasiet absorberede det auto-
nome miljø hende med største naturlighed, 
og hun flyttede direkte ind i bz-kollektivet på 
Baldersgade på Nørrebro. Her blev hun akti-
vist og arbejdede i en feministisk gruppering. 
Som den eneste udsprungne lesbiske og den 
eneste uden seksuelle erfaringer. Den dag i 
dag er det hendes største fortrydelse, at hun 
var så lang tid om at komme til fadet.

Hvordan tacklede du det?
– Jeg er et meget stolt menneske, og det er 

nok noget, der sætter sig spor, når man er en 
late bloomer. Den manglende nærhed gør, at 
man har nogle mærkelige forestillinger om, 
hvordan det hele skal være. Det første knald, 
den første forelskelse. Man er meget mere på 
vagt over, hvad folk tænker om én, tror jeg. 

I Baldersgade var Maria med til at skjule 
udviste flygtninge, og så skrev hun for bladet 
Propaganda. Hun var blevet del af et bekym-
ret og seriøst arbejdende kollektiv.

– Jeg levede på den her ekstreme fascinati-

on, som altid har fulgt mig og været mit drive. 
Jeg er konsekvent, indtil jeg mættes og helt 
vender mig en anden vej. Derfor havde jeg 
heller ingen problemer med at leve som fuld-
tidsaktivist, og jeg betragter sådan set fortsat 
mig selv som et politisk menneske.

I slutningen af 1990erne fik Maria nok af so-
lidaritetsarbejdet. Det dér med at alt partout 
var ’synd for nogen’. I stedet indlemmedes 
hun i et lesbisk-seperatistisk miljø, som hun 
omtaler det. Hun fik sågar sin første kæreste. 
Partneren var 10 år ældre. 

De erfarne damebekendtskaber skulle der 
komme mange af. Maria mødte dem blandt 
andet til komsammener, hvor hun i det små 
puslede med dj-rollen. 

Samtidig raserede den energifyldte og anar-
kistiske ravemusik på diskoteker som X-Ray 
og Mantra i festcentralen Boltens Gård. De 
blev dermed nogle af de første lettilgængelige 
steder, hvor danskere dansede igennem på 
ulovlige euforiserende stoffer som ecstasy og 
speed. Maria kom ikke i miljøet og gjorde sig i 
stedet sine spæde erfaringer med en vilkårlig 
torsdagstjans på homoklubben Pan.

I 2001 forlod hun kollektivet i Baldersgade 
og skrev sig ind på Københavns Universitet, 
hvor hun noget tilfældigt endte med at læse 
dansk. Studiet fængede sjældent, mens hen-
des selvdisciplin usvigeligt sikkert svigtede 
forelæsningerne i morgentimerne. 

Måske havde litteraturvidenskab været et 
bedre bud, for Maria Gerhardt valgte i 

Dj Djuna Barnes har taget sit kunstnernavn efter den amerikanske forfat-
ter Djuna Barnes (født 1892). Hendes bog ‘Nightwood’ fra 1936 berøm-
mes for at være en af de første tekster, der utvetydigt beskæftiger sig 
med tilværelsen som lesbisk. Djuna Barnes regnes som en vigtig figur i 
udviklingen af modernismen i engelsksproget litteratur. Hun var desuden 
en fremtrædende og flamboyant karakter i bohememiljøet i New York 
City i 1910erne og i det tilsvarende miljø i 1920ernes Paris, som det blev 
levet i kredsen omkring forfatteren Gertrude Stein. Djuna Barnes tilbrag-
te de sidste 42 år af sit liv i New York City, hvor hun døde i 1982.

Marie Gerhardt, født 1978 og bosat i København. Dj, optræder under 
navnet Djuna Barnes. Er en af de mest respekterede dj’s herhjemme og 
bevæger sig med egne formuleringer i et genrespektrum, der rummer 
’alt med attitude’. Fra moderne alternativ popmusik til punkdisko, indie, 
gaytronica og melankolsk techno. Alt, der ’ikke er for sentimentalt el-
ler ironisk’. Dj Djuna Barnes har spillet på en stribe markante klubber 
hjemme og ude og har optrådt med navne som Hot Chip, Junior Sanchez, 
Trentemøller, Boy George, Grace Jones, Felix Da Housecat og Peaches. 
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2002 at satse på dj-gerningen. Hun opkaldte 
sig fl uks efter yndlingsforfatteren, den lesbi-
ske Djuna Barnes. 

– Mange af drengene lånte navn fra en drink 
eller seriemorder, og så satsede jeg på Djuna, 
selvom jeg frygtede, at det var for blasfemisk 
og intellektuelt. Det passer bare så skidegodt 
på mig. Hun blandede pop og avantgarde og 
var sådan en nattens dronning med tyngde og 
eufori. Tilmed var hun sur som ind i helvede 
og havde forhold til den ene besværlige, alko-
holiserede kvinde efter den anden.

SMS   11/06/2008   12.32
Jeg bliver hele tiden kaldt alle-
stedsnærværende, og jeg hader 
det lidt og får lyst til flere gem-
mesteder. Du kan undslippe alt 
undtagen din moders kærlighed. 
Så det har jeg tænkt mig.

NÅR MAN SIDDER over for Maria Gerhardt 
en mandag eftermiddag i juni, kan hun være 
svær at genkende fra de heftige nætter, hvor 
tornadoen Djuna Barnes slippes løs. Forbi 
baren, bag baren, under baren, udenfor og 
ryge, toilettet tur/retur, stoppe på halvvejen 
og hilse på alle, der kender hende. Den stive 
kuling har lagt sig, og tilbage sidder en mut, 
indadvendt og vist egentlig også genert pige, 
som diverterer med te. 

Sådan er det at være eftertragtet dj, forkla-
rer hun. Arbejde og fest fusionerer. Der bliver 
gået til den torsdag aften til søndag morgen, 
og i de efterfølgende hverdage restituerer 
Djuna Barnes oven på for lidt søvn, en hel 
del alkohol og i perioder også de tabuiserede 
stoffer, som fl orerer derude, men ingen rigtig 
taler om, når natten lysner, og weekenden 
igen giver slip. 

Djuna Barnes gjorde sig sine grundigste 
erfaringer, da hun blev et omdrejningspunkt 
i nattelivet i sommeren 2003 og fi k en række 
nye bekendtskaber med interesse for og erfa-
ringer med den designede kemi. I dag husker 
hun meget lidt fra netop den periode, men 
konstaterer ’at der blev brændt noget af’. 

– Stoffer er jo alle steder, og man kan ikke 
komme udenom, at de bliver brugt på den 
scene, jeg tilhører, mener hun, og tilføjer, at 
der indiskutabelt fi ndes grupperinger i natte-
livet, som ikke tøjler fristelserne spor heldigt. 

– De folk, der fl ygter ind i stofferne og ikke 

kan være sociale uden, har et problem. Som dj 
har jeg set de fortabte børns by. Lost kids, der 
sidder og sniffer til langt ud på mandagen.

Gennemfører du nogensinde en uge uden 
alkohol?

– Det har jeg da prøvet af og til. Men det er 
svært. Altså, så er du meget langt væk fra, 
hvor folk er.

Men det er vel også hårdt at skulle ud dér hver 
eneste torsdag, fredag og lørdag?

– Jo, men jeg har til gengæld hele ugen til at 
restituere mig og høre musik og skrive. Og så 
tager jeg væk et par gange om året og bliver 
fuldstændig afgiftet.

Selvom Djuna Barnes først slog sig på dj-ger-
ningen i en relativt fremskreden alder – hun 
var 24 år – kan hendes krop og hoved næppe 
klare tre lønnede nætter hver uge mange år 
endnu. Det er en hård branche med fristelser 
og faldgruber en masse. Derfor forbereder 
hun sig på andre arbejdsbaser end den bag 
mikserpulten. Hun rådgiver førende danske 

tøjdesignere om musikvalget til deres mode-
shows og tages med på råd, når det rigtige 
reklame-soundtrack skal fi ndes. Desuden 
booker hun dj’s til baren Jolene, der residerer 
i Københavns kødby, ligesom hun det seneste 
år har gjort sig bemærket med jævnlige skrive-
rier i Dagbladet Information og musikmagasi-
net Soundvenue. Klummerne, som hundred-
vis af unge også følger via Facebook-gruppen 
Djuna Says, handler om at være yngre end 
voksen i sindet. Og vægelsindet. 

I foråret skinnede skilsmissen fra en man-
geårig kæreste gennem linjerne. Det var 
nærmest, som om at dj’en på alle singlernes 
vegne skældte ud på de horder af etablerede 
par, der gjorde det ekstra masochistisk at 
trisse alene rundt om Søerne med hjertet tabt 
et sted i dyndet. Klummen hed ’Ulvetid’ og 
affødte en del harmdirrende mails, og det er 
umuligt sidste gang, at Djuna Barnes lægger 
sig ud med sine omgivelser. Slåskampe skyer 
alfahunnen aldrig:

– Jeg har svært ved at holde min mening for 
mig selv. Hvis jeg hører nogen sige ’hende leb-
ben derovre’, så synes jeg, det falder tilbage 
på mig. Onde ord om venstrefl øjen falder også 
tilbage på mig. Og kritik af mit fag og festaber 
over 30 år. Jeg tager det hele ind, selvom det 
i princippet ikke har en skid med mig at gøre, 
hvæser Djuna Barnes og berører det para-
doksale i, at hun – indignationen til trods – er 
en livsnyder, der lader sig lokke på alskens 
afveje. Også de mere uansvarlige af slagsen. 

Hvordan hænger de modsætninger sammen?
– Ofte lader jeg mig friste til at hoppe over, 

hvor gærdet er lavest. Det er en dobbelthed, 
der ligger til mig, og den hænger nok sammen 
med de mange forskellige voksne, jeg har haft 
at spejle mig i. Min mor er en enormt ansvar-
lig pædagog, der tog sig af alle. Min biologiske 
far, som jeg siden har mødt, var dj på Goa og 
forlod den ene familie efter den anden. Sådan 
er jeg altså også.

Djuna Barnes er til gengæld ikke folkelig.

Men hun troner stadig stædigt som yndling 
i den undergrund, der via tilfældighedernes 
spil fi k hende foræret. 

– Jeg har altid været meget bevidst om ikke 
at sælge min sjæl. At jeg ikke ville være lige-
som Kjeld (vennen og mentoren, den 43-årige 
Kjeld Tolstrup, der blev kendt i den brede 
offentlighed, da kronprinseparret bad ham 
underholde til det store bryllup i 2004, red.). 
Ikke fordi jeg siger, han har solgt sin sjæl, for 
Kjeld har altid haft et bedre popøre end mig 
og begår sig i mainstreamen. Jeg kan bare 
ikke stille op til hvad som helst. Det bliver 
nødt til at hænge sammen inde i mig. Jeg skal 
stå inde for arrangementet, jeg spiller til. Selv-
følgelig må det være sådan. 

Det er da ikke nogen selvfølge.
– På en måde er det. Hvis du som jeg har le-

vet et rimelig konsekvent liv, hvor du har følt 
dig marginaliseret på alle mulige områder, så 
er det da klart, at du prøver at retfærdiggøre 
dine aktiviteter.

Hvad har du sagt nej til?
– Hmm. Til at medvirke i diverse reklame-

fi lm, og så var der engang en pladeselskabs-
mand, som spurgte, om jeg havde lyst til at 
lave et projekt sammen med Aqua-Lene.

Hvad tænkte du så?
– Jeg tænkte: hvad fanden snakker manden 

om? Jeg kunne slet ikke forstå det. Hvad 
skulle det være, vi kunne lave sammen … Vi 
kunne måske være en sjov modsætning eller 
hvad? Jo, måske. Jeg er jo ikke særlig Eurowo-
man-agtig.

Det mener du alligevel ikke?
– Nej! De har heller aldrig ringet, hvis man 

ser bort fra dengang, de ville have mig til at 
fortælle om min favoritdrink.

Skuffende?
– Det ér skuffende. Men jeg er nok for sort-

klædt og speciel til at falde ind under kvinde-
bladskategorien, underdriver Djuna Barnes 
og skræller så sarkasmen af. 

– Og tak for det. Heldigvis. �
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– Jeg har svært ved at holde min mening for 
mig selv. Hvis jeg hører nogen sige ’hende leb-
ben derovre’, så synes jeg, det falder tilbage 
på mig. Onde ord om venstrefløjen falder også 
tilbage på mig. Og kritik af mit fag og festaber 
over 30 år. Jeg tager det hele ind, selvom det 
i princippet ikke har en skid med mig at gøre, 
hvæser Djuna Barnes og berører det para-
doksale i, at hun – indignationen til trods – er 
en livsnyder, der lader sig lokke på alskens 
afveje. Også de mere uansvarlige af slagsen. 

Hvordan hænger de modsætninger sammen?
– Ofte lader jeg mig friste til at hoppe over, 

hvor gærdet er lavest. Det er en dobbelthed, 
der ligger til mig, og den hænger nok sammen 
med de mange forskellige voksne, jeg har haft 
at spejle mig i. Min mor er en enormt ansvar-
lig pædagog, der tog sig af alle. Min biologiske 
far, som jeg siden har mødt, var dj på Goa og 
forlod den ene familie efter den anden. Sådan 
er jeg altså også.

Djuna Barnes er til gengæld ikke folkelig.

Men hun troner stadig stædigt som yndling 
i den undergrund, der via tilfældighedernes 
spil fik hende foræret. 

– Jeg har altid været meget bevidst om ikke 
at sælge min sjæl. At jeg ikke ville være lige-
som Kjeld (vennen og mentoren, den 43-årige 
Kjeld Tolstrup, der blev kendt i den brede 
offentlighed, da kronprinseparret bad ham 
underholde til det store bryllup i 2004, red.). 
Ikke fordi jeg siger, han har solgt sin sjæl, for 
Kjeld har altid haft et bedre popøre end mig 
og begår sig i mainstreamen. Jeg kan bare 
ikke stille op til hvad som helst. Det bliver 
nødt til at hænge sammen inde i mig. Jeg skal 
stå inde for arrangementet, jeg spiller til. Selv-
følgelig må det være sådan. 

Det er da ikke nogen selvfølge.
– På en måde er det. Hvis du som jeg har le-

vet et rimelig konsekvent liv, hvor du har følt 
dig marginaliseret på alle mulige områder, så 
er det da klart, at du prøver at retfærdiggøre 
dine aktiviteter.

Hvad har du sagt nej til?
– Hmm. Til at medvirke i diverse reklame-

film, og så var der engang en pladeselskabs-
mand, som spurgte, om jeg havde lyst til at 
lave et projekt sammen med Aqua-Lene.

Hvad tænkte du så?
– Jeg tænkte: hvad fanden snakker manden 

om? Jeg kunne slet ikke forstå det. Hvad 
skulle det være, vi kunne lave sammen … Vi 
kunne måske være en sjov modsætning eller 
hvad? Jo, måske. Jeg er jo ikke særlig Eurowo-
man-agtig.

Det mener du alligevel ikke?
– Nej! De har heller aldrig ringet, hvis man 

ser bort fra dengang, de ville have mig til at 
fortælle om min favoritdrink.

Skuffende?
– Det ér skuffende. Men jeg er nok for sort-

klædt og speciel til at falde ind under kvinde-
bladskategorien, underdriver Djuna Barnes 
og skræller så sarkasmen af. 

– Og tak for det. Heldigvis. ❧
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