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TEKST 
RUNE SKYUM-NIELSEN

FOTO 
RICKY JOHN MOLLOY

Et af Danmarks største forfatternavne har skiftet udseende 
hvert femte år hele sit voksenliv: Langhåret, sorthåret. 
Karseklippet. Med briller, uden briller. Med overskæg. 

Lidt fuldskæg. Det har Kim Leine gjort for ikke at stivne. 
Og for at bearbejde den frygt og skam, der undergik ham 

i de første mange år af tilværelsen. Om lidt udkommer 
hans grummeste fortælling til dato.

GRÆN S E LØ S E

I N T E R V I E W

D E N
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K
im Leine sæt-
ter sig til rette 
på linoleums-
gulvet og bøjer 
nakken mod 
den opslåede 
billedbog i sit 
skød. Issen er 
nubret, overalt 
i hovedbunden 

pibler  hårrødder. Han er ikke ved at blive 
skaldet. Det er noget, han har valgt at være. 

De små drenge og piger i børnehaven på 
Amager pusler og småsnakker endnu, som  
oplæsningen skal til at begynde. De aner 
næppe, at Olavs far ikke bare er Olavs far.  
At det er et af Danmarks største forfatter-
navne, der er kommet på besøg for at fortælle. 

“Der var engang,” indleder han, så man 
skimter den norske barndom i dialekten. 

Hans stemmeføring er dæmpet. Hvis man 
vil lytte med, må man spidse ører, og det gør 
tilhørerne så. De stivner i deres bevægelser, 
en af dem, mens hun står i bro, og spiler glug-
gerne op. Et vindstød af stilhed fyger gennem 
Gul Stue, og så tager eventyret om en søn og 
hans julefjendske far ellers fart. 

Efter en håndfuld minutters stort set  
koncentreret lytning stikker den ivrigste  
unge i flokken sin ene pegefinger i vejret.

“Er det her en historie fra virkeligheden,” 
spørger han.

“På en måde er det,” svarer forfatteren. 

debut for sølle 11 år siden. Dertil kommer en 
lille håndfuld børnebøger.

Rød mand/Sort mand fungerer som en slags 
forløber for hans internationale gennembrud, 
Profeterne i Evighedsfjorden, der siden 2012 
er blevet udgivet i 20 lande og har høstet flere 
store litteraturpriser. Også i denne ombæring 
udspiller det meste af dramaet sig i Grønland. 
Historien sættes i scene af den driftige kong 
Frederik IV, der i 1728 tvangsgifter en flok 
straffefanger og prostituerede for straks efter 
at skibe dem af sted til den store og uvejsomme 
koloni i Ishavet nær Nordpolen – et halvt 
århundrede før den engelske krone udsatte 
Australiens aboriginere for samme nedrige 
behandling.

Frederik IV’s ekspedition skal grundlægge 
det moderne Grønland, men intet arter sig 
efter planen. De danske fregatter er lastet med 
ulykker og smitsomme sygdomme, og paral-
lelt ulmer et hadsk opgør mellem åndemane-
ren Aappaluttoq og missionærpræsten Hans 
Egede. Den røde mand og den sorte mand. 
Begge virkelige karakterer, som Kim Leine er 
stødt på i sin research. Det samme gælder den 
indbyrdes strid.

“Der er kun ganske få opdigtede figurer  
med i mine bøger. Men meget af det, de gør,  
er opdigtet,” forklarer han. 
Hvor ligger smertepunkterne i Rød mand/
Sort mand?

“De ligger dels i de to hovedpersoners 
konflikt og det lort, de hver især har lavet i 

“Men jeg har lavet lidt om på den, så den er 
blevet til en rigtig historie.”

Tilbage i 1990’erne flyttede han til en lille 
bygd med sin familie, og ligesom drengens  
far i den rigt illustrerede bog var Kim Leines 
december helt og aldeles juleløs. 

På gåturen tilbage til det lille rækkehus i 
Ørestad uddyber han.

“Lige meget hvad jeg skriver på – om det 
er romaner eller børnebøger – så søger jeg at 
identificere et smertepunkt. Det er de forkerte 
følelser, jalousi og hævn og den slags, der ska-
ber de gode fortællinger. Man skal bruge det, 
der gør ondt på én selv, og i det her tilfælde 
er det min skam over ikke at have en jule-
tradition at give videre. Det ender jo med, at 
faderen bliver gjort til en lille dreng af drengen 
selv. Da vi boede i Grønland, skulle mine børn 
lære mig at holde af julen. Sådan var det, ja.” 
Hvorfor skaber forkerte følelser gode for-
tællinger?

“Det gør de, fordi de vikarierer for det, som 
læseren ikke tør føle eller indrømme, at han 
eller hun føler. Så kan man i det mindste få  
lov at føle det gennem læsningen.”

PAYBACK-TIME
Nogle uger senere, stadig i julemåneden, 
mødes vi igen. Det er tanken, at 56-årige 
Kim Leine skal udpege et par københavnske 
omdrejningspunkter fra sin kommende bog. 
Med Rød mand/Sort mand, som den hedder, 
er forfatteren oppe på syv romaner siden sin 
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livet. Men de ligger også i forholdet mellem 
Danmark og Grønland. Den smertefulde 
forelskelse, som relationen bygger på. I 
romanen sætter jeg mig ind i det fra begges 
side – hvordan de hver især ødelægger det hele 
for sig selv og river den anden med i faldet.”

Efter en række arbejdsophold forlod den sy-
geplejerskeuddannede Kim Leine endegyldigt 
Grønland i 2004. Han blev sendt hovedkulds 
tilbage til Danmark og indlæggelse på en luk-
ket psykiatrisk afdeling, da ledelsen på Dron-
ning Ingrids Hospital i Nuuk opdagede hans 
omfattende morfintyveri og -misbrug. På det 
tidspunkt havde det stået på i årevis.  
Hvad med din egen smerte? Er kritikken af 
den danske kolonialisering en aflad for din 
egen udåd? 

“Det kan man godt sige. Det er lidt pay-
back-time. Jeg betaler tilbage for det, jeg føler, 
jeg har fået af Grønland. Men når jeg skriver 
romaner, bryder jeg mig ikke om politiske 
dagsordener. Så jeg fremstiller grønlænderne 
lige så usympatiske som alle andre. Det  
bliver ikke nogen blind forherligelse.”

Sidst i skriveprocessen gik det op for  
Kim Leine, at Rød mand/Sort mand kan  
læses, som om åndemaneren Aappaluttoq  
med sine magiske evner er romanens  

allestedsnærværende fortællerstemme. 
“Det har jo altid været danskerne, der har 

fået lov til at fortælle, hvordan grønlænderne 
er. Nu er det en grønlænder, der fortæller, 
hvordan danskerne er. Det passede mig egent-
lig ret godt. Bortset fra,” tilføjer han, “at det 
selvfølgelig er mig, der i sidste ende trækker i 
trådene.” 
Føler du dig lige så meget som grønlænder, 
som du føler dig som dansker eller nord-
mand?

“Jeg identificerer mig i hvert fald med  
grønlænderne. Ja, det gør jeg.”

ÆRLIGHEDEN SELV
Kim Leine begraver sine hænder dybt i ano-
raklommerne. Han passerer stormagasinet 
Magasin uden at kigge op og spadserer ud ad 
Bremerholm. Med sit filtrede hageskæg peger 
han i retning af Danmarks Nationalbank: “Det 
var her, straffefangerne arbejdede,” siger han.

Vi søger bagom Østergade og den dyre del  
af Strøget. I det 18. århundrede myldrede 
kvarteret med ludere og lommetyve, skøger  
og slyngler, en syndens smeltedigel.

“Der var kortere mellem samfundets poler. 
Så kort, at fine folk og afskummet ofte boede i 
samme opgang.”

Vi gør holdt ved Højbro Plads. En irret statue 
af Absalon og hans stejlende hingst knejser i 
den dovent sværmende støvregn. Ingen nu-
levende tager notits af ham, ikke på en vejr-
klam dag som i dag. Sådan var det slet ikke op 
gennem det 12. århundrede, da ærkebiskop-
pen satte sit præg på nationen. Længe før 
handlingen i Rød mand/Sort mand udspiller 
sig, med andre ord.

“For at være helt ærlig – så ved jeg ikke en 
skid om ham,” udbryder Kim Leine. Erken-
delsen falder uden tøven. 

“Rent fagligt interesserer historie mig ikke, 
og jeg er faktisk lidt af en amatør, når det 
kommer til København gennem tiderne. Jeg 
kan bare godt lide at udnytte byens fysiske 
rum i de forskellige historiske perioder. De 
livsomstændigheder, de har repræsenteret for 
menneskene i byen. At få det ned i fortællinger 
– om noget, der kunne være foregået i skyg-
gen af alle de dokumenterede hændelser – er 
spændende sager.”

Sådan svarer forfatteren typisk. Uindpakket 
og uflatterende. Han er færdig med ikke at sige 
tingene, som de er. Det har han været i godt 
og vel 13 år. Til overflod svarer han på alt, man 
spørger ham om. Også de spørgsmål, som på 
forhånd kan synes svære at få over sine læber. 

Togtid er læsetid for Kim Leine, som kan forbande 
sig selv langt væk, hvis han har glemt at få en bog 

med sig, når han skal fra et punkt til et andet.

“Lige meget hvad jeg skriver på – om det er romaner eller  
børnebøger – så søger jeg at identificere et smertepunkt”
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På papiret intime, grænsende til det intimide-
rende, spørgsmål.

“Intet, der handler om mig selv, er under-
lagt hæmninger,” som han selv sammenfatter 
det. 

BEDRE SENT END ALDRIG
Kim Leine var usædvanligt gammel, 46 år, 
da han debuterede med Kalak i 2007. Roma-
nen var selvbiografisk, og det var ikke kun 
jegfortælleren Kims morfinmisbrug, der blev 
krænget ud over siderne. Også hans polygame 
sexafhængighed, der dulmes af en endeløs 
række grønlandske kvinder i alle aldre, former 
og tilstande, og faderens incestuøse overgreb 
på sin teenagesøn så dagens lys. 
Det gik dig ikke på – alle de mennesker, der 
skulle til at høre om din dunkle fortid?

“Nej, men jeg var lidt nervøs for, hvad visse 
familiemedlemmer ville sige. Ikke min eks-
kone, for hun havde sagt god for romanen på 
forhånd. Og mine børn (af første ægteskab, 
red.) insisterede på at optræde med deres rig-
tige navne. Til gengæld vidste jeg ikke, hvor-
dan min mor ville tackle det. Og jeg var nervøs 
for, hvad der ville komme af ballade  
fra min far.”

Kim Leines mor læste ikke bogen, men fik 
den refereret uden at gå i hundene. Kim Leines 
far, Kalaks forvildede forlæg, skrev breve til 
sin nu voksne søn, hvor han hævdede, at de 
havde indgået i et jævnbyrdigt seksuelt for-
hold.

“Min far ville i dialog med mig. Men dialog 
for ham handler mest om, at han skal sige en 
masse ting, uden at man forstyrrer, så det gad 
jeg ikke. Man kan sige, at jeg lukkede sagen 
ned ved at skrive den bog, mens den for hans 
vedkommende åbnede den.”

Til sidst bragte Politiken faderens version  
i en kronik.

“Så fik han lidt luft dér.”  
Hvad tænkte du om det?

“Det var absurd at læse. Og på en måde også 
fedt. For ellers ville folk jo ikke have nogen 
som helst forudsætning for at forstå den livs-
løgn og det selvbedrag, som disse mennesker 
lever i. Hvor uigennemtrængeligt det er. Men 
vi skal alligevel lytte til dem, synes jeg.” 
Hvorfor?

“For at lære dem at kende. Det er vi nødt til.” 
Hvad med dine voksne børn, hvorfor tror 
du, de ville nævnes med deres rigtige navne 
i Kalak?

“Jeg ser det som en slags stolthed over, at nu 
skulle sandheden frem.”  
Vidste de det godt på forhånd? 

“Njaaa. De kendte til noget af det, for mit 
stofmisbrug havde de lidt under i nogle år. 
Men de vidste ikke noget om det incesthalløj.”
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Kim Leine forklarer, at oplevelserne med  
incest fik hans grænser for rigtigt og forkert  
til at flytte sig. Til sidst var der ikke flere til-
bage. Han var blevet grænseløs. Ordvalget er 
hans eget. 
Kan du stadig føle dig grænseløs?

“Det er noget, jeg skal være meget opmærk-
som på. Alting kan jo sådan set være lige rig-
tigt – det kommer bare an på, hvor langt ude-
fra man zoomer ind. Hvis man kigger med fra 
et andet solsystem, så kan det være bedøvende 
lige meget, hvordan vi er mod hinanden her-
nede på vores klode. Og hvis min far syntes, 
det var helt i orden at have sex med sin søn, 
så blev jeg efterhånden tilbøjelig til at sige: 
‘hvorfor egentlig ikke?’. Den dag i dag kan jeg 
stadig have brug for lige at minde mig selv om, 
at vi lever efter nogle normer i vores samfund. 
At de er meget praktiske at indrette sig efter.”

Det er mere end en forbandelse at føle sig 
grænseløs, tilføjer Kim Leine. Tilstanden 
rummer også muligheder, fordi man hverken 
kender sine egne begrænsninger eller frygter 
forandringer.

“Mange mennesker, særligt mænd, har en 
tendens til at stivne, når de bliver ældre. De 
stivner i deres selvbillede, og det, tror jeg, er 
utroligt farligt. For at stivne er forstadiet til 
rigor mortis (latinsk betegnelse for den døds-
stivhed, der indtræffer tre-fire timer efter, at 
man er død, red.). At stå op hver morgen og se 
det samme billede i spejlet er ikke sundt, hvis 
man ikke vil stå helt i stampe, og det er også 
derfor, jeg har valgt at barbere håret af. Jeg 
har jo skiftet udseende hvert femte år hele mit 
voksenliv. Stort set.”

Han sætter i gang med at opremse tidligere 
udseender. Langhåret, sorthåret, med fletning 

ned langs ryggen. Med briller, uden briller. 
Med overskæg og med så meget fuldskæg, som 
han kunne gro. Med karseklippet hår, med 
kontorhår. 

“Der skal meget få midler til for at ændre 
fremtoning fuldstændigt.”  
Er det udtryk for et selvhad altid at have lyst 
til det? 

“Selvhad er en upræcis betegnelse. Jeg vil 
snarere sige selvskepsis. Man ser sig selv og 
tænker, at det ikke er helt rigtigt, og sådan 
bliver det ved at være hele livet. Jeg hader ikke 
mig selv, jeg kan godt lide den, jeg er, men jeg 
kan føle udtalt skepsis over for mig selv, og 
hvordan jeg færdes i livet.”  
Skal du også ændre dit nuværende look –  
det går jo meget godt? 

“Jeg tænker lidt, at jeg holder fast i det,  
så længe jeg er i gang med min trilogi om  
Grønland. Der mangler jo stadig en bog efter 
Rød mand/Sort mand.” 

DE DØDE VENNER
Den daglige morgenhygge slutter klokken 
halv otte. Så rejser Kim Leine sig fra spisebor-
det, krammer ungerne farvel, kysser Bodil 
og brygger sig et krus kolbekaffe. Den sorte 
væske blødes op med en lind strøm af piske-
fløde. Derefter begiver han sig op gennem de 
snoede trapper. Hele vejen op til sin skrivehule 
øverst i rækkehuset. Derinde tænder han for 
computeren og lægger en smule syvkabale 
på skærmen, skimmer mails uden at besvare 
dem. Når hjernen føles nulstillet, taster han sig 
ud af Ørestaden. Ud over stepperne, uden at se 
sig tilbage.

“Jeg skriver så hurtigt som muligt og prøver 
at tænke så lidt som muligt.” 
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“Det blev så slemt, at jeg gik med fantasier om at slå 
mine klassekammerater ihjel. Lærerne greb ikke ind, 
når jeg blev ydmyget. De frydede sig vidst bare over, 
at en fra Jehovas Vidner kom ned med nakken”

1961 Kim Leine fødes 
ind i trossamfundet i  
Seljord i Norge, 128 ki-
lometer vest for Oslo.

1977 Den knap 
16-årige Kim tager 
flugten fra Jehovas 
Vidner og indkvarteres 
hos sin far, der lever 
i et forhold med en 
mand på Østerbro, 
København.

1989 Kim Leine er ble-
vet uddannet sygeple-
jerske og drager med 
sin kone og to små 
børn til Nuuk for at ar-
bejde som sygeplejer-
ske. De flytter senere 
videre til en lille bygd. 
Familien vender midt 
i 1990’erne tilbage til 
Danmark, nærmere 
betegnet Langeland, 
men Kim Leine drages 
gang på gang højt 
mod nord, hvor han 
har mange kvindelige 
partnere og desuden 
indleder et misbrug af 
diverse morfinpræpa-
rater. Han tager hul på 
flere bogprojekter, li-
gesom han flere gange 
tager en overdosis. 

2004 Ledende per-
sonale på hospitalet 
i Nuuk afslører Kim 
Leines narkomani, 
og han sendes retur 
til København og et 
ophold på psykiatrisk 
afdeling på Rigshospi-
talet. Han rejser snart 
efter hjem til sin mor 
i Seljord og skriver sin 

egen historie, mens 
han afgifter sig selv via 
en kold tyrker.

2007 Den selvbio-
grafiske roman Kalak 
udkommer til store 
anmelderroser.

2008 Kim Leine ind-
vilger i at mødes med 
en bekendts gode ven-
inde. Bodil og han har 
meget at tale om, og 
de stifter snart efter 
en ny lille familie med 
to sønner på i dag fire 
og otte år. 

2012 Kim Leines fjerde 
roman, Profeterne i 
Evighedsfjorden, ud-
kommer til store an-
melderroser og sælges 
hurtigt til udgivelse 
i blandt andet USA, 
Frankrig og Tyskland. 
Den vinder også De 
Gyldne Laurbær og 
Nordisk Råds Littera-
turpris. 

2015 Kim Leine udgiver 
sin første børnebog, 
Drengen der drog 
nordpå med sin far for 
at finde julemanden, 
inspireret af oplevelser 
med sin ældste søn. 
Den næste, som er 
inspireret af hans dat-
ter, Pigen der kunne 
tale med hunde, følger 
i 2017.

2018 Kim Leine 
udkommer med Rød 
mand/Sort mand i 
begyndelsen af marts.

Fem timer senere er det typisk blevet til et 
sted mellem 4.000 og 5.000 ord. Nogle kol-
leger ømmer sig over den ensomme arbejds-
proces, men ikke Kim Leine. Som han ser på 
det, sidder han omgivet af sin barndoms mest 
trofaste venner:

“Bøgerne var de eneste fornuftige men-
nesker, jeg havde at snakke med dengang. 
Alexandre Dumas (fransk forfatter, red.) og de 
andre, som desværre også havde været døde i 
100 år,” siger han.  
Hvad mener du med det?

“At alle levende voksne var mere eller 
mindre vanvittige i min barndom. Jeg mener 

det virkelig, når jeg siger, at de europæiske 
romanklassikere blev en forankring og social 
relation for mig.”  
Kan der efterhånden findes plads til flere 
bøger herinde?

“Det kan der helt sikkert. Jeg forestiller 
mig, der skal stå en bogsøjle lige her.” 

Kim Leine har rejst sig op og markerer  
noget imaginært med sine udstrakte hænder. 
“Og også én her, så jeg lukkes helt inde. Det 
bliver godt.”

Klejne Kim var 12 år, da han opdagede, at 
der rent faktisk var et sted at flygte hen. Væk 
fra barndommens Seljord i det sydlige Norge 

og ind i litteraturen. Han begyndte med ung-
domsromanerne og udskiftede dem snart ef-
ter med de helt store. Postbuddet ringer altid 
to gange, Krig og fred, Papillon og Rudyard 
Kiplings Kim – romanen, som Kim Leines 
belæste far havde opkaldt sin søn efter i 1961. 
Alt kunne bruges. Når han grådigt åd af  
ordene på linjerne, gled skolegårdens drille-
rier af sted mod glemslen.

“Det blev så slemt, at jeg gik med fantasier 
om at slå mine klassekammerater ihjel,” siger 
han tonløst. 
Hvordan blev du chikaneret?

“For eksempel var der en dreng, der afsatte 

FRA TROSSAMFUND TIL TRILOGI
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en hel dag til bare at gå foran mig med næsen 
pegende tilbage mod min. Lige meget hvad jeg 
vendte mig imod, så fulgte han med. De andre 
børn vidste, at jeg til sidst ville eksplodere, slå 
omkring mig og skrige. Og så grinte de alle ad 
mig. Så havde de opnået det, de ville.”

Det var for længst gået op for den bebrillede 
knægt med spaghettiarmene og det mørnede 
kluns, at han var forfulgt af én årsag. Han var 
skolens eneste medlem af Jehovas Vidner – et 
trossamfund, der missionerer for en restriktiv 
version af kristendommen.

“Lærerne greb ikke ind, når jeg blev ydmy-
get. De frydede sig vist bare over, at en fra  
Jehovas Vidner kom ned med nakken,”  
fortæller Kim Leine. 
Var du et frelst barn, siden du påkaldte dig  
al den opmærksomhed?

“Ikke rigtig. Men når man er i det, er man 
det 100 procent. Man stemmer dørklokker og 
udsætter sig selv for foragt. Desuden farver 
mobning dit selvbillede helt utroligt meget. 
Man kommer hele tiden til at betragte sig selv 
udefra. Og så kan man ikke opføre sig natur-
ligt. Jeg fik fuldstændig frataget mit selvværd 
og min selvtillid.”

Litteraturen hjalp teenageren til ikke at 
hade skolen blindt. Og den lærte ham at sætte 
spørgsmålstegn ved den apokalypse, som han 
var født ind i at bæve for. 

“Jeg blev rigtig kritisk, da jeg fyldte 14. Et år 
efter stak jeg af fra det hele.”

PÅ HØJE TID
Kim Leine sagde ikke noget til nogen, før han 
vadede om bord på toget i Oslo i 1977. Først 
ved ankomsten til København varskoede han 
sin far. Kjeld, hvis homoseksuelle udskejel-
ser havde fået ham smidt ud af både Jehovas 
Vidner, ægteskab og Seljord 10 år forinden, 
lod gladeligt sin søn flytte ind i lejligheden på 
Østerbro. Snart efter, når Kjelds mandlige kæ-
reste var på job, tog overgrebene fart – og greb 
om sig. Det stod på i et år, før Kim havde mo-
biliseret modstandskraft nok til at sige fra. De 
næste 25 år tumlede han alene omkring med 
sin og faderens hemmelighed – lige indtil han 

blev fyret fra sit sygeplejerskejob i Nuuk og 
skrev sig hele vejen gennem stofabstinenserne. 
Det var på høje tid, for i den mellemliggende 
tid havde den vordende forfatter gang på gang 
misbrugt sig ud i nærdødsoplevelser.

“Det er fy-fy at sige, at det har terapeutisk 
effekt at skrive. Men det har det. Det var  
Kalak, der gjorde, at jeg kunne ændre ting og 
sager. Det hjalp mig til at se klinisk på min  
fortid og efterlade det dårlige.” 
Bebrejder du incesten for din selvdestruktive 
adfærd?

“Den har nok forstærket min trang til at 
flygte, men misbrugsgenet havde jeg i mig 
i forvejen. Det er noget, der løber i en del af 
familien. Min farmor var så utroligt rastløs, at 
hun boede over 100 steder i sit liv og var gift 
fem-seks gange. Hun brugte folk op. Min far 
manipulerer. Og jeg blev selvdestruktiv.”

En enkelt gang blottede Kim Leine en flig af 
sit ungdomstraume – henkastet i en samtale 
med sin daværende kone, da de havde opholdt 
sig et par år i Grønland. Men antydningen var 
for halvhjertet, for fej til, at hun opsnappede 
den.

“Det har jeg siden hen ærgret mig over. 
Var det kommet ud tidligere, kunne jeg have 
sparet mig selv og min familie for mange be-
sværligheder og problemer. Men der var totalt 
lukket i mig dengang. Jeg kunne ikke få mig 
selv i tale.”

I stedet drog Kim Leine alene tilbage til 
Grønland. Igen og igen for at nyde godt af den 
lemfældige medicinopbevaring og det fald-
bydende eldorado af inuitkvinder. 
I Kalak nævner dit fortællerjeg, at han gen-
kender sin far i sig selv. Var det din fars 
overgreb, der fik dig til at rejse væk fra din 
egen familie også – på ansvarlig afstand?

“Det vil jeg tro. Onde cirkler er ofte para-
doksale. Jo mere man kæmper med sig selv, jo 
mere skubber man andre fra sig. Det er til at 
blive vanvittig af.” 
Var du også bange for at forgribe dig på dine 
børn, som din far havde forgrebet sig på dig?

“Nej, det har jeg aldrig haft lyst til. De lyster 
er på ingen måde gået i arv.” 

Men var det noget, du havde frygtet? 
“Det er klart.” 

Hvad ved Grønland kom du til at holde af?
“At det er et meget antiironisk samfund, og 

jeg kom jo retur fra 1990’ernes dybt ironiske 
Danmark. I Grønland sagde man, hvad man 
mente, eller også holdt man kæft. Det var dej-
ligt, når man længe nok havde hørt på hykleri 
fra folk som min far.”  
Hvad er der galt med ironi?

“Den gemmer på en uærlighed, som jeg har 
det svært med. Ironi kan krydre samværet 
mellem mennesker, men den må ikke sætte 
grundtonen. Så bliver det for koldt.”  
Var det nemmere at være grænseløs i  
Grønland?

“Det var i hvert fald lettere at finde et alibi 
for at være det. Det er ikke, fordi grønlæn-
derne inviterer danskerne til at opføre sig 
ekstremt, men det er lidt som Østafrika for 
briterne. Det koloniale sted, hvor reglerne 
fra derhjemme er ophævet. Grønlænderne er 
også mere tilgivende anlagt. Man kan opføre 
sig som et dumt svin, og så får man et klap på 
skulderen og et grin næste dag.” 
Og det var nemmere at være sammen med 
mange kvinder?

“Det er lidt et minefelt at bevæge sig ind i,” 
siger Kim Leine og bevæger sig øjeblikkeligt 
ind i det: “For mig virker grønlandske kvin-
der, som om de har et mere afslappet forhold 
til deres krop og deres seksualitet. Det stopper 
dem ikke, hvis de har lidt svedlugt eller langt 
hår under armene. Eller trænger til at få filet 
negle. Hvis man har lyst til at være sammen 
med nogen, så kaster man sig ud i det.”

LITTERATURJUNKIE
I 2009, fem år efter en efterladt kanyle på et af 
hospitalets personaletoiletter afslørede syge-
plejersken Kim Leine, befandt han sig atter 
i Nuuk. Det var tidligt forår, den bedste tid. 
Til maj ville alting smelte og sive og drive, så 
man dårligt kunne gå uden for en dør uden at 
drukne, men nu stod fjeld og fjord frostskarpt 
i den blændende formiddagssol. Når det blev 
aften, havde han et udsolgt foredrag på byens 

“Min farmor var så utroligt rastløs, at hun boede over 
100 steder i sit liv og var gift fem-seks gange. Hun brugte 
folk op. Min far manipulerer. Og jeg blev selvdestruktiv”
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bibliotek. I hånden havde han Bodil, hans nye 
kone, som var gravid med deres barn. Der blev 
klemt til:

“Jeg følte mig utilpas, for der ventede jo en 
konfrontation med nogle folk, som det var 
gået galt med. Som måske ikke vidste, hvorfor 
jeg hastede væk i 2004. Men den kom ikke. Jeg 
blev kun mødt med venlighed.” 
Kunne du blive bosat i Grønland igen?

“Af praktiske grunde er det så godt som 
umuligt. Jeg har hele mit netværk hernede. 
Mit arbejde og min familie.” 
Hvad skulle der til, før din verden ramlede, 
som den tidligere har ramlet?

“Så skulle det nok gå galt med min nye  
familie. Det er dér, jeg er mest sårbar. Så 
kunne jeg sagtens ryge ud i en ny omgang 
selvdestruktivitet.” 
Hvilken slags?

“Jeg tror ikke på, det ville være stoffer. Det 
gider jeg ikke beskæftige mig med længere. 
Det er så ... kedeligt. Det samme gælder alko-
hol.” 
Hvad kunne stofferne oprindelig gøre for dig?

“De hjalp mig til at slappe af i hovedet. Når 
jeg brugte dem, ræsede min hjerne ikke med 

300 kilometer i timen hele tiden. Den behø-
vede noget at arbejde med, noget kreativt, og 
da jeg ikke gav den, hvad den længtes efter, 
forsøgte den at slå mig ihjel.” 

Når man skal lave aftaler med Kim Leine, 
står det hurtigt klart, at han værner om sine 
skrivemorgener. Hans læseaftener synes også 
hellige.  
Er bøger dit nye drug, din nye afhængighed?

“Det må man sige,” svarer han. “Jeg har 
fuldstændig samme forhold til at skrive og 
læse, som jeg tidligere havde til morfin. Bort-
set fra, at litteraturen ikke ødelægger så meget 
for mig. Det er mere konstruktivt. Men jeg kan 
mærke, at hvis jeg er væk fra bøgerne, så bliver 
jeg rastløs på helt samme måde. Hvis ikke jeg 
har noget at læse, så kan jeg blive overfaldet af 
desperation og rædsel. Nøjagtig som når det 
gik op for mig, at jeg var taget et sted hen uden 
mine stoffer.”  
Skal du så have en stadig højere dosis,  
før skidtet virker? 

“Også det. Jeg kan mærke behovet for at 
læse og skrive mere og mere. Jeg forhandler 
hele tiden med min kone. Om jeg nu også be-
høver at gå med til det ene og det andet.”  

Det kunne være en familiesammenkomst?
“Eller et møde på skolen. Rationelt ved jeg 

godt, at det ikke er vigtigt at læse to timer eks-
tra, men så bliver jeg alligevel lidt egoistisk, og 
jeg er ellers ikke specielt egoistisk.” 

Kim Leine tager sig tid.
“Men lidt egoisme skal der være plads til. 

Der skal være en motor, en drift i det her. Har 
man ikke den, kaster man sig ikke ud i en  
roman på 500 sider.” 
Måske er du i fare for at læse eller skrive dig 
selv ihjel?

“Det lyder sandsynligt. At jeg ender med at 
læse mig ihjel!”

Kim Leine slår en latter op.
“Jeg ser det for mig. Jeg sidder i en hytte i en 

skov og bare læser uden at huske at spise. Den 
drøm er både forjættende og meget, meget 
farlig.” 
Hvad med lige nu. Sidder du og tænker på,  
at du kunne få dit fix i stedet?

“Nej, for vi lavede aftalen for lang tid siden, 
så det har jeg fundet ro med. Til gengæld har 
jeg aflyst min tid med min psykolog i morgen. 
Så dér kan jeg så bare sidde og ... læse og ... 
skrive.” 
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Grænseløshed gjorde Kim Leine i stand til at tro på en karriere som forfatter, også selvom han havde nået en relativt høj alder, da debuten Kalak blev til. Den har 
også gjort alt muligt andet muligt. Som helt grundlæggende at omlægge sin kost, hvorfor han for nogle år siden gik fra buttet til tynd.

Lav madplan 
hver uge ud fra 

10 nye, nemme retter

Helt uforpligtende
- ingen binding! Alt du skalbruge til aftensmaden bragt til døren

Du kan fravælge ingredienser, som familien ikke kan lide

Du får alleingredienser levereti afmålte mængder

Alle opskrifter er
nemme og kan

laves på 30 min.

Vælg
madfriheden

25%
på de første 
2 leverancer

heden

Og deltager i vores store 
‘VÆLG MADFRIHEDEN’ 

konkurrence

LIGE NU FÅR DU 25% PÅ DE 
FØRSTE 2 LEVERANCER  

BESTIL NU PÅ ELLER PÅ49 177 176 retnemt.dk/madfrihed

TIL DIG DER VIL GØRE 
AFTENSMADEN RET NEM

Med RetNemt Måltidskasser får du alt, du skal bruge til at lave lækker, hjemmelavet 
aftensmad bragt til døren. Vælg antal portioner og hvor mange dage om 

ugen I skal have mad til, så leverer vi alle ingredienser og råvarer, samt 
en let tilgængelig opskrift, der kan laves på 30 minutter. 

Lige nu får du 25% på de første 2 leverancer!


