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Om livet,
kærligheden og nuet
»Dybt inde i et bjerg er der ingen øjne
til at stjæle tiden. Her er det, som om tiden
for alvor står stille, fordi der kan være længere mellem hulrummenes vanddryp end
et liv ...«
Der er mørkt i lokalet. De hvide gardiner er trukket for vinduerne. Kun dér,
hvor Jens Fink-Jensen og de to musikere
står, lyser tre hvide og en enkelt rød spot
det grå linoleumsgulv op. Hans stemme er
det eneste, man kan høre. Så følges ordene
af keyboardtoner.
På den bagerste række sender 3.g’erne
sms-beskeder, nogle har stadig deres bærbare computere tændt, men langt de flestes
øjne er koncentrerede og fæstnet på manden, der denne januarmorgen på Avedøre
Gymnasium læser op af sine digte.
»... Solen formørkes af hensynsløse skyer. Dybe rødder gløder som hænder i natten. Jord forstøver i luften, og regnen kommer igen.«
Inden har Jens Fink-Jensen fortalt
dem, at han skriver digte, fordi han har
noget på hjerte. At det er en måde at få
afløb for sine følelser på. Han har fortalt
dem, at de kun vil få det fulde udbytte ud
af digtene, hvis de går ind i dem og erkender, at de også handler om dem selv. Og
det er det, han især håber, at de vil opdage. At digtene handler om noget, der ikke
kun er beregnet på ham, der har skrevet
ordene. Men om noget, der er vigtigt for
os alle. Livet, kærligheden og det nu, der
er lige nu og her.
»At stå her foran jer er en måde at åbne
jeres øjne for, hvad digte er. Måske har I
lidt svært ved at opfange alle de ord, jeg siger, men I vil sikkert opleve, at noget af det
sætter gang i jeres egne tanker og drømme.«
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Jens Fink-Jensen forsøger at åbne elevernes øjne og nedbryde deres negative forestillinger om lyrik, når han besøger
landets gymnasier og læser op af sine digte. Gymnasieskolen
var med, da han kom forbi Avedøre Gymnasium.

JENS FINK-JENSEN
Hans stemme er klar og rolig:
»... Fortiden har du tabt, og fremtiden
vil du aldrig få. Men du har disse påskeliljer,
som lyser i stuen og din datters sekunder af
lykke og fremdrift i et øjeblik.«
Saxofonens og keyboardets afdæmpede toner lægger sig som et blødt tæppe under de mange ord. To piger ved et af de forreste borde hvisker kort sammen, nogle af
drengene er gledet lidt længere ned på stolen og ligger med overkroppen hen over
bordet.
»... Jeg siger glem afstanden, tænk på
rejsen. At afsked betyder ankomst, at længsel betyder kærlighed. Det ser ud, som om
du græder, måske er det blæsten ...«
Efter oplæsningen følger et diasshow
med billeder fra nogle af hans rejser i bl.a.
Sydeuropa, Kenya og Kina. Billeder af træers mørke grene mod forårshimlen, marker og gyldne blade. Af revler i sand, sne
på en bjergtop og gardiner, der blafrer i
vinden. Af en solstråle, der rammer en statue, en dreng i en robåd og to silhuetter på
en strandbred.
Næste time begynder om fem minutter. Enkelte elever siver væk. Ud ad den
røde dør, ud til larmen på gangen. De fleste bliver siddende til sidste billede – og
sidste lyd fra keyboardet.

Født 1956, debuterede i 1981 med digtsamlingen Verden i et
øje. Har efterfølgende bl.a. udgivet digtsamlingerne Sorgrejser, Dans under galgen, Nær afstanden, Forvandlingshavet og
Alt er en åbning. I efteråret 2008 udkom hans fotorejsebog
Europas vestkyst – en fotorejse fra Skagen til Gibraltar.
Er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1986
og multimediedesigner fra samme sted i 1997. Arbejder i dag
som kommunikationsmedarbejder på Københavns Universitet.
Har gennem flere år – sammen med keyboardspilleren Fred‑
rik Mellqvist og saxofonisten Mads Mathias – besøgt gymna‑
sier over hele landet med litteraturformidlingsprojektet »Luk
op for lyrikken«. Med støtte fra Kunstrådets »huskunstnerord‑
ning« var han i efteråret bl.a. forbi Frederikshavn Gymnasi‑
um og HF, Rødkilde Gymnasium, Odense Katedralskole, Fre‑
derikssund Gymnasium og Tårnby Gymnasium og HF. I løbet
af foråret skal han besøge yderligere en række gymnasier.
Læs mere om »Luk op for lyrikken« på www.jensfink.dk

Et almindeligt menneske
Klokken er halv elleve. I sofaen på lærerværelset får Jens Fink-Jensen tid til en kop
kaffe, inden han skal hen i 3.y og snakke
lidt mere med eleverne om sine digte og
om at være forfatter. Og tid til at forklare, hvorfor han igennem flere år har besøgt en lang række gymnasier og læst op
af sine digte.
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fredsstillelse og glæde ved at komme
ud og møde publikum, for det er ret
ensomt at skrive, men jeg gør det jo
også, fordi jeg håber, at eleverne får
noget ud af det,« siger Jens Fink-Jensen, der ved at kombinere sine digte med musik forsøger at bryde med
den traditionelle form for lyrikoplæsning.
»Jeg vil gerne nedbryde de negative forventninger, som mange elever har til genren. Når de skal analysere et digt i gymnasiet, er det ofte noget, der bare skal overstås. Jeg håber, at
de finder ud af, at de kan bruge digte
personligt, fordi de faktisk handler om
dem selv.«
Selvfølgelig får ikke alle elever en
ahaoplevelse, men han oplever ofte,
at skeptiske elever ender med at blive begejstrede. De bliver overraskede over, at noget, de troede var uforståeligt og verdensfjernt, viser sig at
være nærværende og vedkommende
og berører erfaringer og følelser, de
selv kender til.
»Og så kan jeg samtidig give dem et
billede af, at en digter er et helt almindeligt menneske og ikke et ophøjet,
selvhøjtideligt væsen,« forklarer Jens
Fink-Jensen.
Når han runder oplæsningen af
med billeder fra sine mange rejser, er
det for at give eleverne tid til at synke
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lidt ind i sig selv og tænke over det, de
lige har hørt.
»Jeg håber, at de oplever det som
en helhed. Billedernes stemninger
harmonerer med digtenes temaer og
stemninger. Dermed får roen og dybden i digtene plads.«
»Sejt nok«
»Har du lavet alle de der bøger?«
En af drengene i 3.y kigger på Jens
Fink-Jensen og på stakken af bøger, der
er på vej rundt i klassen.
»Sejt nok,« mumler han og bladrer
i en af dem.
Klassen har inden læst nogle af
digtene og snakket om dem, og nu
har de mulighed for få svar på nogle af deres spørgsmål fra forfatteren
selv: Har digtet Afrejse noget med
død og genfødsel at gøre? Hvorfor
står der »lyser så himlen bliver sort«
i digtet Melancholia? Handler digtet Øjeblikket bare om, at man skal
nyde livet? Og hvordan bliver digtene egentlig til?
Bagefter er klassens dansklærer
Mads Rangvid glad for elevernes møde
med Jens Fink-Jensen.
»Det var fint, at eleverne fik sat
et ansigt på den der forfatterperson,
som vi tit forbyder dem at tale om, når
vi læser tekster i gymnasiet. Men der
er jo altid forfattere bag, og eleverne

interesserer sig for dem. De forestiller
sig ofte, at det er mærkelige mennesker, så det var fint, at de her kunne få
afstemt deres forestillinger med den
virkelige person,« siger Mads Rangvid, der til gengæld tror, at der rent tematisk måske var lidt for langt mellem den personlige livshistorie, som
Jens Fink-Jensen i høj grad skriver på,
og elevernes hverdagsunivers.
»Jeg tror, at de havde svært ved at
identificere sig med nogle af de problemstillinger, han præsenterede.«
Han er glad for, at Jens Fink-Jensen ikke gav eleverne nogen facitliste,
men skubbede tolkningsarbejdet over
til dem selv, og vil bestemt gerne have
en forfatter på besøg en anden gang.
»Brud på rutinerne er godt, og
det er godt for eleverne at få oplevelser med litteraturen, der er sat i værk
af andre end dem selv og læreren,« siger Mads Rangvid, som synes, at det
er svært at sige, om mødet med digteren har givet eleverne en anden oplevelse af lyrik.
»Måske har nogle ændret holdning,
men jeg tror, at de fleste stadig synes,
at lyrik er noget underligt noget. Den
æstetiske opdragelse, som jeg tror lyrik forudsætter for de fleste, før de kan
opleve det, tager lang tid. Længere tid
end de tre korte år med dansk vi har i
gymnasiet.« n
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