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Af LARS BUKDAHL

Christian Yde Frostholm: Ofte stillede spørgs-
mål. 76 sider. 100 kr. (KUN!). Afsnit P.

PÅ særlige blogs har de senere år en sær-
 lig og ny slags readymade-poesi været 

populær, nemlig google-poesien, der helt 
simpelt og lumskt effektivt bare går ud på, 
at du googler et eller fl ere ord, og søgere-
sultatet er så, mere eller mindre uredigeret, 
digtet. Hvis digter og afsnitp.dk-bestyrer 
og WA-netklummeskribent Christian Yde 
Frostholms nye bog Ofte stillede spørgsmål 
skulle have en genrebetegnelse, for det har 
den nemlig ikke, ville det mest nærliggende 
være »Google-digtsamling«, selv om den 
kun indeholder få »hårde« google-digte, 
heriblandt et af bogens hovednumre, det 
store, ømt og skævt fl imrende digt, der bare 
googler »kærlighed«:

»Kærlighed er en følelse for de lavere ka-
ster./ Kærlighed er mærkelig. Kærlighed er 
som et bankospil./ Hvis man ikke fi nder den 
perfekte, holdbare,/ uendelige kærlighed er 
man mislykket.// Kærlighed er i virkelighe-
den helt helt enkelt./ Et liv uden kærlighed 
er ikke noget liv.// Forelskelse og kærlighed 
er at kende Ditte Nielsen.// Matching Hearts 

er et sjovt kærlighedspuslespil,/ hvor du skal 
kombinere overblik, strategi/ og mønstergen-
kendelse.«

Der er også over fl ere sider en løs, koste-
lig googling af navnet Keiko, der især (men 
langtfra kun) er en fi lmstjerne af en spæk-
hugger, der går over i en googling af bare 
»hval«: »opskrifter som indeholder hval./ 
Ned i vægt – supertilbud// Du ser ud som en 
hval på billedet,/ har du tænkt på at oprette 
hval.com«. Fraktal dyrefabel! Men de fl este 
af digtene eller tekstlandskaberne – græn-
serne er akkurat fl ydende: »kærlighed« 
opleves digtagtigt, »Keiko/hval« tekstland-
skabeligt – er snarere surfende, mere eller 
mindre målrettet, end direkte googlende; og 
det er sgu da den skønne genrebetegnelse: 
Surf-digtsamling! 

Tag bare det kostelige titelspor: små 
og lange serier af spørgsmål om hvad som 
fucking helst af dybt personligt og/eller ku-
riøst, der simpelthen ikke er til at slå ned, 
heldigvis. For kan man google »?« ? Fra »Får 
du dig altid rodet ind i noget?/ Værdsætter 
du åbent skønne ting?/ Forærer du en gang 
imellem ting væk/ som strengt taget ikke 
tilhører dig?« til »Hvilket årstal blev det mo-
derne at lave korsstingsbroderier?/ Hvad er 
koldbrand og kan man mærke det hvis man 
har det?/ Hvorfor er himlen i fl ertal?/ Hvad 

kaldes den turkisgrønne farve havet kan 
have?« Her og overalt er chefklipperen ski-
degod til at bevare dobbeltheden af autonom, 
barok spøjshed og eksistentiel, postmoderne 
rådvildhed; som en grandios sideeffekt er 
Ofte stillede spørgsmål også bare den skarpe-
ste samtidsroman, en perfekt klonet 3. ge-
nerations-Scherfi g, så temmelig sjov og helt 
uendelig trist.

På dagsordenen er først og fremmest og 
hele tiden identitet, den massive, detaljerede, 
gennemhullede insisteren på hvem jeg og 
du er. Et større landskab i første halvdel, 
inkluderende »digtet« (jeg bliver stadig mere 
genre-usikker her, godt!) om »kærlighed«, 
klipper sig nådesløst gennem profi ler på 
dating-sider (»Jeg er en sød fyr fra Odense./ 
Jeg er også lystfi sker, men det bliver ikke 
til så meget/ som jeg gerne ville«, det lyder 
som set-up’et til en Storm P.-fortælling, men 
er det IKKE). Mens det primære landskab i 
anden del centrerer sig om kønsidentitet og i 
stigende grad bliver en grusomhedsudstilling 
af homofobi, i nyhedsstrømmen og i – hvad 
hedder det? – chatrooms (»Jeg forstå ikke at 
de bøsser absolut/ skal have en homoparade 
overalt/ når de ved de bliver gennemtævet«, 
aggressiv tolerance indeed); den (kunstne-
risk) slagkraftigste anti-hate speech: loyalt cut 
uppet hate speech! Det er også det eneste sted, 

jeg faktisk genkender et citat, af Søren Kra-
rup, off course.

Når vi nu har med readymade-kunst at 
gøre, er det vigtigt at fremhæve den vildt 
artistiske musikalitet, hvormed Yde Frost-
holm klipper og klistrer i sit materiale, fra 
atomistisk-punket montage over hymnisk, 
remseagtig oplistning til solid, knækprosaisk 
1:1-citat-klump. Og heldigvis holder han sig 
heller ikke for god til vel den ældste og platte-
ste readymade-computer-genre: en ufrivilligt 
zen-dyb programkommando/besked: »Dette 
indlæg er blevet fjernet af forfatteren«, »Ofte 
stillet spørgsmål: Hvad gør jeg?« »Det du 
søgte eksisterer ikke.« Nemlig!

Spå rigt og virtuost og fuldtonende gen-
nemspiller Yde Frostholm Google- og 
surf-digtets muligheder, at man får den 
forunderlige oplevelsen af en hel genres si-
multane start, fuldendelse, kulminination og 
afslutning: Det var i ét netværkende fl ash det! 
Hvilket det selvfølgelig ikke er, men hold op, 
hvor håbefulde googlere og surfere skal gøre 
sig umage nu. Lige nu kan de nøjes med at 
svare på følgende, ofte stillede spørgsmål: 

»Drømmer du om at være selvstændig?/ 
Tænker du over hvad du lægger på grillen?/ 
Frygter du livsstilsdøden?/ Har du særlige 
ønsker til din begravelse?« 

Mine svar: Ja, nej, nej, ja!

Virtual cut-up. Christian Yde Frostholm har »signeret« den første (og sidste?) danske samling af google-poesi, som er lige så 
cool, som den er satanisk, som den er melankolsk.

Hvad betyder Majbritt?

Af STEEN ANDERSEN

Ulrik Langen: Den afmægtige – En 
biografi  om Christian VII. 544 
sider. 349 kr. Jyllands-Postens 
Forlag. 

TRADITIONELT beskrives 
 Christian VII som en sinds-

syg skyggekonge, som blot blev sat 
skakmat af stærkere kræfter ved 
hoffet. Beskrivelserne har sjældent 
givet plads til meget andet end et 
billede af et åndsformørket men-
neske.

Historikeren Ulrik Langen har 
genlæst kilderne og skrevet en 
medlevende biografi , som sprudler 
af indsigt og fortælleglæde. Forfat-
terens tilgang til stoffet er, at han 
vil prøve at forstå, hvad der skabte 
den afmægtige konge.

Som udgangspunkt var den 
unge kronprins Christian et smukt 
og begavet menneske, men blev 
pint og plaget af dem, som havde 
ansvaret for hans opdragelse og ud-
dannelse. Her tegner Langen først 
og fremmest et lidet fl atterende 
billede af greve Ditlev Reventlow, 
som i sandhed var en plageånd. 
Den unge Christian blev støt og 
roligt mere og mere frustreret 
af sine prøvelser og afstumpede 
omgivelser. Han var en ung mand, 
som ønskede menneskelig kontakt, 
som han ikke fi k, men blev i stedet 
spist af med reglementer, takter og 
kold afstandtagen.

Det begynder at gå skævt for 
kronprinsen i teenageårene, hvor 

han udvikler en række særpræ-
gede adfærdsmønstre. Kronprinsen 
rendte rundt overalt på Christians-
borg og onanerede i tide og utide. 
Anstrengelserne skabte da også 
en del opmærksomhed, men helt i 
tidens ånd blev den evige og ikke 
altid helt hensigtsmæssige mastur-
bation kun set som et problem for 
balancen mellem kropsvæskerne. 
I midten af 1700-tallet blev tab af 
sæd anset for at være et større 
problem end tab af blod, da man 
frygtede, at det kunne føre til 
svækkelse af hjerne, mave og ner-
ver. Kronprinsen var en trykkoger, 
som hele tiden kogte over. Han be-
gyndte sammen med sine venner 
at drage hærgende gennem byen 
på gevaldige drukture, hvor blo-
dige slagsmål med byens vægtere 
var obligatoriske. Kun knap 17 år 
gammel blev en skræmt, angst og 
følsom dreng gjort til konge. Dette 
var opskriften på en tronbestigelse, 
som på forhånd var dømt til at ende 
i tragedie.

RASTLØSHEDEN fortsatte
 og bedre blev det ikke af det 

ulykkelige ægteskab med dronning 
Caroline Mathilde. I 1766 giftede 
Christian sig med den 15-årige 
Caroline Mathilde, som var søster 
til kong Georg III af England. Den 
nygifte konge mistede hurtigt in-
teressen for konen, og Christian 
forblev gæst på de mest skumle 
steder i det københavnske natteliv 
og vaklede stangstiv hjem om mor-
genen gennem byens gader, mens 
gadedrenge gjorde nar af kongen 

helt op til Christiansborg, hvor liv-
garden stod linet op og saluterede 
fulderikken.

Der stod ikke megen respekt om 
kongen – hverken hos høj eller lav. 
Ulrik Langen har et fantastisk for-
tælletalent og en feinschmeckers 
sans for datidens detaljer, som gør 
den tætte beskrivelse af kongens 
ulykkelige liv til en nærværende 
og en sympatiaftvingende læseop-
levelse.

Kongens hærgen rundt i byen bli-
ver kun værre og værre. Raseriet 
fører til, at han fl ere gange sammen 
med sine svirebrødre bogstavelig 
talt smadrer byens bordeller. Når 
han ikke brugte tid på at ødelægge 

inventaret på byens horehuse, dyr-
kede han sin erotiske besættelse af 
luderen Støvlet Katrine. Her skå-
ner Langen os heldigvis ikke for 
nogen detaljer. Erotiske historier 
og jo også historie.

I  et forsøg på at sætte en 
 stopper for kongens hærværk 

og druk arrangeredes af regerin-
gen en udlandsrejse, som gik til 
London og Paris. Det er Langens 
pointe, at kongen her var befriet 
for hoffets repressive rammer 
og derfor optrådte med kløgt og 
statsmandspondus. Uden at være 
direkte placerer Langen sig her i 
modsætning til tidligere tolkninger, 

som modvilligt har medgivet, at 
kongen bedrede sig en smule under 
sit udlandsophold, dog uden at vise 
noget dybtfølt engagement.

En af de bærende pointer i Lan-
gens bog er, at Christian ikke var 
så sindssyg, som den øvrige histo-
rieskrivning har villet gøre ham til, 
men at han i højere grad blev gjort 
til et skræmt væsen af sine ter-
roriserende omgivelser. Nu ved jeg 
ikke, hvilken målestok man skal 
anvende, når man måler sindssyge, 
og selvom kongen virkede rimelig 
gak, har Langen en god dokumen-
terbar pointe her. I et evolutionært 
perspektiv kan man vel konstatere, 
at det sidenhen kun er gået fremad 
for kongehuset.

Med sig hjem fra rejsen med-
bragte kongen sin rejselæge 
Struensee. I løbet af kort tid tog 
Struensee nærmest diktatorisk 
magt til sig ved blandt andet at 
isolere kongen. Struensees magt-
stræb blev bragt til brat ophør den 
16. januar 1772 med en skræk-
slagen konge i en statistrolle. Et 
retsopgør og en henrettelse fulgte, 
som af Langen bliver brugt til at 
tegne et tidsbillede af normer og 
institutioner, uden at der går struk-
turhistorie i fortællingen.

Langen er en sand mester i be-
herskelsen af sit materiale, og me-
get ulig mange historikere formår 
han faktisk at skrive medlevende 
og interessant. Historien om Chri-
stian VII er interessant, men Lan-
gen formår at skrive en historie, 
som er større end kongens.

Her er med andre ord ikke blot 
tale om paryk-historie, men deri-
mod Danmarkshistorie af fi neste 
karat.

Af tronen. Historikeren Ulrik Langen har skrevet 
en medlevende biografi  om den afmægtige 
Christian VII.

Kong gulerod

Kongens bizarre adfærd 
udviklede sig allerede i 
teenageårene, hvor han rendte 
rundt på Christiansborg og 
onanerede i tide og utide.


