
Åndedrætsbilleder
- om Henrik Haves digtning

”(…) sammenstillingen mellem sproget/ og den virkelighed 
sproget beskriver/ er selve nostalgien. Ubrugelig. Uendelig./ 
Og  alligevel  undgår  intet  at  henvise  til  den  logik/  som  i 
barndommen blev tilbage/ når ordene pludselig forsvandt./ 
Det  er  beskrivelsen som er  nostalgien,/ ikke det  der  er  at 
sige,  ikke  det  der  huskes,/  men altid  det  som sker,/  som 
modsætning  til  det  som  sker  nu,/  når  jeg  skriver  i  disse 
rammer.”

 (Keep Smiling s. 17, 1979)

Poesiens forhør
”Poesi er et langt forhør” skriver digteren og billedkunstneren Henrik Have 
(f. 1946) i bogen  Heroines vadested (1984, s. 15). I Haves tilfælde er den et 
forhør, der dels strækker sig mellem digtning og billedkunst, dels mellem 
læser og digt. Mere kategorisk set er den et forhør, der udfolder sig inden 
for  tre  områder:  politisk,  eksistentiel  og  somatisk  digtning.  Måske  den 
sidste kategori bør forklares! Med somatisk digtning mener jeg legemlig, 
men  også  organisk.  Det  er  bemærkelsesværdigt,  hvor  megen  decideret 
kropsdigtning  der  generelt  er  at  finde  i  Haves  digtsamlinger.  Mest 
iøjnefaldende er det  måske i  Keep Smiling,  der udkommer i  1979 – to år 
inden Pia Tafdrups og Søren Ulrik Thomsens debuter. Man kan blot nævne 
nogle af digtenes titler for at få et indtryk af dette: ”Hud og en målsætning 
for  krop”,  ”Kroppens  temperatur”  og  ”Med  en  baggrund  af 
kropsforkydning”. Kroppen bliver dog aldrig et tempel i Haves digtning, 
dertil  er  den  for organisk,  men  den  står  i  forbindelse  med  verden, 
nogenlunde på samme måde som farverne indgår i et maleri. Den bruges 
og har en brugsværdi, ikke nogen religiøs værdi. Den er der først, men det 
giver  den  ikke  særlige  privilegier,  den  er  blot  legemlig  og  organisk  på 
samme tid. Det betyder, at den kan bebos af hvem som helst, mand som 
kvinde, hvilket giver en mobilitet  i  stemmeføringen, som er særegen for 
Haves digtning. Man kunne måske kalde det en diskret polyfoni, som viser 
sig  ved  ordspil  og  semantiske  glidninger  i  sproget.  Men  de  verbale 
glidninger bliver med tiden mere omfattende. Hos den sene Have giver det 
således også mening at tale om glidninger i personligheden, igen af diskret 
art. Ikke som en decideret skizofren eller polyfon tale, men som et spil i og 
med et autofiktivti jeg. Et jeg der både kan være et centrallyrisk udtryk for 
Haves ”egen” stemme og fiktivt undvigende på samme tid for skriftens, 
kunstens  og  inspirationens  skyld.  Resultatet  er  en  bevægelse  ind  i  et 
kunstnerisk ingenmandsland,  som – for de sene digtes  vedkommende – 
ofte er religiøst ladet. I det følgende vil jeg vha. en række næranalyser af 
nogle enkelte digte forsøge at påpege en sådan udvikling i forfatterskabet.
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Stereofonisk
Ingen af de tre områder (politisk, eksistentiel, somatisk) udgør autonome 
felter, for alle kan sagtens bringes i spil på samme tid, fx i et enkelt digt. 
Her er et  eksempel,  som er det  første digt i  samlingen  turistrejse  til  min  
elskedes dyner (1983). Jeget i samlingen er en kvinde, selvom der i bogens 
bagsidetekst indrømmes, at det kun er tonen, der er kvindelig. På denne 
måde  opnås  en  effekt,  hvor  ordene  i  og  for  sig  bliver  tvekønnede  og 
stereofoniske.ii 

Den, der er alene, bærer skam.
Skamfuld har jeg båret min taske
gennem gaderne og uset samlet
tabt sødme for min mand,
mine børn og mig selv.

Overfladisk set er jeg menneskelig.

Dybest set er jeg på vej
hjem fra arbejde.

Allerede i selve udsigelsesstrukturen ligger det (køns)politiske, men tillige i 
den tabte sødme, der samles op. Et eksistentielt  plan finder man i de to 
sidste strofer ved omvendingen af dybde og overflade, men det er et plan, 
der  berører  den  politiske  sfære:  fremmedgørelsen  i  at  overfladen er  det 
menneskelige og hjemturen fra arbejde det dybereliggende. Digtet opererer 
med tre former for blik: uset, overfladisk set og dybest set. I det usete finder 
man skammen, det somatiske plan eller kroppen som kropumulig og givet. 
I  det  usete  samler  jeget  sin tabte  sødme sammen. Før det  menneskelige 
findes  kroppen  og  dér  skammen.  Det  er  kun på  overfladen,  at  jeget  er 
menneskeligt, men det er en nødvendig overflade (”for min mand/ mine 
børn  og  mig  selv”).  Specielt  ironien  i  digtets  sidste  sætning  er  udsøgt. 
Vendingen ”dybest set” er blevet et overfladisk udtryk, en gængs talemåde. 
I sprogets kontrast ligger digtets pointe allerede gemt: Vi gør automatisk 
tingene overfladiske,  for at de skal (for)blive menneskelige.  Digtet  er  på 
samme tid både en kritik og en accept af dette, ja en kritisk accept af at de 
dybeste ting muligvis også er de mest overfladiske. Dybest set er der bare 
tale  om  et  menneske,  som  er  på  vej  hjem  fra  arbejde,  så  hellere  være 
overfladisk set end overset.

Mere omgængelig Have
Som man kan se, lægger Haves digte sig gerne på tværs i betydningen og 
dyrker det flertydige. At det forholder sig sådan, kan naturligvis være et 
udslag  af,  at  Have  også  er  billedkunstner  og  dermed  i  udstrakt  grad 
behandler ordene på samme måde som farverne. Betydningernes nuancer 
kommer frem ved en improvisatorisk omgang med sproget, og nuancerne 
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skaber plads og frihed til sproget i sproget. Man kan fx lade sproget mutere 
og undergå en forvandling ved at stå i ledtog med tiden. Og synes man, at 
tiden  suser  af  sted  i  fx  Peter  Laugesens  digtning,  så  skal  man  finde 
slowmotionknappen, før man sætter sig til at læse Have, særligt den tidlige 
Have. Med tiden er dennes digtning imidlertid blevet om end endnu mere 
nuanceret og betimelig, ikke mindst, og der dvæles mere ved den sproglige 
detalje. Fx i No-trilogien, der er udkommet på forlaget Brøndum, og som 
inkluderer samlingerne  No retur (1990),  Under midnatssolen i No (1993) og 
noOne (1997).
    Så selvom Haves billedkunst efter min mening er yderst interessant, så er 
det ikke billedkunstneren, der her skal skænkes en opmærksomhed, men 
derimod digteren. Formentlig hænger de to ting sammen, ja det har jo selv 
antydet  ovenfor,  og  muligvis  vil  mit  korte  indblik  i  Haves  digtning 
endvidere kunne belyse billedkunsten. Men i første omgang er det kun mit 
mål at præsentere synsvinkler på et hidtil groft overset forfatterskab og at 
vise, hvorledes Haves digte giver sin læser meget igen, når man gransker 
dem nøjere.iii

Raptuser
Det er  basalt  for forståelsen af  Haves digtsamlinger,  at  de i  høj  grad er 
skrevet  i  en  raptus.  Et  emne sætter  en skriven  i  gang.  Den skrevne tid 
nærmer sig den tid, det tager at læse digtene. På en måde gør det altså ikke 
noget, at man drøner igennem Haves digte. Måske er det endda meningen, 
for drøner man ikke igennem digtene, drøner de igennem én. Naturligvis er 
der steder, hvor man ganske simpelt er nødt til at standse op. Man kunne 
sammenligne det med en tur på motorvejen; på visse tidspunkter er man 
tvunget til at køre ind til siden. Så lad os starte dér:

Pissetur

Du kan ikke skræmme mig
med din skarrede krukke
for jeg ved du ikke er dig selv.

Bag dig har jeg fundet
mig dryppende
gennem taletidens hul
eller hvirvlet op

fra dit gule navn i sneen
jeg netop har tændt.

(fra noOne,)

Digtet  tilhører  den  eksistentielle/somatiske  side  af  Haves  digtning.  Det 
handler  formentlig om et  kærlighedsforhold. Læg mærke til,  at  der ikke 
står  ”pissesur”,  men  ”Pissetur”  i  overskriften.  Et  godt  eksempel  på  de 
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bogstavforskydninger og ordlege, der altid er på spil hos Have; en slags 
skriftens forvanskning af eksistensen. Alligevel er det nok snarere det første 
(”pissesur”),  som digtet  handler  om.  Digtets  du,  der  i  arrigskab,  måske 
under et skænderi, kan have ødelagt en krukke, og jegets formildende ord, 
formentlig igennem en telefon (jf. ”taletid”), hvilket får jeget til at dryppe 
og i det hele taget have en rygrad som en karklud. Man kan kun gisne om 
pisseturen,  måske  er  det  denne,  der  har  været  foranledningen  til  et 
skænderi? Det fine ved digtet er dets forsoningsbillede: Jeget pisser du’ets 
navn. Der er tale om en form for forsoning, men ironisk nok også om en 
besudling. Den dobbelte betydning fastholdes i samme gestus. Jeget er på 
den ene side underlagt du’et (jf. ”Bag dig har jeg fundet”), imens det på 
den anden side, i bogstaveligste forstand, lægger du’et under sig. At jeget 
tænder du’ets navn, manifesterer bare det elektriske ved forholdet, om man 
så kan sige, spændingerne i det. Digtets styrke er, at det undlader de store 
forklaringer som: ”jeg skulle af sted, og så blev du sur, osv.” I stedet lader 
det en enkelt scene fortælle det ufortalte. Man kunne tale om tre scener på 
spil i teksten: scenen omkring den skarrede krukke (og evt. kvinden som en 
”krukke”), scenen omkring en telefon, eller telefonboks, fx ved et stop på 
en motorvej eller lign., og urineringsscenen. De blandes sammen, eller mere 
præcist:  De  opstår  ud  af  hukommelsens  mangfoldigt  krydsede 
associationskæder: fra krukken til taletidshullet til den fordybning urinen 
laver i sneen. Eller omvendt fra urineringen til det dryppende til krukken, 
der måske huskes pga. en manglende wc-kumme. 
   Digtet  er  formfuldendt  –  på  sin  egen  lidt  beskidte  og  frække  måde, 
heldigvis – og er derfor en smule atypisk for Have, men jeg bringer det for 
en dag, fordi termerne avantgarde- eller fluxuskunstner, som mange nok 
umiddelbart  vil  forbinde  Have  med,  er  alt  for  smalle  til  at  dække  hele 
dennes produktion, især når det kommer til de sene digte. 

Arabeske minder og autofiktivt spil
Det næste digt, jeg vil se nærmere på, er ligeledes hentet fra  nOOne, én af 
Haves  absolut  bedste  bøger.  Digtet  har  samme  titel  som  bogen  og  er 
derudover udstyret med et citat fra James Joyces Finnegans Wake (Faber and 
Faber  Ltd.,  London  1939,  s.  126)  ”Who  do  you  no  tonigh,  lazy  and 
gentleman?”.iv Et mindre mirakel af et digt, der lyder sådan her:

Ord, selvlys, pergament
hvide højtråbende skygger
skubbende og masende
dette nedfald i Nos gader
på stilhedens side
af labyrinten

sejlbåde drevet af ord
forlist i regnbuens arkitektur.
hvilke kyster for dine bølger
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og hvidtede vrag!

Denne evige brise af 
musestille radioer
proppet med tilbageholdt skræk.
Denne nedfrysning lige nu.
Er det en måde at
bruge solopgange på,
er det en måde at lede på,
at fange den hule lyd af duer
netop undsluppet
torsoernes gitre?

Og ingenstedernes nætter
trukket på væger, antændt af våde
svovldampende pulverdyr.
De skal også med i det
undslupnes optælling!

Fra sølvets grottebund griner spejlet
dit ikonmylder velkommen.

Dunkle tyske Lieder
fra solsikkens døde ekko
i vild frost.

Jeg står bare og ophører 
i mit landskabs åbne jeg
i tankestreger og spejles
røde floder
i bogstavernes bistandsløse
udpumpning.
Et vellykket selvafsluttende system.

Du hvisker noget i vindens øre
og den slipper forskrækket
sit greb i vandkantens rør.
Der faldt jeg hovedkulds
over bord ned gennem
min barndoms braktid.

På vægtskålen
balancerer mit morgengry.

En faktuel  oplysning,  der  måske kan være nødvendig for  en analyse af 
digtet,  er,  at  Henrik  Have  bor  i  landsbyen  No,  nær  Ringkøbing.  Have 
bruger således bevidst en slags autofiktiv stilisering af sine digte,  fx når 
ordet No går igen, også i den senere trilogi (jf. titlen Noviciatet). Skal man 
anvende de føromtalte kategorier, kunne man sige, at digtet bevæger sig på 
grænsen  mellem  det  eksistentielle  og  det  somatiske;  dér  hvor  begge 
ophører  og  indfældes  i  en  sproglig  kosmologi.  Der  er  tale  om en  slags 
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epifani.  Digtet  handler  om  nedfaldet  af  ord  i  No,  om  en  inspirerende 
morgenstund,  hvor  følelsen  af  at  være  et  jeg,  en  person,  overvældes  af 
inspirationens  kraft.  Vi  befinder  os  på  stilhedens  side  af  labyrinten. 
Alligevel er det ikke stilhed, der hersker. Ned over siden, hvor landskabet 
konstant forvandler sig, flyder det med ord. Hvis man skelner imellem et 
rum eller  en  situation for  digtets  jeg  og så  selve  digtets  rum,  kan  man 
hurtigt  henføre nogle elementer  til  det  første  og nogle elementer  til  det 
sidste. Dér, hvor jeget eller digtets person befinder sig, er der en landsby 
(”No”), en radio, en solopgang, måske nogle stearinlys (”væger”) og nogle 
tændstikker (”svovldampende pulverdyr”). Men digtet balancerer, for nu 
at  bruge  dets  eget  ord,  mellem  denne  tilstand  og  så  en  mere  sproglig 
tilstand, der er ”stilhedens side/ af labyrinten”, ”kyster for dine bølger”, 
”ingenstedernes  nætter”,  ”sølvets  grottebund”,  ”bogstavernes 
bistandsløse/ udpumpning”. Opdelingen finder man ligeledes i de centrale 
vers: ”Jeg står bare og ophører/ i mit landskabs åbne jeg”. Det er desuden 
bemærkelsesværdigt, at jeget først dukker synligt op sent i digtet, omtrent 
totredjedele nede. Ovenfor finder man kun et du i versene ”Hvilke kyster 
for  dine bølger/  og  hvidtede  vrag”  (min  kursivering).  Men  du’et  er 
antageligvis jeget, her tales der blot fra et andet perspektiv: dvs.  til jeget, 
ikke  fra jeget.  Linjerne  kunne  læses  som  en  allegorisk  fremstilling  af 
inspirationens  stemme og  tilsynekomst;  ordene  der  som bølger  rammer 
kysten (jeget),  hvidtede af sidens hvidt.  Man kan næsten ikke lade være 
med  at  tænke  på  J.P.  Jacobsens  Michelangelo-arabesk.  Digtet  har  den 
arabeske  bølgeform,  de  forskellige  strofelængder,  spørgsmålene  og 
balancegangen mellem det virkelige og det mulige landskab til fælles med 
denne.v 
   I Haves digt er No således ikke kun en landsby. Digtet tager også ordets 
merbetydning alvorligt og vakler mellem landsbyen No og tilstanden no, 
der skal opfattes som en slags negativitetens sted eller et utopisk sted, der 
kun kan udfoldes  i  sproget,  fx  imellem et  du og et  jeg.  Dér,  hvor jeget 
ophører, udfolder der sig noget andet: dels tilstanden no, dels en anden, 
digtets du. Glidningen imellem jeg og du, ophøret, viser sig bedst i strofe 8. 
Jeget oplever et fald ned gennem sin ”barndoms braktid”, eller rettere, jeget 
har oplevet et fald, men hvilket fald og hvor? Her må man søge de steder i 
digtet, der præcist  ikke kan henføres til hverken tilstanden no eller stedet 
No. Det gælder navnligt to passager i digtet: dels i strofe 3: ”at fange den 
hule lyd af duer/ netop undsluppet/ torsoernes gitre?” og dels i strofe 5 og 
især 6: ”Dunkle tyske Lieder/ fra solsikkens døde ekko/ i vild frost”. Man 
kunne anvende digtets eget ord igen, idet der tales om et  ikonmylder. Her 
tænker jeg specielt på duerne og solsikkerne, der henholdsvis er ikoner for 
fred og for Vincent van Goghs malerkunst. De to forskelsløse steder i digtet 
er minder fra barndommens ”braktid”, minder som pløjes eller brækkes op, 
for  nu  at  bruge  ordet  på  etymologisk  vis.  Der  kan  jo  være  en  dunkel 
hukommelsessammenhæng mellem torsoernes gitre, altså statuer fx foran 
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et  museum,  og  så  solsikkerne.  Måske  en  uudfoldet  erindring  om  et 
museumsbesøg,  hvor  jeget  som  barn  har  set  van  Goghs  solsikker.  På 
samme måde er der en sammenhæng mellem de ”musestille radioer” og de 
”Dunkle tyske Lieder/ fra solsikkens døde ekko”. Her kunne man forestille 
sig et andet morgengry, måske da jeget var barn. ”Solsikkens døde ekko” er 
så metafor  for  en radios  skrattende højtaler,  men man kunne også,  helt 
banalt,  tænke  på  en  pakke  OTA  solgryn.  I  den  forskelsløse  braktid 
forsvinder mindernes klare distinktion. I digtets væven og svæven mellem 
tilstanden no og stedet No opstår der lommer i tiden. Stederne forbindes 
via en gennemført maritim metaforik: ”sejlbåde”, ”kyster”, ”vrag”, ”brise”, 
”vandkantens”  og  ”over  bord”.  Forbindelsen  mellem  barndommens 
braktid  og  voksenlivet  oprettes  igennem  metaforikkens 
associationssammenhænge. Den tysk-rumænske digter Paul Celan talte om 
digtet  som  en  flaskepost.vi Det  kan  ikke  være  mere  rigtigt  end  her, 
modtageren er blot jeget selv. Jeget stiller sig nærmest til rådighed overfor 
sit eget ikonmylder og sender sig selv dette digt eller denne flaskepost fra 
ingenstedernes nætter. Samtidig er det umådelig vigtigt, at jeget kan vælge 
at sige du om sig selv i et digt, for denne transformation åbner landskabet 
og trafikken op imellem pronominerne du og jeg. Du’et etablerer en jeg-
afstand,  som  Celan  også  siger  det.vii Man  kunne  kalde  det  en 
inspirationsafstand,  som  gør,  at  der  dukker  noget  andet  end  bare  Nos 
gader op i digtet. Det bliver et sprogligt landskab med plads til No, torsoer, 
floder, kyster, solopgange og tilstanden no. Digtets jeg er både én og ingen 
(jf. digtets titel ”noOne”), et jeg og et du. Imellem disse forsøger digtet så at 
indskrive sig, og det lykkes jo ganske fortræffeligt.   

Henriks have
Hvis Henrik Haves digte forhører nogen eller noget i samlingen noOne, så 
er det først og fremmest sig selv og digterens hukommelse, men han gør 
det  i  digtets  ingenmandsland,  fx  mellem  et  jeg  og  et  du  som  ovenfor. 
Selvom digtene/digteren tager sit udgangspunkt i No, så ender de aldrig 
dér,  og  de  ender  heller  ikke  i  rent  navlepilleri,  i  hvert  fald  ikke  noget 
navlepilleri, som ikke er værd at læse. Peter Laugesen skriver om det i sin 
indledning  til  en  bog  om  Haves  billeder,  der  karakteristisk  nok  bærer 
overskriften ”Henriks Have”, at ”det er ikke til at sige, om Henrik Have 
(…)  er  sit  værks  ophavsmand  eller  måske  nærmere  dets  omvandrende 
produkt, fordi liv og værk i den grad flyder sammen, er samme ting”.viii Det 
gælder også for digtenes vedkommende, som man ser det af analysen. I 
Henriks have er det vigtigt at stå til rådighed for noget, der kan udvikle sig 
til kunst. Under den proces er det afgørende ikke, om det drejer sig om en 
turistrejse til min elskedes dyner, om ture til Polen i Heroines Vadested eller om 
digtene  bliver  til  Under  midnatssolen  i  No,  for  nu  at  bruge  nogle  titlers 
navne. 

7



   Man kunne kritisere Have for at have udgivet for få digtsamlinger, hvis 
raptusen er den erklærede arbejdsform, men det ville jo være forkert af den 
grund, at billederne også eksisterer. Raptusens arbejdsform gælder begge 
områder. Billeder og ord er grundlæggende en del af samme værk. Derfor 
kan Have skrive et digt, der lyder:

De sårede farver

Hvis hver bevægelige nuance er en længsel
hvad er da penslernes roden på paletten?

Et åndedrætsbillede
i træg olie et rum
der venter?

Solnedgange får mig til at fryse
og jeg får feber
af plørede landskaber.

(fra noOne)

Digtet er nok det nærmeste, man får Have til at indrømme en kunstnerisk 
poetik. Hvis nuancerne er en længsel, så må de længes efter  noget. Digtet 
efterlader intet rigtigt svar, men kun et par spørgsmål og en mulig løsning, 
der  tilsyneladende  ligger  langtfra  spørgsmålenes  rum.  For  poesien  er et 
forhør,  den  skal  stille  spørgsmål,  ikke  give  svar  –  til  trods  for  at  der  i 
forhørets form ligger en implicit forventning om et svar. Men det er kun en 
forventning (”et rum/ der venter”), som ikke vil blive opfyldt. I stedet står 
der,  at solnedgange får jeget  til  at  fryse,  og at plørede landskaber giver 
feber.  Strofen er  en opremsning af  banale  konsekvenser.  Selvfølgelig får 
solnedgange  folk  til  at  fryse,  det  siger  jo  sig  selv,  og  man  risikerer  en 
forkølelse i efteråret. Men i banaliteten ligger der desuden en realisme- og 
referentialitetskritik. Skulle jeget sætte sig ned for at male solnedgange og 
plørede landskaber, når nu de virker sådan på denne? Nej, mere realistisk er 
det  at  gøre  paletten  til  en  del  af  værket,  at  indføje  en  praksis,  og 
derigennem  lade  længslen  kollidere  med  sit  eget  ophav,  dvs.  at  vende 
længslens  retning  væk  fra  virkeligheden.  I  denne  åndevending  bliver 
længslen  pludselig  konkret;  man  står  med  den  for  hånden.  Længslens 
objekt  er  ikke  virkeligheden,  længslen  er virkelighed.  Farverne  såres 
muligvis i den proces, for de skal jo i en ”normal” billedproces forsøge at 
efterligne verden, men de kommer næppe udenom, at de også  er verden. 
Under  alle  omstændigheder  nærmer  liv  og værk  sig  det  samme punkt, 
manifesteret  i  åndedrætsbilleder.  Man  skal  hverken  trække  vejret  for 
kunsten  eller  hungre  efter  virkeligheden,  men  trække  vejret  i kunstens 
virkelighed, på samme måde som jeget  er indfældet  i  solnedgangens og 
landskabets  konsekvenser.  Det  betyder,  at  identiteten  til  en  vis  grad 
opløses,  og ordet  ”Jeg” henviser  således  ikke længere  kun til  en  figur i 
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digtet, men også til kunstneren Henrik Have, og til tider endda til ingen af 
delene.  Manglen  på  en  fast  henvisning,  man  kunne  kalde  det  en 
formplumret referentialitet (jf. de ”plørede landskaber”), giver jeget feber.
   Man kan forsøge at male muligheden frem for ligheden ved at gøre det 
kunstneriske rum, det  være sig digt eller billede,  til  en længsel.  I  denne 
forstand bliver farverne mere menneskelige, de bliver sårbare, eller danner 
sår, som beskueren kan være med til at hele. Det samme gælder ordene, når 
de vel at mærke bruges som farver, og sådan kan man læse Haves digte. De 
forhører  og  kræver  noget  af  deres  læser.ix Både  spillet  med  sproget  og 
spillet med personligheden åbner de alternative betydninger op og skaber 
disse muligheder; de er en længsel manifesteret i sproget som mangel på 
ord,  og  dermed  et  forsøg  på  at  nå  udover  den  nostalgiske  forbindelse 
mellem sprog og virkelighed, som beskrives i indledningscitatet. På sin vis 
er de autofiktive træk derfor blot ordspil på et højere plan. De er sprogets 
tøven i  et  nostalgisk ingenmandsland,  og den tøven skal  være kunstens 
mål, som Have vil lade sig forplante til læseren. I den forstand er Henriks 
have plantet for os alle.

Værker af Henrik Have:
Sun After Lunch, 179 blade. 1971
Spiegelsängerin, Arena 1972
Col.Pferde, 259 blade. 1972
Udmålingen, Arena 1973
The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog. 22 blade.
En fortælling. 22 s., 1975
Sverige – et luftæventyr, After Hand 1977
Reception, 1977
Hands Difference, 18 blade, 1978
Forsvindingsdigte, Borgen 1978
Keep smiling, Arena 1979
Rakker, A.Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkøbing 1980
Turistrejse til min elskedes dyner, Borgen 1983
Heroines vadested. Digt om Polen 1980-1984, Borgen 1984
Når man ikke har boet i landene, Arena/Gyldendal 1988
No retur, Brøndum 1990
Sainte-Victorie bjerget eller den hellige Agathes martyrium, Borgen 1992
Under midnatssolen i No, Brøndum/Aschehoug 1993
NoOne, Brøndum 1997
Noviciatet, et snigmord, After Hand 1999
Postulanten. Lynlås bagved lynlås i himlen ind, After Hand 2001
Vikariatet, After Hand 2003
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i Neologismen autofiktion er skabt af forfatteren og litteraten Serge Doubrovsky i 1977 med bogen Fils og er siden hen 
blusset op som et varmt emne i Frankrig. Jf. Mounir Laouyens artikel på http://www.fabula.org/forum/colloque99/PDF/
Laouyen.pdf 
ii Jf. Nikolaj Rønhedes artikel: ”Hvad vil du Have? Henrik med det hele” i Graf nr. 1. april 2003, hvor der er flere 
eksempler på dette.
iii Kun Lars Bukdahl og Erik Skyum-Nielsen har skrevet deciderede artikler om Have. Skyum-Nielsen: ”Tegn og 
underlige gerninger” i North nr. 16, 1985. Bukdahl: ” Avantgarden bor i No og dyrker sin Have: ave Henrik H og hans 
trilogi 1999-2003” i Den blå port, nr. 64 (2004). Desuden er selve kunstneren Henrik Have blevet behandlet af Bjarke 
Regn Svendsen: ”Kunst som åndelig arkitektur” i Hrymfaxe nr. 2, 1984 og Bent Petersen: ”Kynismens biologi eller 
forsvar for metaforen” i North nr. 4, 1985. Derudover eksisterer der et interessant interview om Haves forlag ”After 
Hand” i Bogens Verden, nr. 4, 1986 ligeledes ved Erik Skyum-Nielsen, og tidsskriftet Alef har bragt ”Syv spørgsmål til 
Henrik Have” i nr. 7, 1991. Desuden er der, som nævnt, Nikolaj Rønhedes ”Hvad vil du Have? Henrik med det hele” i 
Graf nr. 1. april 2003, og Claus Handberg Christensens interview med Have i Den blå port nr. 61 (2003).
iv Nu vil jeg ikke gøre noget ud af citatets sammenhæng med resten af teksten, men generelt kan man sige, at Joyces 
måde at arbejde på i FW, har inspireret Have flere steder, en slags hængen i sproget. Ordlegen, skjulte citeringer og de 
bevidste fortalelser er genkommende træk i dennes digtning. Jf. fx Noviciatet (1999), hvor der citeres fra Runghøjs 
Umætteligheder eller noten i noOne, hvor der tales om en ”syreregn der vandgriber ordene”.  
v Arabesken nævnes andetsteds i digtet ”Indsovet elskov” fra noOne
vi Se talen ”Ansprahe anlässlich der Entgegennahme des Literaturpreises der Freien Hansestadt Bremen” i Paul Celan: 
Ausgewählte Gedichte/ Zwei Reden, Suhrkamp Verlag 1996
vii Op. cit (Celan 1996): ”Der Meridian. Rede anlässlich der Verleihung des Georg-Büchner-Preises”
viii Dansk nutidskunst 26: Henrik Have, Forlaget Søren Fogtdal 1995.
ix Digtene tilhører med en typisk parole digteren. På den ene side bliver dét at læse dem derfor et indgreb fra læserens  
side,  hvilket  bl.a.  manifesteres  i  Sun  After  Lunch (1971),  hvor  læseren  er  nødt  til  helt  konkret  at  folde  nogle 
”hemmelige” breve ud. Rummet mellem læser og værk udfoldes håndgribeligt, imens digtene som sådan vender sig 
indad med virkeligheden og væk fra absolutte fortolkninger. På den anden side er digtene et indgreb i og en forandring 
af  virkeligheden,  de  er  med  forfatteren  Hans-Jørgen  Nielsens  ord  et  »stykke«  virkelighed.  Der  er  tale  om  en 
igangværende proces og et flydende produkt, som altså mindst omfatter de tre hovedområder (politisk, eksistentiel og 
somatisk), jeg indledte mine læsninger med. Fordelingen værk og læser imellem er imidlertid klar. Digteren med sine 
digte producerer virkelighed, en virkelighed der omfatter både digtets ophav og læser. Det forhindrer imidlertid ikke de 
to instanser i at begribe hinanden, tværtimod – så er dét netop meningen med digtene. Henrik Have beskriver det selv på 
idiosynkratisk  vis  i  sit  eget  indledningscitat  til  Noviciatet (1999):  ”Dette  sted  er  mit,  og  det/  holder  du  dig  fra./ 
Velkommen!”. Bogen kendetegnes ved, at der medfølger en række billeder, som læseren selv må klistre ind, hvor der er 
plads.  Heller  ikke  her  undslipper  læseren  således  at  tage  del  i  et  aktivt  kunstnerisk  arbejde.  Det  kunstneriske 
ingenmandsland skal være totalt.

http://www.fabula.org/forum/colloque99/PDF/Laouyen.pdf
http://www.fabula.org/forum/colloque99/PDF/Laouyen.pdf
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