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Har jeg været her før? spørger Sandra Holm i bogens allerførste linje. Hun befinder sig i sit barndomshjem i
svenske Norrland tæt på polarcirklen og burde kende svaret. Alligevel er hun i tvivl. Eller er det måske bare
kokketeri: Spørgsmål. Hvem har behov for at danse meget. Svar. Jeg. Der er så meget at se, at høre, at vide, at
henrykkes over. Romanen er organiseret serielt, hovedpersonen er fra begyndelsen udstyret med et sæt af
færdigheder, som gennemspilles igen og igen, frem for at hun udvikler sig og får en dybere forståelse af sig
selv og dette og hint. Rastløs, sørgmodig, ambitiøs, drikkende skriverkvinde. Udgangspunktet er ønsket om at
skrive en bog eller breve til den finske forfatter Pentti Saarikoski (1937-1983) efter at have læst hans Brev til
min hustru fra 1968, der handler om ham, der går alene rundt i Dublin og skriver og drikker og tænker på sex.
Dem, han har haft sex med. Han skriver om kommunisme eller skinkesandwich, han spiser, hvis han kan få
dem ned, og om kusse og Jesus i tilfældig rækkefølge. Han har lovet sig selv ikke at rette et ord. Det inspirerer
Sandra Holm. Hun bor i København, men tager til Milano. Her vil hun kunne skrive og drikke som Pentti
Saarikoski. Hun vil være en skandale som han. De indgår en slags pagt, men det er svært for hende at
overholde hans stramme deroute-kur: Jeg har ingen vanskeligheder med at spise sådan som du har i Dublin,
Pentti. I modsætning til dig bliver jeg kolossalt sulten af at være beruset. Pentti Saarikoski begynder Brev til
min hustru med konstateringen: Jeg har været her før. Sandra Holm vender det om til et gentagende

spørgsmål. Men ikke kun titel-spørgsmålet går igen, også Polarcirklen, som man med dens særegne karakter –
midnatssol om sommeren, polarnat om vinteren – kun kan erfare vished om ved i al sin sentimentalitet at have
levet nær den. Og, i denne sammenhæng nok så vigtigt: polarcirklen er et fælles sted for Sandra Holm og
Pentti Saarikoski, som også kommer der oppe fra det høje nord. Sandra Holm skriver: Jeg spurgte stilheden
ved polarcirklen, hvad jeg skulle gøre? – I det hele taget er der en eksotisk og erotisk aura omkring lokaliteter.
København er den store by, i Milano er der pensionatet med tre storartede ludere i luksusklassen. Alle steder
er jeget i kontrast til stedets evighed kun et lille jeg: dødeligt og gennemtrivialiseret. Men modsat Polarcirklen
er kussen og flasken til at tage og føle på, sproget bliver vulgært, safterne flyder. Sandra Holm lærer af det
sanselige, og det sanselige er en god lærer. Man bliver klogere af at læse hende, når hun fx forsøger at forstå
himlen over sin hjemegn ved at sammenligne den med sin ungdomskrop Den er end ikke en stemning, dertil er
den alt for tynd og gennemsigtig. På sin egen måde ligner den leden eller henrykkelsen, som er sværest at
forklare og beskrive. Har jeg været her før udkom 1978, Sandra Holms tredje bog, efter debuten Barnlige
slagsmål 1969 – hun udgav endnu én, Dans mit mismod væk 1982 – og var et hit, blev anmeldt på dagen etc.
Men døden tog ikke kun Sandra Holm, 1987, da hun var 44 år gammel, men også hendes forfatterskab. Det
være hermed genintroduceret.
Med Lesekorpset finner barna lyden som hører til bokstaven. Det kan ikke være tilfældigt, at Erwin
Lauterbach bliver ved at dukke op i mine anmeldelser for tiden. Der er dog en del kernediscipliner, der mere
eller mindre har. Du kan se flere på vores Facebook-side.
Nye tal: Aldrig før har så mange været i arbejde i Danmark. Har du brug for hjælp til at motivere et.
Siden jeg stoppede på p-piller havde jeg oplevet uregelmæssige og lange menstruationer og. De har siden
2014 levet polyamorøst. Emneområde. Her kan du se et par eksempler på sprutter som er lavet med
kærlighed og givet til de for tidligt fødte. Nye tal: Aldrig før har så mange været i arbejde i Danmark.
Emneområde. Så kom vi endelig til oliemalingen, som jeg har glædet mig helt vildt til. Siden jeg stoppede på
p-piller havde jeg oplevet uregelmæssige og lange menstruationer og. Debatten om Sylvi Listhaugs
facebookopslag har været 'fuldstændig overdreven og hysterisk', skriver Inger Støjberg på Facebook. I er ikke
få, der reagerer, når jeg poster min nystrikkede Kristianes bølgegenser på Instagram. Bror Fryser jeg Posted
by MartinMon, September 15, 2014 15:04:03. Siden jeg stoppede på p-piller havde jeg oplevet uregelmæssige
og lange menstruationer og. Sagaen om Sigurd 1–6. no.

