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Fra ’Kort over Paradis’ - forlaget Lindhardt og Ringhof, 2018
AF KNUD ROMER 

Christiania var noget af det, jeg havde set mest frem til, da jeg flyttede til byen: Fristaden! Hvem kunne 

ønske sig bedre end et sted, hvor loven var sat ude af kraft? Alt var tilladt og vendt på hovedet. 

Man måtte gøre, hvad man ville, inden for nogle meget vide og ubestemmelige rammer. Man boede 

gratis – ingen husleje, ingen skat, ingen tvang, ingen forpligtelser – og ingen til at håndhæve dem på 

nær et tåget kollektiv, der ikke var i stand til at træffe en beslutning. 

 Jeg krydsede en grænse under skiltet i indgangen med den spændte fornemmelse af at læg-

ge civilisationen bag mig – og betrådte ukendt territorium. Fra nu af herskede anarkiet uden autoriteter 

og kontrol. Men også uden beskyttelse, politiet kom der ikke. 

Man var selv ude om det og handlede på eget ansvar. Det var på lykke og fromme, og jeg kunne ikke 

lade være med at tænke på, at sådan måtte det være, den dag mine forældre døde. En verden uden mor 

og far. Ingen til at sige nej. 

 Jeg var ikke meget mere end en af de løse hunde, som snusede i mudderet mellem boderne 

og beværtningerne. En langhåret flipper hoppede over til mig på ét ben. Han spurgte, om jeg havde to 

kroner? Det havde jeg og lovede at holde mig fra hårde stoffer. 

 Det kunne hurtigt blive ens sidste stop: Fælleskøkkenet. Der var ubehageligt og beskidt og 

forsumpet. Den ultimative frihed bestod øjensynlig i at drikke øl med grønlænderne under tunge hashtåger.  

Månefiskeren var straks pænere – de serverede te – men der var ikke meget anderledes i længden og 

heller ikke på Nemoland, hvor rockerne regerede, Bullshit. Hælervarerne gik på omgang, og kriminalite-

ten blomstrede i marihuana og psilocybinsvampe og kokain som en have med natskygger. 

Selvom volden sjældent brød ud, lurede den lige under overfladen. Hvis man stjal fra hashboderne, fik 

drengene slag, og pigerne fik tøjet revet af og måtte gå nøgne derfra. Hvis man løb på Pusher Street, 

satte hundene efter en og bed. 

 Jeg luskede omkring ved bordene i Woodstock, hvor de solgte hash fra paptallerkener. Når jeg 

så mit snit til det, sikrede jeg mig nogle krummer, som var faldet ved siden af. Jeg turde ikke henvende 

mig til en pusher og logrede med halen, indtil jeg blev så fuld, at jeg gav fanden i det og tog ud på 

Christiania om natten. 

Det var bælgravende mørkt og mennesketomt. Boderne og værtshusene var lukkede. Jeg satsede på 

at finde en, som kunne sælge mig noget eller vise et sted hen. En skikkelse kom forbi og pegede på 

omridset af nogle høje, grå husblokke og sagde: “Arken.” 

 Det burde have stået over døren: “Her lades alt håb ude.” Stanken slog en i møde. Væggene 

smuldrede, trapperne flød over med skrald og afføring. Jeg kunne næsten ikke komme frem eller se 

noget i den lange gang og kiggede ind i værelserne på første sal. 

 De lå på madrasser og krøb sammen om stearinlys og skeer med heroin: junkierne. Det var et 

mareridt. De fiksede og nikkede med hovederne og sov de saliges søvn, mens tingene forfaldt omkring 

dem til en losseplads. 
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 Jeg blev bange for at fare vild og blive fanget og skulle lige til at gå, da en 

rusten stemme meldte sig: “Skal du have noget?” Den pukkelryggede dværg sad i skæret 

fra en nøgen pære. Han grinede som et kranie og tog imod hundrede kroner – og jeg løb 

min vej og ragede rundt for at finde ud af spøgelseshuset, som de kaldte for Fredens Ark. 

 Snart blev jeg fast kunde på Pusher Street og kom der mindst en gang om 

ugen. Jeg skulle have ét gram østerlandsk mystik og to gram surrealisme og tre gram 

poesi. Man kunne overhovedet ikke skrive uden stoffer, og jeg fulgte kunsthistorien mel-

lem regnpytter og brændende olietønder. 

De havde dyrket det alle sammen. Fra Thomas de Quincey til Gotfried Benn, opium og 

æter, kokain, amfetamin, heroin og benzedrin og godt med LSD. Lewis Carroll nippede til 

rød fluesvamp i ungkarlehyblen i Oxford, og Jean-Paul Sartre indtog så meget meskalin, 

at gulvet blev dækket af krabber. Aldous Huxley filosoferede over trippet i The Doors of 

Perception og åbnede for den psykedeliske tidsalder. 

Efter The Doors og Jim Morrison optrådte ingen rockstjerne med respekt for sig selv 

uden at være på stoffer og synge om dem. Hvis man blev vanvittig af det og døde, når 

man var syvogtyve år, så meget desto bedre! 

 Det var et sundhedstegn at være syg i et sygt og repressivt samfund ifølge 

antipsykiatrien. Den svarede til ungdomsoprøret i lægevidenskaben og ville gøre op med 

medicineringen og normaliseringen i hospitalsvæsenet. Det havde ikke andet formål end 

at tjene det herskende system og rette afvigere ind og spærre dem af vejen. 

 Jeg havde læst Ronald D. Laing og Gregory Bateson, der udviklede en teori 

om, at den borgerlige familiestruktur fastholdt børnene i en “double-bind” og gjorde dem 

skizofrene. Man skulle ikke behandle psykosen, men arbejde sig igennem den som en 

rejse ind i selvrealisering og friheden. 

Forestillingen var så udbredt og almindelig anerkendt, at den dannede grundlag for en 

populær spillefilm, Family Life af Ken Loach. Efter at have set den i Grand var jeg overbe-

vist om, at jeg befandt mig i en “double-bind” mellem mor og far og burde male bladene 

kulørte på pæretræet i haven. 

Når de spurgte, hvordan det gik med studierne, og stillede desserten på bordet, var det 

en typisk “double-bind” med modsatrettede signaler, autoritær kærlighed. 

 Men der var en udvej. Hvis bare jeg drak igennem og røg tilstrækkelig meget, 

ville jeg blive sindssyg og få adgang til det magiske teater, som Hermann Hesse talte om 

i Steppeulven: “Nur für Verrückte – Eintritt kostet den Verstand.” 

 Baudelaire opfordrede ligefrem til det: “Berus jer!” – og spiste hash med Alexan-

dre Dumas i “Club des Hashischins.” Han skrev i Les Paradis Artificiels, at det fremmede 

fantasien. Det kunne jeg nok få brug for i betragtning af, hvor lidt jeg oplevede, og hvor 

ubetydeligt det var. 

Selv Walter Benjamin ville beskrive rusen i en fænomenologi. Han stillede et notat fra 

protokollerne som motto foran Berliner Kindheit: “O braungebackene Siegessäule mit 

Winterzucker aus den Kindertagen”. Det var skrevet på hash og hed egentlig “Kinder-

zucker aus den Wintertagen.” 

 Han havde også bemærket, at tingene blev komiske – vi kaldte det for 

“grineflip” – og det var som en rite de passage ind i en anden verden, når det skete efter 

flere forsøg. Man skulle først udvikle de enzymer, der nedbrød stoffet og gjorde det 

aktivt. Pludselig brød det ud, og man holdt ikke op med at grine af virkeligheden, der gik i 

opløsning. 

 Der bredte sig en følelse af velbehag og uforbeholden velvillighed i en som en 

varm forelskelse. Man sank tilbage i kroppen og oplevede alting forstærket, som om ens 

sanseindtryk gik i barndom. 
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Coca-Cola havde ikke smagt bedre, det var som ens første kys. Musikken åbnede sig som en blomst. 

Jeg blev næsten forskrækket over virkningen i et reggaenummer – det kom fuldkommen bag på mig 

– og rytmen vuggede universet til ro i den dirrende membran på bashøjtaleren. 

 Det vildeste var dog violinerne og hvirvlerne gennem orkesteret i “Also sprach Zarathustra”. 

Det var, som om man levede med propper i ørerne til daglig. Nu var der hul igennem, og jeg kravlede 

ud af en kælder på Falster og svømmede i tonerne til torsdagskoncert i Radiohuset. 

 Det hele var forbundet i en større sammenhæng og antog en enorm betydning, som var 

umulig at artikulere og formidle til andre og fortabte sig i tomme totaliseringer: alt og intet, tid og 

evighed. Der fandtes ikke ord for det, tværtimod skilte ordene det ad og delte det op i før og efter og 

lidt ad gangen i stedet for at sige alting på én gang. 

 Det lykkedes at skrive noget ned alligevel, jeg havde intet mindre end løst universets gåde 

– og glemt det næste dag, indtil jeg fik øje på sedlen. Jeg kastede mig over den og forventede den 

endelige løsning: “Der er en spøjs lugt i lokalet,” stod der. Og det var sådan set rigtigt nok. 

Man nåede aldrig frem til noget og trådte vande. Jeg røg hash og blev stående på stedet, og rummet 

udvidede sig i takt med, at tiden trak i langdrag og gik i stå. Den randt ud som sand i sprækken 

mellem to sekunder, mens jeg fordybede mig i en eller anden tankerække, og sætningerne blev 

længere og længere med indskud og digressioner og fjernede sig fra pointen, som jeg for længst 

havde lagt bag mig. 

Når man læste, var det ikke til at skelne mellem vigtigt og uvigtigt. Alt var lige – og lige vigtigt. Hele 

sider var understregede i mine lærebøger og forsynet med udråbstegn, hvor jeg havde fået en erken-

delse, men jeg huskede intet af det. 

 Omgivelserne faldt bort, og med dem enhver handling, der rettede sig mod fremtiden. Den 

aktive tilfredsstillelse ved at gøre noget var forsvindende i forhold til nydelsen ved at lade være og 

flyde hen i en uafgrænset, oceanisk tilstand af passiv lyst. 

Jeg mistede interessen i andet og gad knap nok række ud efter glasset – og blev viljeløs og umo-

tiveret og lad. Eller for nu at sige det ligeud: luddoven. Der var for langt hen til døren, og bare det at 

rejse sig føltes som at skulle løfte bygningen og rejse jorden rundt. 

Mine fødder var tunge som bly. Hvordan skulle jeg nogensinde tage mig sammen til at gå ned med 

skraldet? Jeg stillede poserne på altanen i stedet for. De tomme flasker kom også derud, Coca-Cola, 

vin og vodka. 

 Jeg lod være med at rydde op og kunne ikke overskue at aflevere bøgerne på biblioteket 

og udskød det til i morgen. Rykkerne åbnede jeg ikke længere af angst for bøden, der voksede til et 

astronomisk beløb. Sådan udviklede de mindste banaliteter sig til uoverstigelige problemer, som jeg 

skubbede foran mig, og for hver inhalering gravede jeg hullet dybere for mig selv. Dagen kom aldrig. 

Jeg havde hængt et kukur på væggen, og inde i huset sad fuglen på sit æg og rugede tiden ud. 

Den skød ud en gang i timen og fløj bort med et højt “kuk-kuk, kuk-kuk”. De slog pegefingeren mod 

tindingen og sagde på tysk: “Du hast wohl einen Vogel”. Det betød, at man var forrykt. 

 Langsomt forfaldt og forsumpede det omkring mig og stablede sig op. En aften kiggede jeg 

ud, og der stod potter og pander og beskidte tallerkener foran min dør. Jeg havde ikke taget opva-

sken i fælleskøkkenet. Til gengæld havde jeg tømt køleskabene for syltetøj og blødt brød i jævnlige 

ædeflip – man kunne få den mest uimodståelige trang til hvad som helst, når man var skæv. 

 De havde bedt mig om at fylde køleskabet op igen, men ikke med hvad, så jeg stoppede 

jord fra potteplanterne i det. Nu sad de så og gloede foran fjernsynet – vrede, forargede – og ventede 

på mig med ugens opvask. 

 Men jeg måtte skuffe dem og smækkede døren i bag mig. Tallerkenerne ramlede ned. Jeg 

ristede tobak og miksede det med hash og stoppede det i piben. Så inhalerede jeg og havde glemt 

det hele, da jeg pustede røgen ud. 

 Hvorfor var der overhovedet noget og ikke snarere intet? Det var det eneste spørgsmål, 

som var værd at beskæftige sig med. Opvasken måtte passe sig selv, og jeg stregede alle ordene 

under i Martin Heideggers Einführung in die Metaphysik. 


