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Tårn, Springer, Løber Michael Valeur Hent PDF Morten ringer altid om natten. Vi lever ikke mere den samme
slags liv. Jeg er flyttet til København, bor i en lejlighed, har arbejde og et lille barn. Morten er blevet ude i
forstaden er altid alene og ofte indlagt. Anette er træt af at han ringer, men jeg ser ham stadig. Især nu hvor
Jan ikke lever længere. Vi er lænket sammen: Morten der bor ude i højhuset, Jan der sprang ud fra højhuset
og mig der løber fra det. Vi er hægtet sammen af et bånd ingen andre kan se. Et bånd som ikke engang døden
kan bryde. ”Dyrk ikke natten” er en samling noveller med en gennemgående jeg-figur. Hver novelle er et
nedslag i de små eller store øjeblikke der forandrer alt. Bogens første halvdel koncentrerer sig om barnets
måde at se verden på og kampen for at forstå hvad de voksnes verden egentlig går ud på; de voldsomme

ægteskaber, hvad der sker om natten når alle sover og begreber som sex og død. Anden halvdel domineres af
ungdomsnoveller der kredser om ”dem der snubler undervejs”; trækkerdrenge, narkomaner, de psykisk syge.

Både i barndoms og ungdoms novellerne spiller selvmordet en væsentlig rolle, men trods det mørke
emnevalg er novellerne holdt i et varmt, tæt sanset og poetisk sprog. Samlet giver ”Dyrk ikke natten” et godt
og detaljeret signalement af den tid hvor arbejderklassen byggede huse og flyttede til forstaden uden helt at få

identiteten med.

 

Morten ringer altid om natten. Vi lever ikke mere den samme slags
liv. Jeg er flyttet til København, bor i en lejlighed, har arbejde og et
lille barn. Morten er blevet ude i forstaden er altid alene og ofte

indlagt. Anette er træt af at han ringer, men jeg ser ham stadig. Især
nu hvor Jan ikke lever længere. Vi er lænket sammen: Morten der
bor ude i højhuset, Jan der sprang ud fra højhuset og mig der løber
fra det. Vi er hægtet sammen af et bånd ingen andre kan se. Et bånd
som ikke engang døden kan bryde. ”Dyrk ikke natten” er en samling
noveller med en gennemgående jeg-figur. Hver novelle er et nedslag
i de små eller store øjeblikke der forandrer alt. Bogens første halvdel
koncentrerer sig om barnets måde at se verden på og kampen for at
forstå hvad de voksnes verden egentlig går ud på; de voldsomme



ægteskaber, hvad der sker om natten når alle sover og begreber som
sex og død. Anden halvdel domineres af ungdomsnoveller der
kredser om ”dem der snubler undervejs”; trækkerdrenge,

narkomaner, de psykisk syge. Både i barndoms og ungdoms
novellerne spiller selvmordet en væsentlig rolle, men trods det mørke
emnevalg er novellerne holdt i et varmt, tæt sanset og poetisk sprog.
Samlet giver ”Dyrk ikke natten” et godt og detaljeret signalement af
den tid hvor arbejderklassen byggede huse og flyttede til forstaden

uden helt at få identiteten med.
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