
Jeg sad og så på texttv i går – hvilket jeg ofte gør.  Og der var en side med overskriften Løkke 

vil holde regnbuefanen højt. Og jeg tænkte – ha – den tager jeg med til Kristina i morgen. 

Ikke på grund af regnbuens symbolik – selvom forfatteren sjovere end nogen anden har 

satiriseret over de optrin, som den symbolik kan afstedkomme. Især i romanen Padder og 

krybdyr fra 2012 som var den første bog jeg læste af Kristina og som fik mig til at gå rundt og 

grine i månedsvis. Nej – det er mere på grund af at vores pinkwashende statsminister tager 

den faste vending – det stående udtryk –  at holde fanen højt – i sin mund. 

For i Kristinas vildt morsomme bøger er de faste vendinger, klichéerne, det vi går rundt og 

siger til hinanden, som bliver det sproglige grundlag, hvorfra alt det sjove bobler op og bryder 

igennem klichéernes is.  

I de to bøger om det lesbiske par med børn – Mor og Busser (2014) og Mor og Busser skal 

skilles (2016) er det genialt sjove greb at lade de voksnes indbyrdes samtale og handlinger 

blive refereret fra et barns perspektiv. Barnet står ligesom udenfor, og gengiver bare, hvad der 

bliver sagt under diskussioner og skænderier. Her et eksempel – det er simpelthen 

indledningen til Mor og Busser skal skilles, men jeg kunne have slået op, hvor som helst: 

Busser er flyttet fra mor og Emma og mig og over på den anden side af Jagtvej 

sammen med sin ven Peter og nogen, der hedder Freja og Rasmus i noget, der 

hedder et kollektiv, som er et svært ord, der betyder, at hvis man ikke er voksen 

nok til at bo sammen med sin familie, så kan man købe en lejlighed sammen 

med nogle andre, der heller ikke er voksne nok til at bo sammen med deres 

familier, og se serier i fjernsynet og drikke øl og sove længe om morgenen den 

ene uge og spare voksenpoint sammen til den anden uge, hvor ens børn kommer 

og står tidligt op om morgenen og tisser i sengen om natten.  

 

Bemærk udtryk som ”ikke at være voksen nok”, ”spare voksenpoint sammen” og den extremt 

høje kadence – som simpelthen er imponerende. Alle bøgerne holder et virkelig upbeat tempo 

som er fantastisk at lade sig rive med af. For sådan er det jo med latter i det hele taget – det er 

noget man bliver revet med af – det er ren affekt – og vi har ikke mange, forfattere der kan 

udløse den affekt som Kristina Nya Glaffeys forfatterskab kan gøre det. Og bare 1000 tak for 

det! 

Jeg har været litteraturforsker i en del år, og jeg har bemærket at det af en eller anden grund er 

finere at skrive alvorligt om livets genvordigheder end det er at køre dem gennem satire-

maskinen. Men jeg fatter det faktisk ikke. Satiren er et af vores allerskarpeste kritiske 

redskaber overhovedet. Satiren peger hele tiden på, at der er forskel på vores forestillinger om 

tingene, og så, hvordan de faktisk er i virkeligheden. Og jeg kan ikke forestille mig en tid, 

hvor der er mere behov for at udpege præcis den forskel end nu. Kristina er simpelthen den 



danske litteraturs bedste – og modigste – satiriker siden Hans Scherfig. Og jeg siger også 

modig fordi jeg afslutningsvist vil minde jer om at hun har taget adskillige stærkt ubehagelige 

kampe i den såkaldt offentlige debat for at forsvare retten til at en lesbisk identitet også kan 

være en del af ens forfatterskab, og at det ville være meget rart, hvis der nogen gange var 

nogen, der kunne forstå det – ja tænk engang  – den slags skal man faktisk forsvare i et land, 

hvor statsministeren holder regnbuefanen højt.  

Så jeg glæder mig uendelig meget over at være den der får lov til at sige tillykke med at du 

modtager dette legat Kristina! Hurra for dig.   

 


