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EVA IVERSEN:  

TO BEGRAVELSER OG EN 
SKILSMISSE  
 
Portrætter af mislykke  

Eva Iversen udgav i 2014 romanen Bedrag om en kvindes 
deroute, og om hendes talent for selvbedrag. Romanen 
handlede om et ægtepars ”som om”-liv, med gensidige løgne, 
med sprækker af autenticitet.  

 Eva Iversen er tilbage med fortællekredsen To begravelser og 
en skilsmisse med undertitlen Københavnerliv.  

En kvinde går igen i alle fire fortællinger. I den første 
optræder hun som hovedperson i forskellige roller, hun er x-
kone, x-tante og x-svigerinde, omtrent reduceret til kun at 
være x. I den anden er hun plejer på et hjem for ældre 
demente, og vi oplever både den demente kvindes og plejerens 
uværdige daglige liv på en institution. I to andre fortællinger 
ses kvinden, først som jævnaldrende veninde til en kræftsyg 
kvinde, og dernæst som ven med en drikfældig mandlig 
kunstner.  

Det onde er på spil i Eva Iversens fortællinger, i familien, på 
plejehjemmet, i venskaber. Der foregår misbrug, manipulation, 
udstilling og udnyttelse.  

 Citat: Jeg kan se Elise gå rundt. Det er mørkt. Hun er alene i 
rummet. Hun kan ikke sove. Hun går rundt med en ble, der 
glider ned, en ble, der er fuld af afføring og alt for tung til, at 
hun kan holde den oppe. Afføringen er smurt ind i huden. Sort 
og klæbrig. Som om huden har fået en anden farve. Som om 
huden aldrig bliver helt ren. Som om der altid er en rest af 
afføring i huden. Det er Elise, der tørrer sig i gardinerne. Det 
er hendes hvileløse, rastløse krop der tørrer sig og sætter sig i 
stolen, på sofaen. Og hun ved ikke af det, hun gør. Hun forstår 
det ikke. Hun ser på gardinerne. Hun rører ved dem. Hun 
smører sig ind i det. Hun sidder med hænderne fulde af det. 
Hun rækker hænderne ud mod mig. Ansigtet er spørgende. 
Ansigtet er forundret. Ansigtet forstår ingenting. Så er det, 
som om ansigtet ser det, hun har fået på hænderne. Ser, hvad 
det er, og begynder at skrige. 

To begravelser og en skilsmisse er en del af Schadeserien, en 
serie af håndlavede kunstbøger udarbejdet i samarbejde 
mellem forlaget Gladiator og Krabbesholm Højskole. Det 
visuelle og tekstlige udtryk er skabt i samarbejde med elever 
fra Krabbesholms grafisk linie.   
	


