
Josefine Klougart om romanen
 
“Om mørke er både undergangsfortælling og skabelsesberetning. 
Der er jordskælv, laviner, eksplosioner, skybrud, hesteulykker, øjen-
skader, en ung mand, der mister sin far, en kæreste, der gerne vil 
have adgang til sorgen og til ham, der er muligvis et mord, i hvert 
fald masser af død. Der er forelskelse, perler, flotte gaver fra en 
familie, æblerov i Bogens, en rejse til Italien, gåture på stranden, alt 
det kragesølv du kan slæbe med hjem og rav.
 Den undergang bogen beskriver, er ikke kun den ekstraordinæ-
re dramatiske undergang, men først og fremmest den undergang 
vi er vidner til hver dag. Den daglige kronfrontation med dø den i 
smerten, sygdommen, kroppen der ændrer sig, negl ene der skal 
klippes igen, frugten i skålen der rådner, efteråret der æder sig ind 
på os. Simpelthen det at man er vidne til en altomsluttende afvikling 
hver dag.
 Samtidig er bogen en protest mod de her grundlæggende præ-
misser. Bogen insisterer på at det hele ikke er så enkelt. At der ikke 
er et på den ene side og så på den anden, men at døden, forfaldet, 
tabet, sorgen alt sammen er en del af det samme liv, alt sammen 
også rummer en skønhed. At den meningsløse opløsning kan være 
livgivende, simpelthen fordi den er livet i et andet stadie, fordi det 
hele er en del af det samme kredsløb. Døden som en bekræftelse af 
det liv, der hele tiden er, den skønhed der hele tiden findes og den 
kærlighed der er.”

Josefine Klougart, f. 1985, har studeret litteraturhistorie og kunsthistorie 
og dimitterede fra Forfatterskolen 2010. Debuterede samme år med Stig-
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Om mørke 

En moderne apokalypse – om mørket i alting, efter-
middagen, døden – kærlighedens mørke, erindringens 
og naturens  - skybrud og sygdom – sol og lys og øjne


