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d. 16. november udkommer Josefine Graakjærs roman 
 
Johannes 
 
Josefine Graakjær er tilbage. Hendes debut Rosebud fra 2015 var 
formet som en kvindes henvendelse til en mand, ét langt brev. Som 1. 
en udredning af et for længst kæntret kærlighedsforhold med en abort 
som omdrejningspunkt – og 2. en stadig insisteren på at få svar eller i 
det mindste at blive hørt. 
 
Men hele tiden, bag ved i Rosebud, rumsterede familiehistorien med 
druk og selvmord, og det er nu den historie Graakjær med 
romanen Johannes tager fat på. I prologen fører Graakjær sin læser ind 
i, hvad man kunne kalde et stemmernes rige. Idet forfatteren lader os 
lære sine personer at kende indefra, gennem deres tanker og tale: 
Farfaren, Richard, farfarens kæreste Pia, oldemor. Alt sammen 
igennem barnebarnet Josefine Graakjærs eksklusive og forelskede 
skrift. 
 
Det er på sin plads at sige, at Josefine Graakjær skriver en særlig form 
for litteratur. Ikke lige ud ad landevejen. Hun skriver en form for 
litteratur, som indeholder sig selv. Hvilket vil sige, at man må forstå, 
at man er med forfatteren på herrens mark. Man må forstå, at der 
ikke er nogen andre autoriteter end dem, som teksten hele tiden 
definerer. 

Således på den ene side udgør teksten i den grad sin egen autonomi. 
På den anden side, hvis man accepterer præmissen, er Josefine 
Graakjærs indlevelse i sine karakterer så righoldig at man kommer 
dybt ind i den menneskelige krop og psykes kringelkroge. For krop 
og psyke hører hos Josefine Graakjær i romanen Johannes uløseligt 
sammen. 

Ligesom man, når man taler om form, bliver kastet over i indhold, og 
når man taler om indhold bliver kastet over i formen, sådan hænger 
også krop og psyke sammen. – Ikke på et abstrakt plan, men i 
sætning for sætning. 

Og det er netop sætningerne hos Josefine Graakjær, der gør en 
svimmel. Det er her, det sker, det er her, man frydes og det er her, 
man næsten ikke tør trække vejret, for hvad sker der. 

Man bliver klogere som menneske af at læse Josefine Graakjær. 

	


