
Tal av Naja Marie Aidt den 6 april 2022 

 
 

Tusind tak til Det Svenske Akademi for at tildele mig Den Nordiske Pris 2022.  

Tak til Anne Swärd og Anders Olsson for de stærke og overvældende taler! 

Tak til min redaktør, Simon Pasternak, og til mit forlag, Gyldendal. 

Tak til min agent, Laurence Laluyaux, og mit agentur, Rogers, Coleridge & White. 

Tak til alle mine forlag rundt om i verden, ikke mindst Wahlström & Widstrand her i 

Sverige, og til mine svenske redaktører Daniel Sandström og Maria Säthe.  

Tak til mine læsere og tak til jer, ærede gæster. 

 

At modtage Den Nordiske Pris er en større ære, end jeg nogensinde har kunnet forestille 

mig skulle blive tildelt mig.  Midt i en mørk tid i vores historie, på kanten af pandemien, og 

mens krigen raser i Ukraine, kom tildelingen af prisen som en klar og fuld måne på 

nattehimlen for mig. En opmuntring, en stor, stor ære og et generøst svar på mit 

forfatterskab.  

Jeg er dybt taknemmelig og meget, meget, MEGET glad! 

 

Jeg er født i den grønlandske by Aasiaat nord for polarcirklen. Her voksede jeg op i sne og 

is blandt slædehunde og mennesker, i vintermørke og midnatssol, i et lillebitte samfund. 

Om vinteren i dyb isolation fra resten af verden, om sommeren i en rus af evigt lys, midt i 

et af verdens smukkeste landskaber. Her var jeg tryg. Her lærte jeg glæden ved at lytte til 

historier og sagn, her lærte jeg selv at fortælle historier. Her levede jeg midt i en rå og vild 

natur, som både var livsfarlig og skøn, og fjeldene og havet fortsatte uendeligt. Senere 

flyttede min familie til Danmark, og jeg mistede hurtigt det grønlandske sprog. Det var mit 

livs første krise, jeg var otte år gammel. Barne- og ungdomsårene i København var ikke 

lette. Jeg lærte at lyve, jeg lærte at være hård og uforsonlig, og jeg søgte min frihed, da jeg 

allerede som 16-årig flyttede hjemmefra. Som 18-årig blev jeg mor for første gang. Som 27-

årig debuterede jeg med en digtsamling, højgravid med barn nummer tre. Jeg har ikke 

nogen uddannelse. Jeg har haft ufaglært arbejde, indtil jeg kunne forsørge mig selv som 

forfatter. Jeg har boet i USA i 11 år. Jeg har mistet et barn. Da jeg mistede mit barn, 



oplevede jeg igen at miste mit sprog. Sorgen og smerten var større, end sproget kunne 

rumme eller beskrive, det var pludselig fuldkommen udueligt og kraftløst.  

Jeg har levet et både hårdt og privilegeret liv.  

Jeg tror, noget af det mest centrale i mine bøger er, hvor vigtigt sproget er, hvor vigtig 

vores evne til at kommunikere er, hvor vigtigt det er at have ord og sprog for det, der rører 

sig i verden, mellem os, og indeni os selv. Hvor vigtigt det er at lytte til og forstå andre 

mennesker. Hvor vigtigt det er at række ud. Selv det ordløse sprog kan skrives frem, og det 

har jeg forsøgt, både i poesi og prosa.   

 

Litteraturen rækker ud. Den tilbyder så meget. Den tilbyder os fortællinger om livet på 

kloden, beskriver vores historie og vores nutid. Den lærer os om livet i andre dele af 

verden, og her hos os selv i Norden. Den beskriver alle dele af det menneskelige liv. Lige 

meget hvilken livssituation man står i, kan man finde vej og svar i litteraturen. Og på den 

måde binder det os sammen, at vi deler vores historier med hinanden på tværs af kultur og 

landegrænser.  Jeg tror, at vores medfølelse og empati vokser, når vi læser om andre 

kulturer end vores egen, om andre samfund og livsvilkår, fordi vi så forstår. Det er alt det, 

vi ikke forstår, som gør os bange, og som kan få os til reagere hadefuldt og afvisende.  

 

En af de forfattere, som har betydet uendeligt meget for mig, er den ungarske Agota 

Kristof. Hun flygtede som ganske ung fra Ungarn i 1956 og kom til Schweitz med sit 

næsten nyfødte barn, hvor hun var tvunget til at lære sig fransk. Hun skrev alle sine bøger 

på fransk, selvom det ikke var hendes modersmål, og selvom hun opfattede det som en 

forbandelse, at jo bedre hun blev til fransk, jo mere mistede hun det ungarske sprog. 

Hendes store gennembrud blev romantrilogien Det store stilehæfte, Beviset og Den tredje 

løgn. Hendes måde at skrive på, på dette mangelfulde vaklende nye sprog, blev forvandlet 

til en litterær stil i hendes hænder, til lige præcis hendes stil. Hun udtrykker sig klart og 

præcist, det er hun simpelthen nødt til, fordi hun er så begrænset på fransk, og hun skriver 

om krig, længsel, ensomhed, kærlighed, grusomhed og had som ingen anden. Nærmest 

arketypisk beskriver hun det menneskelige livs mange facetter, og hvordan vi ødelægges 

eller udvikles af vores livsvilkår på et givent sted, i en given tid - og hele tiden skriver hun 

fra sorgens og traumets centrum; sorgen over at have mistet hjemland, familie og sprog.  

 



Agota Kristof har lært mig meget stilistisk. Men mest af alt har hun lært mig, hvad det vil 

sige at være flygtning, at leve i krig, at blive frataget sin identitet, at blive forskelsbehandlet 

og set ned på. Disse smertelige og grusomme erfaringer, som så mange mennesker i dag 

oplever og tvinges til at leve med. Hun har lært mig, hvad det gør ved et menneske at blive 

nedbrudt og fornedret. Kristof har lært mig at forstå, fordi hun skriver så sanseligt, stærkt 

og formmæssigt modigt. Hun skriver, så alle kan læse hendes bøger, næsten som et barn, 

der skriver stil, men jo mere man læser dem, jo mere sofistikerede bliver de. De bliver ved 

med at åbne sig og give dybere indsigt. Derfor bliver jeg ved med at vende tilbage til 

hendes bøger, også nu, hvor der igen er krig i Europa.  

 

Jeg vil læse kapitlet ”Menneskehæren” fra Det Store Stilehæfte: 

 

Vi er kommet for at hente vores rene tøj i præstegården. Vi sidder i køkkenet sammen med 

pigen og spiser syltetøjsmad. Vi hører skrig ude fra gaden. Vi sætter syltetøjsmaden fra os 

og går ud. Folk står foran deres døre og ser i retning af stationen. Nogle ophidsede børn 

kommer løbende og råber: De kommer! De kommer! 

Henne i svinget viser der sig en militærjeep med fremmede officerer. Jeepen ruller 

langsomt fremad, fulgt af soldater med geværet i en rem over skulderen. Bag dem kommer 

en slags menneskehær. Børn som vi. Kvinder som vores mor. Gamle mænd som 

skomageren.  

De er to eller tre hundrede som bevæger sig fremad, omgivet af soldater. Nogle kvinder 

bærer deres små børn på ryggen, på skulderen eller trykket ind til brystet. En af dem 

falder; hænder griber barnet og moderen; de andre bærer dem, for en soldat har allerede 

sigtet på dem.  

Ingen taler, ingen græder; øjnene er rettet mod jorden. Man hører kun lyden af soldaternes 

sømbeslåede støvler.  

Lige foran os skiller en mager arm sig ud fra mængden, en snavset hånd rækkes frem, en 

stemme tigger: Brød. 

Præstens pige lader smilende som om hun vil tilbyde resten af sin syltetøjsmad; hun 

rækker den hen imod den udstrakte hånd, så fører hun med en høj latter brødet tilbage til 

sin egen mund, tager en bid og siger: ”Jeg er også sulten!” 



En soldat, der har set det hele giver pigen et klask bagi, kniber hende i kinden og bliver ved 

med at vinke til hende med sit lommetørklæde, til vi kun kan se en støvsky i den 

nedgående sol.  

Vi går tilbage til huset. Fra køkkenet kan vi se præsten knæle foran det store krucifiks i sit 

værelse.  

Pigen siger: 

”Spis jeres syltetøjsmad” 

Vi siger: 

”Vi er ikke sultne mere.” 

Vi går ind i præstens værelse. Han vender sig om: 

”Vil I bede sammen med mig, børn?” 

”Vi beder aldrig, det ved De godt. Vi vil bare forstå.” 

”I kan ikke forstå det. I er for unge.” 

”Men De er ikke for ung, og det er derfor vi spørger Dem: hvem er de mennesker? Hvor 

fører man dem hen? Hvorfor?” 

Præsten rejser sig og kommer hen til os. Han lukker øjnene og siger: 

”Herrens veje er uransagelige.” 

Han åbner øjnene igen og lægger hænderne på vores hoveder: 

”Det er beklageligt at I er blevet tvunget til at overvære et sådant syn.  I ryster over hele 

kroppen. 

”De også, hr. pastor.” 

”Ja, jeg er gammel og jeg ryster.” 

”Og vi fryser. Vi gik herhen med nøgen overkrop. Vi vil gå ud og tage en af de skjorter på 

som Deres pige har vasket.” 

Vi går ud i køkkenet. Pigen rækker os pakken med det rene tøj. Vi tager hver en skjorte fra 

den.  

Pigen siger: 

”I er for følsomme. Det bedste I kan gøre, er at glemme hvad I har set.” 

”Vi glemmer aldrig noget.” 

Hun skubber os hen mod døren: 

”Gå nu, og prøv at falde til ro! Alt det har ingenting med jer at gøre. Det vil aldrig ske for 

jer. De mennesker er ikke bedre end dyr.”  

 



Vi står midt i en tid, hvor det kan være svært at bevare håbet for fremtiden. Klimakrise, 

eller nærmere klimakatastrofe, og krig. De iskolde vintre, jeg voksede op med i Grønland, 

bliver mindre kolde. Isen smelter, havene stiger. Alligevel bliver vi ved med at fælde 

regnskoven og forurene havene og jorden, udpine naturen og dyrene, uden hensyntagen til 

vores og jordens fremtid. Regnen regner, det siler ned, og ilden breder sig på grund af 

tørke, oversvømmelser og brændende skove alle mulige steder i verden - vi begynder at 

kunne mærke det i vores eget lille liv, ligesom vi kan mærke, at prisen på varme og mad nu 

stiger på grund af krigen i Ukraine. Verden kan ændre sig hurtigt fra dag til dag, det så vi, 

da Covid 19 pludselig bredte sig over hele kloden, og vi der lever trygt og godt i den vestlige 

verden, mærkede pludselig den uvished og usikkerhed, som mange mennesker andre 

steder i verden altid lever med. Og pludselig betragter man tiden fra den kolde krig til i dag 

som en mellemkrigstid i Europa. Det, vi naivt troede var slutningen på krigstid, var bare en 

periode. Man kan miste troen på mennesket, som den ødelæggelses- og krigsmaskine det 

er. Men hvad kan vi gøre andet end at håbe? Forsøge at ændre og hjælpe både jorden og 

menneskerne. Forsøge at få vores politikere til at tage ansvar. Ligesom vi selv må tage 

ansvar. Håbet er måske vores smukkeste idé. Håbet om bedre tider, håbet om et bedre liv, 

det driver os og får os til at rejse os, når vi ligger ned. Det får mennesker til at flygte og søge 

bedre muligheder for deres børn. Men håb er ikke nok nu. Vi må handle. Vi har ikke noget 

valg, medmindre vi overgiver os til destruktionen. Og vi der lever i Europa, kan ikke 

længere gemme os i vores trygge del af verden. Vi kan ikke lukke øjnene. Heller ikke for, at 

det måske kun er i vores egen optik at Europa er verdens navle, og at det slet ikke er 

sikkert, at vi kan bevare vores magtposition fremover.  

 

En måde at finde trøst og styrke til at handle på, er at vende sig mod litteraturen og 

kunsten. Kunsten kan bringe os i forbindelse med naturen. Kunsten kan udvikle vores 

medfølelse. Kunsten kan få os til at sanse på nye måder, den kan udfordre os og gøre os 

klogere. Den kan provokere os og få os til se nye sammenhænge. Den kan få os til at føle os 

mindre alene, og den kan gøre os stærkere. Den kan afsløre løgnen og vise os sandheden. 

Uden kunsten er et samfund fattigt, forarmet og koldt. Vi tænker måske ikke over det, men 

vi er omgivet af kunst hele tiden. Vi bruger allesammen kunsten i vores hverdag. Vi hører 

musik i vores høretelefoner, når vi går en tur, hører en lydbog, mens vi vasker op, ser en 

film om aftenen i biografen eller streamer derhjemme, læser en bog - det er de små øer i 

vores liv, hvor vi vender os væk fra os selv og ind i os selv på samme tid, og de små øer 



løfter vores liv hver eneste dag. De øer har altid været der. At danse og synge og fortælle 

historier. At skabe smukke og vigtige ting og værker, at se og høre og mærke smukke og 

vigtige ting, er livsnødvendigt for os - og det er udviklende. 

 

Også denne forvirrende og vanskelige tid vil blive skildret i kunsten og litteraturen og blive 

en del af vores store fælles historie. Og mens verden ser ud til at brænde på mange måder, 

så udvikler vi os alligevel. Vi taler og skriver om racisme og krænkelser og kvinders 

rettigheder og ligestilling på en helt ny måde i forhold til for få år siden. Vi taler og skriver 

om sårbarhed, psykisk sygdom og sorg på en helt ny måde. Vi rejser os og siger nej til 

strukturel racisme, og vi siger nej til politivold. Vi siger nej til ikke blive hørt. Vi sætter 

spørgsmålstegn ved ting, vi før bare har fundet os i eller fortiet. Vi bryder nogle tabuer og 

bringer dem ud i lyset, så vi i fællesskab kan se, hvad de består af.  Folk går på gaden og 

viser deres bekymring, vrede og trods. Klimakrisen, som for ikke ret lang tid siden var 

noget, ingen rigtigt troede på havde noget med vores generationer at gøre, er nu vores 

største og selvskabte trussel, og vi har fået en større bevidsthed om de ting, vi selv hver 

især kan gøre, og om de ting, vi kan forlange, at vores politikere gør. Det er udvikling. Det 

er positivt. Det er fremskridt, og det er håb. Det er handling. Selvom det er på baggrund af 

alvorlige og frygteligt skræmmende hændelser og tillstande.  

 

Jeg glæder mig til at skrive flere bøger og dele dem med verden. Jeg glæder mig over at 

være menneske, selvom det kan være forbandet svært og hårdt. Nysgerrigheden og 

undersøgelsen af det menneskelige vilkår i en kunstnerisk praksis er det mest spændende, 

meningsfulde og krævende, jeg ved. Jeg håber, at jeg kan blive ved med at gå nye veje og 

udvikle mig som forfatter.  

 

Jeg vil nu læse et par uddrag fra Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage, Carls 

bog  

 

 

 

 

 


