
Anmeldelse. Første-
håndskilder bærer
ikke nødvendigvis
rundt på en endegyl-
dig sandhed. »Bag-
dad Burning« når
dog derned, hvor den
almindelige reporta-
ge sjældent kommer.

SLESVIG. En helt ny type
litteratur er på vej.

Måske vokser blog-ro-
manen til en fast genre.
Måske dør den ud. Ingen
ved det på nuværende tids-
punkt. Blog-romanen er
endnu i sin vorden.

Sidste år fik en anonym
irakisk kvinde den presti-
gefyldte Samuel Johnson
Prize for sin blogroman
»Bagdad Burning«. Den er
først blevet til på en web-
log, en internetside som al-
le kan skrive til. Hun fik
hurtigt mange reaktioner
på den dagbog, hun fra
Irak-krigens begyndelse i
2003 lagde ud på bloggen,
og senere er hendes dagbog
- der vel nærmest er en
personlig og subjektiv re-
portage - udkommet i bog-
form.

Man regner med, der fin-
des langt over 60 millioner

menneske, der regelmæs-
sigt blogger på nettet, og
det særlige ved blogroma-
nen er den hurtige og di-
rekte kommunikation mel-
lem forfattere og læsere.
Med den digitale teknologi
kan læserne være med til
at udfordre, udspørge eller
direkte påvirke forfatteren
i processen.

Schleswig-Holsteini-
sches Landestheater har
valgt den rigtige form til
»Bagdad Burning« - en op-
læsning på scenen med to
forskellige kvindelige
skuespillere, der har lap-
toppen foran sig. Mellem
oplæsning fra dagbogen
lægges musik ind med
symbolsk betydning, mens
Sabine Unger og Lieko
Schulze tager publikum
med ind i en irakisk dag-
ligdag, som ingen nyheds-
reportager har formået at
skildre.

Anonym og i live
Den irakiske blogger for-
bliver anonym - ellers ville
hun aldrig have skrevet.
Hun lægger selv ud med at
fremhæve, at hun er en af
de irakere, der har overle-
vet. En unødvendig oplys-
ning, kunne man mene.
Nej. Hun er jo netop ikke
en af de kurdere eller shii-
ter, som Saddam-regimet

slog ihjel. Hun husker ti-
den før Irak-krigen, da der
var vand i hanerne og
strøm i kontakterne. Jo, jo
- diktaturer er gode til at
skaffe ro og orden til mid-
delklassen, så længe den
tier med sin kritik.

Riverbend - som den
anonyme blogger kaldes -
siger, hun ikke hader ame-
rikanerne, men nærer en
begrundet frygt for, at isla-
misterne udfylder tom-
rummets lovløshed. »Giv
ikke islam skylden. Hver
religion har sine ekstre-
mister«. Det vil ingen for-
nuftige mennesker modsi-

ge. Der er blot en væsent-
lig forskel mellem ekstre-
mister i den muslimske
verden og ekstremister i
andre trossamfund. Der er
størrelsesforholdene, og
der er en tærskel - en tær-
skel, som man er villig til
at krydse for at hive tusin-
der af uskyldige med sig i
døden.

Kritik
»Bagdad Burning« er ikke
et uvigtigt bidrag til sam-
tidslittteraturen. Skriben-
ten sidder midt i den bar-
ske irakiske dagligdag,
hvad der dog ikke gør hen-

des tekst til en endegyldig
sandhed. Det er blot virk-
ningerne af primært USAs
udenrigspolitik set fra den
anden side, hun her beskri-
ver. Frem for alt kommer
frygten for en gudsstat i
Irak frem. Det var netop en
sådan gudsstat, amerika-
nerne ikke ville.

Riverbend står et helt
andet sted en Bush, hvor
det det falder hende snub-
lende nært at fremstille
den amerikanske præsi-
dent som en nar.Var det
blot så simpelt. Så simpelt
som flere steder i teksten,
hvor Riverbend tildeler Is-

rael skylden for interne
arabiske knuder skabt af
demagogers retorik.

»Bagdad Burning« kal-
der på fordybelse - men
også på kritik.

Schleswig-Holsteinis-
ches Landestheater: Ri-
verbend - Bagdad Bur-
ning med skuespillerne
Lieke Schulze og Sabine
Unger. Instruktion:
Odette Bereska.Vises på
teatrene i Slesvig,
Rendsborg og Flensborg.

Hans Chr. Davidsen
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Sabine Unger (til venstre) og Lieko Schulze læser skiftesvis op af dagbogen »Bagdad Burning« (Foto: Matzen)

Bloggeren
fra Bagdad

Festival. Priserne på de store
rockbands skyder i vejret. Man-
ge af dem har Roskilde Festival
ikke råd til længere.

ROSKILDE. Nok er både Beastie Boys,
Björk, Arctic Monkeys og Red Hot Chili
Peppers storenavne - alligevel er de alle
udmærket klar over, hvor Roskilde lig-
ger.

Fælles for disse kunstnere er nemlig,
at de alle har besøgt festivalen før. Ud af
de 100 nye navne, som Roskilde Festival
hev op af hatten i sidste uge, var det der-
for kun det amerikanske rockband
Queens of The Stone Age, der var det
eneste reelle nye, store navn på plakaten,
skriver gratisavisen Urban.

- Vi har virkelig mærket, at priserne på
de store bands er steget betragteligt.Vi
har et økonomisk grundlag, der hedder
75.000 gæster. Det kan vi ikke rykke ved,
siger Rikke Øxner, der er ansvarlig for
årets program i Roskilde, til Urban.

Derudover spiller navne som Metallica
og det gendannede The Police med Sting
ved mikrofonen i Århus til sommer. Det
er ligeledes en konkurrrencefaktor for
Roskilde Festival.

Kigger man tilmedrundt i Europa, så
vrimler det til gengæld med navne, som
mange måske nok havde håbet på at se
på Dyrskuepladsen i Roskilde.

Forgæves bud
Tager man til tyske Rock Am Ring, vil
man kunne se det gendannede The
Smashing Pumpkins, populære Razor-
light, The White Stripes og Dave
Matthews Band, hvoraf sidstnævnte
sjældent spiller på europæisk jord. Den
hollandske festival Rockwerchter byder
derudover på navne som Pearl Jam, Me-
tallica, Marilyn Manson, Air og Bloc
Party.

Nogle af disse navne har Roskilde også
haft fat i, men forgæves.

- Det er rigtigt, at Rockwerchter har en
del flere af de helt store navne.Vi har og-
så forsøgt at få dem, men en del kunne
ikke på vores datoer, siger Rikke Øxner.

Hun understreger i den forbindelse, at
Roskilde Festival har flere nye navne end
hollænderne. Trods et program uden de
helt store overraskelser, så har det ikke
skræmt festivalgængerne væk.

Billetsalget går i høj grad strygende.
En trejdedel af de 75.000 billetter er al-
lerede solgt. Det er dobbelt så mange
som i april sidste år (FlA)

Konkurrence rammer
Roskilde Festival

Michael »Flea« Balzary, bassisten i Band Red Hot Chili Pep-
pers, kommer igen til Roskilde. (Foto: Marijan Murat, dpa)

[ F a k t a ]

• Roskilde Festival er Nordeuro-
pas største musikfestival.

• I år er der 170 navne på plaka-
ten.

• Festivalen har 110.000 deltage-
re. Heraf cirka 22.000 frivillige
hjælpere.

• Man kan læse mere om blandt
andet billetbestilling på 
www.roskilde-festival.dk

Succesrige
bogdage i
Århus
ÅRHUS. Musikhuset lagde
for anden gang hus til bog-
dage i Århus - en lille-
søster til Bogforum i Kø-
benhavn i november. Og
med betydelig succes. Der
er sket en voldsom stigning
i arrangementer på messen
- fra sidste års 80 til 150
denne gang. Også besøgs-
tallet holder forventnin-
gerne, siger udstillingens
arrangør.

Både lørdag og søndag
var der mange forfatterar-
rangementer, som var fuldt
optaget. Blandt andet i går,
da Carsten Jensen fortalte
om sin succesroman »Vi de
druknede«. I Marstal, hvor
der bor under 3000 sjæle,
fortalte Carsten Jensen, at
1100 bøger var langet over
disken. Men romanens
handling foregår også i by-
en. Især de forskellige
kvindelige kriminalforfat-
tere var efterspurgte,
blandt andre Sara Blædel
og Elsebeth Egholm. Der
er bogmesse i Århus igen
næste år - i et endnu større
Musikhus. (FlA)

Svend Åge Madsen brugte
timer på at signere bøger
under bogmessen.

(Foto: FlA)


