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Anonymitet og biografi 

Et af de mest omtalte træk ved Mikkel Thykiers forfatterskab er forfatterens dels 

praktiserede, dels tematiske interesse for anonymitet. På den måde er det svært 

forestille sig Thykier skrive en selvbiografi i traditionel forstand. Men man kunne 

forsøgsvis betragte forfatterskabet som en fortløbende biografi, hvis man tager det 

tyske ord for selvbiografi, Selbstdarstellung, alvorligt og betragter selvet som kun 

eksisterende i og med fremstillingen af det og ikke mindst en andens iagttagelse af 

fremstillingen. I et sprog, hvor man henvender sig til en ikke nærmere bestemt 

offentlighed, et sprog der ifølge Thykier har ’jeg’ som det personlige pronomen, er 

modtageren netop ikke nærmere bestemt, ikke nærmere eksisterende – således en 

litteratur afsendt til ingen fra et punkt, der kollapser og forsvinder i manglen på 

modtager. En litteratur, der abonnerer på en tanke om at noget kun eksisterer i 

kraft af noget andet, må nødvendigvis integrere denne erkendelse i udsigelsens 

udgangspunkt. Således hos Mikkel Thykier gennem den dialogiske form i hans 

prosatrilogi og gennem brevet som litterær genre – hvor læseren uddrives fra en 

falsk position som abstrakt modtager og tvinges over i en, dog muligvis ikke 

mindre falsk, position som voyeur hvorfra et afsender-modtagerforhold kun kan 

iagttages, men altså netop kan iagttages, og dermed er den selbstdarstellung jeg 

talte om måske realiseret. Og så er der selvfølgelig hele sagen om ’mig’ som 

personligt pronomen, men det kan I selv læse. 

Jeg mener at Mikkel Thykier er enestående i dansk litteratur lige nu. Jeg kender 

ingen, der behandler de samme tematikker i det sprog, og som har den 

referenceramme. Måske er det det. Mikkel Thykier, og især hans essayistik, 

konfronterer direkte og eksplicit en tradition, der ligger bag en stor del af den 

moderne litteratur, men som på dansk ikke italesættes. Blanchot, Bataille, 

Klossowski osv fx etc. 

Først læser jeg selv op. 



 

 

 

Mennesket bliver først menneske, når det træder ind i fiktiviteten, i historien om 

sig selv. Det er det, der konstituerer mennesket, nogen siger, at mennesket er 

kendetegnet ved at være bevidst. Det er det samme, bare mindre præcist.  

Enter Title Here Enter Title Here Enter Title 

Enter Here Title Enter Here 

I fuld jagt over markedspladsen falder tanken dig ind 

dig ind! du 

falder dig ind 

at du ikke 

kender 

forskellen 

kender du forskellen 

mit lille pattedyr 

jeg sætter dig ind 

i den ene forskel 

efter den anden 

og du kan lyve højt 

for dig selv 

indtil ejakulationen 

du ku hele det hele 

bla bla hundrede 

tandpiner 

får dig ikke på andre tanker 

i en sløv sø 

spring ud fra broen 

ingen vil 

savne dig 

 

 



 

 

savne dig der er 

så kort 

mellem menneskene 

herinde i byen 

kommer langs kommer 

søerne før mig 

i din optik 

posten kommer 

forkert eller 

for tidligt i dag 

har du glemt 

hvor du bor 

har du glemt mig 

mellem dagene kommer flere kompromiser løbende i mørket. Med hænderne ned 

langs siden som en ulykke. Det at en hvid jæger er sindssyg, betyder ikke 

nødvendigvis osv. Det at en osv. Det osv. Osv er langt ind i skoven ind i den 

gemene hob af idéer i høje hæle. Et majestætisk punktum i en uendelig hær, du 

klatter sorgen væk! Lånere på alle landets biblioteker, I skal spise jesu kristi blod 

jesu kristi legeme, foren jer!, for guds hus har alle de boliger du har råd til. Og vi 

har råd til mange, her er alt den luft og alt det lys vi skal bruge og alle de øjne til at 

vide det. Sulten kommer snigende som en sommer, henover asfalten i bølgende 

varme under sol der brænder din hud til væske. 



	  

	  

	  



	  

	  



	  

Indsættelse af den døde mand i historien. Couldn’t do if she saw half our faces. I 

og med mennesket er historien altid også historien om sig selv. Perspektiv og så 

videre. Men det er ikke længere spørgsmålet om det er sådan eller ej, men et 

spørgsmål om hvordan det er sådan eller ikke er sådan. Kameraet kan jo ikke sådan 

nogle ting. Det bliver et spørgsmål om at komme udenom repræsentationen, og 

det kan skriften frem for billedet ved at gå bagom repræsentationen med en anden 

repræsentation. Hvert sprog er et metasprog til alle andre sprog, og har således 

også alle andre sprog til rådighed som metasprog til sig selv. 

Hvis jeg ringede til min mor og sagde jeg sidder lige og falder. Jeg ringer hjem og 

siger, Paradise. Hvorfor chikanerer jeg hende ikke. Jeg er jo i sommerhus. Og der 

er lys væltende over hele tiden marken væltende med en stor påtegnet sne over 

sig. Det vil jeg ikke tage ansvar for, jeg havde drukket mig sendt til en anden 

verden eller et andet sæt tænder i en verden der ligner. Anything that can happen, 

happens. Det er de fortænkte typer med de klare katteøjne der rejser bort til den 

ene strand eller den anden, et skib til Panama fx, jeg forestiller mig øerne 

indhugget i solens massiv. Det gamle kender ét og ét, fra det kan man lære at noget 

er noget og noget er noget andet og sådan er det fundamentalt for enhver 

nuancering og sætning. Du er et hul alt forsvinder ind i, kommer billederne ind 

eller er de sluppet ud? 

 

 



 

 

Selvfølgelig kan du gøre dig blind med brændevin og allegorier, men selvom de 

ikke giver en dybere viden, hjælper de dig til at føle dig hjemme og sådan vågner jeg 

ikke op som mig selv, men sover videre på en anden måde osv.  

Det liberale publikum er et socialistisk publikum. Vi vil have noget vi allesammen 

kan synge med på. Hvis du kommer gående neden for klippen hvor vi står på 

klippen og kigger udover eller ind i havet. Enhver sin smag. Jeg spiser her og jeg 

tæller ned til det som kommer til at ske. Det kan ikke komme på tale at hobe sig op 

på den måde i lungerne, min nikken har brug for noget helt andet, en langsom 

opvågning i stadigt stigende medlidenhed. Oplagstavlerne styrter imod mig med 

det grønne og sprængende fra øje til øje og vinduer sovende sorte ved siden af i 

tern, det kommer an på om vi vil opfatte det sådan selvom det ikke er sådan, om 

det bliver en del af vores billedsprog, det er det, der er vigtigt, ikke om det viste sig 

at være sådan eller sådan, men det at vi er inde i en evig cirkel osv. 

Alting delt her som en bolig af kviste og grene der rasler over mine mindste 

bevægelser og andres. Jeg pakker mig ind under tæpper og dyner, / men intet kan 

standse de flakkende syner. / De kommer som gæster fra fremmede byer / på 

udklipsfigurer på drivende skyer.  For evigt, for evigt holder jeg på mine gæster. 

Der er ingen der har fældet det træ der giver skygge eller sliber en sabel løftet over 

nakken en baghavens helt specielle lys ellers skygge. 

Jeg kommer ikke så meget gennem huset som en skygge som jeg kommer gennem 

infrastrukturen den ene vej efter den anden til jeg er ved marken der rækker tunge 

ud mod havet. Det grønne ildklaver, kalder jeg det. Vandet lyser op på den døde 

mand. Kameraet, historiens snylter kommer ind her og vi er boende i det med laks 

på væggene og tusind insekter der er kernekraft i stemningen. 

Mens jeg gnider den ene fod over den anden kigger jeg over på min bror. Dina 

sidder ved siden af ham og har armen om lænden på ham. Han kaster sine 

fuglefødder over på bordet. Du får så mange børn som der er knuder på din 

navlestreng, siger han, jeg ved ikke hvor han har det fra. 

 

 



 

 

 

Græsset i øvrigt er rødt stående ud over bordets sorte og turkise. Nu kommer 

barnet til syne og kravler op til den døde mand, der stadig er på vej ud over broens 

kant og politiet ankommer i blåt blinkende hav blinkende. 

Kommer du igennem gangen som en maskine. Hun lægger sin hænder henover 

hinanden og så tænker jeg intenst på den gule, insektgule maling på beton der går 

op fra vandet til havnefrontens kant. Han kommer igennem som et haglgevær i 

natten der ikke vil sidde stille som en ugle hele mørket igennem. 

 



 

 

Tanker som tankeangst maskine maskinangst skinangst ansigt, du kommer her til 

mig uden noget navn uden et ansigt, det eneste ansigt du kan vise mig er din puls i 

et hæsblæst raseri eller et forsvundet rum af tilgivelse. Støvet står over søen helt 

stille og holder solens lys i sig, stål mellem tænderne, jern eller blod smager i 

munden som munden der har vendt sig selv udad eller krænget sig om øjnene. Det 

giver genlyd, ekko, nogen kalder det et ekko, et ekko kommer gående gennem 

skoven med øjnene på fingre som stilke ud af kroppen. Jeg taler så hurtigt at jeg 

ikke ved hvad du har sagt til mig nogensinde, jeg taler så hurtigt at ordene rejser 

bagud i tiden, så tiden giver mig en krammer, jeg trådte ud af døren og solen 

havde stadig morgensko på og vi gik sammen ned i kiosken, der manglede kaffe  

 



 

 

 

derhjemme, jeg ved du ikke kan skrive uden kaffe. Solen var lys og gaderne. En bil 

der kom forbi med en meget træt mand inde i, bilen med en mand inde i, bil med 

en mand inde i, inde i en bil sidder der en mand. 

 

 



 

 

I og med (selv)bevidstheden en indtræden i Historien fiktionen om dit eget liv fx. 

“Det tomme tegn “jeg” er bundet til sprogudøvelsen og røber den talende som 

talende.” Jeg vender hendes æg 

i den spejlende sol. Glimter som rock hard sten i BEVÆGELSE NEDAD fra klinten. 

Inden i dine tænder 

er der en meget stor ensomhed. Inde i dit ensomme lille skidne hjerte 

er der længere mellem ordene. Jeg trækker et symbol ud af munden og slår mig 

selv i hovedet med det til jeg stikker af. 



 

 

 

 



 

 

ENTER TITLE HERE 

Den ene kat der går rundt foran mine fødder kalder jeg Kiksi, og den anden 

hedder ikke noget endnu, men jeg overvejer hvorvidt jeg burde gøre det, den 

kunne fx hedde et mytologisk navn eller et gammelt græsk, måske med poesi 

dryppende ud af sokkerne, der er intet at bruge det til i en verden der tørker. Den 

ene er grå den anden er også grå, jeg kan ikke kende forskel på dem, kun ved at 

den ene går rundt ved min ene fod plantet som en pæl i himlen og den anden går 

rundt ved den anden. Okay okay. Intet kommer an på varmens dampende grib i 

dit smil så længe du ikke sælger dig selv til en ond kapitalist, hvorfor egentlig ikke. 

Stolen jeg sidder på har stået her så længe nogen kan huske, midt i den her skov af 

gamle træer og damp der altid driver rundt her og suser mellem stammerne og 

taler med hinanden indtil små uforståelige kommer farende på ryggen, kafka. Du 

griber din skål komma skål skål! og falder forover i en bunke af støv så høj som 

månen. 

 



 

 



 

Kærligheden er en blå orm, der er langt til havet herfra. I det blå er grænser hvor 

de hele tiden har været. Glem solnedgangen den har snart glemt dig, du har et 

halstørklæde på og er faldet i staver over vandet. Det her handler ikke om dig. Det 

handler om os to.  What is Dropbox? Dropbox is software that links all of your 

kærlighed together via a single kærlighed. It’s the easiest way to back up and sync 

kærlighed between computers. Dine hænders riller kan jeg falde og falde i. Falde 

og falde i. Falde og falde i. 

ENTER HERE 

Ungerne er tunge, piskende tunge og vælter ud af kurvene efter deres kammerater, 

ud af rederne ned på den gulnede jord brændt af sol. Pil bare stilladserne ned når 

du går, husene kan sagtens stå selv, stå selv af speed og trampen gennem byernes 

furer som et fugtigt sår i landskabet. Polakkerne kommer. De har tunge øjne og 

træder ned fra deres senge og bygger mit hus, jeg pisker dem til de arbejder bedre. 

De har så smukke fingre der krænger sig ud af kroppen som en sætning en for en 

til de kan bygge et hus. De bygger min eneste ene, lyset er i frit fald mod skyerne. 

Haven er uendeligt lang og smal og besat af æbletræer, det giver dump mod 

jorden, guldjord med grønne blæner og skræppende skræp, himlen pakker sin 

angstmaskine ind i skyer. Blikket er falmet, det brager med skænderier inde fra 

huset, smukke fingre, smukke smil. 

 

 



 

 

ENTER HERE 

Valgfrit at ligne et menneske så længe det vælter ned med menneskelighed i 

debatten. Kom nu, som en fugl der rinder ud i nedfaldsrøret rør røre spørg mig om 

jeg vil stikke af med dig til en vaklende by på havets kant, jeg savner sådan at 

holde dig gående min egen undergang. 

ENTER TITLE 

Mine øjne forvandler dine storme til aske 

TITLE ENTER HERE 

Hvad vi taler om når vi taler om teenagere der danser rundt i sale mellem søjler af 

blomster som om det hele gjaldt. 
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