Den longe qfsked
Den engelske forfotter Alon Hollinghursis seneste romon, Ihe
Sfronger's Child kom den 24. iuni i år, hons første efter The
Line of Beouly, som udkom og modtog Mon Booker-prisen i
2OO4. Året efter blev den som den første of hons romoner
oversot til donsk som I skønhedens lienesfe. I 2Ol2 vil The
Sironger's Chrld følge under titlen Den longe ofsked.

gonske visi seksuelt betoget of den uskyldige George, men
hon hor i weekendens løb, tyder det på, hoft gong i både
husets tienestedreng, den lidt celdre noboungkorl og Georges
lillesøster Dophne. Og det digr, som Cecil skriver på, tilsynelodende med George som modtoger og i hvert fold med

sofiige homoerotiske possoger, ender hon med oi overrække
i en possende purgeret version - til Dophne som iok for

-

besøget.

Alon Hollinghursts romoner kon olle, med undtogelse of den
korte Ihe Spell (nr" 3 i rcekken), læses som historiske romoner"
De to førsie, The Swimming-Pool Librøry og The Folding Stor,
forløber begge i to spor, historie o9 nutid. I lhe SwimmingPool Librory lro I 988 kon også nutidsdelen siges ot vcre
historisk, idet den skildrer "the lost summer of its kind there
wos ever to be", det vil sige den sidste løsslupne periode,
inden oids-epidemien for olvor brød ud. I skønhedens tjenesle
er enklere bygget op og skildrer høidepunktet, eller måske
snorere lovpunktet of Thoicher-perioden med den unge bøsse
Nick Guest som iogitoger of og deltoger i løierne - indtil hon
må betole prisen.
I Den longe ofsked er tidsperspektivet bredt ud, det første of
de i olt fem longe ofsnit (originolen er på godt 560 sider)
foregår i I 9l 3, det sidsre i 2008. I forbindelse med udgivelsen hor Hollinghurst i inierview udtolt, ot hon ikke lcengere
betrogter sig som "goy wriler", og de megei defolierede
skildringer of bøssesex, som korokteriserede de tidligere
romoner, er do også forsvundet, ligesom de første romoners
nesten entydige nutidsfokus på bøssemiliøet er blevet ofløst
of en bredere somfundsskildring. Alligevel er den mondlige
homo- og biseksuolitet qllestedsnærværende også i Den longe
ofsked, ikke blot hos en stor del of personerne, men også som
en temotisering of udviklingen i de måder, dei hor vceret
mullgt ot leve {homo)seksuoliteten på, fro den fuldstcendige
usynlighed i I 9l 3-ofsnittet iil åbenheden og de registrerede
portnerskober i 2008.

Men romonens hovedtemo er dens drilske udforskning of
erindringen og dens upålidelighed. I første ofsnit er den
purunge George hjemme på besøg fro uniyersitetet og hor
medbrogt sin ven - og elsker - Cecil, odelig. digter og studenlikos norcissist. For George er der tqle om den siore kærlighed, som hor trukket hom ud of hons skol, om ikke ud of
skobet - det loder sig ikke gøre i I 9l 3. Cecil er derimod

Dette digt, beiitlet fwo Acres efier Georges og Dophnes
borndomshiem, bliver læsebogsstof, do Cecil få år senere er
foldet i l. verdenskrig og opnår stqtus som, obsolui mindre,
klossiker.
De følgende fire ofsnit hor hver især nye hovedfigurer, men
Cecil, hons digi og hons digterstotus dukker konstont op, og
tvetydighederne og fortielserne omkring digtei og deis opslåen bliver mere og mere intenst udforskei som ofsionden fil
offottelsestidspunktet øges. og de involverede personer får
Ieveret deres egne, upålidelige, versioner of, hvod der egentlig skete. Ironisk nok lqder forfotteren den version, der mest
ligner, hvod læseren hor mødi i første ofsnit, vcere den, som
George, nu i høi grod befriet for sine livslonge hæmninger of
en fremskreden demens, leverer til en ung biogrofiforfotter mens hon loder sin ene hånd glide lengere og længere ned
od den unge monds ryg.
I modscetning til romonens personer får lceserne, hvis de er
opmærksomme, svorel på monge of historiens små gåder i
løbet of romonen. Men Hollinghurst mener det olvorligl, oi vi
oldrig kon få den sonde version. så heller ikke lceserne får
ol!e svor. fx røbes Cen præcise fødselsdcto, som kunne ofgøre et i romonen omdiskuteret fodderskobsspørgsmå1, oldrig,
og slutningen, som gonske vist åbner helt nye perspektiver,
der giver læserne en onden forsiåelse of tidligere forløb,
åbner i longt høiere grod for nye gåder og trcekker fuldstcndig tceppet vcek under ethvert håb om ot kunne opnå en
udtømmende og obiektiv forståelse of fortiden. Som ncesten
oltid hos Hollinghurst er slulningen følelsesmæssigi trøstesløs:
"Alt goor i Bøiten", som H. C. Andersen siger i fonle londpine.

Kort sogt: Endnu en fremrogende romon fro Alon Hollinghurst,
som de donske læsere, ikke mindst lceserne of dette nyhedsbrev, kon se frem til ot siifte bekendtskob med i det nye år.
Biorne Stovnshø'1

