Pressemeddelelse
Med covid-19 som brændstof debuterer Politikens
kulturskribent Henrik Palle som digter
I slutningen af april udkommer Henrik Palles samling af Sene digte om corona og København. Som 57-årig bliver han dermed en af dansk litteraturhistories ældste lyrikdebutanter. Men »jeg har en følelse af at været nået frem«,
fortæller han.
Digte om hverdagen skrevet med en lakonisk humor, som bedst kan betegnes som cool. Dan Turèll står lige
rundt om hjørnet, og det er, som det skal være.
Nutid og fortid, digt og virkelighed, liv og død indgår i en forunderlig blanding.
Anker Jørgensen laver ministerliste. Mette Frederiksen møder Coronaen. Jørgen Leth dukker op og giver gode
råd om franske biler.
I 1970’erne bliver der spillet rock i Saltlageret. Bogen rummer en stor og dybfølt hyldest til C.V. Jørgensen.
Folk rafler eller drikker øl i solen. Fra Trianglen til Øster Søgade og videre til Vesterbros Torv. Denne bog er også
en stor kærlighedserklæring både til forfatterens far og til byen København.
– Peder Bundgaard på bogens bagside
Den første corona-nedlukning i foråret 2020 var en omvæltning for os alle, det gjaldt også Henrik
Palle, der på det tidspunkt var ved at lægge sidste hånd på en bog om telefonens kulturhistorie. Med
ét gav en bog om kommunikationsformer slet ikke mening. Vi var alle blevet sendt i isolation og
skulle holde os fra hinanden. I stedet begyndte Palle at skrive noget helt andet, nemlig digte:

»I et forsøg på at forstå, hvad der skete i verden og samfundet og ikke mindst mit hoved, begyndte
jeg at skrive nogle digte. Først et og så kom der flere. Jeg lagde de rå tekster ud i cyberspace. Fordi
jeg tænkte, at nogle måske kunne se et eller andet i dem, finde trøst, inspiration, tidsfordriv eller
opmuntring. Man er vel en skriverkarl for Herren og entertainer om en hals, selv når verden
brænder og den største sundhedskrise i nyere tid er en realitet. Laughing to keep from crying,«
fortæller Henrik Palle om samlingen Sene digte.

Hans forbilleder er blandt andre Dan Turèll, Benny Andersen, C.V. Jørgensen og Allen Ginsberg. Den
skønlitterære drøm har altid ligget et sted dybt i Palle, og med covid-19 som brændstof møvede
lyrikken sig frem fra glemslens gemmer i en digtsamling skrevet fra første nedlukning, den 11.
marts 2020, og frem til ultimo oktober 2020.
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