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C
hristian Jungersen taler igen. Ef-
ter otte års tavshed er han i
Danmark for at lancere sin nye

roman, »Du Forsvinder«, – en kærlig-
hedsroman om en kvinde og hendes
hjerneskadede mand.

Jungersen har ry for at være lang-
som på tasterne. Han giver sig god
tid, researcher helt ned i detaljen, fi-
ler på sætningerne, spartler. Sletter.
Forfra, forfra, om igen.

– Grunden, til at det har taget så
lang tid at blive færdig med den her
bog, er, at jeg har skrevet så mange
versioner, som ikke er blevet trykt.
Jeg skrev omkring 1000 sider, før jeg
kom i gang med den her femte ver-
sion, fortæller han og lægger den
vamsede vinterfrakke fra sig på en
stol og sætter sig.

Vi er i et lille stilrent mødelokale
hos forlaget Gyldendal. Der er bøger i
hvide reoler på et godt stykke af den
ene væg. Men hvad skete der egentlig
ovenpå den overdådige succes med
den forrige roman, »Undtagelsen«,
der blev en af de bedst sælgende ro-
maner i Danmark nogensinde og
solgt til udgivelse i 18 lande. Hvor-
dan var det pludseligt at blive både
rig og verdensberømt?

Christian Jungersen læner sig lidt
længere ind over bordet, rømmer sig
og fortæller:

– Der gik to år, hvor jeg arbejdede
med oversættelser af bogen rundt om
i verden. Jeg holdt også mange fore-
drag og deltog i et hav af litteraturfe-
stivaler. Jeg rejste rundt og mødte
journalister og redaktører. Det var en
kæmpe oplevelse – det synes jeg vir-
kelig, det var.

Christian Jungersen sender en tan-
ke til en anden verdensberømt dansk
kunstner – nemlig filminstruktøren
Thomas Vinterberg, der i forbindelse
med filmen »Festen« oplevede, at lys-
keglen ramte så hårdt, at den blænde-
de ham:

– Jeg havde læst om, hvor forfærde-
ligt Thomas Vinterberg fik det oven-
på »Festen«. 99 ud af 100 filmin-
struktører drømmer om at få sådan
en succes, og så får han den og synes,
at det er det værste år i hans liv.

Christian Jungersen besluttede sig
for, at det samme ikke skulle ske for
ham:

– Jeg gav mig selv lov til at nyde
succesen, for jeg syntes ikke, jeg
kunne være andet bekendt.

Jungersen »suttede på bolsjet« i to
år. I 2007 sagde han stop:

– Jeg lå ved swimmingpoolen på et
super lækkert hotel i Miami, hvor jeg
var inviteret over for at holde en ræk-

ke foredrag i forbindelse med, at min
roman var delt ud til alle universite-
tets førsteårsstuderende. På det tids-
punkt var den her roman så småt be-
gyndt at arbejde i mig, siger han og
blikket stryger hen over det eksem-
plar, der ligger på bordet:

– Det var absurd! Jeg lå på et luk-
sushotel og forsøgte at leve mig ind i,
hvordan det var at være en kvindelig
folkeskolelærer fra Farum med en
hjerneskadet mand. Det holdt jo ikke,
så jeg sagde til mig selv: »Nu nyder
du de sidste dage af det her ophold,
og så tager du hjem og begynder at
arbejde rigtigt.

Man kan ikke få alt
De følgende fem år levede Christian
Jungersen noget nær asketisk i mate-
riel forstand – enten i Irland i den lille
lejelejlighed, han deler med en an-
den, eller i sin etværelses lejlighed på
Malta. Han foretog sig stort set ikke
andet end at arbejde på bogen, og
han er den første til at nævne,
at han har befundet sig i en
usædvanlig situation, fordi
han har haft råd til at give sig
så god tid. Han har nemlig
tjent millioner på »Undtagel-
sen«. Ikke mange millioner, si-
ger han. Men jo, millioner.

– Det at få sådan en succes
med »Undtagelsen« har givet
mig nogle utrolige muligheder –
en stor frihed. Men det rummer
altså også nogle farer, for hvis
man ser på mange andre forfat-
tere, som har skrevet et stort hit,
så sker der tit det, at der ikke
kommer mere fra dem, og det
kan have noget at gøre med, at de
kommer til at leve et mere beskyt-
tet liv. De er ikke så udsatte læn-
gere, det hele er lidt mindre farligt.
Mange har det med at polstre sig selv,
når de får mange penge, og det tror
jeg ikke er godt for kreativiteten.

Christian Jungersen fortæller, at
han ret hurtigt tog en beslutning om,
at han ikke ville polstre sig:

– Jeg har ikke nogen bil, jeg har ik-
ke noget hus og ikke noget sommer-
hus. Alt det har jeg valgt fra, for jeg
kan ikke få det hele. I stedet har jeg
givet mig selv lov til at arbejde på
den her roman, indtil jeg synes, den
var, som den skal være, og det tog alt-
så fem år.

Eksistentiel rutsjetur
»Undtagelsen« var en filosofisk/psy-
kologisk thriller om livet på en dansk
arbejdsplads. Denne gang har Chri-
stian Jungersen skrevet en psykolo-

gisk kærlighedsroman – eller nærme-
re en neurofilosofisk af slagsen. Han
er nemlig dybt optaget af hjerne-
forskningens landvindinger, fortæller
han:

– De seneste 20 års hjerneforskning
har givet os et helt nyt syn på, hvad
det vil sige at være menneske. For-
skerne finder hele tiden nye beviser
på, at vores handlinger, følelser og
personlighed er dirigeret af neurale
funktioner i hjernen og ikke i nær så
høj grad af arv og miljø, som man tid-
ligere troede. Vi befinder os midt i et
paradigmeskift, og det synes jeg da,
at litteraturen skal forholde sig til.

Bogen har krævet en enorm re-
search. Jungersen har interviewet in-
ternationale hjerneforskere, han har
læst metervis af bøger om filosofihi-
storie, neurologi, genetik og evolu-
tionsbiologi. Ikke fordi han vil fylde
sine læsere med en masse tørre facts
– han var bare nødt til selv at forstå
stoffet, siger han.

Handlingen i »Du Forsvinder« tager
sin begyndelse på Mallorca, hvor Mia,
der er lærer og Frederik, der er skole-
leder, er på ferie med deres 16-årige
søn. Frederik begynder at opføre sig
mærkeligt, og det viser sig, at han
har en hjernesvulst, som gradvist
ændrer hans personlighed. Da Fre-
derik afsløres i et millionbedrageri,
ramler det for familien, og Mia be-
gynder at interessere sig for de
processer, der foregår i den syge
hjerne, og det får hende til at tæn-
ke over, om ikke raske hjerner er
lige så meget styret af biologi som
syge hjerner er. Det sender hende
ud på en eksistentiel rutsjetur.

Mindre næstekærlighed
Vi andre kan godt begynde at spænde
sikkerhedsbælterne, for vi vil også
bliv rystet i vores grundvold, mener
Christian Jungersen:

– For få år siden var depression og
ADHD personlighedstræk. I dag me-
dicinerer man sig ud af problemerne,
og man skal ikke tro, det stopper her.
Inden for en overskuelig årrække vil
man formentlig kunne få medicin for
løgnagtighed, hidsighed, dovenskab,
selvoptagethed og alt muligt andet.
Vi kommer til at opfatte mennesket
på en helt ny måde, mener Christian
Jungersen, der understreger, at han
ikke er imod udviklingen:

– Jeg synes, det er fantastisk med
de her fremskridt. At man kan give
piller mod depression, ADHD, angst
og meget andet. Jeg vil på ingen må-
de tale imod det.

Videnskabsfolkene skal bare forske

på livet løs, mener Jungersen, men vi
andre bliver nødt til at tage en dis-
kussion om, hvordan vi vil bruge
landvindingerne:

– Vi har et ansvar for at diskutere,
hvor vi vil trække grænsen. Vi skal for
alt i verden undgå at komme i en situ-
ation, hvor vi presser hinanden til at
tage piller for karaktertræk, som ikke
er hensigtsmæssige. Det synes jeg er
et uhyggeligt fremtidsscenarium.

I romanen er den kvindelige hoved-
person eksponent for, hvad der kan
ske med os mennesker, når vi, ifølge
Christian Jungersen, endeligt må op-
give forestillingen om, at der findes
en gud, og at mennesket har en sjæl
eller sågar en psyke. Når vi må affin-
de os med, at vi ikke består af andet
end en bunke molekyler. Mia bliver
mere kold og mindre tilgivende, end
hun var før:

– Jeg kan godt frygte, at vi mister
respekten for vores medmennesker,
siger han.

Men er det ikke uundgåeligt, hvis
man når frem til at forstå mennesket
som et hjem for molekyler?

Christian Jungersen tøver et øje-
blik, som når man står i et dilemma
og pludselig skal beslutte sig:

– Det synes jeg faktisk godt, at man
kan undgå, for selvom man bare er
en samling neutroner og elektroner,
så er der da stadig grund til, at vi vi-
ser hinanden medfølelse.

Christian Jungersens tredje roman, »Du forsvinder«,
udkommer tirsdag den 27. marts.

Jeg har valgt
ikke at polstre mig

INTERVIEW: Christian Jungersen har tjent millioner på romanen »Undtagelsen«. 
Pengene brugte han på at give sig selv frihed til at skrive en ny roman. Det tog fem år. Nu er han tilbage.
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BLÅ BOG
■ Christian Jungersen er født 
10. juli 1962 i Humlebæk.
■ Han er cand. comm. fra Roskilde
Universitetscenter.
■ Arbejdede i nogle år som rekla-
me-teksteforfatter, manuskriptkonsu-
lent og forfatter til tv-produktioner.
■ Debuterede som skønlitterær
forfatter med romanen »Krat« i 1999.
■ I 2004 kom »Undtagelsen«, som er
solgt i 160.000 eksemplarer
herhjemme og udkommet i 18 lande.
■ Hans tredje roman, »Du forsvin-
der«, udkom i denne uge.
■ Privat: I mere end 20 år har Christi-
an Jungersen været kæreste med
Mette Thorsen, der arbejder som
freelancejournalist. Hun bor i Køben-
havn og han bor fortrinsvis på Malta
og i Irland.


