
havde lyst til at holde et møde. Hun havde 
nemlig en historie, som jeg måske ville skrive 
om,« fortæller Sissel-Jo Gazan. 

Resultatet blev Svalens graf, som er fortsæt-
telsen til Dinosaurens fjer, der solgte 150.000 
eksemplarer og blev oversat til 16 sprog. 

Svalens graf er endnu en stor videnskabs-
krimi spundet over den radikale opdagelse, 
som en dansk forsker har gjort, om hvordan 
vacciner påvirker de afrikanske børns sund-
hedstilstand. 

»Den danske forsker var uddannet antro-
polog og tog oprindeligt ned for at undersøge, 
hvilken rolle underernæring spillede for 
børnedødeligheden i Guinea-Bissau. Han 
opdagede så helt tilfældigt, at efter en mæslin-
gevaccinationskampagne faldt dødeligheden 
langt mere, end man skulle forvente, hvis vac-
cinen bare virkede mod mæslinger. Men da 
man året efter indførte vaccinen mod difteri, 
stivkrampe og kighoste, skete det modsatte: 
Børn, som var udeblevet fra vaccinen, havde 
en lavere dødelighed end dem, der var blevet 
vaccineret. Ganske vist døde de vaccinerede 
børn ikke længere af difteri, stivkrampe og 
kighoste, men til gengæld døde de pludselig 
oftere af malaria og luftvejssygdomme og 
andre sygdomme. Hvor mæslingevaccinen 
gjorde noget meget gavnligt ved immunsy-
stemet, så gjorde kighostevaccinen altså noget 
negativt, som betød, at barnet blev mindre 
modstandsdygtigt.« 

Og den opdagelse kan ifølge Sissel-Jo 
Gazan få vidtrækkende konsekvenser.

»De danske forskere sætter altså spørgsmåls-
tegn ved hele WHOs vaccinationsprogram og 
mener, at man skal forstå immunforsvaret og 
vacciner på en ny måde«, siger hun. 

I Svalens graf skildrer hun forskeren Maries 
og politimanden Sørens kamp for, at forsøgs-
resultaterne fra det danske forskningsprojekt 
i Guinea-Bissau anerkendes videnskabeligt, 
selvom korrupte forskere med forbindelse til 
medicinalindustrien gør alt for at forhindre det. 

»Jeg blev inviteret ned for at se den lille 
forskningsstation i Guinea-Bissau og var 
med ude, når lægerne vaccinerede børnene 
i landsbyerne. På et tidspunkt står jeg der 
med en ung mor på 16 år, som har sin dejlige 
datter på 4 måneder på armen. Barnet bliver 
vaccineret, og pludselig siger lægen ud af 
mundvigen: ’Ja, denne her vaccine er så den, 
som vi egentlig ikke synes, at børnene skal 
have.’ Der forstod jeg, hvad der var på færde: 
At WHO har nogle regelsæt, som siger, at læ-
gerne skal give børnene vaccine a, b og c, men 
at disse danske læger mener, at de ved at give 
barnet vaccine c, øger risikoen for, at denne 
her lille pige dør! Jeg kunne bare mærke, at jeg 
stod over for et felt, som havde alt til en stor 
videnskabskrimi.«

»MÅ jeg lige se den.« Sissel-Jo Gazan rækker 
begærligt ud efter bogen, da hun opdager, at 
intervieweren har taget Svalens graf med fra 
Danmark. 

Det er første gang, at Sissel-Jo Gazan ser 
sin egen bog på tryk. Hendes egne forfat-
tereksemplarer er endnu ikke nået til denne 
store lejlighed i Berlin, hvor hun bor med 
sine børn og sin australske mand. Afstanden 
til Danmark sætter hun pris på. Den har 
givet hende ro til at trække skriveprocessen i 
langdrag. 

»Da jeg kom hjem fra Guinea-Bissau, 
brugte jeg meget tid på at sætte mig ind i 
forskningen på området og læse videnskabeli-
ge artikler. Jeg er uddannet biolog og byggede 
Dinosaurens fjer over mit eget speciale, men 
dette var et nyt område, som jeg blev nødt til 
at forstå fuldstændigt. Det tog over et år at 
sætte sig ind i feltet.«

– Hvorfor var det nødvendigt at forstå feltet 
videnskabeligt for at kunne behandle det fiktivt?

»Hvis jeg ikke kan stoffet helt til bunds, 
så bliver det tørt og kedeligt at læse om. Jeg 

Interview. Den moderne forskning er ikke længere drevet af nysgerrighed, siger forfatteren og 
biologen Sissel-Jo Gazan, som i sin nyeste roman udforsker videnskabens vilkår.

Blindgyder er nødvendige

Sissel-Jo Gazan har brugt mange måneder på research. Læserne er nemlig kompetente. »Jeg har engang modtaget en mail med 28 siders 
videnskabelige kommentarer til Dinosaurens fjer. Jeg elsker den slags læsere,« siger hun. FOTO: JOACHIM GERN.

Af JOHANNE MYGIND

E
t halvt år efter at Sissel-Jo Gazans 
succeskrimi Dinosaurens fjer var 
udkommet i Danmark, fik hun en 
opringning fra en dansk læge.

»Jeg havde udtalt i et interview, at det var 
et privilegium at få hele Danmarks opmærk-
somhed om et videnskabeligt emne, og at jeg 
næste gang ville bruge den til at fortælle om 
noget, som havde større betydning, end om 
hvorvidt dinosauren havde fjer eller ej. Og så 
pludselig ringede en læge fra en forskningssta-
tion i Guinea-Bissau og spurgte, om jeg ikke 
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Af BIRTE WEISS

Einar Már Gudmundsson: Islandske konger. 
Oversat fra islandsk af Erik Skyum-Nielsen. 256 
sider. Vejl. pris 300 kr. Lindhardt og  Ringhof.

M
an skal nok være islænding for 
at forstå de personlige spidsfin-
digheder i Islandske konger til 
bunds. Men mindre kan gøre 

det for en dansk læser, for her har vi en humo-
ristisk roman om overmod og nepotisme i et 
samfund, som indtil det økonomiske kollaps 
i 2008 duperede iagttagere fra nær og fjern 
så meget, at de i ramme alvor talte om det 
islandske mirakel. 

Fraværet af kritisk sans i forhold til øko-
nomiske fantaster spiddes ved fortællingens 
indledning:

»Folk, der førhen troede på alfer og spøgelser, 
tror nu på konjunkturparametre og inflati-
onsbarometre. Og nu kan det lade sig gøre at 
pantsætte fiskene i havet 
og tage lån i dem. Sådan 
er vores økonomi endt som 
mystik, stor trolddom er 
på færde, måske en magisk 
realisme.«

Dermed er tonen lagt, 
og den holder sig bogen 
igennem med en farverig 
skildring af familiedynas-
tiet Knudsen fra fisker-
byen Tangavik. De har 
været mestre i at fange fisk, 
penge og politisk indfly-
delse, for det meste på den 
lyse side af loven, i ny og 
næ på den grå. 

Og bliver de taget på 
fersk gerning i gang med 
noget kulsort, løser det sig hen ad vejen, for en 
Knudsen, der går fallit det ene sted, dukker 
velbeslået op et andet. 

HOVEDPERSONEN er den begavede 
Arnfinn, der trods drikfældighed og upole-
rede sømandsmanerer ikke alene finder vej til 
afholdsbevægelsens prinsesse, men også til ri-
sikovillige investorer og militærbasens givtige 
handel med stjålne varer. Bevares, det sker, 
at fælden klapper, men for den, der kender 
kunsten ikke at lade sit gode humør anfægte 
af smålig lovgivning, ligger verden altid åben. 
Kun én gang kommer han for alvor til kort: 
Da stillingen som skoleinspektør i hjembyen 
skal besættes, bliver han på det skammeligste 
overhalet af en lærer med uddannelse og eksa-
menspapirer. Det havde han ikke set komme, 
for ingen kan huske, at nogen fra Knudsen-
slægten nogensinde var blevet forbigået ved en 
stillingsbesættelse. 

Men selvfølgelig kommer Arnfinn stærkt 
igen andetsteds. En konge kan ikke holdes 
nede, og næste generation er godt på vej. Om 
sønnen Jonathan hedder det, at han »i én uen-
delighed måtte påtage sig rollen som den, der 
løj på vegne af sin far, og som heller ikke siden-
hen, da han var blevet finansmand og politiker, 
vidste, hvornår han løj, og hvornår han talte 
sandt, eller rettere sagt var det uden betydning 
for ham, for han troede på sin egen løgn.« 

Sådan var det måske også for nogle af 

finansvikingerne i det virkelige liv, indtil 
Islands tre største banker krakkede i løbet af 
et par dage og sendte landets økonomi ned i 
det syvende helvede. Det dramatiske resultat 
nævnes kun parentetisk, for bogens ærinde er 
først og fremmest at beskrive den mentalitet, 
som spekulanterne stod på skuldrene af. 

Til det formål er Knudsen-slægten per-
fekt, for den brogede flok repræsenterer den 
selvsikre gesjæftighed, som får samfundets 
alarmklokker til at tie i opgangstider. Altså 
fribårne folk uden bremseklodser, overbevist 
om retten til at gøre som det passer dem og 
inkassere frugterne af deres magt, opfind-
somhed og rå charme. Det er wild west uden 
demokratisk høviskhed.

DET er et virkningsfuldt greb, at Einar Már 
Gudmundsson lader bogens fortællerstemme 
være afdæmpet refererende, uanset hvor skævt 
personerne ter sig. 

Om Arnfinn Knudsens bedstefar, Mangi 
den Rige, hedder det, at 
»han skammede sig over 
den skaldede isse, men 
ikke over at rage både og 
skibe og alle mulige ting 
og sager til sig, som an-
dre ville mene var deres. 
Jeg har ikke tænkt mig at 
kaste mig ud i juridiske 
filosoferinger her om, 
hvad der er lovligt, og 
hvad der er uetisk, og 

alt det sludder, som man 
aldrig kan blive enige om. 
Mænd som Mangi den 
Rige handler kun om én 
ting: Jeg ejer det, det har 
jeg lov til.«  

Samme indstilling fik 
en af nutidens finansvikinger til at bande over 
en stewardesse, der af hensyn til flysikkerhe-
den ikke ville blive ved med at fylde hans glas. 
Havde man hørt mage, det var jo ham, der 
ejede flyselskabet. For at undgå at skændes 
med nulliteter om selvfølgeligheder, købte han 
til sidst et privat jetfly.

I det hele taget nægter man sig ikke noget i 
denne moderne saga. Der smedes rænker, be-
gås dumheder, drives utugt og drikkes så tæt, 
at meget er glemt, når rusen letter og hver-
dagen melder sig. Man ser for sig, hvordan 
Tangaviks uniformsklædte sherif i drukpe-
rioder stiller sig ud på sin balkon og råber til 
ærværdige fruer, at nu kommer han ned og 
tæsker dem med sin pik. Historien afrundes 
med en lakonisk bemærkning om, at »nogle 
kvinder var bange for Josef Overbetjent«, 
men for at yde ham retfærdighed fremhæves 
det samtidig, at han til daglig er en elskelig 
mand, der hører klassisk musik og diskuterer 
litteratur med lægen.

ISLANDSKE konger er en tindrende morsom 
og alvorlig røverhistorie, som næppe giver 
Einar Már Gudmundsson kredit i Islands 
politiske miljø. Men han klarer sig nok uden, 
for den flittigt oversatte og med rette prisbe-
lønnede forfatter (Nordisk Råds Litteraturpris 
og Svenska Akademiens Nordiske Pris) får 
sit trofaste publikum til at fryde sig, denne 
anmelder inklusive. 

Moderne saga. Einar Már Gudmundsson er tilbage i 
samfundsdebatten med en kostelig skildring af den mentalitet, der 
gjorde de islandske finansvikingers tryllekunster mulige. 

Grum og 
tindrende morsom

Island er godt bevogtet mod ydre 
fjender. En tyr, drage, ørn og kæmpe 
passer på landet. Truslen kommer 
indefra: Fra det storhedsvanvid, 
der foldede sig ud i fuldt flor under 
finanskrisen. ILLUSTRATION: ISLANDS 

NATIONALVÅBEN

sammenligner processen med at gå sådan et 
enormt filtret hår igennem med en tætte-
kam, hvor man bliver ved med at kæmme og 
kæmme. Jeg havde det tit sådan, at ’Nu har 
jeg forstået ALT’, og så var der lige pludselig 
et hjørne mere, som jeg ikke havde fået helt 
fat på. Det er en meget lang proces at skrive 
om noget, som er svært, og gøre det så let, at 
alle kan forstå det.« 

– Men der er vel ingen, som tjekker, om en 
roman holder videnskabeligt?

»Nej, men jeg har lavet en kontrakt med 
læseren om, at jeg ikke hopper over, hvor gær-
det er lavest. Og så er der faktisk læsere, som 
sidder og tjekker det. Jeg har engang mod-
taget en mail med 28 siders videnskabelige 
kommentarer til Dinosaurens fjer. Jeg elsker 
den slags læsere,« siger Sissel-Jo Gazan, som 
villigt indrømmer, at hun har smidt en del i 
papirkurven undervejs.  

»I lang tid foregik bogen for eksempel i 
Afrika, indtil jeg tænkte: ’Nej, det går bare 
ikke. Jeg må hjem til Danmark.’ Jeg skulle 
ikke til at beskrive blikhytter og slumkvar-
terer, for det bliver bare meget hurtigt til: 
’Åh, de små sorte søde børn med de store 
runde maver.’ Jeg endte med at smide næsten 
et halvt års arbejde i papirkurven, men jeg 
kunne ikke have skrevet bogen, hvis jeg ikke 
havde givet mig selv lov til at gå den omvej 
først.« 

– Forskeren har et ønske om at redde nogle 
børn, men hvad får dig til at blive ved med at 
skrive?

»Det er jeg også altid i tvivl om. Lige nu 
er jeg helt tom og ved slet ikke, om jeg kan 
skrive igen. Måske vil jeg hellere skrive en 
ph.d. i biologi eller tage en helt anden uddan-
nelse og først derefter skrive en ny bog. Det er 
min største skræk at få succes med en form for 
skabelon og så blive holdt fast i den.«

SISSEL-JO Gazans toårige søn banker på og 
skal have et kys, inden han skal sove middags-
lur. Det er hans far, som putter ham. Sissel-Jo 
Gazan er gift med en mand, som med glæde 
tager sig af børnene og støtter sin kvindes kar-
riere, helt ligesom politimanden Søren, som 
i Svalens graf opklarer mordgåder med sin 
kærestes femårige datter ved hånden.

»Jeg havde faktisk ikke planlagt, at Svalens 
graf skulle være en direkte fortsættelse af 
Dinosaurens fjer. I Dinosaurens fjer brugte jeg 
min egen historie om at blive forladt af min 
datters far, da jeg skildrede Sørens kæreste 
Anna. Da jeg så skrev Svalens graf, havde jeg 
det sådan, at Anna og Søren ikke bare skulle 
have lov til at leve lykkeligt til deres dages 
ende. Jeg ville undersøge, hvordan deres 
forhold udviklede sig, og så havde jeg lyst til at 
skildre en mand, som tager en anden mands 
barn til sig,« siger Sissel-Jo Gazan. 

Tidligere brugte hun ikke sit eget liv som 
inspirationskilde. Hendes første romaner var 
fulde af lande uden navn og mennesker, som 
kom af dage, fordi de faldt ned fra et pariser-
hjul. 

Den del af sit forfatterskab afsluttede hun 
eftertrykkeligt med udgivelsen af Dinosaurens 
fjer, efter at hendes uddannelse til biolog 
havde givet hende en tiltrængt respekt for 
videnskabelig stringens og nøgterne facts.   

»Man holder sig selv ud i strakt arm, når 

man skal opfinde alting. Da Erik Skyum-
Nielsen anmeldte min roman Vigtigt at vide 
om Ludmilla, skrev han, at han håbede, at 
jeg næste gang ville turde satse mig selv. Den 
konklusion var jeg også selv nået frem til. Jeg 
blev nødt til at turde skrive om det, som jeg 
kendte til. I Svalens graf er min hovedperson, 
Marie, et portræt af et menneske, som bliver 
skrællet ned til sin kerne og endelig selv kan 
definere, hvad det er, hun vil. Hun er en side 
af mig, for jeg har også måttet tage den slags 
opgør for at komme videre med mit liv.« 

BAGERST i Svalens graf takker Sissel-Jo 
Gazan alle de eksperter, som har været med til 
at læse bogen igennem for at være sikker på, at 
den fiktive sandhed også er realistisk. 

En enkelt kræftlæge ville ikke takkes of-
fentligt, fordi den kræftramte Marie i Svalens 
graf takker nej til at få bortopereret sine æg-
gestokke, da hun ikke tror på den videnskabe-
lige evidens bag indgrebet. 

Parallelt med den store respekt for viden-
skabelige fremskridt, løber der i Svalens graf 
en stærk kritik af vores blinde tro på videnska-
belig autoritet. 

– Når man selv har små børn, som er blevet 
vaccineret, er det svært ikke at tænke, at man 
måske slet ikke burde have vaccineret dem mod 
kighoste, når man læser »Svalens graf«? 

»Dine børn skal da vaccineres! Jeg er ikke 
vaccinemodstander, for der er jo ikke nogen 
tvivl om, at vacciner er et fantastisk redskab. 
Men som tingene er nu, må vi slet ikke 
kritisere vaccinerne, og det holder jo ikke. Vi 
bliver nødt til at undersøge, om man for ek-
sempel skal ændre på den måde, som vi giver 
vacciner på. Jeg tror på videnskaben, men jeg 
er også kritisk over for den,« siger Sissel-Jo 
Gazan, som ind imellem sin skildring af vac-
ciner, mord og parforholdsproblemer også får 
rejst en kritik af videnskabens vilkår i dag. 

»Den moderne videnskab er ikke læn-
gere drevet af nysgerrighed. I dag er det for 
eksempel stort set umuligt at få penge til 
forskning inden for biologi, hvis der ikke er et 
genetisk aspekt. Men hvis man ikke tør satse, 
så er det begrænset, hvilke landvindinger man 
kan opnå. Forskerne på forskningsstationen 
skulle jo bare undersøge børnedødeligheden 
i Guinea-Bissau, men fik et videnskabeligt 
gennembrud, som måske en dag får WHO til 
at ændre hele deres vaccinationsprogram. Den 
slags forskningsprojekter bliver der færre af, 
for hvis man i dag går ned ad en forsknings-
mæssig blindgyde, så får man ikke publiceret, 
og så får man ikke flere forskningsmidler til 
den næste projektansættelse. På den måde har 
økonomen virkelig fået krammet på viden-
skaben, og dermed er der også lagt op til den 
slags korruption, som jeg skildrer i min bog,« 
siger Sissel-Jo Gazan. Hun glæder sig af hjer-
tet over, at forskergruppen i Guinea-Bissau for 
nylig fik et gennembrud og nu endelig bliver 
hørt i det internationale forskermiljø. 

– Er kunsten og litteraturen et af de få steder 
i den moderne verden, hvor blindgyder er til-
ladte? 

»Vi har generelt fået meget mindre plads til 
at vakle. Man belønnes, jo hurtigere man når 
frem til det endelige resultat. Det har selvføl-
gelig nogle fordele, hvis man vil opbygge en 
effektiv nation, men det har også en pris. Vi 
risikerer at gå glip af de store erkendelser både 
i samfundet og på det personlige plan. I dag 
er der meget kort vej fra tøven til taber.«

– Kan du selv holde dig fri af det pres? 
»Det betyder nok noget, at Dinosaurens fjer 

var sådan en succes. Jeg har leveret. Det kan 
godt være en parasol, som man kan gemme sig 
under. Mange siger til mig: ’Nu skal du bare 
gå hele vejen og få succes på verdensplan’, men 
sådan har jeg det slet ikke. Tværtimod, nu kan 
jeg gå ned ad alle de blindgyder, som jeg vil.«

Sissel-Jo Gazan: Svalens graf. 480 sider. 
Udkommer på Gyldendal den 23. august.

»På den måde har 
økonomen virkelig fået 
krammet på videnskaben, 
og dermed er der også lagt 
op til den slags korruption, 
som jeg skildrer i min bog.« 
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