
0 
 

Danska, Språk- och litteraturcentrum  NODK01 

Handledare: Robert Zola Christensen  VT16  

Datum: 2016-10-01    C-uppsats 
 

 

 

”Min pik den er flot” 

Den medieskabte figur Yahya Hassan i 

grænselandet mellem det faktiske og det 

fiktive 

 

 

 

Carina Strömqvist 



1 
 

ABSTRACT 

This is an investigation where I describe and circle in the media person Yahya 

Hassan, the poet slash the rapper slash the politician, and his public persona in 

interviews, TV programs, books, song lyrics, Facebook, etc. The purpose is with 

use of Jon Helt Haarder´s concepts aesthetics of the threshold, feed-back loop 

and haunting, as well as Poul Behrendt´s concept the double contract, analyze 

Hassan´s performance in the threshold between the actual and the factual in the 

traditional and social media. 

 

Keywords: Danish, Jon Helt Haarder, performative biographism, social media, 

Yahya Hassan 

KORT SAMMENFATNING 

Dette er en undersøgning hvor jeg beskriver og indkredser mediemennesket 

Yahya Hassan, digteren slash rapperen slash politikeren og hans offentlige jeg i 

interviews, tv-programmer, bøger, sangtekster, Facebook, etc. Hensigten er ved 

brug af Jon Helt Haarders begreber tærskelæstetik, energikredsløb og 

hjemsøgelse, tillige med Poul Behrendts begreb dobbeltkontrakt, analysere 

Hassans forskellige optræden i grænselandet, mellem det faktiske og det fiktive i 

traditionelle og sociale medier.  

Nøgleord: Dansk, Jon Helt Haarder, performative biografisme, sociale medie, 

Yahya Hassan 
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1. INDLEDNING 

Kun 17 år gammel debuterer Yahya Hassan på Gyldendal bogforlag 2013 med 

digte, som tilsyneladende er øjebliksbilleder fra hans eget liv og hans oplevelser.  

I sine digte beskriver han sin opvækst med en striks far, og sin egen, delvist 

kriminelle adfærd. Han skriver kritisk om det muslimske samfund, sine 

forældre, og de mange som lever på støtte. Mange bliver provokeret af disse 

digte, og Hassan bliver truet. 

Jeg havde læst hans selvbetitlede digtebog med stor fornøjelse, og var både 

lidt bange og fascineret af at have chancen for at møde den omtalte forfatteren i 

levende live. I min opgave FUCK JER TÆNDER DER KLAPRER I KULDEN 

på kurset Det danske skriftbilledes historie, skriver jeg om mit første og hidindtil 

eneste møde med digteren Yahya Hassan. 

Det er den 4. marts 2014, og jeg er på min vej til Aspuddens boghandel i Stockholm, for at 

lytte på en digteoplæsning. Maven er fuld af sommerfugle, fordi jeg har fået oplysninger 

om, at arrangementet er truet. Men jeg kan sagtens ikke holde mig væk, jeg bliver trukket 

der, som en insekt mod lyset. 

På vejen udenfor boghandelen kør civile politibiler forbi, og der står en med blåt lys på, og 

det er mange, mange mennesker, udenfor og inde i den lille lokale. Hovedpersonen selv, 

med ikke mindre en fire livvagter ved sin side, ser meget blasert og ligegyldig ud. Så 

begynder han anspændt, at læse ur sin digtsamling, med høj monoton røst ...  

(Strömqvist 2015:1). 

Den stemning den mørke aften i marts, i Stockholm, er noget helt specielt. 

Det er ikke kun forfatteren selv, men situationen, den anspændte stemning og 

den mørke trussel fra folk, der hader ham, for det han skriver, der gør et stærkt 

indtryk.   

Der er den medieskabte, den grænseoverskridende og mediemennesket Yahya 

Hassan, der har vakt min interesse, hvis private person virker umulig at skelne 

fra den offentlige person.  
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I ny skandinavisk litteratur er der en stigende tendens til at bruge sit eget navn 

i sine værker, og den blanding af selvbiografi og fiktion kan ses som et særligt 

træk ved denne litteratur. Indledningsvis kan jeg nævne forfattere som giver 

hovedkarakteren sit eget navn i sit værk, selv om der står angivet roman på 

forsiden, for de værk nedenunder der ikke er digte: I Danmark blandt andet 

Bjørn Rasmussen (Huden er det elastiske hylster der omgiver hele legemet 

Gyldendal 2011), Yahya Hassan (Yahya Hassan Gyldendal 2013), og Peter 

Høeg (De måske egnede Rosinante 1993). I Norge ser vi et lignende fænomen 

med Karl Ove Knausgård (Min kamp bind 1-6, Oktober 2009-2011). 

Litteraturteoretikerne bruger visse begreber for at beskrive denne litteratur. 

Jon Helt Haarder har beskrevet denne strømning af selvfremstillinger som 

performativ biografisme, og i alt foreløbig forklarer det som: ”at kunstnere 

bruger sig selv og andre virkelige personer i en æstetisk betonet interaktion med 

læserens og offentlighedens reaktioner” (Haarder 2014:9). De litterære 

virkemidler går udover tekstens grænser. Værkerne overskrider simpelthen sig 

selv.  

I denne opgave er det min hensigt at se nærmere på Yahya Hassan og de 

sociale medier, som Yahya Hassan bevæger sig i, og de forskellige roller han 

påtager sig der. Og hvilken effekter det giver, at han bruger sig selv og sit eget 

navn i sin kunstneriske frembringelse. Jeg vil gennem at anvende mig af nogle 

begreber, beskrive og redegøre for fænomenet og iscenesættelsen af den 

medieskabte figur Yahya Hassan. 
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2. PROBLEMFORMULERING 

I litteraturvidenskaben har der været meget fokus på forskellige teorier, for at 

beskrive selvfremstillinger og det fænomen, at bruge sit eget navn i sit værk. 

Der benyttes forskellige begreb, og Jon Helt Haarders begreber tærskelæstetik, 

energikredsløb og hjemsøgelse, tillige med Poul Behrendts begreb 

dobbeltkontrakt der beskriver det aftale der er mellem forfatter og læser, om 

hvorvidt et værk er fiktion eller fakta, kan være med til at forklare fænomenet 

Yahya Hassans forskellige iscenesættelser og kunstneriske udtryk af forskellige 

slags. Jeg har valgt at bruge Jon Helt Haarders Peformative biografisme og Poul 

Behrendts Dobbeltkontrakten, for at prøve at se om deres begreber kan 

appliceres på nogle af Yahya Hassans udtryksmåder. 

Jeg vil i denne opgave indkredse mediemennesket Yahya Hassan, digteren 

slash rapperen slash politikeren og hans offentlige jeg i interviews, tv-

programmer, bøger, sangtekster, Facebook, etc. Ved hjælp af de nævnte 

begreber, fra Haarder og Behrendt, vil jeg vise, hvordan det er svært at skelne 

mellem personen Hassan og kunstneren, digteren Hassan. De to ting flyder 

sammen og afspejler samtidig en moderne nutid, hvor grænserne mellem fiktion 

og virkelighed synes ophævet.  

Dette er dog ikke noget nyt fænomen. Gennem litteraturhistorien har vi set et 

skifte i fokus, hvor tidligere teksten var det væsentlige og kunstneren selv 

spillede en underordnet rolle. Men det er noget nyt trods alt: Det nye er at 

værkerne interagerer med sociale medier, som vi ser det med Yahya Hassan. Der 

sker så at sige en lynhurtig reaktion, der udvikler sig, og spreder ud i forskellige 

retninger. og meget af det der sker, giver ophav til nye værker.  
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3. METODE OG MATERIALE 

Jeg vil gerne beskrive og analysere Hassans optræden i sociale medier og i 

medielandskabet, gennem at bruge nogle af de samme begreb forskere har, for at 

beskrive denne nye retning, der værkerne overskrider sig selve. Der værkerne så 

at sige er enheder, der er åbne i relation til omverden. 

Primærmateriale er Hassans Facebookside, medielandskabet hvor han 

optræder: forskellige interviewer i aviser, i fjernsyn, dokumentarserien i tre deler 

Yahya Hassan - Genfortælling (2015). 

For denne analyse har jeg valgt at bruge Jon Helt Haarders Performative 

Biografisme (2014), Poul Behrendts Dobbeltkontrakten (2006), for at prøve at se 

om deres begreber kan appliceres på på nogle af Yahya Hassans udtryksmåder. 

De begreber der er tale om her er de ovennævnte begreb i afsnit 2, og som jeg 

vil beskrive nærmere i afsnit 6.  
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4. FORSKNINGSBAGGRUND 

Hvordan skal den grænseoverskridende mediefigur Yahya Hassan forstås? 

Hans værk er del af den strømning, hvor man bruger sit eget navn i sit værk, 

og i dette kapitel vil jeg begynde med at sætte denne bølge i perspektiv, ved at i 

korthed redegøre for selvbiografiens historie og tendenser i nutidig skandinavisk 

litteratur. 

Hassan siger i en videofilm på Louisiana Channel (Yahya Hassan – Poems of 

rage 2014), at digtene er baseret på hans liv, opvækst og erfaringer af forskellige 

slags sammen med følelser, tanker m.v. Endvidere siger han, at han i de 

fortællende digte skriver sandheden og i de lyriske digte løgn. Men der er ikke 

nemt at vide hvad der er fortællende og lyrisk i denne forbindelse. I 

dokumentarserien Yahya Hassan - Genfortælling 1 (2015) siger Hassan bl.a.:  

Intervieweren: ”Er det det, du har oplevet eller er der digterisk frihed?” 

Yahya Hassan: ”Jeg siger jo, at det er en biografisk digtsamling. 

I må drage jeres egne konklusioner. 

I må have jeres egne. 

Jeg er sgu ikke ansat til at fortælle jer hvad I skal mene. 

Og denne erklæring kan illustrere det vanskelige ved at kalde en roman 

selvbiografisk eller omvendt.  

Det virker heller ikke helt risikofrit, at benytte sig af sit eget navn, eller at 

indrømme at fortælleren i mange tilfælde er en selv. For eksempel blev den 

danske forfatteren Peter Høeg med sin bog De måske egnede, genstand for 

meget kritik, fordi mange følte sig snydt, fordi de opfattede bogen selvoplevet 

med fatale konsekvenser for ham. Han siger selv til pressen at bogen er hans 

mest selvbiografiske. Og dermed bliver han knust i pressen.  

Ligeledes blev norske Karl Ove Knausgård truet, med retsligt efterspil på 

grund af sin romanserie Min kamp i seks bind, blandt andet blev han truet med 

en anmeldelse til de sociale myndigheder, om at børnene måske ikke havde det 

godt, og hans bror ville anmelde ham for ærekrænkelse på deres fars vegne.  



8 
 

Især er Knausgårds Min kamp meget omtalt. Han skriver i bind 6 at han 

bestemte sig for ”å skrive en roman hvor jeg ga helt og fuldstændig faen og bare 

fortalte det som det var” (Knausgård 2011:945). Bind 6 er også en beskrivelse af 

reaktionerne på de tidligere bind.Romanen vender så at sige tilbage og rammer 

forfatteren selv. Og denne tilbagevenden kalder Haarder for energikredsløb, som 

jeg vil beskrive nærmere i afsnit. 5. 

Når det gælder Knausgård brugte han og beskrev reaktionen af den første del i 

senere deler af Min kamp, og i den femte findes der en beskrivelse af konens 

reaktioner på de tidligere udgivne bind, og hvis psykiske lidelser måske blev 

forværret af afsløringer fra deres familieliv. 

4.1 Historisk tilbageblik 

Dette er ikke noget nyt fænomen. Gennem litteraturhistorien har vi set et skifte i 

fokus, hvor teksten tidligere var det væsentlige og kunstneren spillede en 

underordnet rolle. Men ”litteraturvidenskab handler ikke om den empiriske 

forfatter, men om den eller det der taler i teksten” (Haarder 2014:17).  

Den retning i primært i England og USA inden for litteraturteori der kaldes 

nykritik, udviklet af digteren T.S. Eliot, ”havde det således som et af sine 

hovednumre at vride litteraturlæsningen fri af forfatteren og alene fokusere på 

the words on the page” (Haarder 2014:17) Det vil sige at teksten er selvbærende. 

Læserens reaktion på teksten, er heller ikke vigtigt. Videre siger teksten ikke 

noget om den virkelighed der er, uden teksten er kun en sproghandling. 

Nærlæsning af teksten bliver en vigtig metode, at analysere teksten. Metoden 

baseres på at teksten skal analyseres i flere lag den så kaldte lagkagemodellen, 

hvor man går fra det rent sproglige, over handlinger og miljø i værket, og ender i 

det livsfilosofiske. Litteratur skal ikke sammenblandes med f.eks. forfatterens 

liv eller det omgivende samfund. Den nykritiske nærlæsning står i opposition til 

den biografiske metode, hvor man ser på værket i dets kontekstuelle tilblivelse i 

dialog med samfundet, det politiske klima og forfatteren eget liv og udvikling. 
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I de sidste tredive år har fokus skiftet betydeligt, og det nye med den her 

selvbiografiske fiktion er, at den i vid udstrækning  interagerer med omverden 

og medierne. Men dog gælder de gamle præmisser ikke længere. Det der er 

særligt i den nye tid er, at det sker en ny udvikling med et spil i grænselandet 

mellem traditionelle medier og sociale medier og forfatteren/kunstneren. 

I halvfjerdserne var den så kaldte kvindelige bekendelseslitteratur meget 

moderne med navne som Susanne Brøgger i Danmark og Birgitta Stenberg i 

Sverige. Kvindebevægelsen brugte parolen ”Gør det private politisk”, og det 

blev publiceret meget såkaldt bekendelseslitteratur. Genremæssigt regnedes den 

som selvbiografisk, kompletteret med fiktionsvirkemidler og aktuell debat. 

Emner var f.eks. kvindens seksuelle frigørelse og opbruddet fra den borgerlige 

kernefamilie. Det var den tid kvindebevægelsen var meget fremragende og man 

skrev åbent om sig selv og sin seksualitet. Det spejlede tidens ånd hvor intet var 

privat, men tilhørte alle. 

4.2 Tendenser i nutidig litteratur i Skandinavien – kort oversigt 

I de sidste tredive åren er det ikke kollektivet, men det individuelle der er i 

fokus. Under 1980'erne og 1990'erne anvendte man sin egen krop i f.eks. 

performances og reality-tv. Nu virker det som om at mange forfatter bruger sit 

navn i et rollespil i grænselandet mellem det faktiske og det fiktive. For 

eksempel så kalder sig den danske forfatter Claus Beck-Nielsen, der har død og 

genopstået flere ganger, nu som Madame Nielsen, og ligner i billeder til 

forveksling Karin Blixen. Mange forfattere afprøver forskellige roller og spiller 

et rollespil. Forfatteren Bjørn Rasmussen (2011:81) skriver fx i sin bog Huden 

er det elastiske hylster der omgiver hele legemet: 

Nu kan jeg se ham. Bjørn. 

Han sover ikke. 

Han sidder i en bus. På sædet ved siden af: en sportstaske. Hans øjne er klare, hans ansigt er 

åbent, som efter gråd. Han læner hovedet mod busruden, udenfor løber træerne forbi ...  
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Dette er en fascinerende måde at se et billede fra flere perspektiver på samme 

tid. Og her kan man se at det er noget kørende, med implicit og eksplicit 

forfatter, og fortællestemmen. Inger Christensen beskriver dette i sin stordigt 

Det (1969:324), det at se flere perspektiv på denne måde: 

Jeg ser, at jeg sidder og skriver 

Ser det skrives 

Ser det skrevne 

Læser og ser det læste. 

Ser igen stilheden foran 

Ser den stille ind på min skrift 

Forsvinde i det skrivende skrevne 

Læse sig selv 

Begynde at råbe til sig selv 

Der findes flere måder at forklare dette flerperspektiv på og forskere der har 

studeret det her fænomen er bl.a. Jon Helt Haarder (Performativ biografisme) og 

Poul Behrendt (Dobbeltkontrakten).  

Bjørn Rasmussen (2011:80) skriver:  

Bjørns ludernavn er Bjørn. 

Bjørns riddernavn er Bjørn. 

Bjørns kunstnernavn er Bjørn. 

Bjørns navn er Bjørn. På den måde er der ingen, der kan afsløre ham. 

Her giver forfatteren os en slags nøgle til læsningen af romanen, og på 

forsiden kan man læse at dette er en roman og ikke en selvfortælling. Den er på 

samme gang en bog om Bjørn (forfatteren), som har et virkelighedskontrakt med 

læseren, og samtidigt bruges hans navn i forbindelse med den opdigtede person 

Bjørn (fortælleren), fiktionskontrakten. På dette vis, som han selv siger, kan han 

skjule sig bag sit døbenavn, og ligesom træde ind og ud de forskellige rolle. 

Bjørn skriver: ”På den måde er det ingen der kan afsløre ham.” Og i henhold 

med Jens Drejer, se nedenfor, kan dette betyde en forsvarsmekanisme, men også 

få den konsekvens at læseren har svært ved at identificere sig med 
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hovedkarakteren. Det skaber således en distance til fortælleren a.k.a Bjørn. 

Denne Bjørn bliver mere af et objekt, end et menneske af kød og blod. Jens 

Drejer skriver bl.a. på sin blog: 

Alle anmelderne har bemærket og kommenteret sammenfaldet mellem forfatterens og 

hovedpersonens fornavne. Endvidere indeholder bogen et par billeder som mere end 

antyder, at historien skulle være selvbiografisk. Det er en foruroligende tanke… men hvad 

er sandheden? Måske er disse billeder en del af fiktionen? Det kan naturligvis også være en 

bizar form for ekshibitionisme og selviscenesættelse? Svaret er irrelevant. Forfatteren og 

forlaget har defineret bogen som en roman. Derfor er forfatterens baggrund bogen 

uvedkommende. Den er bestemt ikke uinteressant – man skal bare ikke blande dem 

sammen! Men stilen fungerer som et skjold forfatteren løfter mellem læseren og bogens 

hovedperson. Hvis forfatteren virkelig er identisk med hovedpersonen, så kunne man fristes 

til at fortolke dette skjold som en forsvarsmekanisme, der beskytter forfatterens integritet; 

men det forhindrer også at læseren etablerer nogen seriøs relation til hovedpersonen. På den 

måde kan forfatterens personlige forhold til historien måske også være dens akilleshæl. 

(Drejer 2011). 
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5. TEORETISK RAMME 

En Selvbiografi eller autobiografi er ”en persons livshistorie, skrevet eller fortalt 

af vedkommende selv” (Den store danske 2015), og indebærer at beretteren og 

temat sammenfalder, og at beretteren og forfatteren er én og den samme. Det 

første viser sig i bruget af en jegfortællere, og skiller sig ad fra biografien 

gennem, at forfatteren har en anden person som tema. ”Sammenfaldet mellem 

fortæller og forfatter garanterer, at fortælleren (og dermed det fortalte) tilhører 

den faktiske virkelighed; det adskiller selvbiografien fra den fiktive” (Den store 

danske 2015). Men der er en gradvis overgang mellem noget der betegnes 

selvbiografi og noget der kaldes roman. Og det kontinuum, som er en blanding 

mellem fakta og fiktion, kaldes for autofiktion. I Den danske ordbog defineres 

autofiktion som en ”litterær genre mellem selvbiografi og roman hvor en 

forfatter behandler en periode i sit eget liv i fiktionaliseret form, med brug af 

virkelighedens steder, navne, erindrede begivenheder osv.” I denne genre kan 

forfatterens navne sammenfalde med jegpersonens, men alligevel regnes som 

fiktion. 

5.1 Autofiktion, selvfremstilling og kunstnerrollen 

Men hvor meget kan man som læser stole på en forfatter, og er det ønskeligt?  

Når det drejer sig om billedkunst stilles der ikke krav på, at værket skal være en 

tro kopi af virkeligheden, tværtimod. Selve det grænseoverskridende kan være 

det, der udvikler kunsten og leder fremad. Der er knudepunkter, for eksempel 

når det gælder performance som er en grænseflade, hvor betragteren, udføreren 

og værket er en enhed. Eller knudepunktet mellem liv og død, hvor betragteren, 

udføreren og værket opgår i en anden fase, der døden ikke er en ende på noget, 

men i stedet er en ny begyndelse.  
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5.1.1 Performative biografisme 

Jon Helt Haarder har beskrevet denne strømning af selvfremstillinger som 

performativ biografisme, og forklarer det som: ”at kunstnere bruger sig selv og 

andre virkelige personer i en æstetisk betonet interaktion med læserens og 

offentlighedens reaktioner” (Haarder 2014:9). Og han siger videre at ”I forholdt 

til en velkendt rumlig formel betegner performative biografisme en bevægelse 

fra ”manden bag værket” til ”kvinder og mænd i og ved siden af værket” 

(Haarder 2014:9). Men det er ikke kun i performativ biografisme, hvor det er et 

spil mellem kunstneren og omverden, også i det at skrive biografisk ”er ikke kun 

at gengive en fortid, men også at handle i en nutid og dermed påvirke en 

fremtid” (Haarder 2014:8).  

”Brugen af virkelige personer og hændelser har en tendens til at skabe 

skandaler og diskussion, det vil sige kredsløb af energi der eventuelt kan indgå i 

nye værker. Brugen af virkelige personer repræsenterer dem i forskellige medier 

hvorfra de kan træde os i møde, vende tilbage, hjemsøge” (Haarder 2014:12). 

I sin bog undersøger han litterære værk som ”befolkes delvist af virkelige 

mennesker der måske og måske ikke har oplevet det der sker i romanen” 

(Haarder 2014 bagsideteksten). 

Performative biografisme drejer sig om at overskride grænsen mellem 

kunsten og livet, og at bruge selvbiografiske data i kunstnerisk formål. Haarder 

(2014:33) mener at der findes tre forfatterfunktioner. De to tidligere er en 

modernistisk og en politisk, men at der nu findes en tredje, en semionautisk, 

hvor internettet, computeren har vilkårene for kunsten. Forfatteren anvender sig 

af sit eget liv, og anvender sig siden af reaktionerne på dette. 

5.1.2 Tærskelæstetik 

I spændingsfeltet mellem kunst og virkeligheden opstår noget nyt, ”kunstnere 

(og andre kulturproducenter) bruger sig selv eller andre virkelige personer i et 

æstetisk betonet spil med læserens og offentlighedens reaktioner” (Haarder 



14 
 

2014:103). Videre mener han, at en performance er en zone mellem æstetisk 

reception og noget, der finder sted i virkeligheden udenfor kunstens verd. 

Gennem at bruge det ”uopdyrkede, det rå, det korporlige, det lavkulturelle 

affald” i kunsten opnås autenticitet. (2014:114-115).  

5.1.3 Energikredsløb 

Mellem kunstneren og læseren/beskueren opstår en energi som ophæver 

grænsen mellem dem, og så at sige bliver publikum en del av værket. Og fra 

dette opstår reaktioner, der i sin tur danner nye værker. Haarder kalder dette en 

feedbacksløjfe, og giver eksemplet Knausgård, hvor bind 6 er ”fuldendelsen af 

værkets feedbacksløjfe”. Den sidste bog beskriver, hvad der er sket undervejs 

mens romanen skrives, og man får en indblik i hele processen til værket er 

fuldført, og til han afslutter projektet med orden: ”Så skal vi tage toget tilbage til 

Malmø, så skal vi sætte os i bilen, og så skal vi køre hjem til vores hus, og hele 

vejen vil jeg nyde, virkelig nyde tanken om, at jeg ikke længere er forfatter” 

(Knausgård 2011).  

5.1.4 Hjemsøgelse 

Hjemsøgelse beskriver hvordan værket giver konsekvenser, og dette giver ophav 

til nye værker. Virkelige personer og hændelser, der beskrives i værket kan 

vende tilbage. Når værket er udgivet, er det ikke fuldbyrdet, det kan hjemsøge 

kunstneren/forfatteren. Knausgård blev f.eks. truet med at blive sagsøgt og med 

retsligt efterspil. Han blev også konfronteret i interviews, og konfronteret med 

mennesker, der optræder i hans bøger, eller som reagerer negativt på hændelser 

beskrevne i værkerne.  

5.2 Dobbeltkontrakten 
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Når det gælder Peter Høeg er det interessante at bogen blev opfattet som en 

slags selvbiografi i det han anvender sig af sit eget navn i romanen. Også i 

anmeldelserne skriver anmelderne om bogen som om det var en selvbiografi. 

Den danske anmelder Erik Skyum-Nielsen skriver i sin kronik i Information 

(1994). Forfatteren som blind passager. Betragtninger over sidste sæsons mest 

overvurderede bog: ”Sagt på en anden måde består det fascinerende og fatale 

ved De måske egnede i, at forfatteren denne gang forsøger at stå på egne ben: 

brugen af sit eget livs historie, prøver at skabe sin egen struktur, undersøger 

hvorvidt talentet også kan klare en smertelig opgave.” 

Hvorfor opfattes bogen selvbiografisk? Er romanen skreven som om den 

handler om Høegs eget liv? Får udgivelsen konsekvenser for Høeg? Hvad er 

forfatterens rolle i sit eget værk? På Litteratursiden skriver Karina Bramsgart 

(2013) at ”Peter Høeg udtalte, at romanen, på trods af dens mange 

lighedspunkter med virkeligheden, ikke var en selvbiografisk skildring, men at 

selve handlingen, der udspiller sig på Biehls, dog bygger på virkelige hændelser. 

Det er derfor vigtigt, at man som læser på forhånd gør sig det klart, at romanen 

kan indtage en dobbeltrolle.” I dette tilfælde er det slet ikke tale om en slags 

biografi, på trods af visse virkelighedsmarkører i bogen.  

Her kan man se at det må være noget andet på spil, og Poul Behrendt kalder 

dette en dobbelt kontrakt mellem læser og forfatter. Der er en treenighed 

forfattere-fortællere-læsere. I Bjørn Rasmussens bog Huden er det elastiske 

hylster der omgiver hele legemet finder jeg en passage, hvor han på samme tid 

er sin egen søn, sig selv som syttenårig og en anden persons søn:  

Jeg genfandt et fotografi af min søn som syttenårig. Nej. Jeg genfandt et fotografi af mig 

selv som syttenårig og tænkte: Det der er nogens søn. Hvor er han mager. Hvor er han stadig 

den lille og alligevel; ansigtet, hvor er det skyldigt, optændt, hvorfor. Forestiller han sig fem 

ufødte børn, står de og glammer han i ærmet, tror han virkelig at sæden har gyldighed. Har 

han endnu en ide om lykke, kan den ligge i en popsang, en krukke, hvor er fotografiet taget, 

hvor.  

(Rasmussen 2011:14). 
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6. ANALYSE 

I korthed debuterede Hassan med sin selvbetitlede digtsamling i 2013, da han 

kun var atten år. Den bog har han fået mange dødstrusler for, men han er også 

blevet meget rost for sine digte. Det særlige ved ham er, at han er kendt af 

mange, også dem der måske slet ikke plejer at læse digte, eller passer ind i det 

traditionelle billede, af nogen der læser digte. Yahya Hassan er digter slash 

rapper slash politiker, og hans seneste værker plukker fra hist og her, og danner 

nye værker: sange, digte, m.v.  

Yahya Hassan blev født i Århus den 19. maj 1995. Hans forældre kom fra 

Libanon til Danmark i slutningen af 1980-tallet. De var palæstinensiske 

flygtninge. Opvæksten var præget af kriminalitet og vold. Da han var kun 13 år 

blev han fjernet fra hjemmet. Siden fulgte flere ophold på institutioner. Og det 

var da han blev anbragt på Solhaven, en institution i Nordjylland, som han 

begyndte at skrive. Der var en lærer, der så hans talent og opfodrede han til at 

skrive digte, og dette mundede til sidst ud i digtsamlingen, som hidtil er den 

mest sælgende digtsamlingen af en debutant i Danmark.  

6.1 ”Jeg elsker at lege med ord, jeg elsker at skrive” - Digteren Yahya 

Hassan 

Det som gjort Hassan kendt er hans selvbetitlede digtebog - Yahya Hassan. der 

tilsyneladende er selvbiografisk. På bogens sorte omslag står der i hvid tekst: 

Yahya Hassan Digte Gyldendal, og på bagsiden: Yahya Hassan, født 1995. 

Statsløs palæstinenser med dansk pas.  

Det er min historie. Der er ikke så meget at rafle om. Ærlighed 

var præmissen. Og det er så blevet en digtsamling og ikke en 

selvbiografi, for det er poesi, jeg føler indeni. Det er det univers, 

jeg tænker i. Det er det, der påvirker mig. 

(Dansk.Gyldendal.dk. 2013). 
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Bogen har fået mange reaktioner fra omverden og har resulteret i at Hassan er 

fået tæsk, fået flere dødstrusler, og imens rent faktisk har oplevet en bragende 

success. Den har solgt godt, og kun to måneder efter debuten, var den solgt i 

over 100.000 eksemplar. Og er bland andet blevet udgivet i Norge, Sverige, 

Island, Finland, Tyskland, Holland, Spanien, Italien og Brasilien. Endvidere har 

Hassan i 2013 fået Bogforums debutantpris, Weekends litteratur pris og 

Politikens litteraturpris. Han har fået meget mediebevågenhed, og alt der sker 

med ham har man kunnet læse om i artikler eller følge på fjernsynet. På godt og 

ondt: ”Den her person ved navn Yah... øh... Yahya Hassan - denne frafaldne, 

denne vantro, Allahs fjende, muslimernes fjende som her for nylig kom ud, og 

åbenlyst bandede af Allah og profeten Mohammed på åben skærm. [...] Han har 

erklæret fjendeskab og prøver at bekæmpe os med hans digte” (Den første 

Generations Muslimer Modsvar Til Yahya Hassan Af Ubaydillah 2014). 

Efter at ha været anbragt nogle år vender Hassan 17 år gammel tilbage til sin 

hjemby Århus.  

...jeg skrev det første digt, 'Barndom'. På en måde var det en befrielse at skrive det. Jeg var 

træt af at undvige. Jeg var træt af at lege hellig over for hykleriet. Træt af at lade, som om 

min far var god, og som om min mor var lykkelig. Lade, som om vi var en familie. Da det 

var fortalt, følte jeg egentlig, at det hele var blottet. Så kunne alt det andet også komme med. 

Jeg skrev digtet om natten på min Mac-computer og slog Caps Lock-tasten til. Det så for 

tamt ud med små bogstaver. Det var ikke sådan et digt, jeg havde gang i.  

(Brovall 2013).  

Men det var før det at han begyndte at skrive. Hans ekskæreste Østergård og 

Hassan beskriver samme episode: 

”Må jeg tage det med hjem og så aflevere stilen på mandag?” spurgte du, mens du bladrede 

hæftet med stileemner igennem. Ingen af vores elever bad om lov til at lave skolearbejde 

hjemme. Vores skole var lektiefri. 

”Ja. Det må du da.” 

Mandag morgen afleverede du en stil om Facebook. 

”Jeg har siddet og skrevet hele weekenden, jeg håber, det er godt nok,” sagde du fuld af 

forventning. 
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Mit rutinerede dansklærerblik løb ned over første side [...] Hvor har du fundet det henne?” 

spurgte jeg. ”Wikipedia?” 

Du så på mig med store, uskyldige øjne. ”Jeg har altså ikke skrevet af fra nettet, hvordan 

kan du tro det?” [...] Så find det,2 sagde du med barnlig trods i stemmen.”  

(Østergård 2014:13). 

EN FREDAG FIK JEG EN STIL FOR 

MANDAG MORGEN SKIMMEDE EN LÆRER STILEN IGENNEM 

HUN SAGDE AT DET VAR NOGET 

JEG HAVDE SKREVET AF FRA INTERNETTET 

     (Hassan 2013:62). 

 

I Jyllands-Posten kan man den 21. marts 2016 læse at Gyldendal planlægger 

at udgive Hassans anden digtebog, men at manusset endnu ikke er blevet 

afleveret. 

6.2 ”Når jeg slikker fisse med gipsarm og brækket kraveben” - Facebook og 

sociale medier 

Den ene siden af personen er iklædt jakketøj, har hår som er redt tilbage, og i 

hånden har han en bog. I den anden del holder han en kniv i hånden, og han har 

et pilekogger på sin ryg og en sort hættetrøje og vest.  

 

Figur 1. Portræt af Yahya Hassan malet af Sultan Hurulbæv 

Det billede kan man finde på Yahya Hassans Facebookside og det er malet af 

en ven til ham (i følge indlæggene), hvis navn er Sultan Hurulbæv. 
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Et øjebliksbillede den 18. april 2016: Der findes flere Facebookprofiler med 

Hassans navn, Yahya Hassan Århus, med 4.748 venner og 124.526 følgere (den 

1. April, 2016), Yahya Hassan forfatterskolen med 23 venner, Yahya Hassan 

forfatter med 48.627 likes, Yahya Hassan selfemployed med 59 venner, Yahya 

Hassan for sjov med 55 likes, Yahya Hassan fanpage, offentlig person 51 likes, 

Yahya Hassan & de 24 røver med underskriften Påhittad karakter og den 

handler om: Træt af Yahya Hassan og hans mediestunts m.v.  

Den mest aktive af disse Facebooksider er den med flest venner. For sjov 

prøver jeg at sende en anmode om at blive ven med ham, med får en meddelelse 

om at denne person har nået grænsen for friends requests, og ikke kan acceptere 

flere.  

På hans Facebookprofil kan man følge de mange indlæg om ham, og i mange 

tilfælde hans reaktioner på det sagde. De mange udtalelser fra ham, men også 

mytedannelse omkring hans person, har givet ham mange beundrere, men også 

fjender. Han er som en karrusel som roterer indtil man bliver svimmel af kun at 

følge hans bevægelse, og prøve at finde ud af hvem han er. 

Det kan få alvorlige konsekvenser at træde ud i den virkelige verden. Hassan 

har mange følger, men er også truet med fare for sit eget liv. 

På Københavns Hovedbanegård bliver Hassan den 19. november 2013, 

angrebet af en mand, en radikal muslim, der råber ”Du er vantro! Du fortjener at 

dø”. Manden bliver anholdt for overfaldet. 

Og i 2014 skriver en 15-årig dreng på DR2 Deadlines Facebookside: ”Må han 

få en smertefuld død og ligeledes alle jer klamme beskidte racister som støtter 

den hund!” Drengen synes Hassan svinede hans gud og profet til, efter at have 

set en video af Hassan på Facebook.  

Yahya Hassan er meget aktiv på Facebook, og lægger tit videoer op, mange af 

dem truende mod f.eks. Black Army, et indvandrerband i Danmark. Der er en 

stor debat i gang mellem de forskellige personer på hans profilside. Det virker 

som om han lægger historier op af alt han foretager sig, såvel positive som 
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negative ting, og videoer, hvor han truer, hvad der virker, fjender giver ophav til 

nye hændelser. 

Den 18. marts 2016 13:52: ”I kan bare komme og likvidere mig, hvis I kan. 

Jeg har ventet siden oktober 2013 [...] For hver dag jeg er i live, har mine fjender 

lidt et nederlag.” 

Den 18. marts 2016 kl. 21:06: ”Når jeg slikker fisse med gipsarm og brækket 

kraveben,” lyder den opdaterede profilbillede på Facebook der forestiller Yahya 

med blod og snot rindende fra næsen, og ene arm i gipsarm, og røde 

blodsprængte øjne.  

 

Figur 1. Yahya Hassans profilbillede 

Forfatteren Kaspar Colling Nielsen siger i et interview i artiklen Hvad fanden 

skulle han gøre – tage imod tæskene? i Politiken den 21. marts 2016 21.20: 

Yahya Hassans facebookliv har også synliggjort et fuldstændig hjernedødt og primitivt 

miljø, som han har mødt. Vi var vel ikke helt klar over, at det fandtes, så hans liv er blevet 

en del af værket – det er jo en fuldstændig sammenblanding af hans liv, hans værk hans 

performance, hans oplæsning og det, vi har set på Facebook.  

Colling Nielsen siger videre at han ikke kan drage en parallel til andre 

kunstnere/forfattere i Danmark, foruden måske Kaj Munk (1898-1944). Den 

danske præst Kaj Munk Nielsen der under besættelsen kritiserede nazismen og 

blev myrdet af Gestapo med en kugle.  
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Nogle dage før siger Hassan i et interview i Metroexpress at ”det er en krig 

om ytringsfrihed” som vil blive blodig som et hvalfangst, og at han allerede i 

2016 blevet udsat for tre mordforsøg (De får mig ikke til at tie stille 2016:6). Og 

på sin Facebookside skriver han: ”Siden nytårsaften er jeg blevet forsøgt myrdet 

tre gange. Et brandattentat og to knivattentater plus det løse.” 

Men nu begynder tingene at ske hurtigt, og på Hassans profilside på 

Facebook, kan man den 22. marts kl. 15:26 læse denne desperate bøn om hjælp: 

”Jeg sidder i en arrest med brækket kraveben og brækket håndled hjælp skal 

opereres i hånden har brug for hjælp hjælp mig.” 

Dette besked gentages flere gange, formodentlig lavet af Facebook fordi der 

er sa mange kommentarer. Dette indlæg indtræffer med at han den 20. marts, i 

henhold til den avisartikel i Politiken den 21. marts, 2016 at han er ”blevet 

anholdt og sigtet for at ha skudt en 17-årig mand i foden.” Og dette var sket 

dagen før den 20. marts. Videoen af skyderiet blev lagt på Yahyas 

Facebookprofil men den er siden blevet fjernet. Han har selv skrevet en 

statusopdatering på sin profilside: ”Hvis jeg ville dræbe dig, havde du været 

død, men det vil jeg ikke, jeg vil helst bare være i fred. Vær glad for det. Slå 

ikke folk, tag det som en advarsel uænset hvem der skød dig din lille tyveknægt. 

Og hils alle dem der står bag jer fra mig.” 

Den 7. april 2016 går det at læse i Politiken at hans forsvarsadvokat Claus 

Bonnez til Ritzau at Hassan sultestrejker i protest over dårlig behandling i 

fængsel. Blandt andet har han en et svært brud i håndleden der må opereres.  

Men når Hassan stjæler Bonnez mobil og laver en Facebookopdatering på 

toilettet, bliver Hassan også sigtet for mobiltyveri, og retten beslutter, at han 

ikke kan være forsvarer når han også er et offer (Yahya Hassan skabte ravage 

foran retten stak af fra politiet og raabte dit fucking-svin 2016). 

Sandsynligvis er han indblandet i konflikter med Black Army, indvandrere 

etc. Og frem til den sidste post den 22. marts, 2016, har han lagt ind 
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statusopdateringer flere gange daglig, og der er nogle gange en meget truende 

tone, fra Hassan selv og andre, der også skælder hinanden ud. 

Dog er hans Facebook, på dags dato, den 26. august 2016, ikke længere aktivt 

efter hans varetægtsfængsel. Det sidste indlæg på Facebook er den 22. marts 

2016, hvor han beder om hjælp, og det er sandsynligvis gjort med 

mobiltelefonen som hans daværende advokat, Claus Bonnez, ejede, som Hassan 

stjal. 

Journalisten Jacob Svendsen skriver i Politiken den 21 marts 2016 om Yahya 

Hassan at forfatteren Kaspar Colling Nielsen siger at skuddet ikke er 

forbavsende. ”Yahya Hassans varetægtsfængsling er kulminationen på en 

tragisk virkelighedsfortælling om talent, vold og et voldeligt parallelsamfund. 

Det skulle ende galt” 

Siden Hassan debuterede med sine digte har det været meget turbulens rundt 

Hassan. Det som sker giver ophav til reaktioner som både hjemsøger Hassan og 

skaber nye værker. 

Den 11. april 2016, sender forfatteren Klaus Høek en hilsen til Hassan: 

til yahya hassan 

kære yahya has 

san jeg sender dig et digt 

der er sortere  

end en admiral 

sommerfugls vinge men med 

de røde bånd og 

alle stjernerne 

and you may ask: who the 

fuck are you og jeg 

vil svare: I am 

your brother in words – don´t think  

twice it´s all right 
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6.3 Politikeren 

I afsnit 1 af dokumentarserien Yahya Hassan - Genfortælling (2015) siger 

Hassan bland andet at han “har fået 4,1 procent af stemmerne i den seneste 

meningsmåling! Det betyder at jeg risikerer at komme i folketinget!” 

Den 7. april 2015 blev Yahya Hassan folketingskandidat for Nationalpartiet. 

Hassan beskriver i et interview hvordan han var bange for at han peakade da 

han var 16 år, og udgav en digtsamling, med det resultat at han kom ind i politik. 

I en oplæsning i dr.dk som kan ses i Yahaya Hassan – Genfortælling 3 (2015) 

siger han: ” flygtninge behandles som kvæg og transporteres som kreaturer.” Og 

der er nu emnet indvandrere og flygtninge han taler mest om i debatterne. 

I en debat får Hassan spørgsmålet af en journalist, om hvorfor det ikke er nok 

at være lyriker, og Hassan siger at han stadigvæk skriver sine digte, og at han er 

billedkunstner, og at han ser det som to forskellige ting (Yahya Hassan - 

Genfortælling 2, 2015). 

I et tale siger Hassan (Læs hele Yahya Hassans enetal her 2015) blandt andet: 

”Digtet er vel farligt for hvem det blevet skrevet om? [...] Maleriet er vel farligt 

for hvem der bliver portrætteret, hvis der ligger en kritik i det. [...] Kunsten er 

vel en væbnet kamp i sig selv?” 

Yahya Hassan stillede oprindeligt op for Nationalpartiet, hvis første prioritet 

er indvandrere og flygtninge. Hassan debatterer dette, og også hvordan man kan 

forhindre radikaliseringen af muslimer, gennem blandt andet 

modersmålsundervisning i folkeskolen, så forældre ikke søger hen til 

koranskoler og imamer. 

Han stillede senere op som løsgænger, da han havde for mange konflikter 

med Nationalpartiet, men det lykkedes ikke for ham at blive valgt, da han kun 

fik lige over 900 personlige stemmer, og der manglede over 20.000 stemmer for 

at blive valgt ind, sammenlignet med de formodede fire procenten i henhold til 

voxmeter-målingen, inden valget.  
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På tv2 nyheder OVERBLIK kan man i artiklen Digteren Yahya Hassans vilde 

liv i rampelyset (2016) læse: ”Tirsdag den 9. februar blev Yahya Hassan i følge 

Ekstra Bladet anholdt for at køre i narkotikapåvirket tilstand, og få timer efter 

meddelte Nationalpartiets bestyrelse, at Yahya Hassan er blevet ekskluderet på 

grund af både anholdelsen og digterens seneste opdateringer på Facebook.” 

Formanden siger at det er de seneste aktiviteter som ikke er forenelige med 

Nationalpartiet og dens partilinje.  

Partiet havde et ekstraordinært bestyrelsesmøde hvornår han var i varetægt i 

politiet efter at være blevet anholdt for narkokørsel efter en biljagt mellem 

Århus og Randers. Selv meddeler Hassan straks derefter at han melder sig selv 

ud, i ekstrabladet.dk den 9. feb.2016: ”Jeg melder mig ud af Nationalpartiet. Fra 

i aften skriver jeg kun digte og dødsannoncer”, skriver Yahya Hassan på 

Facebook ledsaget af en video”. 

Yahya Hassan fastlægger i et interview i Information at han er en digter og 

ikke debattør (Giebner 2013). Samme dag om aftenen optræder Yahya Hassan i 

et interview med nyhedsvært Allan Silberbrandt på TV 2 News, hvor han ender 

med at forlade studiet før interviewet er slut med ordene: ”Jeg synes, du er en fin 

fyr, og jeg kan faktisk godt lide dig. Undskyld tonen. Hej. Og hils Pia.” De 

sidste sætninger giver ophav til et nyt værk, en rapsang, og er samplede i Min 

pik den er flot. Se bilag 1.  

6.4 Kunstmaleren 

Sammen med kunstneren Hans Krull arbejder han med nogle store billeder, i 

farverig og ekspressiv stil. Den 5. februar 2015, kan man på Hassans tidslinje på 

hans officielle side, se et billede på et maleri de har lavet sammen under 

rubrikken: Dagens maleri. I samarbejder med Hans Krull. 

De er venner, og Krull prøver at forsvare Hassans opførsel når han på caféen 

Under Masken, som Krull ejer, er i klammeri med en bartender. En uge tidligere 

er han også blevet sat i karantæne da han ikke ville forlade stedet ved lukketid. 
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Krull synes Hassan skal skrive et ”undskyld-digt”, desuden et ”langdigt”, hvis 

han er et mandfolk. Dette er et eksempel på en hændelse der skal give ophav til 

en øjeblikkelig digt, som et slags kommentar, hvor digteren så at sige er i direkte 

dialog med sin omgivelse. Måske et lidt humoristisk forslag fra Krull, men 

endog noget nyt for vores tid, hvor man er i dialog med hinanden, og det skal 

ske hurtigt. 

Jeg ved ikke om denne episode mundede ud i et langdigt skrevet af Hassan, 

men dette at skabe et værk, der er både kunstnerisk og har sin grund i 

virkeligheden, er det Haarder kalder tærskeæstetik. 

6.5 ”Min pik den er flot” - Rapperen 

Den 10 februar siger Hassan i et interview i Ekstrabladet: I kan skrive jeres shit 

og alle jeres løgnehistorier. I kan bare smede alle de rænker I vil imod mig, til 

min pik, og den er omskåret, og den er flot” (Yahya Hassan forlader interview i 

vrede 2016). Denne tekst findes på Facebook den 10. februar som et videoklip. 

Se teksten i bilag.2  

På Spotify kan man finde 2 sange med gruppen ADHD feat. Yahya Hassan: 

Min Pik Den Er Flot Part 2 og 1 sang med AGC-17 feat. Yahya Hassan: 

HVABEHAR.  

Titeln til Min Pik Den Er Flot er fra et tv-interview i nyheder tv2 (Yahya 

Hassan forlader interview i vrede 2016). Videre siger Hassan også i samme 

interview ”Jeg synes, du er en fin fyr, og jeg kan faktisk godt lide dig. Undskyld 

tonen. Hej. Og hils Pia”.  

Teksten til HVABEHAR er samplet fra et interview af TV2 News. 

POLITIJAGT og KOM OG TAG MIG er også samplet fra forskellige steder. 

Hassans rapper også et uddrag fra sit digt LANGDIGT (Hassan 2014 142-147).  

I sangen Total pedal hammer værsgo og gå amok kan man finne denne 

setning ”Slipset Symboliserer I øvrigt en hundesnor” (Silfverswärd 2015), som 

er hentet fra et interview i TV2 Østjylland (Yahya Hassan forlader interview i 
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vrede 2016), hvor Hassan tog tag i slipsen og udtalte de ord, der senere bliver 

samplede i den ovenfor nævnte rapsang. 

Her kan man bruge begrebet tærskelæstetik for at beskrive værkerne, uddrag 

fra virkeligheden, sampling, som sættes sammen til noget nyt, et musikstykke 

med æstetiske kvaliteter. Man kan også bruge begepet energikredsløb, fordi der 

opstår en energi mellem beskueren og Hassan, som bruges til nye værker, og 

som er pågældende i de ovennævnte sange. Forskellige udtalelser giver noget 

nyt. Ikke brudstykker fra hans digte, uden fra hans fremtræden, som er og giver 

reaktioner, i medie. Det giver en feedbacksløjfe. Ergo reaktioner der bilder 

andre, nye værker.  

6.6 Medierne 

Hassan får meget opmærksomhed af pressen. Og de er meget 

sensationslystne.Som et eksempel har Århus Stiftstidende nogle artikler om 

Hassan: 

Yahya Hassan: Nu fortæller TV 2-værten om den bizarre episode 

Yahya Hassan fik nok: Hev tv-vært i slipset 

Efter anholdelse: Yahya Hassan klager over politiet 

Yahya Hassan anholdt efter bytur 

Yahya Hassan på vippen til Folketinget 

Yahya Hassan afviser ansvar for ulovlige plakater 

Medie: Yahya Hassan stak af fra PET og kørte uden kørekort 

Yahya Hassan snød pressenYahya Hassan i ny ballade foran café i det centrale 

Aarhus 

Og i Nordjyske.dk findes denne artikel: Yahya Hassan stjal sin advokats 

telefon 

Alle disse artikler har sit fokus på Hassan, og alt hvad han kan finde på – ikke 

digteren Hassan, men figuren Hassan. Der er også flere TV-interviews, hvor 
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Hassan optræder så at det skaber nye værker. Flere af disse interviews har givet 

materiale til rapsanger. Se bilag 1, hvor blandt andet disse sætninger kommer fra 

interviews: ”Og Slipset Symboliserer I øvrigt en hundesnor (Jensen 2015). Min 

pik er omskåret og flot (Yahya Hassan forlader interview i vrede 2016). 

Rapsangen Hvabehar? Har sin titel fra et interview i TV 2, hvor Hassan får 

spørgsmalet, hvis han kan lytte på andre, og han svarer Hvabehar? I Bilag 1 

findes der tekst til tre rapsanger, hvor teksten er samplet fra forskellige 

interviews, og det illustrerer det energikredsløb, der i en fortløbende proces 

skaber nye værker. 

6.7 Kærestepædagogen 

Da Hassan var 14 år og boede på døgninstitutionen Solhaven, der ligger i 

Nordjylland, mødte han for første gang Louise Østergaard, som dengang 

arbejdede som lærere der.  

Og så skrev du. Skrev og skrev, mens jeg sad ved siden af og nød lyden af tasternes klapren, 

nød at høre dig hviske sætninger på den der reciterende, næsten messende måde, se dig bide 

koncentreret i overlæben, sådan som du altid gør, når du skriver.  

(Østergaard 2014 ). 

I 2014 udgav hans sagspædagog og ekskæreste en roman, Ord, hvor hun 

beskriver sin relation med en elev, der underforstået er Yahya Hassan, dog ikke 

med navns nævnelse. Poul Behrendt siger i et interview i Politiken at bogen er 

en ”mærkelig blanding af selvbiografi, fiktion, nøgleroman og autofiktion” 

(Brovall 2014).  

I sin bog sidder hun og taler med en veninde, og veninden er nysgerrig på, 

hvor åben hun vil være med at bogen er bygget på virkeligheden og spørger: 

”Undskyld jeg afbryder, men har du tænkt dig at ændre på navnerne i historien?” 

”Ja,”svarede jeg. ”Jeg bruger bare de rigtige navne nu, så kan jeg altid lave ”søg-og-erstat” 

til sidst. Der kan jo ikke stå personernes rigtige navne, hvis historien er det pureste 

opspind.”  

(Østergaard 2014). 
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Da Østergaard bliver spurgt i et interview på TV2, Livsstil (Kielstrup 2014), 

svarer hun på spørgsmålet om hvor tæt romanen ligger op ad virkeligheden: ”Jeg 

vil ikke gå ud og sige hvad der er sandt og ikke sandt.”  
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7. DISKUSSION 

De sociale medier lader til at give ophav til reaktioner fra omgivelsen, hvilket 

igen giver ophav til nye digte, sange m.v., der igen giver flere reaktioner, i et 

konstant kredsløb. Sandsynligvis er det noget der sker, hvornår hver udspil, hver 

udtalelse, i samme stund når modtageren, som siden reagerer på dette. Og alt 

sker lynhurtigt.  

Hassans eget liv, påvirkes af noget, som blev skabt som et kunstnerisk udtryk. 

Det er et slags grænseland, hvor alt kan blive til kunst, på samme tid som et liv 

leves. Der er ganske vist en tærskel mellem det faktiske og det fiktive. Hvor 

kunstneren digteren skaber og på samme tid skabes. Man kan bruge de begreber 

dobbeltkontrakten, tærskelæstetik, energikredsløb og hjemsøgelse til at beskrive 

Hassans optræden af forskellige slags – som digter, politiker, rapper m.v.  

I og med udgivelsen af bogen er det sket meget. Hassan er blevet kendt og 

omtalt. De temaer i bogen har blandt andet ført ind ham i politik og i 

samfundsdebatten. 

Haarder siger i et interview i Information at ”hvis man ser nærmere efter er 

hans tekst og han selv fuld af positioner. Han står hele tiden et sted, hvor man 

kan råbe fra. Det ser jeg meget performativt biografisk. Han agerer meget 

bevidst med sin position i offentligheden. Og netop det, at han agerer udenfor 

teksterne, gør os klogere på det, han har at sige. Han er både mange og ingen” 

(Hansen 2014). Fokus er ændret fra teksterne/digtene til personen selv, men 

personen er ikke længere personen Hassan, det er et skabt person. Yahya Hassan 

har skabt ham, ligesom medierne, og de mennesker ude på sociale medier, der 

reagerer på indlæg af ham. De sociale medier har samlet alle impulser, fra hans 

eget, til reaktioner fra fjender til venner.  

Hassan er en figur der optræder i en eller flere roller, som personen Hassan 

levendegør på forskellige måder. Men når han træder ind på scenen Facebook og 

de sociale medier sker det noget. Der er stadigvæk et interagerende mellem 
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Hassan og de mennesker der kommenterer hans indlæg eller andres indlæg i 

sagen. Men hvornår når man grænsen, hvornår agerer han bevidst i sin 

rolle/position? Det ligner mere en figur der begynder at reagere på andres 

reaktioner af ham.   

Det drejer sig ikke længere om fakta eller fiktion. En slags blanding, ja. Men 

da mange fakta udspringer direkte fra virkelige hændelser og situationer er det 

ikke nemt at vide hvad det hele drejer sig om. Er det personen Hassan eller den 

medieskabte Hassan? I et interview svarer han på spørgsmålet: ”Så det her 

handler ikke om at samle stof til bogen? Nej, nej, og nu skal jeg fortælle dig 

hvorfor, og hvis du skriver det her ned, så er der aldrig nogensinde nogen, der 

vil stille det spørgsmål igen. Altså, det er jo ikke mig, der laver mit liv efter 

bogen. Det er jo bogen, der bliver lavet efter mit liv” (Hybel 2016). 

Men måske er det ikke længere Hassan selv der styrer sin skabelse, han kan 

kun opretholde billedet af figuren Yahya Hassan, og måske er han nu en persona 

non grata som er send til ingenmandsland.  

Og hvad sker nu? Må han ligesom Claus Beck-Nielsen begrave sig selv, og 

opstå i en anden skikkelse? Det kan kun fremtiden udvise. 
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BILAG 1 

ADHD – Min pik den er flot 

De er født i flygtningelejr  

Og dem der fucking født her  

Det er ikke engang gået op for dem  

At de ikke er født i en fucking flygtningelejr  

Så jeg siger bare til jer  

At det sån her landet det ligger  

Og jeg har ikke mere at snakke med jer om  

Jeg har fortalt jer hvordan landet ligger  

Og fuck af med jeres borgerlige pis  

Og alle jeres løgn historier  

Han er egentlig bare fucking ligeglad  

I kan bare komme sig jeg er ude på ballade  

Politiet prøver, men fanger ham ik'  

Koldere end DF's indvandrerpolitik  

Yahya Hassan Yahya, Yahya, Yahya, Yahya, Yahya Yahya, Yahya, Yahya, Yahya, Yahya Hassan 

Yahya, Yahya, Yahya, Yahya, Yahya Yahya, Yahya, Yahya, Yahya, Yahya  

Min pik den er omskåret og den er flot  

Du har prøvet at afpresse mig!  

Jeg knepper din mor, hvis du afpresser mig! Forstår du hvad jeg mener?!  

Vil du afpres mig eller hva?  

Vil du afpres mig, og jeg fucking smadrer dig man  

Jeg knepper din mor, hvis du kommer og afpresser mig man Jeg ordner din fucking røv er du med?  

Yahya Hassan Yahya x11 Yahya Hassan Yahya x11  

Min pik den er omskåret og den er flot  

Min pik den er omskåret og den er flot  

Uuh, year Hassans pik den er flot  

Skåret så fint  

Min pik den er omskåret og den er flot  

Jeg kommer ud til jer Hvis der blir noget fucking pis med jer  

Hvis der blir noget fucking pis med jer  

Jeg kan faktisk godt lide dig  

Og undskyld tonen  

Hej  

Og hils Pia 

 

POLITIJAGT 

 

[Udklip af Yahya Hassan interview med TV2] 

 

Interviewer: 

Vi har nemlig Yahya Hassan med os. Han er med fra Århus Studiet. Yahya Hassan, kan du høre mig? 

Yahya Hassan: 

Ja, det kan jeg meget vel 
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Interviewer: 

Det er godt. Prøv lige at forklare, fordi at der er noget usikkerhed, både omkring spørgsmålet om 

eksklussion og spørgsmålet om hvorvidt du har været anholdt 

[1. strofe, Yahya Hassan] 

Står op om morgenen med en stiv pik i hånden 

Jeg har mils' på kontoen, strisser i hælene 

Kommer svævende i en Mercer ind i pælene 

Kællinger i hælene, perkere i hælene 

Ucensureret mayn, jeg skal nok fortælle det: 

Prøver at lægge mig ned, men jeg er ik' til at vælte 

Håndjern og knipler, kan ikke engang kneppe mig 

Ti pansere bagfra, bliver nødt til at slippe mig 

[Fortsættelse af interview med TV2] 

Yahya Hassan: 

Jeg er en person som er truet, og som bliver nødt til at slås med folk på gaden. Sår’n er det 

Jeg har ikk’ nogen livvagter, I vil ikk’ gå i mine sko. Fint nok, så bare pas jeres laksko. Lad vær med 

at blande jer i min forretning. Hvis der kommer voldsmænd, forbrydere, bandemedlemmer, LTF, 

Black Army, sjakaler, lømler som truer den almindelige borgers tankefrihed, så er der ikke nogen der 

kan gøre noget ved det 

[2. strofe, Yahya Hassan] 

Kom med din flok og få klask her 

Sniffer kun frisk luft, ikke noget snask her 

Politikere i hælene, nazis i hælene, møgunger i hælene, jeg tager jer med til Djævlen 

Og gæt hvem der blir' den eneste overlevende 

Flyvende, rygende, forygende 

Ledsaget af englene, frygtet af guderne 

Jeg slår korrupte pansere til blods, stikker af til fods 

[Fortsættelse af interview med TV2] 

Yahya Hassan: 

Jeg siger bare til jer det er sådan her landet ligger. Jeg har ikke mere at snakke med jer om, jeg har 

fortalt jer hvordan landet ligger, og fuck af med alt jeres borgerlige pis og alle jeres løgnhistorier og I 

kan bare smide alle de rinker I vil imod mig, til min pik og den er omskåret og den er flot, og god 

aften til dig, jeg synes du er en fin fyr jeg kan faktisk godt lide dig. Undskyld tonen, hej, og hils Pia 

Af Silfverswärd 

Total Pedal Hammer Værsgo at gå amok HVABEHAR? 

http://genius.com/Yahya-hassan-politijagt-lyrics#note-8692741
http://genius.com/Yahya-hassan-politijagt-lyrics#note-8692789
http://genius.com/Yahya-hassan-politijagt-lyrics#note-8692759
http://genius.com/Yahya-hassan-politijagt-lyrics#note-8692840
http://genius.com/Yahya-hassan-politijagt-lyrics#note-8692806
http://genius.com/Yahya-hassan-politijagt-lyrics#note-8692812
http://genius.com/Yahya-hassan-politijagt-lyrics#note-8692817
http://genius.com/Yahya-hassan-politijagt-lyrics#note-8692756
http://genius.com/Yahya-hassan-politijagt-lyrics#note-8692826
http://genius.com/Yahya-hassan-politijagt-lyrics#note-8693153
http://genius.com/Yahya-hassan-politijagt-lyrics#note-8692869
http://genius.com/Yahya-hassan-politijagt-lyrics#note-8687129
http://genius.com/Yahya-hassan-politijagt-lyrics#note-8692809
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Beat Beat Og Slipset Symboliserer I øvrigt en hundesnor Tak Tak skal du have Tak til Yahya Hassan 

Tak til Yahya Hassan Tak til Yahya Hassan Tak til Yahya Hassan Tak til Yahya Hassan Tak til Yahya 

Hassan Tak til Yahya Hassan Hvabehar Total Pedal Hammer væsrgo at gå HVABEHAR??? 

 


