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Gi’r du
en drøm
og en
vision?
Forfatteren Michael Svennevig er
aktuel med en ny bog.
Det er en antologi, et kor
bestående af 117 stemmer.

Michael Svennevig holder meget af
at være i sin kolonihave og i sit lille
kolonihavehus, han har døbt Haabet.
Foto: Mik
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Lys
En af de 117 stemmer i Michael Svennevigs antologi
tilhører forfatteren Vibeke Marx, der gik på Rynkevangskolen i Kalundborg.
Hun bidrager med et digt med titelen Lys:
Dagen før de hentede ham
tændte byen en kæde af lys for den kommende jul
Fra flyet følger han startbanens parallelle lyskæder
til de sløres af hans tårer
Om nogle timer vil to nye kæder blive tændt
for at guide dem, der skal aflevere ham i mørket
I det land han har forladt
tænder tavse mennesker en lyskæde af skam
Han drømmer, at alle kæderne forbindes
og sammen danner en lysende vej fra nord til syd
så håbet kan se at lande.

Livet er fantastisk, og det skal bruges, opfordrer
Michael Svennevig sine medmennesker til.

Det kunne være drømme og visioner, Michael Svennevig vifter frem, men det er nu bare dugen, der rystes, før den bliver
lagt på havebordet.

Teaterdage på Vesterbro

Michael Svennevig tager cyklen fra lejligheden på Østerbro til kolonihaven på Amager.

Forfatteren Michael
Svennevig er aktuel
med en ny bog.
Det er en antologi,
et kor bestående
af 117 stemmer.

Af Sonja Husted
Rasmussen
sh@nordvest.dk
AmAger: Forfatteren Michael Svennevig har en
hængesofa.
Den står i hans kolonihave i Haveforeningen Prøvestenen på Amager på
hjørnet af Artillerivej og
Lossepladsvej lige på kanten af Amager Fælled. Haveforeningen lå oprindeligt på
Kløvermarken men blev
tvangsflyttet, da virksomheden Skanska fik brug for
mere jord at bygge på. Ved
første øjekast synes kolonihaverne at være anlagt på
en stenet og ufrugtbar
knold, men sådan ser Michael slet ikke området.
Han holder af dets Klon-

dyke-agtige udseende, og
når han ligger i sin hængesofa, drømmer han. Eller
han laver mad med masser
af grøntsager på sin primus,
pusler i haven, og det generer ham ikke, at radiserne
snart er store som roer. Han
har nemlig lært af en af sine
mange venner, der er naturvejleder, at radiseblomsternes frøkapsler smager sødt
og fint.
Han ejer ikke en mobiltelefon, vil ikke hele tiden forstyrres, når han fordyber
sig. Egentlig ville han heller
ikke have en græsslåmaskine, men han så sig nødsaget til at købe en, selvom
han foretrækker at klippe
græsset med en håndklipper. Det går bare ikke, for så
snart nogen opdager den
langsommelige proces, han
er i gang med, står der et
par mænd med kæmpestore græsslåmaskiner og
tilbyder deres assistance.
De kan slå græsset på hans
lille jordlod på ingen tid, og
han vil netop gerne have, at
tingene tager tid.
Han ejer faktisk ikke et
køleskab hjemme i lejlighe-

den på Østerbro, og han ved
godt, at når han røber det,
vækker han virkelig undren. Han synes ikke, han
har brug for køleskab. Han
laver al mad fra grunden,
fortrinsvis grøntsagsretter.
Kød spiser han meget sjældent.
Han drømmer stadig, og
netop den sætning »Jeg
drømmer stadig« er titelen
på den indledende tekst til
hans nyeste bog, antologien
»117 stemmer fremmed og
nært om drømme og visioner«. Hans tekst slutter: Og
hvad med vore drømme og
visioner?
Han har spurgt 500 og
fået 117 svar på spørgsmålet: Gi’r du en drøm eller en
vision? eller ikke lige præcis
117, nærmere 113 svar.
Bogen blev præsenteret ved
to weekendarrangementer
henholdsvis i Apostelkirken
på Vesterbro og i gårdhaven
ved Dansk Pen på Christianshavn.
Det sker nok i morgen

Bogen findes dog indtil
videre kun i ret få eksemplarer, fordi størsteparten

af oplaget stadig befinder
sig hos hans gode ven, en
indisk trykker i Jodhpur, Rajasthan.
Hans beretninger om den
indiske trykker og samtalerne med ham er så kosteligt morsomme, at de
allerfleste af bogens bidragydere bærer over med, at
bogen er forsinket, fordi de
til gengæld er blevet godt
underholdt.
Sidste gang, Michael
Svennevig ringede til den
indiske trykker, udspandt
der sig følgende samtale:
- Hello Gajendra. How are
you? My book will be published next week, but I need
some books. I’m running
out of books. Where are the
rest of my books?
- Actually I go to post office tomorrow, lød svaret.
Michael
Svennevig
mente, han måtte høre galt.
Havde han ikke postet dem
endnu? Samtidig fik inderen det til at lyde, som om
han var rigtig godt tilfreds
med sin arbejdsindsats.
Fortsættes side 8

Blandt meget andet arrangerer Michael Svennevig
også teaterfestivaler, og han står bag Teaterdage på
Vesterbro, der finder sted fra den 1. til den 9. september.
Rammerne er Vesterbro Naturværksted, og
blandt de medvirkende skuespillere er Baard Owe,
Sofie Lassen-Kahlke, Jesper Hyldegaard, Benjamin
Boe Rasmussen, Sofie Guldbrandsen, Elsebeth
Steentoft, Pouria Tahmasebi og Claus Flygare.
Fællesnævneren for alle de kreative aktiviteter,
som Michael Svennevig sætter i gang er hans kærlighed til mennesker.
- Jeg elsker mennesker, elsker at snakke med dem
og finde ud af, hvad de er gode til.
Han kan lide at blande mennesker, ligesom han
kan lide at blande ingredienserne til en af sine yndlingsretter Bombay-gryde. Det er en krydret ret
med bønner og linser, løg, ingefær og masser af
krydderurter.
Michael Svennevig har en uddannelse som dekoratør bag sig, og ellers har han, som han siger, gået i
livets skole. Efter studentereksamen fra Kalundborg
Gymnasium var han i et halvt års praktik hos teatergruppen Fair Play:
- En fantastisk tid! Her mødte han Lis Vibeke Kristensen, der var instruktør på en af gruppens børneforestillinger. Senere fik han tilbud om at blive
hendes instruktørassistent, da hun blev leder af et
teater i Örebro. Den dag i dag er han taknemmelig
for den tiltro, hun havde til ham.
Senere blev han instruktørassistent på Statens
Teaterskole for Staffan W. Holm, den senere leder af
Dramaten. I dag instruerer Michael Svennevig selv.
Han debuterede med forestillingen »Hegn« på
Teatret ved Sorte Hest i 2007 med skuespilleren
Niels Vigild i den bærende rolle.
Sine bøger udgiver Michael Svennevig på sit eget
forlag Epigraf.
Det meste af det, han er engageret i, får han ikke
en krone for, og det får de øvrige medvirkende heller ikke:
- Min løn er at have det sjovt, siger han.
En lille fast indtægt har han dog. Gennem de seneste 17 år har han arbejdet 10 timer om ugen på
et bosted for psykisk udviklingshæmmede, et job
han holder meget af.
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Michael Svennevig kan lide at lave mad
over primussen, der er
et vigtigt redskab i kolonihaven.

- Det var, som om jeg faktisk burde rose ham for
hans flid og omhyggelighed.
Der var ikke skyggen af
ubehag over, at det burde
have været gjort for mere
end et halvt år siden.
Trykkeren var både stolt
og glad, for han mente, at
have gjort det, Michael
Svennevig havde bedt ham
om:
- Han fik det til at lyde,
som om han egenhændigt
havde opfundet bobleplasten for min skyld, for at bøgerne kunne nå sikkert
frem. Jeg blev simpelthen
overrumplet, og det eneste,
jeg kunne holde fast i var
det samme, som jeg egentlig altid sagde, når han fortalte mig om alt det, der
skulle ske »tomorrow«.
- No, to day. You need to
do it today!
Hvornår resten af bøgerne ankommer til Danmark, ved Michael Svennevig ikke, men antologien
er blevet lanceret som planlagt.
Michael Svennevig har
rejst meget i Indien, og han
har beskrevet sine indiske
oplevelser i bogen »I forlængelse af koens horn«,
der udkom i 2004,
Han vil ikke afvise, at han
selv er blevet lidt inderagtig, for han tager det som
det kommer - og det plejer
jo at gå, og i mellemtiden vil
han sætte noget Bollywoodmusik på og lave sig en kop
chai.

familie bosat på Røsnæs
efter mange år i Frankrig.
Han skriver blandt andet, at
når han tryller, er det hans
vision, at folk skal opleve, at
verden er bevidsthedsmæssigt større, end man normalt forklarer. Han betror
læserne, at han selv er i
tvivl om, hvorvidt miraklerne virkelig kan ske:
- Min egen drøm er ikke
slukket, slutter han sit indlæg.
Marianne Larsen, digter
med rødder på Røsnæs,
skriver under overskriften
»Fragmentariske drømmerier«: Jeg drømmer langt fra
lydene på gaden hen over
en eventyrhund, og hun
slutter: Du siger lad os
kaste os ud i den ro, der skal
til for at gøre som vores liv
selv vil mens vi kan.
Alice Faber, engang
socialchef i Kalundborg
Kommune, og Tommy Flugt
har en illustration på bogens bagside og teksten:
vinde
Forandringernes
fulde af håb og latter blæser
al kulde og mørke bort fra
vore sarte børn.

mer har anden oprindelse
end dansk, og en af de tekster, som Michael Svennevig
fremhæver som en af de
stærkeste, er skrevet af
Ruban Aro, en 26-årig inder,
der nu bor i Danmark og er
uddannet pædagog. Han
stammer fra en afsidesbeliggende sydindisk landsby,
og da han som lille så en bil
passere vejen til landsbyen,
oplevede han den som et
drømmesyn, for han havde
aldrig set en bil før. Blandt
bidragyderne er også den
86-årige lattercoach Tekla
Irene Walther, der skriver
under overskriften: Le og
du føler nærvær og slutter:
Livet er fantastisk!
Det er lige netop det
image, Michael Svennevig
ønsker, bogen skal have: At
livet er sjovt og festligt:
- Vi skal have det sjovt
med hinanden. Livet er
noget, der skal bruges, og
det skal de 117 stemmer
også.

En indisk stemme



Mange af bogens stem-

Drassows Legat
Forfatter og dramatiker Michael Svennevig modtog
i juni Drassows legat, også betegnet som Dansk Forfatterforenings Fredspris. Legatet gives til forfattere, der gennem deres forfatterskab inspirerer til
større forståelse for idéerne om fred.
Legatet er på 40.000 kroner,
- Ja, hvad stiller jeg op med de penge? Jeg har jo
alt, hvad jeg har brug for, ler Michael. Det kan dog
godt være, nogle af pengene bliver omsat til en rejse
til Paris, og han tager nok en af sine gode venner i
70’erne med.
Michael Svennevig, der selv er 48 år, føler sig
bedst tilpas i selskab med mennesker, der er yngre
eller ældre end han selv. Dem er der mest gang i,
synes han, mens han oplever, at mange af hans
jævnaldrende er kørt fast i det samme hjulspor.

Stemmer fra Røsnæs

Når bøgerne på et tidspunkt er vel ankommet, vil
læserne kunne nyde de vidt
forskellige bud på drømme
og visioner.
En af stemmerne tilhører
Michael Svennevigs gode
ven fra gymnasieårene i Kalundborg, tryllekunstneren
Kåre Vergman med kunstnernavnet Kåre Le Magicien, nu sammen med sin

Miserabel barndom i Holbæk
Af Sonja Husted Rasmussen
sh@nordvest.dk
Michael Svennevig, forfatter og
dramatiker, 48 år, er født og
vokset op i Holbæk, og det var
ingen lykkelig barndom.
- Jeg syntes ikke, at jeg passede ind der. Jeg følte mig
klemt. Det var, som om jeg ikke
kunne få vejret, som om der
ikke var ilt nok i luften til mig.
Michael Svennevigs dansklærer, Birgitte Steen på Stenhus,
hvor han begyndte i 7. klasse,
gjorde en afgørende forskel,
- Hun åbnede mine øjne for
rejser, teater, film, litteratur, ja,
for livet.
Han har skrevet om sin barndom i romanen Giv mig liv, og

han siger selv om den: - En
frygtelig roman, som det gør
ondt at læse, frygteligt godt
skrevet. Han beskriver blandt
andet, hvordan han for få år
siden opdagede, at han har en
lillesøster. Hans forældre bortadopterede hende. Der blev aldrig snakket om det. Det er nu
lykkedes Michael Svennevig at
få kontakt med sin søster.
Det var i Kalundborg, Michael Svennevig begyndte sit
voksenliv. Han sagde farvel til
sin miserable barndom og kom
på Kalundborg Gymnasium:
- At flytte fra Holbæk var som
at drage et lettelsens suk. Igen
blev det muligt for mig at få vejret, og jeg trak det helt ned i
lungerne, og det gjorde mig

Forfatter og dramatiker
Michael Svennevig.

svimmel af lykke. Jeg følte, at
livet kom brusende imod mig,
og jeg ventede med længsel på,
at min gymnasietid sluttede, så
jeg kunne kaste mig ud i det og
omfavne det. Det har jeg gjort
siden.



