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Marguerite Duras’ lille bog Sommeren 80 blev til som en række klummer i avisen Libération i 1980 – et
tidspunkt, hvor hun ikke havde udgivet en roman i ni år. Duras havde skrevet artikler ved siden af sit
forfatterskab helt tilbage fra fyrrerne, men det bemærkelsesværdige ved de ti klummer i Sommeren 80 er den
sammensmeltning, den intimitet mellem politik og privatliv, mellem fiktion og erindring, som kendetegner
dem, og som gør bogen til et vendepunkt i forfatterskabet. Den Duras, som man kender fra Elskeren og Emily
L., den Duras, som bevæger sig frit ind og ud af fiktionen, lader alt omkring skrivehandlingen være del af
fiktionen, kan på den måde siges at komme til syne for første gang i Sommeren 80. Af samme grund er det en
af de bøger, som Duras igen og igen vender tilbage til, både i interviews og i sine romaner, ikke mindst i Yann
Andréa Steiner (1992, da. 1993), en direkte fortsættelse af Sommeren 80 og den sidste roman, hun skriver.
Klummerne i Sommeren 80 befinder sig dermed et sted mellem journalistisk beretning, politisk pamflet og
alvorsfuld poesi. Fra sit vindue i “det mørke værelse ved kysten i Trouville betragter Duras havet, regnen og
stranden, mens hun oprøres over de aktuelle, politiske begivenheder: overdragelsen af Afghanistan til Sovjet,
den “blodige maskerade til de Olympiske Lege i Moskva, hungersnøden i Uganda, strejkerne i Gdansk. De
tunge realiteter i denne verden bemægtiger hun sig i sin personlige og passionerede journalistik, hvor de tillige
bliver del af hendes litterære univers. På stranden fanger hendes blik en ensom dreng: Han bliver klummernes
omdrejningspunkt og den regnfulde sommers begivenhed på linje med uhyrlighederne på den verdenspolitiske

scene. Dette blik former sig med Duras’ egne ord som en forvildelse i det virkelige, og det er det blik, der er
hjertet i klummerne. Med flere af hendes egne ord: “Ingen har skrevet om havet, som jeg gjorde det i
Sommeren 80. Sommeren 80, der udkom på fransk i 1980, er oversat af Morten Chemnitz. Fra bogen: “Der
var brug for en hel dag til at komme ind i de aktuelle begivenheder, det var den hårdeste dag, ofte på grænsen
til at give op. Der var brug for endnu en dag til at glemme, at få mig ud af disse begivenheders mørke, deres
tæthed, at genfinde luften udenom. En tredje dag til at udviske det, som var blevet skrevet, skrive." Marguerite
Duras (1914-1996) var fransk forfatter, dramaturg og filminstruktør. Hun debuterede i 1943 og er oversat til
alverdens sprog.
Blandt hovedværkerne er Moderato Cantabile (1958, da. 1961), Lol V. Steins henførelse (1964, da.
1965/1987) og Elskeren (1984, da. 1985). Senest er på dansk udkommet Elskeren fra Nordkina på forlaget
Vandkunsten. Morten Chemnitz (født 1984) er uddannet fra Forfatterskolen. Debuterer med digtsamlingen
Inden april (Gyldendal) i foråret 2013.
Hvor stor en procentdel af fyldet er dun og hvor meget er fjer. Sofiero slot og blomsterpark er smukt
beliggende ved Helsingborg og med udsigt over Øresund. Sofiero blomsterpark er især kendt for sine 10.
Hurtig levering. br. Vi leverer både til … Dun & Fjer. I den nordlige del af landskabet, nord for
polarkredsen, er solen ved midsommer oppe hele døgnet, ved Karesuando (68° 27′ n. Hurtig levering. Køb
MC udstyr her. Køb plantekasser og plantekummer i dansk produceret kvalitet med lang levetid i galvaniseret
jern eller corten stål. Lig afbrændes i Auschwitz. Sofiero blomsterpark er især kendt for sine 10. A wave of
demonstrations and civil unrest in Turkey began on 28 May 2013, initially to contest the urban development
plan for Istanbul's Taksim Gezi Park. maj til 18. ) således fra 26. A wave of demonstrations and civil unrest
in Turkey began on 28 May 2013, initially to contest the urban development plan for Istanbul's Taksim Gezi
Park. Vi leverer både til … Dun & Fjer. maj til 18. Køb MC udstyr her. stiften.

