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Min far var en stor tegneserieel-
sker og som mange andre i sen-
halvfjerdserne er jeg vokset op 
med amerikaneren Robert Crumbs 

tegneserier. Fritz the Cat, Mr. Natural og 
tegnestriben Keep on Truckin’ med de tre 
mænd der spacer ud i en rytmisk ekstase 
mens de bare går, var en fast bestand-
del af mine teenageår. Jeg dyrkede hans 
streg, kritikken af kernefamiliens falske 
facade, Corporate America og ikke mindst 
portrættet af den nørdede mislykkede 
outsider og hovedperson signeret Crumb 
selv. Her var det som om nogen havde 
løftet låget på en trykkoger så al raseriet, 
undertrykkelsen, de seksuelle fantasier 
og afskyen for de faste normer kunne få 
frit løb. Men det var først noget senere 
hvor jeg så Terry Twigoffs dokumentarfilm 
Crumb (1995) og efterfølgende fik fat i 
Crumbs illustration af Franz Kafkas vær-
ker (Kafka for begyndere, 1993),1 forskel-
lige numre af hans Sketchbooks og hans 
illustration av Første Mosebog i Verdens 
skabelse (2009),2 at det gik op for mig at 
der var langt mere på spil end de ung-
dommelige psykedeliske tegneserier fra 
60’erne og 70’erne gav indtryk af. 

Hele sit liv har Crumb suget til sig 
af litteratur, musik, filosofi, religion og 
gamle mytologier og folketraditioner i en 
stadig jagt på en mere ægte og uforfalsket 
eksistens. Det er denne for en tegneserie-
forfatter usædvanlige rejse der har fasci-
neret David Stephen Calonne, som nu har 
udgivet den første samlede fremstilling af 
forholdet mellem Crumbs tegneseriekunst 
og hans livsfilosofi: R. Crumb: Literature, 
Autobiography, and the Quest for Self. I 
bogen skriver han at «Crumbs geni bestod 
i en evne til at absorbere og syntetisere 
disse traditioner og på den måde skabe 
sin egen idiosynkratiske, ofte hyperkine-
tiske, men også vedholdende engageret 

stykke kunst». Det er netop Crumbs måde 
at skabe tankemæssig resonans mellem 
billede og tekst, mellem filosofisk dybde 
og visuel rigdom, der gør ham til «den 
mest litterære tegneseriekunstner», ifølge 
Calonne.

Det kinetiske element i hans streger, 
prikker og skygger, der ofte danner en 
centripetal bevægelse og dynamik, er med 
til at visualisere alt det ved vores moderne 
livsform der holder os fanget og låste og 
samtidig de kræfter der åbner sindet, beat-
litteraturens livsrytme, Charles Bukowskis 
sitrende hverdag, bluesmusikkens skrig, 
Kafkas drømme, Philip K. Dicks gnostiske 
tidsrejser, Jean-Paul Sartres kvalme og 
opdagelsen af skabelsen igen og igen. 

EN FØLSOM SJÆL LUKKET  
INDE I EN NØRDS KROP
Robert Crumb blev født i 1943 og vok-
sede op i halvtredsernes undertrykte 
koldkrigs-Amerika, med en tyrannisk og 
depressiv far der var udstationeret i US 
marines i Østen og en mentalt depressiv 
mor der levede et liv på amfetamin og 
amerikansk fjernsyn. Alle tre brødre blev 
skadet, og kun Robert fandt en vej ud af 
helvede: Han tegnede. Men det var hans 
storebror Charles der lærte ham at tegne. 
Det var også Charles der introducerede 
Robert til bøgerne og idéernes rige. Efter 
nogle mislykkede år ude i verden flyttede 
Charles hjem til sin mor og levede i tyve 

år på antidepressiver omringet af bjerge 
af bøger og gik aldrig uden for en dør 
frem til han begik selvmord i midten af 
halvfemserne.3

Roberts yngre bror Maxton tog tidlig 
tilflugt til ekstreme asketiske livsformer, 
blandt andet hvilede han sig i flere år på 
en seng af nåle. Crumb selv tegnede sig 
bogstavelig talt ind og ud af undergrunds-
kulturen. Modkulturen med dens musik, 
LSD, hippier og politiske kritik tog Crumbs 
tegninger til sig. Hans indtagelse af LSD 
var i en kort periode med til at gøre hans 
streg mere udflydende og banede vejen 
for den karakteristiske koncentration af 
visuel indre kraft først kendt fra serien 
Zap Comics (1968–1978). Senere raffine-
rede han teknikken med illustreringen af 
Kafka og Det Gamle Testamente og i sine 
mange sketchbøger, der indtil nu er udgi-
vet i 19 bind på engelsk, fransk og tysk.

Crumb delte hippiebevægelsens poli-
tiske kritik, men han blev aldrig en del 
af den. Det var ikke kun et spørgsmål 
om temperament, men skyldtes snarere 
at kritikken af samfundet allerede var 
en del af hans eget univers befolket af 
antihelte, ensomme spirituelle søgere, der 
som Crumb selv var plaget af metafysisk 
tvivl og seksuelle impulser. Hele sin barn-
dom var han den generte, indelukkede, 
et ranglet skrøbeligt bebrillet gespenst, 
af Crumb-iagttagere beskrevet som «en 
følsom sjæl lukket inde i en nørds krop». 
Han er nørden der aldrig forlod sit eget 
kammer mens han læste, tegnede og lyt-
tede til musik på afstand af en stadig mere 
forloren, kunstig, konsumstyret og brutal 
verden han ikke kunne forholde sig til. 
En misfit der kun gennem kunsten fandt 
en vej ud. Men «vejen ud» var fra meget 
tidligt af båret af en spirituel såvel som 
filosofisk selvundersøgelse, hele tiden med 
en særlig evne til at navigere mellem fin-

kultur og populærkultur, mellem højt og 
lavt, og trække på begge.

HVEM ER JEG? FINDES GUD?
Til at begynde med hentede Crumb inspi-
ration i beat-bevægelsen, med folk som 
Jack Kerouac, Allen Ginsberg og William 
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Burroughs, og selvfølgelig zenbuddhismen 
både via beatkulturen men også buddhis-
men som religion. Det han tog til sig, var 
deres sult efter liv, energien fra Ginsbergs 
langdikt «Hyl» (1955) og livsstilen fra 
Kerouacs kultroman Vejene (1957). Men 
det som især optog ham, var selve den pro-

ces det er at søge en mening, en forståelse, 
en Gud, uden at falde for fristelsen til dog-
matik eller for den sags skyld et svar. Han 
illustrerede dele af Kerouacs andet hoved-
værk, The Dharma Bums (1958), under 
tittelen «Those Dharma Bhums» (1979). 
Han tegnede mængder af zen k!ans (para-

doksale jokes) der samtidig peger tilbage 
på det som mere og mere går op for ham: 
at troens spring, at blive født igen, med en 
ny bevidsthed, måske slet ikke handler om 
at tro på en Gud, men at give slip på ens 
egen sikre position og sikre grund, ens egen 
stræben, ens eget umættelige begær.

Men heller ikke zenbuddhismen som 
religion bliver nogen holdeplads for 
Crumb. Én ting tager han dog med sig: 
at ingen religion fungerer som middel 
til et mål. Den sande lærer opgiver sin 
lærerrolle og overlader det til én selv 
at komme videre og finde sin vej. For 
Crumb handler det om at finde et fod-
fæste i livet, tage stilling, leve sit eget 
liv og finde frem til det som forbinder én 
med tingene og verden. Selvet må dø for 
at noget andet kan opstå. For Crumb var 
det et møde med ensomhed, et møde med 
natten og en anden eksistens. Sjælens 
mørke nat. Dette er opgaven. En lang og 
forunderlig rejse. Han trækker på både 
de østlige og vestlige religioner. Han 
hylder buddhismen og hinduismen for 
deres polyfone og demokratiske frihed. 
Men han trækker også på kristendom-
mens billedrigdom til brug for en måde at 
bearbejde lidelse på, smerten og selviro-
nien. Selv siger han: «Jeg er et åndeligt 
menneske. Jeg er ikke ateist, mere en 
agnostiker. Jeg tvivler ikke på Guds eksi-
stens, jeg ved bare ikke hvad Gud er. Det 
er spørgsmål der vil udfordre mig til den 
dag jeg dør.»4

RÅ EKSISTENTIALISME
Det bliver i første omgang forfatteren 
Charles Bukowski der forløser Crumbs 
egen fremmedgørelse. Bukowskis kom-
bination af det konfessionelle og den rå 
hverdag passede godt til hans streg og 
kunst. Crumb foretrak Bukowskis dag-
bøger fremfor hans romaner, ærligheden 
fremfor hittepåsomheden, især Bring Me 
Your Love (1983) og The Captain is Out 
to Lunch and the Sailors Have Taken Over 
the Ship (1998). Crumbs våben er satiren 
og komikken der udstiller falskheden, en 
moderne livsform gennempryglet af kon-
sum og overflade. …/ 

Robert Crumbs 
selvportrett fra 
Terry Twigoffs 
dokumentarfilm 
Crumb. ILLUSTRASJON: 
ROBERT CRUMB.
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/…
«Jeg har altid haft afsky for ungdoms-

kulturen og dens stupide narcissistiske 
poseren», har Crumb udtalt. Bukowskis 
«rå eksistentialisme», som Calonne formu-
lerer det, er modgiften til dette skaberi. 
Mere præcist kombinationen af Bukowskis 
daglige kamp (dagbogen) og Crumbs visu-
elle streg –( en spændingstilstand Crumb 
tager op i sit eget videre arbejde. Et sted 
siger han: «Den visuelle kunst kan afsløre 
noget ved virkeligheden som du ikke helt 
kan sætte ord på. […] Tegneserien gør 
ikke det samme som litteraturen, der hele 
tiden står i fare for at blive prætentiøs. 
Tegneserien har en aktie i det uhyggelige 
og det opsigtsvækkende der går tilbage til 
de helliges martyrium eller kampscener 
fra 1500-tallet. […] Der er noget råt og 
noget arbejderklasse ved tegneserien.» 
Bukowski har på sin side kvitteret med en 
udtalelse om at de gode tegneserieskabere 
«er en flok præster i Skipper Skræk-tøj».

Når Crumb senere illustrerer Sartres 
Kvalme i magasinet Weirdo (1981), er det 
med særligt blik for de hverdagssituati-
oner mellem mennesker der er præget af 
forstillelse, arrogance og tomhed, og ofte 
indrammet af konformisme og firmaman-
dens mentalitet – en corporate livsstil 
som har kørt menneskene over og gjort 
omgivelserne glatte, standardiserede og 
kvælende. 

Med Kafka finder han måske sin mest 
oplagte sjælebror og samtalepartner. Til 
overmål besidder Crumb den samme selv-
udslettende humor karakteristisk for den 
jødiske tradition og Kafka. Som den tjek-
kiske forfatter bruger også Crumb sin streg 
til at udforske det selvopofrende tema der 
løber gennem Kafkas litteratur. Han både 
bekræfter og latterliggør den rolle at være 
udpeget som den der tager verdens synder 
på sig. 

For at kunne holde familien ud og se 
dem udefra må man forvandle sig til et 
insekt, som det sker i Kafkas Forvandlingen 
(1915), én af de historier Crumb har illu-
streret. Den berømte historie kom som en 
gave til Crumb, han der ligesom Kafka var 
underlagt en tyrannisk far og gik rundt 
med en følelse af at være en fremmed i 
verden i en lille ranglet krop. Hvordan 
støder man denne krop fra sig? Hvordan 
støder man det tyranniske fra sig? Man 
forvandler sig, til et insekt, en martyr, 
eller, en sammenkrøllet skør ubetydelig 
jødisk schlemiel, præcis sådan som Crumb 
foretrak at portrættere sig selv. Disse pla-
gede væsner synes hos Crumb aldrig helt 
at slippe fri af suverænen, faderen, fami-
lien, kapitalen, konsumtvangen, men kun 
være til i kraft af disse. Men hans streg og 
hans humor omdanner de triste affekter til 
en alvorlig livskraft. 

BLUES ER SMERTE I ORD PLUS LYS I RYTME
Twigoffs film om Crumb fra 1995 åbner 
med et billede der panorerer henover en 
vinylpladesamling der i skrivende stund 
tæller over 6000 skiver, de fleste af dem 
fra 1920’erne og 30’erne og resten fra 
50’erne, en blanding af blues, tidlig jazz 
og folk. Vi ser Crumb selv iført sin karak-

teristiske Borsalino-hat, sine tykke bril-
ler, sine sandaler med sokker i, mens 
han vipper med foden og lytter til det 
uforlignelige nummer «Last Kind Words» 
sunget af Geeshie Wiley (1930). Scenen 
er mindeværdig og indrammer essensen 
af den nostalgi som er en del af Crumb, 
og som også danner afsæt for hans kritik 
af konsumkultur og hans dybe afsky for 
tidens firmamentalitet hvor enhver lyder 
som om han vil sælge noget, inklusiv sig 
selv, hvor mennesker er blevet til leven-
de reklamesøjler, byerne til entertainment 
og boligområderne til glatte transparen-
te huse der primært pirrer og forfører 
synssansen til distance og ligegyldighed. 
Som Calonne formulerer det: «Et tilba-
gevendende tema i Crumbs psykologiske 
orientering er nostalgia – på oldgræsk den 
smertefulde længsel, algos, efter at vende 
hjem, nostas.» 

Det er om bluesen blevet sagt at den er 
smerte i ord plus lys i rytme. For Crumb 
er «musikkens væsen en ’befrielse fra 
lidelsen’ og en forbindelse til naturen og 
kosmos' rytme». Det som for Crumb er 
gået tabt i den moderne musik, er det som 
han udstiller og angriber i sine tegninger. 
I sin sketch «A Short History of America» 
skildrer han kapitalens udpining af det 
rurale land og fremvæksten af en stadig 
mere vulgær urbanitet. Sketchen «No Rest 
for the Wicked» fra 1975 er historien om 
en mand (ham selv) der vågner i sin seng 
og som bruger tiden på at finde ud af hvad 
han skal stille op med alskens distrakti-
on og indtryk der bombarderer sindet. 
På et tidspunkt citerer han Mark Twain: 
«Amerika: Det er en civilisation som har 
ødelagt enkelheden og utvungetheden 
ved livet; erstattet dens simple fornøjelse, 
dens poesi, dens dæmpede romantiske 
drømme og visioner med pengefeber, usle 
idealer, vulgære ambitioner og en søvn 
der ikke genopfrisker sindet.» 

For Crumb er den sande musik forbun-
det med amatøren, ham der griber gui-
taren, som spiller og synger med hjertet, 
smerten og djævleskabet.5 Den masse-
producerede musik med dens synkopiske 
rytmer, musikken som vare, siger han, 
«får dig ikke til at tænke! Den er dybt 
aggressiv, selv i dens såkaldte easy liste-
ning-form, og organiseret af professionelle 
studiehajer og kalkulerende forretnings-
folk» (Sketchbook nr. 8).

Musik er en spirituel praksis, for Crumb 
først og fremmest forbundet med den afri-
kansk-amerikanske musiktradition. Den er 
helende samtidig med at den konfronterer 
smerten, mørket og djævlen. Et skrig der 
ikke går væk. For det som Crumb finder i 
denne musik, er ikke så meget en ondskab 
og djævelskab der styrer os fra start til 
slut, men den stemme der ernærer sig af 
sin egen svaghed og afmagt. Som Giorgio 

Agamben skriver i Det kommende fælles-
skab (dansk 2021), har Franz Kafka og 
Robert Walser vist «hvordan ondskaben er 
forsvundet i sin traditionelt øverste form, 
den dæmoniske».6 Hvis der alligevel er 
noget dæmonisk der har overlevet, fort-
sætter Agamben, «så er det snarere i den 
form Spinoza kan have haft i tankerne, da 
han skrev, at djævlen blot er den svageste 
og mest gudsforladte af alle skabninger og 
som sådan – det vil sige som væsentligst 
afmagt – ikke blot ikke kan gøre noget 
ondt, men tværtimod er den, der har mest 
brug for vores hjælp og vores bønner.» For 
Agamben betyder det at, ved at flygte fra 
vores egen afmagt, eller ved at betjene os 
af den som våben, opbygger vi den ondar-
tede magt, hvormed vi undertrykker dem 
der viser os deres svaghed. I forlængelsen 
kan vi se dæmonerne i de sortes musik 
ikke som en flugt, men som et skrig i 
natten – et skrig fra afmagten.(Musikken 
som det sted der bruger afmagten samti-
dig med at den forvandler den til en aktiv 
kraft, for ikke at ende i ressentiment. For 
Crumb rummer denne side af musikkens 
mørke en vigtig modgift til kirkens idé om 
tro og frelse. 

HVORDAN TEGNE GUD?
I begyndelsen af nullerne fik Crumb 
mulighed for at illustrere hele Det Gamle 
Testamente. Han havde i mange år været 
en opmærksom læser af de mesopotami-
ske mytologier, det babyloniske mester-
værk Gilgamesh, hinduernes upanishader 
og jødernes Tora, og havde løbende lavet 
skitser af de første menneskers historier 
i sine skitsebøger. Han brugte næsten 
fem år på den store opgave, hvor han 
trak sig tilbage til en fransk bjerghytte 
ikke langt fra sin bopæl i Frankrig (hvor 
han har boet siden 1992) armeret med 
sin sorte blækpen, blyanter, videnskabe-
lige tekster og en kopi af Bibelen. Værket 
Verdens skabelse så dagens lys i 2009. Det 
er selvfølgelig ikke første gang at nogen 
illustrerer Bibelen. Men Crumb ønskede 
at være tro mod den oprindelige tekst. 
For ham er Bibelen menneskernes ord og 
ikke en historiebog, uanset hvad de mange 
troende måtte mene. Men man tegner og 
skriver ikke denne særlige beretning uden 
også selv at fortolke. Bogen er Crumbs 
version.

Selv afsværger Crumb den kristne synd-
tanke omend hans egen åndelige rejse 
udstiller en konstant kamp med sig selv, 
med følelsen af at være i en forkert krop, 
en forkert tid, en forkert verden, en rejse 
der ejer meget af det kristne tempera-
ment. Som ung troende katolik kunne han 
ikke gå forbi en kirke uden at gøre korsets 
tegn. Senere i tresserne portrætterede 
han de konservative amerikaneres Kristus 
som en «Queer Jew Hippie». Og han er 
nådesløs i sin kritik af de tre semittiske 
religioners stridbare, antagonistiske og 
aggressive karaktertræk. Derfor var det 
også en til tider krævende opgave han 
havde sat sig for. Hvad stiller man op med 
en tekst man nærer en dyb afsky overfor, 
en afsky overfor den patriarkalske Fader, 
det voldelige, det primitive, det makabre 
og det barbariske der gennemsyrer store 
dele af Det Gamle Testamente?

Crumb legede med tanken om at gøre 
Gud til en sort kvinde. Han tegnede flere 
udgiver af en kvindelig Gud. Det var for 
ham slet ikke indlysende at han skulle 
være hvid. Adam og Eva var semitter, 
hvorfor deres Gud også må have set jødisk 
ud. Man kan også gå skridtet videre og 
sige at Bibelen, der kan siges at tænke 
væren, jo ikke behøves at være forankret 
i en hvidhed. Den må vise det muliges rige 
og det kommende fællesskab.

At Crumb alligevel faldt tilbage på 
Hollywood-udgaven, en hvid mand med 
langt skæg og buskede øjenbryn og 
et stirrende blik inspireret af Charlton 
Hestons portræt af Gud i filmen The Ten 
Commandments (1956), havde at gøre 
med hele tonen i Det Gamle Testamente. 
Calonne fremhæver den slående lighed 
mellem «Crumbs Gud», Leonardo da Vincis 
selvportræt (ca. 1512) og William Blakes 
velkendte maleri af Gud The Ancient of 
Days fra 1794. Ikke kun har de det lange 
skæg til fælles, men Gud er også frem-
stillet som en magiker, en kunstner der 

skaber ud af intet, ex nihilo. Crumbs sort/
hvide jordkugle springer i øjnene.

Crumb er især på grund af sine tidlige 
seksualiserede tegninger blevet kritise-
ret som en misogyn antifeminist. Hertil 
siger han: «Jeg er ikke antifeminist. Jeg 
kan lide stærke, uafhængige kvinder, som 
de kvindelige familieoverhoveder i Det 
Gamle Testamente.» De steder hvor det 
giver mening hylder han kvindens styr-
ke og mildhed i Verdens skabelse. Også 
Eva – den første kvinde – er i forhold 
til andre portrætter af Eva skildret mere 
sympatisk hos Crumb. Eva er indtagen-
de, smuk, blid og uskyldig. «Der er ikke 
noget syndigt over Eva i Crumbs portræt», 
skriver Calonne. «Tværtimod, udstråler 
hun en sund ånd og godhed. Faktisk har 
kristendommen påduttet os en aldeles 
konstrueret og destruktiv fortælling når 
det kommer til kvindens natur.» Crumb 
var i sin skildring stærkt inspireret af 
Innana (assyrernes Ishtar) fra den sume-
riske mytologi. Inanna indtager en særlig 
position i det religiøse liv som gudinde for 
kærlighed og krig. I det hele taget hente-
de Crumb stor inspiration til sin streg om 
verdens skabelse fra både den sumeriske 
og assyriske tradition. Dette gælder også 
skildringen af krigens grusomhed og bru-
talitet der udmærkede oldtidens verden.

SKABELSEN IGEN OG IGEN
Men det som driver Crumb som kunst-
ner, er bevægelsen mod selve skabel-
sen, det som gennem mørket forsøger at 
frembringe et lys. Han indfanger Gud i 
Edens have mens denne «vandrer fortro-
ligt omkring blandt menneskene», som der 
står i Bibelen. Og i kapitlet om Josef og 
hans brødre fremhæver han styrken ved 
den svage og følelsesfulde Jakobs opstig-
ning. I en af sine skitsebøger beskriver 
han skabelsen som et hyl. I boblen over 
har han indsat en node og ordene «Gud 
fløjter mens han arbejder». Crumb afsvær-
ger i sine tegninger begreberne synd, straf 
og domfældelse, der er så centrale for den 
ortodokse kristendom. For ham er menne-
skelivet en kamp og en søgen efter ska-
belsen, igen og igen. Calonne fremhæver 
billederne med den «uigennemtrængelige 
skov» fra serien Bad Karma (1999) og de 
mange andre tegneserier der skildrer hel-
tens søgen og indvielse i at finde sin vej. 
Om denne åndelige rejse i livet har Crumb 
selv udtalt:

«Altså, det ord der dukker op hele tiden 
i den gnostiske spirituelle søgen er hvor-
for. Hvorfor udsætter du os for denne leg 
og denne lidelse? Hvorfor går vi gennem 
alt dette? Er det bare for spændingens 
skyld? Er vi bare Guds partikler, små 
stænk drysset ned fra større kræfter af 
viden og forståelse i et univers der fore-
trækker at skjule sig for sig selv, narre sig 
selv og finde sig selv igen ved at skabe en 
barriere som vi må trænge igennem for at 
finde vores vej tilbage? Er det hvad det 
handler om? Som gnostiker tænker jeg at 
der er en større helhed. Noget du ser i et 
splitsekund. I et kort øjeblik fanger du den 
større mening, men derefter er det tabt.»

Crumb er nu 78 år og forbereder sig på 
sin sidste rejse. I en af sine sene skitse-
bøger har han illustreret D. H. Lawrences 
digt «The Ship of Death». I sin illustrering 
af denne sidste rejse skriver Crumb ved 
siden af billedet: «Forbered dig på at give 
slip på alt der hører til denne verden – det 
vil sige, alt det du kender til om denne 
verden – alle forbindelser, alle bånd må 
skæres over, den største af dem, selvføl-
gelig den der knytter dig til selvet! Begynd 
med at forberede dig nu! Lad dig ikke blive 
taget på sengen! Lad døden være din råd-
giver – arbejd på det! I mellemtiden, mor 
dig godt!» © norske LMD

David Stephen Calonne, R. Crumb. Literature, Autobiography 
and the Quest for Self, University Press of Mississippi, 2021. 

1 David Zane Mairowitz og Robert Crumb, Kafka for begyndere, 
Roskilde bogcafé, 1997. Norsk udgave: Kafka for begynnere, 
Bracan Forlag, 1995.

2 Robert Crumb, Verdens skabelse, Carlsen Forlag, 2009. Norsk 
udgave: Genesis: 1. Mosebok, Schibsted, 2010.

3 Charles Crumb skrev en række stærke breve til Robert, se «Fem 
breve til min lillebror, Robert Crumb», overs. Mikkel Thykier, 
Monsieur Antipyrine, nr. 4–5, Århus, 2019.

4 Citeret i David Stephen Calonne, R. Crumb. Literature, Autobiography 
and the Quest for Self, University Press of Mississippi, 2021. Om 
ikke andet er opgivet er alle citater hentet herfra.

5 «Alan Lomax Archive», YouTube.com.
6 Giorgio Agamben, Det kommende fællesskab, overs. Carsten 

Juhl, Forlaget THP, København, 2021. 

{For Crumb er den 
sande musik forbundet 
med amatøren.
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I GAMBISK FARVANN

 Kina lovet Gambia at kinesiske fiskemelfabrikker
 ville gi arbeidsplasser og infrastruktur. I stedet tømmer de
 havet for matfisk for å fôre oppdrettsfisk i Europa og Kina. SIDE 12–16
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