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Jesper Wung-Sung bor på en fredelig villavej 

i udkanten af Svendborg. Her var engang en 

købmandsbutik. Huset består af tre dele. En 

lille fritstående bygning går hos familiens to 

drenge under navnet ”torturkammeret”, og 

det har ikke noget at gøre med den gabestok, 

vi kommer ind på senere.

I det lille hus er der et løbebånd og an-

dre instrumenter, som kan holde forfatteren 

i form. Så er der tilbygningen til selve huset. 

Det er her, det sker – og grunden til, at stedet 

blev erhvervet. Det giver en fornemmelse af at 

”gå på arbejde”. 

Stor oplevelse i Key West

Jeg har været der før og spist smørrebrød med 

udsigt til endeløse rækker af bøger, brevmap-

per, enkelte billeder og adskillige tomme Jack 

Daniel’s Tennessee whisky"asker, der bliver 

brugt som bogstøtter.

Ved indgangen til skrivestuen er et rødt lys 

ligesom hos kommunen og i studiet: Vil ikke 

forstyrres.

Resten af den store villa er forbeholdt pri-

vatlivet med Christina, der er skolelærer, og 

de to J-drenge på 13 og 15 år, Jeppe og Ja-

cob, hvoraf kun den ene til forfatterens fortry-

delse spiller fodbold.

Jesper Wung-Sung samler også på kunst. 

Han har lige erhvervet et smukt og anderledes 

maleri af Herman Stilling. Vi tænder det røde 

lys.

• Du er lige kommet hjem fra USA (med 

familien). Hvad skulle du derovre?

- Jeg opsøger steder i tilknytning til nogle 

af de forfattere, som jeg læser og beundrer. 

Det, jeg leder efter, er en dybere forståelse 

end den, man kan få af at læse deres bøger. 

Netop at forstå sammenhængen imellem det 

sted, hvor de bor eller er opvokset, og den lit-

teratur, som de skriver.

• Og hvem er det så?

- Hemmingway er jo en tidlig inspiration 

for mig. Han har altid ligget og rumsteret. Jeg 

mener, at Den gamle mand og havet er noget 

af de største, der er skrevet. Så det at tage til 

Key West og se hans hus var en stor oplevelse.

Georgia og North Carolina

- Selv om man egentlig ikke kan sige, han er 

et godt eksempel på en forfatter, som skriver 

derfra, hvor han/hun bor. Alligevel kan man 

godt fornemme det, synes jeg. Og så er det jo 

der, han skrevet omkring 70 % af, hvad han 

har skrevet. Så det er også noget med, hvor 

man er produktiv som forfatter.

• Fik du noget ud af det?

- Ja, for jeg fandt blandt andet ud af, at 

Langeland er Danmarks Key West. (Forfatte-

ren har et sommerhus i Spodsbjerg, red.) Man 

kører ud over den ene bro efter den anden, 

og så ender man bare et sted, hvor lyset er 

helt anderledes. Man kan ikke komme læn-

gere.

- Den oplevelse bærer jeg med mig. Også 
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det giver en fornemmelse 
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det at se hans arbejdsværelse. Hvordan han 

havde indrettet det.

• Hvem ”besøgte” du ellers?

- Så kørte jeg nordpå, for jeg ville gerne 

have Carson McCullers (Hjertet er en ensom 

vandrer, red.) og Flannery O’Connor (Klogt 

blod, red.)

• Så vi er i Georgia og North Carolina?

- Jeg havde en drøm om at besøge det 

sted i Georgia, hvor Flannery O’Connor boede 

stærkt svækket af sygdom og omgivet af på-

fugle og høns de sidste 14 år af sit (korte) liv.

• Hvad kan de forfattere?

- De er en del af den sydstatstradition, 

man vist kalder gotisk realisme, og som også 

Faulkner tilhører. Hans hjem i Oxford, Missis-

sippi, besøgte jeg, sidst jeg var i USA.

Inspireret af kunstværk

• Så står du der og kigger på stederne, og så 

oplever du en hel masse?

- Ja, skrivebordet, hvor sidder de, hvordan 

er værelset indrettet? Og den by, stedet ligger 

i, hvordan har den spillet ind på deres histo-

rier?

- Der er en novelle af Flannery O’Connor, 

som foregår på loftet i en lade, og så forestil-

lede jeg mig, at det var den lade, som lå bag 

hendes hus.

- Jeg havde det på samme måde, da jeg 

var i Salinas i Californien, hvor Steinbeck boe-

de, og man kunne kigge ud over grønne mar-

ker, så for mig var det klart, at her havde han 

skrevet novellesamlingen De himmelske græs-

gange. Den var bare født ud af det her sted.

• Hvad siger ungerne til sådan noget?

- Jamen, de er jo vant til, at det drejer sig 

om forfatterhjem eller kunstmuseer.

• Og fodbold?

- Ja, og fodbold. Til gengæld er der ikke 

noget med kirker eller slotte eller Disneyland.

• Hvilket forfatterhjem har så inspireret dig 

til Alfred og gabestokken?

- Ha. Den kom jo ud af, at jeg var til en 

auktion, hvor et kunstværk i form af en ga-

bestok blev udbudt. Jeg var den eneste, som 

bød på den. Jeg syntes, den så lidt sær og 

skæv og måske lidt ensom ud derovre i hjør-

net. Så jeg endte med at få den.

• Kan du huske, hvad du bød? 

- Nej, men det var ikke meget. Den er hav-
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Inspirationen til Alfred og 

gabestokken startede med, 

at Jesper Wung-Sung som 

den eneste på en auktion 

bød på – og "k - et kunst-

værk i form af en gabestok, 

som sælgeren havde oplyst, 

hed Alfred. 


