Prøveklud i sit eget p
Forfatter Carsten Graff
har gjort karriere i ufor
beredte foredrag om at
lyve, stjæle og være utro.
I folkeskolen var han en
rod, men så blev han it
mand. Siden førte skils
.misse og et selvmords
forsøg ham ind på en ny
levebane, og nu er han
aktuel med en bog om
sine erfaringer med at
leve polygamt.
SUNESOLUND

epressionen vendte totalt op og
ned på Carsten Graffs liv.
Det lignede ellers i midten af
1990'erne en lovende karriere for it·man~
den. der arbejdede som konsulent forlek
nologisk Institut. Men så blev konen gra
vid. Og før barnet var født, kunne de vor- .
dende forældre ikke holde ud at snakke .
sammen.
JJ Jeg havde en stor kommunikationsud..
dannelse, arbejdede som kommunikati~
onsekspert og holdt kurser i det, men jeg
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kunne ikke snakke med min kone. Havde
jeg nu væretJ!ll,r~.~~unikations
ekspert, så havde vi kunnet finde ud af
det. for så havde jeg forstået, hvad der fo
regik I stedet blev vores konflikt et stort
mysterium for mig«, fortæller Carsten !K~n~f1l0REY~ Carsten Graft følger ikke
Graff.
med i nyheder og forbereder sig Ikke, når

I udsendelsen kunne man opleve

Carsten Graffs ene kæreste blev gra

gede på gravsten på Vestre Kirkegård i KØ
benhavn. Og en dag fandt han sig selv på
AlJholt, hvor han barfodet gik rundt om
Øen og badede i vinterens frostldarevand.
i ugevis snakkede han ikke med andre
fTlenneslcer.
))Teg var helt nede i kælderen, havde et
sortsyn og var i kontakt med nogle eksi~
stentie)ie tanker, som jeg ild<e var vant til.
feg prøvede ild<e at forsvinde fra det ved at
drikke ener tage medicin. I stedet fordy"
bede jeg mig i smerten på den vildest
tænkelige måde, isolerede mig og slcrev
ait ned, hvad jeg tænkte og følte«.
"YD gange var jeg fast besluttet på at be
gå selvmord, og lige da jeg skulle til at gø
re det, slap smerten. Som jeg stod på kan~
ten og erkendte, at nu dør jeg, der gik det
op for mig, at jeg kunne dø. Så kom lettel
,en. og det gjorde mig glad igen. Jeg hav
de vilde udsving i den periode«(.
Depressionen varede i to år, og på den
tid udgav Carsten Grafftre bøger. Den før
st€ blev den prisbelønnede 'Samtaler
med et rtæ' fra 1996. ltods meget blande
de anmeldelser fik bogen stor opmærk

udviklingscenter for både erhvervsledere
og private, men især for ham selv.
Hans seneste bog, 'En ren forbindelse',
udkom i mandags. Ifølge Graff har den
været undervejs i 11 år med ham selv som
prøveklud. I bogen forsøger han at svare
på, om man kan leve i flere kærlighedsfor
hold på en gang i samme hus med fælles
børn, og om man kan elske sin kæreste så
højt, at man hjælper hende til at finde en
bedre kæreste end sig selv.
Beviset for det skrevne kunne man i sid·
ste uge opieve i billeder på DRZ's temalør
dag, hvor Graffs kærlighedsliv med to
kvinder og den ene kvindes anden kære
ste og deres børn blev skildret i en udsen
delse på en time.
»Jeg har længe søgt åbne forhold, men
jeg har haft svært ved at finde nogen, som
forstod det, for det handler ikke bare om
sex. Dertmodhandler detornat have flere
kærester, som elsker hinanden. Det har
været en hård omgang at udforske det po
lygame univers, for der er Ikke dgtig no
gen remingslinjer. Jeg har bare måttet le
ve i det, og det harværet ret syret«.

ret - på overfladen.
»Jeg spillede guitar, men det ga
anerkendelse. Så jeg levede i sky
mine to storebrødre, som var bed
ting.1 skolen var jeg ubehjæipsom
i engelsk og 03 i skriftlig dansk. Så
en skidt omgangskreds, drak mig
fuld og kom med i en slags rocker
hvor vi lavede indbrud og sloges
enderne«.

Hellere computere end sex

Han var godt klar over, at det var
bart. Og for at komme væk fra de
han som 18-årtg at søge til civilfo
på Bornholm, hvor han blev ud
røgdykker. Derefter tog han på O
Gymnastikhøjskole, hvor han fik
undervisning, fordi han »hverken
læse eller skrive«. Han kom i gang
iæse, og tilbage i Skovlunde blev h
gymnastiklærer på en folkeskole,
kort efter begyndte på hf
Som 23-årtg blev Carsten Graff
med hf og denne gang med helt an
rakterer end tidligere. Han flytted

forstå mig. Det skete
faktisk også. Næste gang
jeg blev gift og fik et barn~
var det med en kvinde, sorn
havde Læst mine bøger
Carsten Graff, forfatter og foredragsholder

projekt 'Prik til et tabu'
48 år, født i SkovLunde, hvor han også
er opvokset Er i dag forfatter, fore
dragsholder og selvudnævnt levefitosof.
Karriere: Var i slutningen at 19aO'erne

programmør for Sparekassernes Data
center og i første halvdel af gO'erne it

konsulent for Teknologisk Institut. Blev
derefter forfatter og har skrevet 10 bø

ger; hvilket har dannet grundlag for
hans foredragsvirksomhed, Stemnings-

hotellet.
Uddannelse: Uddannet cand.merc.

j

datalogi fra CBS,
Privat: Lever i et polygamt forhoLd med
flere kærester og har fire børn.

ting. I stedet dyrker vi ligegyldige vensl",
ber, vi aldrig ville drømme om at dyrke i
virkelighedens verdenil.

Et prik til de kollektive tabuer

Alle tanker i alle Carsten Grafts bøger tf
en slags selvrealiseringsprojekr. Hvor det
i begyndelsen handlede om it, udvildede
. emnerne sig til bredere hverdagsproble
::mer og kærlighed.

»Jeg havde ingen viden om, hvordan

jeg skulle håndtere min private situarion.
Jeg manglede forståelse, og mit mål blev
at møde en, som kunne forstå mig, for så
ville jeg kunne forløses. Jeg sktev derfor
bøger for at møde nogen, som ville forsTå
."(':I11ig. Det skete faktisk også. Næste gang
" Jeg blevgift og fik et barn, var det me,' er,
kvinde, som havde læst mine bøgene
Når man læser om folk, som har mød

fleve. at
graVid,
~renvar.

~mulige

der,'det
feren.
n Graffs
de med
ellerup.
eggepå
for den
menog
legeval·
{ kalder
nmen i
,ndoms·
sygepie
ekvaneIV ingen

ggen af
Ire til al·
o,fikoo
å fik jeg
g skide
rbande,
i week·

. ubold·
tvalgte
}rsvaret
Idannet
OlIerup
hjælpe
l kunne
.med at
an først
før han
•færdig
"dreka·
de sam

men med en engelsk kæreste, og det var i
deres lejlighed i Ballerup, at passionen for
it begyndte.
"Det er faktisk en rædselsfuld og kede
lig historie, for det begyndte med, at Vi
simpelthen kedede hinanden så meget,
at jeg begyndte at rode med computere
for at slippe for at være sammen med
hende. Det opslugte mig så mege~ at jeg
foretrak at nørde med computeren frem
for at have sex med hendeu.
Kon efter begyndte Graffat læse datalo
gi på Handelshøjskolen, og ved siden af
blev han ansat i Sparekassernes Datacen~
ter, hvor han var med til at programmere
tidlige versioner af webbank eller home
banking, som det hed dengang. Som
8o 'erneblevtil90'eme, bJevCarsten Graf!
cand.mere. i datalogi og ansat som it·kon·
sulent på Teknologisk Institut og popu·
lær klummeskriver om it for både Ber·
lingske Tidende og Computerworld.
It-manden som hader it
Få år senere blev han ramt af den depres·
sion, som dengang i 1996 satte gang i Car~
sten Graffs nye karriere som forfatter, fo
redragsholder og levefilosof. Det kalder
han sig, fordi han taler om hverdagens fi·
losofiske problemer. Første år, siger han,
holdt han mere end 200 foredrag. Og det
kan stadJg undre ham, at man kan tage
både 20.000, 30.000 og 40.000 kroner
for et times foredrag.
Carsten Graff var dengang opsigtsvæk·
kende, fotdi han var et paradoks: en fra·
falden computernørd, som havde levet
og åndet for it, men som pludselig gik
frem og kaldte it for I>uoget btas«. I dag 14
år efter står bogen for at skulle udgives i
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»jeg kender ikke til andre it·bøger. som
er aktuelle så mange år efter udgivelsen.
Men det er, fordi den bredt handler om at
føle sig fanget af en udvikling, som man

jeg manglede forståelse, og mit mål blev
at møde en, som kunne forstå mig, for s
ville jeg kunne forløses. Jeg skrev derfo
bøger for at møde nogen, som ville forst
IJ!ig. Det skete faktisk også. Næste gan
jeg blev gift og fik et barn, var det med en
kvinde, som havde læst mine bøge ru.
Når man læser om folk, som har mød
ikke kan undslippe. jeg bar selv modstræ eller oplevet Carsten Graff, siger de som
bende accepteret udviklingen og har en regel, at han er en meget særlig mand
Facebookprofilogenmobiltelefon.Ellers Personligt er hans mål at prikke til de
ville jeg da blive ensom, for bvem gider som han kalder for »kollektive rabuen
sende et brev i dag? Ikke mig«.
Eksempelvis om man kan have mere end
Problemet med teknolOgi og it er, me en fast panner.
ner Graff, at måske hjælper den os. Men vi
»Det har været bårdt at leve polygamt
glemmer tit, at den skaber en masse nye., det er som at køre i den modsatte siden a
problemer, som vi vælger at overse. Der- ' , vejen, for vores kultur er indrettet til mo
med sker det omvendte af, bvad man Io nogami. Det er eksempelvis meget mær
ver. Som ekseIfipel, forklarer han, var ar· keligt for mine børn, som ser på dere
gumentet i 9(,)!e~e,at it ville spare tid og venner. Og det er jo naturligt, når al litte
give mere fritid; Men It spilder tid, siger ratur og alle film handler om to menne
han.
sker, som får hinanden og lever lykkelig
»1 arbejdet bruger vi nu mere tiø på ad· til deres dages ende«.
ministration, og jeg plejer at bruge ek·
Et af eksperimenterne med det polyga
semplet med sodalrådgiverne, hvor uno me forhold har været, om man kan indfe
dersøgelser viser, at de I takt med indfø re næstekærlighed i ægteskabet
relsen 'af it næsten ikke har tid til at tage
»At indføre næstekærligbed og sætt
sig af mennesker mere. Og privat lever vi dethøjere end sit eget ego, det ktæver nD
et pseu80liv på nettet ved siden af virke get De fleste kan det med små børn, men
ligheden, hvor vi ikke mærker og føler næsten ingen kan det med deres kære
ster. Lad os sige, at min kone synes, at du
er den mest fantastiske mand, så ville je
introducere jer for hinanden og sige det
At sætte hendes velbefindende højer
end mit og se muligheder for hende, de
er ligesom filosofien iat komme ben til a
leve heltåbent<t
Spørgsmålet ommonogami og polyga
mi er langtfra de ~neste tabuer, Carsten
Graff har pillet ved. •,men har dog hel
vejen været den sarrMie, nemlig at vi ska
være ærlige over {o~yores selv og vore
drivktaft. Derfor haf!'man kunnet finde
undervisningstitler som 'Lær at lyve p
ærligVis', 'Stjæl med god samvittighed' o
Vær tromod din utroskab'.
Det er den hæmningsløse omgan
med tabuerne, der har gjon ham kend
som en anandets mest ublufærdige fore
dragsholdere, som folk elsker. Eller hader
Ualmindeligt er det ikke, at det er folk
som udvandrerfra hans foredrag.
sune.soLund@pol.dk

