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med at lade latter af de indfald der kommer være en æstetik i sig selv. Give slip. Affotografere latter. På mit

natbord ligger Storm P., Woody Allens to bøger og Grouchos selvbiografi. Jeg er selv storforbruger af lyrik og
romaner, men jeg synes der er skrevet så mange betydningsfulde ting, at man ligeså godt kan begynde et nyt
sted. Alene Selma Lagerlöf som jeg læser nu. De er ligesom Beethovens symfonier. Fuld af muligheder for at

føle de menneskelige følelser. Det tager, synes jeg, et helt liv bare at orientere sig nogenlunde i al den
fremragende litteratur som findes. Men det betyder for mig ikke at litteraturens tidsalder er forbi. The Other
Newspaper er et kludetæppe af uhøjtidelige, forgrinede og alvorlige tekster som taler med den komplekse

virkelighed vi lever i i år 2018. Ikke 1918."
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