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Mette Thomsen er født (1970) og opvokset i Humlebæk.
Gymnasieårene tilbragte hun på N. Zahles gymnasieskole
i København hvorfra hun tog en klassisk-sproglig studen-
tereksamen i 1989. Som barn og ung har Mette Thomsen
både tegnet og fortalt mange historier, og i foråret og
sommeren 1991 gik hun på tegneserieskole i London (The
London Cartoon Center). 
Herefter vendte hun tilbage til København og begyndte på
jurastudiet, men efter to år sprang hun fra og videreuddan-
nede sig i 1993-94 som tegner på tegneserieværkstedet
Fort Kox på Vesterbro i København. 
Som 24-årig debuterede Mette Thomsen med romanen Af
en superhelts bekendelser (1994), der efter kort tid udløste

et arbejdslegat fra Statens Kunstfond. Året efter begyndte hun at studere psykologi
på Københavns Universitet og udsendte samme efterår sin anden roman Plastic
(1995), der fik stor opmærksomhed i medierne og solgte mere end 9.000 eksempla-
rer. 
Siden har Mette Thomsen skrevet romanen Hajfyldte farvande (1996) og ungdoms-
romanen De levende døde (1999). I 1997 modtog Mette Thomsen igen et arbejdsle-
gat på 40.000 kr. fra Statens Kunstfond. 

Plastic:
Mette Thomsens roman »Plastic« handler om en kvinde, der søger det perfekte. Ikke
det perfekte liv, ikke det perfekte rent menneskeligt, men det perfekte udseende, det
Barbiedukken præsenterer de små piger for, den perfekte og utroværdige idyl, vi hver
eneste dag bombarderes med i reklamer og dårlige film.
For i reklamernes verden går man aldrig på WC. Der er ingen, der lugter grimt, sex er
altid vellykket og kombineret med en god kop kaffe, børnene er søde og artige, fade-
ren en flot og veltrimmet mand, moderen yndig og velklædt, familien en lykkelig ker-
nefamilie, der bor i smukke huse, og ægteskabet eller parforholdet lidenskabeligt,
trygt - og sterilt.
Den verden vil Mona indlemmes i. Når man ser ud som kvinder på reklamer, så er
man nogen, bliver regnet for noget, bliver lagt mærke til. Så lever man sit liv i højde-
punkterne - hele tiden. Så er der ikke dødssyge søndage, hvor man keder sig og er
smådesperat af ensomhed. Så er man centrum i cafeen med den rektangulære bar
og skal ikke længere tilbringe lang tid på toilettet for ikke at blive taget i at være helt
alene, så skal man ikke længere kæmpe for at få den albue op på baren, som sig-
nalerer, at man er en af vennerne.
Mona mener, at mærkevareforretningernes plasticposer udstråler identitet. Så gør
det ikke noget, at posen er tom. På samme måde ved Mona, at den dag hendes for-
vandling fra Mona Hansen til Mona Popcorn er fuldbyrdet med gennemgribende pla-
stickirurgiske indgreb som midler - den dag er Monas lykke gjort.
Men Mona glemmer at tage højde for virkeligheden, selv om hun gør hvad hun kan
for at fortrænge den. Og virkeligheden materialiserer sig for Mona i form af Vera,
Monas nye nabo. Hvor Mona er steril, kold og afstumpet i sin voksende skønhed, er
Vera spillevende. Veras lejlighed har sjæl, hun bor der virkelig, mens Monas er en



station på vejen til Askepots slot. Hvor Mona gør sig frygtelig umage med sit udseen-
de - altid - så er Vera fin med mascara, når hun går i byen. Og hvor Mona er en bril-
lant skuespiller under sine mislykkede samlejer, som hun er nødt til at distancere sig
fra, fordi sæd der løber ned ad benene altså er ulækkert, ja så er det Vera, der ræk-
ker ud, rører ved Mona og endda kysser hende. Hun vækker følelser hos Mona, der
ikke passer ind i Barbiebilledet. Hun trænger sig ind i Monas tanker og distraherer
hende på vej til det store mål. Og da Mona under en kaotisk og voldsom kærligheds-
oplevelse med Vera i fem minutter føler sig hel og virkelig, så flygter Mona. For Vera
har rørt ved hendes blødende hjerte. Og det passer ikke ind i billedet af den Monalisa
med det uudgrundelige siliconesmil, som Mona ved er billetten til ikke længere at væ-
re usynlig i cafeen med den rektangulære bar.
Men kærlighed er ikke sådan at få has på. Og selv om Mona forelsker sig i den ligeså
perfekte Magnus Nemo (!) og opdager at det kan være svært at tale sammen, når det
viser sig, at udseendet alene ikke kan bære et fællesskab, så bliver Vera ved med at
kæmpe for en noget mere nærværende kærlighed. Og da virkeligheden ikke kan
fjernes med to panodil, så bliver Mona nødt til at slå Vera ihjel med sin yndlingspla-
sticpose, BR-posen, der selv om den er barnlig, passer så godt til sort.
På sin bryllupsdag bliver Mona fængslet for mordet på Vera. Hun er lidt forbavset
over det, for hun har jo ikke slået Vera rigtigt ihjel, bare fjernet hende fra sit univers.
Mona bliver dømt, ikke til fængsel, men til behandling på et sindssygehospital. Og
der oplever Mona sin sidste operation, da hun får det hvide snit. Og den operation vil
sende Mona i lykkeland. Med en kyllingehjerne som helt naturligt giver den mangel
på udfordringer, hun har stræbt efter så længe. Og således bliver Mona Hansen med
det perfekte udseende og med plasticposer, der matcher til tøjet til byens sødeste
posedame, som lever i sin egen fantasiverden med mødre i Lene Sand tøj, der ser-
verer kakao for sine børn ved det store træbord i det rustikke landkøkken.
Mette Thomsen har skrevet en knusende god roman om de vrangforestillinger, vi
hver eneste dag præsenteres for i dameblade, aviser og fjernsyn. Om lykken man
finder i en fedtsugning og ikke længere på bunden af sagosuppen, om myten om
evig ungdom som det eneste saliggørende, og om, hvad bevidstløs følgen en trend
kan gøre ved et menneske. I »Plastic« sætter Mette Thomsen sagen på spidsen, og
romanen bliver mere og mere grotesk, efterhånden som den skrider frem. Dette un-
derstreges kraftigt af de Barbiebilleder, der indleder hvert kapitel. Scenarierne fjerner
sig mere og mere fra Barbies lyserøde idyl med actionmanden Ken ved at forfatteren
sætter de vante rammer op med plettede dalmatinere og den lyserøde cabriolet og
så samtidig lader Barbie få bihulebetændelse og tvære det grøngule snot ud på
væggene i det idylliske Barbiehus i tre planer. Billederne følger og afspejler, hvad der
sker med Mona, men i endnu mere forvrænget forrn, morsomt på den ene side og
ubehageligt på den anden.
For »Plastic« er morsom i sin præcise satire. Men den er også dybt alvorlig og vold-
som i sin fortælling om et helt forspildt menneskeliv, om pigen, der var så fikseret på
det ydre så hun aldrig fattede, at man ikke kan forkaste følelser, liv og engagement
uden at komme til at betale dyrt for det.



2 anmeldelser af bogen:
Politiken

Mette Thomsen: Plastic. Roman (Lindhardt og Ringhof, 130 s., indb., kr.
198). Udkommer i dag.
Af John Chr. Jørgensen
Efter den kometagtige debut med femi-thrilleren Af En Superhelts Bekendelser lander talen-
tet Mette Thomsen med et bums på jorden i Plastic. Det er en miniroman uden overraskende
action, og dens forvandlings- og perfektionstemaer er set stærkere iscenesat før, f.eks. af
Dorrit Willumsen og Vita Andersen.
Den 20-årige Nørrebropige Mona Hansen lever et punktliv på caferne. Hun vil kun foretage
sig 'visuelt fungerende ting'. Ved at arbejde sort i videoshoppen sparer hun op af bistanden
og skaffer penge til en række plastiske operationer, der skal få hende til at se perfekt ud. Det
lykkes hende da også - under købenavnet Mona Popcorn - at opnå sine drømmes mål: at
komme på tv-skærmen. Men den lesbiske nabopige ødelægger det hele med sin lidenskab.
Mona vil ikke have rodet op i sine følelser. Hun kvæler naboen og finder den perfekte fyr til et
kirkebryllup. Så dukker politiet op og spolerer glamouren. Mona får et lille ekstra kirurgisk
indgreb, denne gang i hjernen. Og i en epilog kaldet 'Happy-End' ses hun som sindssvagt
lykkelig posedame i det københavnske bybillede 15 år senere.
Romanen hænger såmænd godt nok sammen. Plasticposen er et bærende symbol: Det er
plasticposer med mærkenavne, Mona går efter i butikkerne. Det er med en plasticpose, hun
kvæler naboen. Og til sidst sidder hun altså der på risten med alle sine plasticposer. Kon-
struktionen smager af, ja, plastic.
Man smiler anstrengt ad de satiriske indslag (en effektiv sagsbehandler ved navn Frank Dal-
gaard) og gyser ganske let over de ekstreme påfund (kirurgisk etablering af ny jomfruhinde
før brylluppet). Men samtidig bedrøves man igen og igen af det uopfindsomme plot og de
PCB-skabte psykologiske pointer.
Mette Thomsens distancede fortælleteknik og glatte sprog skal have et mere spændende
stof at lege med. Plastic er bare for femi-let, og praktisk taget uden sugeevne.

Ekstra Bladet

Mette Thomsen: Plastic. Roman. 130 sider. 198 kr. Lindhardt og Ringhof.
Bogen har fået tre stjerner.
Af Hans Fl. Kragh
Mette Thomsens første roman handlede om en menneskelig tegneseriefigur. Denne her om
en menneskelig Barbiedukke. Mona Hansen får efterhånden plastikopereret sit oprindelige
legeme, øjne, næse, bryster og sørme også en ny mødom, så hun kommer til at ligne forbil-
lederne i tv-reklamerne og modeverdenen.
Det er altså forfatterens satire rettet mod den kunstige idealer, som nogle kvinder måske har.
Mona har en nabo, Vera, med efternavnet Antroph, der som bekendt ligger tæt på det græ-
ske ord for menneske. Hun repræsenterer det virkelige liv, altså alt det, som Mona fornæg-
ter. Og selvfølgelig går det galt for Mona - og for Vera, for vi kan jo ikke lide alt det kunstige,
men elsker alt det naturlige.
Som man kan forstå, er symbolikken til at tage og føle på. Den hævede pegefinger rejser sig
fra hver af bogens sider, og forfatteren blander sig, hvis vi tungtopfattende læsere ikke skulle
forstå det enkle budskab, som allerede H.C. Andersen var fremme med i 'Nattergalen'.
Mette Thomsen skriver ganske godt, sproget flyder let og ubesværet, stilen holdes, derfor
den tredje stjerne. Men så heller ikke mer.
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