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BERØMT ROMAN
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En af de rctnaner. der i de sene.e a. id. vått mest
opsiEt ver.len ovet, er "SØN ÅF DE SORTE", skrevet
al den talentlulde neeertotatter RTCHARD WRIGHT.
llan lodtes på en planta'e i nærheden af Nalchez, l'[is
sissippi, i 1908, men gennem llele sin bandom flyttede
han l.a sted til sted- Som 15-å.ie forlod han hjemmet og
vaqabondcrede eennem Staterne. tlan p\rvede alt mu-
liet arbejde, var talle.kenvasker, tjener, landarbejde. og
meeet andet uden at lole sig tiureds. I .lisse & optat
tede ltan den e.ænse, der skiller de ta|rede fra de pti-
viligercde tuide. Tusinder sn1å tine mindede ham da{'
lig om, at han allercde fra fodslen var mærket med et
uoretstigeligt handicap. Omsid* ålev &an assisfenl pr)
et postkontot og fik lid til at dyrke sin interesse lor lil
teratur. Nalnlig rc. han oplalel af.liinc?air /-etr'i"tr og
T heo.tore Drciserc rcnanet. Ilan bcgyn<{Ic sclr at
skrive og s?og igennenl nled norc esamli,l|en "OnkelTonls bot'l". Det var doe lørst »pd <lett chokerendc
.oman "Son al de Sotte". hah |andt et rc lctlskendt

ller q ttet en neger, der sclt lorer or<lct pu snrc
rucefælle.s vegne. Bogen har sn sro. slåekftft, tordi <len
uden at vere sentinental er owrvældende (lra atisk,
og det et ikke uden erund, at den anlerikt lskc ktitik
har &aidl Riclard lVriEht »Den sorl€ Dosroiersln,.

Nu et dennc berømte ro an Eenskabt solrl. lilt . Ofte
iorranskes en boe t e.l at lilmatiserc:\. Det et ikke sket
het. Iotfattercn hat udatbe.idet Drånuslrrptel saDrrren
ntect <len ttanske instruktor PieNe Chenal. det overtalte
Richa l lvieht til at spillc horcdperconen Bieger l'ho
nras. l)et er,rans deb,f sorr skuæpill(|. nrc,1 llan har
sin .accs drarralis&e lalcnt oE desudan ke»det l]€n Big
let be(l.e end noeen an<len.
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RiCge. Ihomas besopq si, ke.?in Be'.i?.rlears

Handlingen
toregår i Chicago, deD mægtigc storby \ed Michigånsøen med

de pragtfulde skyskrabere, overvældende rigdom og græn§elos

elendighed. I et af de mest berygtede kvårterer, det såkaldte

"Black belt", hror d€t fåNede prolctariat leye., bor den unge

ncger Bigger Thomas sammcn med sin mor og søskende i en

ussel l-værelses lejlighed i en forfalden rønne. Farnilien har tid
ligere levet i Sydståtcrnc, men efte. åt Biggers får blev lynchet
sf de hvide, flyttede mode.en mcd sine børn til Chicago. og her

har hun søgt at klare udkommet.
Bigger Thomas e. hend€s stolthed oC håb. llån drømmer som

andre unse mænd om at drive det til noget, allerhelst vil han

være flyver. Det kan ikke lade sig gøre, fordi de hv c sætter
nøje grænser for, hvad de farvede må beskæftige sig med. Bitter
og modløs tilbdnger han sin meste tid med at strejte om sam

men med jævn.ldrende kammeråter, det kun tænker på at gøre
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€t Iodt kup. Ilans brnvc mor synes ikke om det. og cndnu

mindrc tiltalcr (lct hende,.t han ha. fundet sig en kære§te i op-

vx.tningspi,IcD Bcssic Ilcars.
Onrs o lir Bi,Iger sin sto.e chancc gennem en socialhjæl

pcrskc, tler har aDbelalct hom til nrillioDæren Dalton. Bigge. er

drgtig til rt køre bil, og håD får nu plads som chauffør hos dcn

rigc familie. Dalron ser bort fra, at Bigger tidligde har været i

k,inllikt med loven. Bådc han og hans kone, som cr blind, nærer

en !.rrm intc.essc lor den fattige farvcdc bcklkning oe vil gerDc

hjælpe dcD unec mand. Bigger er oplyldt af forundring ovcr Dal
tons luksuøse hjenr, cn ncrkclig kontr.rst ti1 de fattige omgivcl-
ser, han se]! konmer fra. HaD led godt, at en del at denne ris
donl stammer fra dc indtogtcr. som Dålton hlr ved at udle.i!
\in( lortahlnc hurr iJrrrnkrarterct trl l,'Je Irrisrr.

Daltons dattcr, d(n blonde,\'lary, cr cn ung dame mcd yderst
Irisindcde anskuclscr. Bigger korcr for hcnde allercde den førstc

Bessie syn(e. "The dtea,nihg kind 
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»JeC vilte blot takke Dem lor De.es sane".



dag. l'orældrenc tror, at hån korcr hcnde til universitetct. mcn i
stcdct for træffcr hun sin kæreste, den uDge Jan Erlone. Han er
stærkt politisk irteresscrct og ff ravnlig optagct aI åt skaffc
ncgcrbcfolkningen bedrc kår. Ovcr for Bigger anslår han straks
en hjcrtclig kanmeråtlig tone, som gør nege.€n usikker, fordi
hrn ikkc kan ovcrvinde sin mist.o. Otn åftcnen korer han rundt
i b)cn mcd det unge par. oe dc besøecr cn ncgcr"nrtklub »Ernies
Palace(. Netop den atten debuterer Bessie Mears som saneer
indc. Værtcn cr forclsket i heDde og har derfor givct hcndc
dennc chancc. Hun klarcr sig udmærkct, og Mary er så begej-
stret for den sortc saDgerinde, at hun bagefter opsøge. hende i
garderoben og siver hcnde en o.kid6.

Jan og Mary d.ikker stærkt i altencns lob. IIaD trgcr alsked
mcd h.ndc vcd Daltons residcns. 11åry cr nu så omtåget, at hun
ikkc kan stå på bcnenc, og Bigger er nødt til åt hjælpc hendc
op. ,Uens han cr inde på hcndcs værelse. kommer hendes blinde
mor tud. Biggcr cr anest for. at Mary skal røbe ham - hån vcd,
at dct kan kostc ham livct -- og h.rn trykkcr cn pude o\.cr den
uDgc pigcs rnsiet, lor at huD ikkc skal tdlc. Da don ga'nle dåmc
har iorlaclt værclsct, opdngcr hiln til sin rædscl, åt Mary cr
k\alt.

Næstc Norge,r cr larnilicn l)alroD chokcrct ovcr, at rUl.y cr
sporløst lorsvuDdct. og detektilcn lJritten blivcr tilkaldt. Biggcr§
Iorklrring tr(kr rå. .rt Jrn llrlollc cr dcn skyldigr, og dcn ungc
rnand.trresterrs, skont ha» cncrgisk hævclcr, !t hin ov!.hovcdct
ikkc h.r \,crct i l).lt(rrs hus otn Dattcn. R.po.tcric strommrr
til lor rt horc nlt oDr dcn rnærkcliec sAg, og dct scr ud til, At

rnillionltrli{cu cr blcvet kidnappct. Snart eftcr Btslorcs Bigger
so» geningsrrandcn. IIan må ilygte og skjulcr sig samrtlc,l mcd
Itcssic; ct forl.rdt hus. Iiiter en d.nmatisk iorloigclsc langes hån
il politiet. Ilr. ,Urx, cD rt.lan Irrlo,res partifæller, påtagor sig
dctcDsor.tct. IIaDs opgarc cr varskclig, og dcn blive. ikkc lct
tcrc, dn det opkhres, nt Biggcr også hrr dræbt sin ki:restc. I
begge tillældc har angston gjort ham til mord€r. LIan dommcs
til doden. mcn indcn dommcD eksckvercs, takkcr hnn dem. dcr
hsr villct hjælpc hårn.



»Hvis nu ie ghavde d.æbt hen.le? Hta.l rilte ieE si Eøte?"

"Sot.n vil ikke skinne lot os merck
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