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Jeg ville ønske, at jeg kunne sige alt, hvad der er at sige, 
med et enkelt ord. Jeg hader alt det, der kan ske mellem 

begyndelsen af en sætning og afslutningen af den.
– Leonard Cohen, The Favorite Game

Hvad er en Digter? En Digter er et ulykkeligt Menneske, 
hvis Hjerte er sønderrevet af hemmelige Lidelser, men 

hvis Læber er så forunderligt formede, at når Suk og Gråd 
undslipper dem, så lyder det som den skønneste Musik.

– Søren Kierkegaard, Enten-Eller



12

1

AKKoRdens Rod

Leonard Cohen begravede de første ting, han overhovedet skrev. Da 
hans far døde, sprættede han sin butterfly op, syede en besked ind i den 
for så at begrave den i sneen i den lille have bag hjemmet i Montreal. 
For en niårig dreng var det en voldsom og symbolsk gestus. Faktisk 
foretog Cohen sin egen private begravelse, hvor han erstattede et ydre 
udtryk for sorg med prosa. Beskeden bevarede også en forbindelse 
til faderen, som blev genskabt, hver gang han komponerede. Kunst 
og sakramente, ritual og skrivning, smeltede sammen.
 Den dag, begravelsen fandt sted, var også hans søsters fødselsdag, 
men det var der ingen, der tænkte på. Først senere på aftenen, da de 
to børn grædende betroede sig til hinanden om, hvordan de havde 
set faderen i den endnu åbne kiste hos bedemanden, kom det frem. 
Cohen bad sin søster om ikke at græde, fordi det skulle være en festdag, 
men ingen af dem kunne ryste dagens dominerende billede af sig: 
Deres fars ansigt, strengt i døden, som det havde været det i livet.
 Faderens død i januar 1944 var en central begivenhed i Cohens 
ungdom og forsynede ham med et rationale til at skabe kunst. Som 
han forklarede i The Favorite Game: “berøvelse er poesiens ophav.” 
Den sendte ham også ud på en søgen efter en række fædre/lærere, 
en søgen han har fortsat til denne dag. Psykologisk set befriede 
faderens død Cohen i den forstand, at den lod ham forfølge sine 
egne interesser, uden at nogen blandede sig i det, men den satte ham 
også i bur ved at påtvinge ham rollen som den erstatningspatriark, 
der havde ansvaret for familiens velfærd, selvom han samtidig var 
fuldstændig afhængig af sine onkler.
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 “Hvordan var det ikke at have nogen far? Det gjorde én mere 
voksen. Det var dig, der skar kyllingen for, dig, der sad, hvor han 
havde siddet,” svarer fortælleren i The Favorite Game. Som med så 
meget andet af sit arbejde transformerer Cohen det psykologiske til 
noget åndeligt: “Hans fars død gav ham et strøg af mystik, kontakt 
med det ukendte. Han kunne tale med større autoritet om Gud og 
helvede.” Tabet af faderen efterlod et varigt mén, hvilket Cohen i sin 
første roman definerede som “hvad der sker, når ordet bliver til kød 
og blod.” Sedlen i butterflyen har været den talisman, han har båret 
hele livet: “Jeg har gravet i haven i årevis og ledt efter den. Måske er 
det at kigge efter den seddel i virkeligheden det eneste, jeg gør.”

***

Cohen voksede op i Westmount, kvarteret for det bedre borgerskab 
i Montreal på skråningerne af Mount Royal. Det murede, toeta-
ges tofamiliehus ligger op til Murray Hill Park, et åbent område 
der forbinder de store villaer med Côte-St-Antoine, hvor Shaar 
Hashomayim-synagogen udgør næsten en hel karré. Parken giver 
også udsyn over St. Lawrence-floden mod syd og Montreal mod 
øst. Fra den lukkede veranda på anden sal i huset kunne Cohen se 
byen i det fjerne eller udspionere de elskende par i parken neden for 
huset. Han skrev senere, at parken “gav næring til alle de sovende i de 
omkringliggende huse. Det var det grønne hjerte”, som forsynede de 
legende børn med “heroiske landskaber ... når ammer og barnepiger 
gik rundt på stierne med dem, så de kunne beundre skønheden.”
 Indtil 1950 havde Cohen et lille værelse på bagsiden af huset ud 
mod parken. Da Cohens mor, Masha, giftede sig igen i 1950 og 
stedsøsteren kom ind i familien, opgav Cohen sit værelse og flyttede 
ind i det, der engang havde været biblioteket. Hans seng, kommode 
og to reolvægge stoppede med bøger fylder stadig værelset, hvor der 
også står et skrivebord ved vinduet.
 På væggene hænger et billede af hans far og fotografier af Cohen 
og hans søster Esther i deres kandidatkapper fra McGill-universitetet. 
Der er også et billede af Cohen, der beder iført et tallit (bedesjal) 
og tefillin (symbolske repræsentationer af de ti bud, som faktisk er 
læderstropper fæstnet til to små kasser med dele af Toraen, som 
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man bærer til den daglige bøn) ved Grædemuren i Jerusalem. På 
boghylderne står læderindbudne udgaver af Chaucer, Milton, Byron, 
Scott, Longfellow, Wordsworth og Palgraves Golden Treasury. Bøgerne 
fik hans far forærende til sin bar mitzvah, og de er gået i arv til søn-
nen. Daily Prayer Book fra United Hebrew Congregation, som hans 
mor fik, står øverst på en af boghylderne sammen med Ozar Taamei 
Hazal, Thesaurus of Thalmudical Interpretations, en syvhundrede sider 
lang bog, som Cohens bedstefar på mødrene side, Rabbi Solomon 
Klinitsky-Klein, har samlet.
 Der står også digte af A.M. Klein, Canadian Constitutional Law 
af Bora Laskin, Writers Market 1957, The Criminal Code of Canada 
1953-54, Marianne Moores samlede digte, Harmonium af Wallace 
Stevens, Audens samlede kortdigte, A History of Sexual Customs af 
Richard Lewinsohn og A. R. Allinsons Torture of the Christian Martyrs. 
Her er også Matthew Arnolds digte, Scotts Lady of the Lake, Walt 
Whitmans Poems, Robert Louis Stevensons Poems, Memoirs of Napoleon 
og, indbundet i hvidt læder, Dantes Divine Comedy. Her kan man 
se glimt af Cohens forskellige indflydelser og tidlige ambitioner, 
inklusive hans tidlige interesse for at blive sagfører.
 På væggen hænger der også et portræt af Cohens far Nathan, som 
viser en velklædt, alvorligt udseende mand med tilbagestrøget, slikket 
hår, et veltrimmet overskæg og store, gennemborende øjne. Han var 
kendt i familien som Nat og foretrak at klæde sig som edwardiansk 
englænder. På billedet er han iført et engelsk jakkesæt med “al den 
engelske reserverethed, som kan væves ind i et stykke stof.” Billedet 
afslører intet om hans invaliditet eller dårlige helbred som resultat 
af krigen. Han ser solid og middelklasseagtig ud, men han led af for 
højt blodtryk og blev rød i hovedet, når han blev vred, hvad han ofte 
gjorde. Han havde en udpræget fornemmelse for at tage varsler, og 
Edgar Cohen, Leonard Cohens grandfætter, der var tyve år ældre end 
ham, mindedes, hvordan Nathan Cohen engang i synagogen vendte 
sig om mod ham og sagde: “Jeg vil aldrig komme til at opleve min 
søn, Leonards bar mitzvah.” Og han fik ret. En anden gang, da den 
unge Cohen ved en fejl kom til at recitere Kaddishen, bønnen for de 
døde, i stedet for Kiddushen, velsignelsen af vinen ved aftensbordet, lod 
hans far være med at afbryde ham, men mumlede i stedet resigneret: 
“Lad ham bare fortsætte; han får tidsnok brug for at bede den.”
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 Nathan Cohen var uddannet ingeniør, men spillede en vigtig 
rolle i familiens konfektionsfirma. Cohen beundrede ham, men i 
Cohen-familien som helhed var han med Cohens ord “den jagede, 
den digteragtige, den der uskyldigt leger med mekanisk legetøj, den 
sukkende dommer, der lytter, men aldrig dømmer.” Da han døde, 
blev familiens livsgrundlag pludselig revet væk under den: “Han døde 
fuld af myter og hævn og blev overlevet af en søn, der allerede var 
overbevist om skæbnens valg. Han døde med blod i spyttet, mens 
han undrede sig over, hvorfor han aldrig var blevet formand for 
synagogen. Noget af det sidste, han sagde til sin kone, var: ‘Du skulle 
have giftet dig med en ambassadør’.”
 Et fotografi af Cohens far og mor ude i haven viser en smilende 
kvinde, elegant klædt, en anelse højere end sin mand. Mand og kone 
kigger stolt ind i kameraet, moderen med et spørgende, mistænksomt 
blik, faderen med et mere imposant, lettere stift ansigtsudtryk. Nathan 
ser sheikagtig ud med cigar, knaphulsblomst og gamacher. De blev 
gift i 1927.
 Cohens mor stammede fra Rusland og var et eksempel på denne 
nationalkarakter: skiftevis melankolsk, følelsesfuld, romantisk og 
livlig. Suzanne Elrod, mor til Cohens to børn, husker hende som 
Cohens “mest sværmeriske åndelige påvirkning”. Ifølge Mashas 
steddatter, Roz Van Zaig, havde Masha “flair for det bohemeagtige”. 
Hun var ret musikalsk og sang ofte europæiske folkesange på russisk 
eller jiddisch derhjemme. Da hendes søn lærte at spille guitar, sang 
hun til i strålende kontraalt. Hun var dramatisk og kraftigt bygget, 
og hun havde sans for madlavning. Til at begynde med stødte 
Mashas personlighed an mod Cohen-familiens formalitet. Hendes 
engelsk var ikke godt, og hun talte altid med dyb stemme og russisk 
accent; nogle i familien mente, at Cohen havde giftet sig under sin 
stand. Hun var uddannet sygeplejerske, og hendes omsorg, der var 
af afgørende betydning for hendes skrantende mand, medvirkede 
dog hurtigt til, at hun blev accepteret bredt i familien. Hendes 
løsslupne adfærd vakte dog en vis uro hos nogle af de mere satte 
onkler og tanter.

***
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Leonard Cohens oldefar, Lazarus Cohens ankomst til det landlige 
Ontario i 1869 var typisk for den jødiske immigration i Canada i det 
nittende århundrede. Han etablerede sig i Maberly og sendte efter to 
år bud efter sin familie, der stadig levede i det, der dengang var og nu 
igen er Litauen. I 1883 var han flyttet til Montreal, hvorhen hans søn 
var blevet sendt for at læse til præst, og hvor den jødiske menighed 
voksede støt. Lazarus kom fra en from og lærd familie og var en 
rabbiner, der havde valgt i stedet at blive forretningsmand i den nye 
verden. Hans yngre bror Hirsch var også rabbiner og blev siden hen 
overrabbiner for Canada. Han blev beundret for sin kraftige, dybe og 
klangfulde stemme, som måske ligger bag Cohens egen, særlige lyd. 
Lazarus viste sig at have talent for forretninger, og i 1895 blev han, efter 
at være flyttet til Montreal, direktør for W.R. Cuthbert & Company, 
et messing- og jernstøberi, der i perioden fra 1896 til 1906 drev det 
første jødiske entreprenørfirma i Canada. De havde en hel flåde af 
sandpumper og en kontrakt med regeringen om at uddybe stort set 
alle tilløb til St. Lawrence-floden mellem Ontario-søen og Quebec.
 Lazarus var stærkt involveret i det jødiske samfund og besøgte i 1893 
Palæstina som udsending for en jødisk bosættergruppe, hvilket var den 
første forbindelse mellem canadiske jøder og det land, de stammede 
fra. Han blev også formand for Jewish Colonisation Committee 
of the Baron de Hirsch Institute, som var blevet oprettet for at 
organisere bosættelsen af jødiske immigranter i det vestlige Canada. 
I 1896 blev han formand for Shaar Hashomayim-menigheden, en 
post han beholdt frem til 1902. Han havde et stort, hvidt skæg, 
foretrak et kultiveret engelsk frem for jiddisch og talte med en let 
skotsk intonation, da han havde slået sig ned i Skotland, inden han 
kom til Canada. Han døde den 29. november 1914 i en alder af 
halvfjerds år, to uger efter at han var blevet genvalgt til formand for 
synagogen. Han blev lovprist for at være hjemme i såvel Talmud 
som i engelsk litteratur og for at kunne bringe de gamle traditioner 
i overensstemmelse med den moderne kultur.
 I 1891 giftede Lyon Cohen, Lazarus’ ældste søn, sig med Rachel 
Friedman og fik fire børn: Nathan, Horace, Lawrence og Sylvia. Som 
sin far bidrog Lyon til grundlæggelsen af det canadisk-jødiske liv i 
Montreal. Sammen med Samuel William Jacobs udgav han den første 
jødiske avis i Canada, The Jewish Times. I 1904 blev han i en alder af 
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kun femogtredive valgt til formand for Shaar Hashomayim, den største 
og mest betydningsfulde menighed i Canada. Han var også medlem af 
bestyrelsen for Baron de Hirsch Institute i Montreal og blev formand 
for instituttet i 1908. Han omdannede instituttets bygning til det første 
aktive jødiske menighedscenter i Montreal og grundlagde det første 
Hebrew Free Loan Society og Mount Sinai Sanatorium i Ste-Agathe. 
I 1922 blev han formand for Montreal Jewish Community Council, 
som han havde været med til at grundlægge. Han var en engelsktalende 
“forstads”-jøde fra Westmount, en stærk modsætning til de jiddisch-
talende “midtby”-jøder fra St-Lawrence og St-Urbain Street.
 I 1900 var Montreal hovedsageligt befolket af fransktalende, men 
hovedsageligt styret af engelsktalende. To tredjedele af befolkningen 
var fransk og koncentreret øst for St. Lawrence Boulevard eller 
Strøget, som den kaldes. De engelsktalende boede i den vestlige del 
af byen, i de store huse på Golden Square Mile, i Westmount og i den 
irske arbejderklasseghetto, Griffintown. Jøderne havde hovedsagelig 
bosat sig langs Strøget, der dannede skillelinje mellem fransk- og 
engelsktalende, den forsonende geografiske opdeling mellem to 
ensomheder. St-Urbain udgjorde enklavens vestlige grænse, og mod 
øst gik den til St. Denis, mod syd til Craig og mod nord til Duluth. Det 
var først i begyndelsen af det tyvende århundrede, at der var tale om 
en jødisk indvandring af en vis betydning; antallet af jøder i Montreal 
mere end firedobledes fra rundt regnet 16.400 i 1901 og til 74.564 
i 1911. Det var stadig mestendels handelsfolk, kommissionsagenter 
og småfabrikanter, det drejede sig om.
 Lazarus Cohen brød med de traditionelle demografiske mønstre og 
endte med at slå sig ned i Westmount. Husene bygget af stenkvadre 
mindede om dem i Mayfair eller Belgravia, og fremviste således 
stiltræk fra såvel Tudor-tiden som gotikken og renæssancen inden for 
den samme gade, ja sågar i det enkelte hus. Hvad arkitektur, geografi 
og åndsliv angik, så lå det langt fra det fransktalende Montreal og fra 
det, der senere skulle komme til at gå under navnet French Fact.
 I The Favorite Game understreger Cohen Westmounts isolation ved 
at sætte kvarteret i forhold til Montreals karakter af immigrantby og 
den måde, hvorpå byen hele tiden mindede sine borgere om deres 
fortid. Byen, skriver han, fortsætter i det uendelige en “fortid, der 
havde andetsteds hjemme”:
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Denne fortid bevares ikke gennem bygninger eller monumenter, 
som let væltes over ende for profit, men derimod i dens borgeres 
bevidsthed. Det tøj, de har på, det arbejde, de udfører, er modens 
eneste forklædninger. Hver eneste taler sine fædres sprog.
 Nøjagtig ligesom der ikke findes nogen canadiere, findes der 
heller ikke nogen Montreal-indfødte. Spørg en hvilken som helst 
mand, hvem han er, og han fortæller om sin race ... I Montreal findes 
der ingen nutid, der findes kun fortiden og dens hævdede sejre.

***

Lyon Cohen var af den klare opfattelse, at en viden om jødisk historie 
var nødvendig for at kunne have selvrespekt, en opfattelse han gav 
videre til sønnen Nathan og barnebarnet Leonard. Viden om Toraen 
var uomgængelig, og det var af afgørende betydning at gøre gode 
gerninger (mitzvot). Lyon Cohen var aristokratisk og urban, mæglende, 
men også pragmatisk, en formidabel figur i det lokale, jødiske liv, 
specielt i forbindelse med krigsindsatsen.
 Lyon viede sit liv til at rekruttere unge, jødiske mænd til de 
væbnede styrker og oplevede at se to af sine sønner, Nathan og 
Horace (den tredje, Lawrence, gjorde ikke), drage af sted for at kæmpe 
i Royal Montreal Regiment. Han var formand for et nyt, nationalt 
hjælpeorgan, der sendte nødhjælp til europæiske jøder, som var blevet 
ofre for pogromerne, ligesom han blev formand for den nationale 
komité i Canadian Jewish Congres, hvortil han blev udnævnt i 
marts 1919 i Montreal. Hans hjem på Rosemount Avenue rummede 
bøger om jødisk lærdom og var stolt forsynet med en davidsstjerne 
på husfacaden. Han modtog jævnligt besøg af prominente jødiske 
ledere som Chaim Weizmann, rabbiner Stephen S. Wise og Solomon 
Schecter. Ud over at være dannet var Lyon også lidt af en dandy; han 
gik med en dyr stok, var altid iført de fineste jakkesæt og levede et 
komfortabelt liv med tjenerskab.
 I 1906 dannede han Freedman Company, et en gros-firma inden for 
beklædning, som skulle blive hovedforretningen for sønnerne Nathan 
og Horace (Lawrence drev W.R. Cuthbert, et messing- og jernstøberi 
overtaget efter onklen Abraham Cohen, som døde alt for tidligt i en 
alder af syvoghalvtreds). I slutningen af 1950’erne arbejdede Lyons 
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barnebarn Leonard kortvarigt i støberiet samt i forsendelsesafdelin-
gen i Freedman Company. I 1919 dannede Lyon Canadian Export 
Clothiers Ltd., som han også blev bestyrelsesformand for. Senere blev 
han formand for sammenslutningen af tøjfabrikanter i Montreal og 
direktør i Montreal Life Insurance Company. Det var meningen, at 
han skulle have foretræde for paven under en Europa-rejse i 1924, 
men dagen før det aftalte møde fik han et hjerteanfald. Han blev 
ført til et sanatorium i Schweiz, hvor han kom sig. Han døde den 15. 
august 1937, og en af dem, der bar kisten ud, var alkoholmagnaten 
Samuel Bronfman. Leonard Cohen var da tre år gammel.
 Leonards morfar, rabbiner Solomon Klinitsky-Klein, var en 
rabbinsk lærd. Han var kendt under tilnavnet Sar ha Dikdook, gram-
matikerprinsen, fordi han havde skrevet en encyklopædisk vejledning 
til oversættelser af talmud, A Treasury of Rabbinic Interpretations og en 
ordbog over synonymer og homonymer, Lexicon of Hebrew Homonyms, 
som blev lovprist af digteren A.M. Klein. Rabbiner Klein var som 
lærer noget af en konfrontationens mand, der var kendt for gerne 
at ville disputere.
 Rabbiner Klein, der var en discipel af Yitzhak Elchanan, en stor 
rabbinerlærer, var født i Litauen og blev forstander for en yeshiva i 
Kovno. Han og hans familie undslap jødeforfølgelserne i Rusland 
og Østeuropa og flygtede i første omgang til England, inden han 
emigrerede til Canada i 1923. Til at begynde med slog han sig ned i 
Halifax, men flyttede så til Montreal, hvor han havde korresponderet 
med Lyon Cohen om at bo. Venskabet med Cohen-familien førte i 
1927 til ægteskabet mellem datteren Masha og Lyons søn Nathan.
 Rabbiner Klein opholdt sig længere tid ad gangen i Atlanta, 
Georgia, for at kunne være sammen med sin anden datter Manya, 
som havde giftet sig ind i Alexander-familien fra Georgia. Han fandt 
rejserne strabadserende, da der ikke var mange jøder i Sydstaterne, 
han var på bølgelængde med, selvom familien Alexander holdt sig til 
en ortodoks praksis i et sådant omfang, at dens sorte tjenestefolk også 
gik med kalotter. Det store hus på Peachtree Avenue, der stammede 
fra før den amerikanske borgerkrig, blev et usædvanligt udtryk for 
konservativt jødisk liv i Atlanta. Her var det Manya, der herskede, og 
hun talte engelsk med russisk accent tilsat en sydstatsagtig dræven.
 Det endte med, at rabbiner Klein slog sig ned i New York, hvor han 
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kom med i en gruppe af europæiske, jødiske intellektuelle i kredsen 
omkring The Forward, det førende dagblad på jiddisch i Amerika, med 
bidragydere som Isaac Bashevis Singer. Det var imidlertid grammatiske 
og talmudiske studier, der optog rabbiner Klein, og han tilbragte 
hovedparten af sin tid med at studere i synagogen eller på biblioteket. 
Han besøgte ofte sin datter Masha i Montreal og boede også sammen 
med hendes familie et års tid i begyndelsen af 1950’erne. Som ung sad 
Cohen ofte sammen med “rabben” og læste Esajas’ Bog. Rabbineren, 
der allerede var oppe i årene, læste et stykke op sammen med Cohen, 
forklarede det på en blanding af jiddisch og engelsk, faldt i søvn og 
vågnede så pludselig op igen og gentog sig selv. “Han læste det en 
gang til med den samme entusiasme som første gang, og gav sig så 
til at forklare det hele igen, så hele aftenen sommetider gik med en 
enkelt eller to linjer,” mindedes Cohen. “Han var så fordybet i det, at 
han aldrig kunne holde op. Han var faktisk temmelig konfrontatorisk 
og krigerisk, når det drejede sig om rabbinske visioner.”
 Det var ikke, fordi Cohen var nogen hengiven læser af Biblen, at 
han sad og læste, men “fordi jeg gerne ville være sammen med min 
bedstefar. [Og] jeg var interesseret i Esajas på grund af poesien i det 
engelske frem for den på hebræisk.” Esajas’ Bog, med dens kombination 
af poesi og prosa, straf og tilgivelse, forblev en varig inspiration for 
Cohens arbejde og udgør en af adskillige kernetekster med hensyn 
til hans litterære og teologiske udvikling. Hans brug af ildbilleder i 
forbindelse med dommen og stien som vejen til tilgivelse stammer 
fra denne centrale tekst. Den profetisk destruktive tone i Esajas’ Bog: 
“Herren skal lægge jorden øde/og ... ” (24:1) viser sig tydeligt og 
gentagne gange gennem hele Cohens værk, både i personlige og 
politiske sammenhænge. Esajas udsteder også et edikt, som Cohen 
har fulgt: Drop illusionerne, afvis undertrykkelse, udryd bedrag.
 Rabbiner Klein havde et skarpsindigt talmudisk hoved af den slags, 
der kunne stikke en nål gennem siderne i en bog og vide præcis, 
hvilke bogstaver den gennemborede, mindedes Cohen. Selv da han 
blev gammel og endnu en periode boede sammen med Masha og 
hendes familie i slutningen af 1950’erne, fandt man hos rabbiner 
Klein en stor, omend ikke altid lige koncentreret viden. Han vidste, 
at han havde udgivet bøger tidligere, og at Cohen også havde udsendt 
et værk: Let Us Compare Mythologies (1956). Men sommetider, når 
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rabbineren mødte Cohen i hjemmet, blev han forvirret og spurgte 
sit barnebarn, om det var ham, der var forfatteren eller ej. Da Cohen 
udgav Spice-Box of Earth i 1961, dedikerede han den til mindet om sin 
bedstefar og farmor. Da rabbiner Klein døde i Atlanta, var han i gang 
med at skrive en ordbog uden brug af referenceværker. Cohen arvede 
hans tefillin såvel som hans ærbødighed over for profetisk jødedom. 
Hans bedstefar blev den første i en række af indflydelsesrige lærere i 
hans liv, der udfyldte tomrummet efter hans fraværende far.

***

Leonard Norman Cohen blev født den 21. september 1934, en fredag. I 
den jødiske religion siger man, at de, der er født på en fredag, er udvalgte 
til at være særligt fromme. Hans navne afspejlede en familietradition 
med L’er på hebræisk, “De Lamme”, begyndende med Lazarus og 
Lyon, noget som er fortsat med Cohens datter Lorca. Man mente også, 
at han i højere grad lignede Lyon end sin far Nathan. Hans hebræiske 
navn, Eliezer, betyder “Gud er min hjælp”. Norman er en anglificeret 
udgave af Nehemiah, genopbyggeren. Navnene var betydningsfulde, 
fordi ord på hebræisk legemliggør guddommelige attributter.
 Født i år 5695 i måneden Tishri, ifølge den hebræiske kalender, kom 
Cohen til verden i en familie, der holdt på sine jødiske traditioner. 
Han havde en fremtrædende plads i synagogen (familien sad på tredje 
række) som barne- og oldebarn af to formænd, og fra sin tidlige 
ungdom tog han del i den daglige bøn og de ugentlige højtider. Hver 
fredag aften overholdt familien sabbatten. “Religionen formede vores 
liv,” har Cohen bemærket.
 Nathan Cohen drev sammen med broderen, Horace, Freedman 
Company, som nu havde udviklet sig til en succesrig producent af 
herretøj til fornuftige priser. Firmaet havde specialiseret sig i jakkesæt 
og overfrakker, som blev solgt over hele landet. På et tidspunkt blev 
det anset for at være den største herrekonfektionsfabrik i Canada. 
De fleste medarbejdere var fransk-canadiere eller italienere, mens 
cheferne for det meste var jøder. Nathan, bedre kendt som N.B., 
tog sig af fabrikken, arbejderne, maskinerne og leverandørerne. 
Horace, eller H.R., tog sig af salgsarbejdet. Han havde kontakt til 
kunderne og butiksejerne og havde alle de kvaliteter, der skulle 
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til som sælger: Han var charmerende, velartikuleret, doven og 
oppustet. Det endte med, at han modtog en O.B.E., Order of the 
British Empire. Selvom Nathans halvinvalide tilstand satte grænser 
for hans deltagelse, forblev han aktiv i firmaet. Men han hadede 
at være nummer to efter sin yngre bror, noget som han kan have 
givet videre til Cohen, hvis forbindelse til resten af familien også 
skulle blive problematisk.
 Beauty at Close Quarters, titlen på første udkast til The Favorite Game, 
broderer videre på denne fratagelse af førstefødselsret. Heltens far var 
“en fed mand, som havde let til latter sammen med alle undtagen 
sine brødre,” skriver fortælleren, men forklarer, at “de andre” alle 
“overhalede hans far, når det gjaldt offentlig hæder.”
 Nathan slog ikke om sig med penge, men familien levede som 
den bedre middelklasse, den var, med tjenestepige, en chauffør, der 
også fungerede som gartner, og en irsk-katolsk barnepige, der hed 
Ann, og som elskede Cohen og fik en særlig betydning for ham. Hun 
tog ham ofte med i kirke, og Cohen voksede op med en respekt 
snarere end en frygt for den katolske kirkes dominerende indflydelse 
i Montreal. Han var tit hjemme hos hende ved juletid, og han mindes 
at være blevet opdraget “halvvejs katolsk på en måde”. For Cohen 
repræsenterede kirken romantik, og han opfattede “kristendommen 
som en stærkt missionerende gren af jødedommen. Derfor havde 
jeg også en vis beskyttende interesse i denne udgave af den. Det var 
ikke, fordi jeg behøvede at tro på den.”
 Det Cohenske hjem afspejlede i højere grad faderens formelle 
måde at være på end moderens mere jordbundne personlighed. 
Nathan var altid iført habit og gik indimellem med monokel og 
gamacher. Det var sjældent, at Cohen så ham uden jakke. I Tarpon 
Springs i Florida blev hans far under et ferieophold fotograferet i 
habit foran en uformel baggrund af fiskerbåde og svampefiskere. Det 
blev også forventet af Cohen, at han havde jakkesæt på ved bordet, 
eller i det mindste en sportsjakke. Søsteren Esther toppedes med 
faderen om hendes uskik med kun at folde servietten delvist ud; 
Nathan insisterede på, at den skulle foldes helt ud. Han blev også 
vred, hvis ikke familiens sko og slippers stod opmarcheret på rad og 
række under deres respektive senge. Dekorum var, hvad der styrede 
familien, forretningen og familien Cohens sociale liv.
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 Selvom Nathan ikke var nogen belæst mand, så anerkendte han dog 
bøgers værdi og forærede sin søn et uopsprættet og læderindbundet 
værk om engelsk poesi. Heller ikke Cohens mor var den store læser, 
og han mindes kun et enkelt værk af Gogol på hendes hylde. Nathan 
læste højt for børnene, selvom det ikke lå ham for. Cohen fandt sin 
far reserveret, forbeholden og indadvendt. Han gik op i koncertmusik 
– Sir Harry Lauder var en af favoritterne på linje med Gilbert og 
Sullivan – og fotografi. Som amatørfotograf filmede Nathan børnenes 
liv. Nogle af optagelserne kunne ses i Ladies and Gentlemen ... Mr. 
Leonard Cohen, en dokumentarfilm om Cohen fra National Film 
Board, lavet i 1965. Faderens interesse vakte hos sønnen en tidlig 
interesse for fotografi og en glæde ved at blive fotograferet. I årbogen 
fra Westmount High School fra 1951 nævner Cohen fotografi som 
sin hobby. Denne interesse kan også ses i The Favorite Game og 
Beautiful Losers.

***

Som dreng havde Cohen en lille skotskterrier, der gik under navnet 
Tinkie på grund af den klirrende lyd af dens hundetegn og navneskilt. 
Hunden fik han som overraskelse af sine forældre, en scene der 
beskrives i Beauty at Close Quarters. Hans mor havde faktisk givet 
hunden navnet Tovarishch, men faderen brød sig ikke om at blive 
mindet om stedet for de russisk-tyske traktater. Tinkie forsvandt i en 
snestorm, da den var femten år gammel, og blev fundet død under en 
nabos veranda det følgende forår. Hunden havde været en af Cohens 
nærmeste i barndommen, og han har stadig et billede af den stående i 
sin lejlighed i Los Angeles. Til dato har han nægtet at få sig en anden 
hund, selvom han i løbet af barndommen har haft guppyer, kyllinger, 
mus, duer og oven i købet en reddet skovdue.
 Til Cohens syvårs fødselsdag forærede hans far ham et Chemcraft-
kemisæt og indrettede et laboratorium til ham i kælderen. Ved hjælp 
af et spritapparat og nogle kemikalier fremstillede Cohen farver, 
usynligt blæk og andre afkog. Hans venner var ofte med i kælderen 
for at fremstille nye farver og væsker.
 Cohens trygge, komfortable barndom blev underløbet af faderens 
dårlige helbred og alt for tidlige død. En slående scene i Beauty at Close 
Quarters fortæller om sygdommens indflydelse, når hans far på vej op 
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ad trappen derhjemme må gøre holdt et minuts tid for hvert trin. Ofte 
med sønnen ved sin side ville “faderen fortsætte den historie, han var 
i gang med, og ville aldrig stoppe for at beklage sig over, hvor svært 
det var at komme op ad trappen. Inden længe havde han dog ikke luft 
tilovers, og de måtte gå op ad trappen i stilhed.” I begravelsesscenen 
fra The Favorite Game fortæller Cohen om sin vrede over tabet af 
faderen, der døde i en alder af 52, om onklernes nedbøjethed, det 
frygtelige syn af den åbne kiste og moderens manglende evne til at se 
tragedien i øjnene. Hvad ham selv angår, mindedes Cohen senere, at 
der var tale om “fortrængning ... jeg blev ikke klar over mine følelser, 
før jeg var i slutningen af 1930’erne. Jeg var nødt til at adoptere en 
modtagelighed i forhold til dem. Jeg var meget modtagelig i forhold 
til Biblen, autoriteter ... Da jeg ikke havde nogen far, forsøgte jeg 
at slå mønt [af hans fravær], løse det ødipale opgør, [skabe] positive 
følelser.”
 Efter faderens død vandt Cohen en afgørende diskussion med 
sin mor om, hvem der skulle have Nathans pistol, der var et sol-
daterminde. Cohen havde været fascineret af, hvad faderen havde 
været igennem i hæren, og på et tidspunkt havde Nathan talt om 
at sende Cohen på et militærakademi, noget som Cohen selv ivrigt 
ønskede. The Favorite Game beskriver diskussionen om pistolen, der 
bliver præsenteret som en vigtig talisman: En “enorm .38 i et tykt 
læderhylster ... Dødbringende, kantet, præcis lå den og ulmede med 
farlige muligheder i en mørk skuffe. Metallet var altid koldt.”
 Cohen har altid været fascineret af våben, hvilket ses i hans roman 
Beautiful Losers. “Jeg elskede det magiske ved våben,” erklærer personen 
F. I adskillige år havde Cohen også selv en pistol. I teksten til sin 
“Rainy Night House” beskriver Joni Mitchell, hvordan hun og Cohen 
tog en taxa til hans mors hjem i Westmount, engang moderen ikke 
var hjemme: “Hun tog til Florida og lod dig alene tilbage med din 
fars pistol”. I “Night Comes On” fra Cohens album Various Positions 
(1985) fortæller en såret far sin søn

Try to go on
Take my books, take my gun
And remember, my son, how they lied
And the night comes on
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And it’s very calm
I’d like to pretend that my father was wrong
But you don’t want to lie to the young

Pistolen blev liggende i huset, indtil vandaler stjal den i 1978, natten 
før Masha Cohen døde. Dens forsvinden betød, at beskyttelsen 
forsvandt, har Cohen engang reflekteret. Men dens betydning var 
klar, som fortælleren i The Favorite Game udtrykker det: “Pistolen 
beviste [at den døende far] engang var en kriger.”
 Cohen tog smerten over faderens død med stoisk ro. “Det var ikke, 
fordi jeg følte noget dybt tab, måske fordi han var meget syg gennem 
hele min barndom,” udtalte han senere. I et upubliceret digt, skrevet 
på den græske ø Hydra og som hylder faderen, hedder det:

No one looks like my father
But me
In the world I alone 
Wear his face
And here I am in places
He never would have travelled
Among men
Who think I am myself ...

Efter Nathans død blev Mashas status i familien en anden. Hendes 
økonomiske situation blev en anden, og tabet af mand og sikkerhed 
kastede hende ud i usikkerhed. Cohen selv oplevede at befinde sig i 
en akavet situation, hvor han var afhængig af sine onkler, hvad angik 
arbejde, og af familien for at have noget at leve af. Denne ændring i 
status var hårfin, men dybtgående, og alle kunne mærke den. Masha 
var tydeligvis den, der led mest under det, hvilket gav sig udslag i 
humørsvingninger og lejlighedsvise depressioner.
 Tretten år senere dedikerede Cohen sin første bog, Let Us Compare 
Mythologies, til sin far, hvis død han konfronterer sig med i digtet 
“Rites”. Digtet revser hans onklers manglende evne til at lade faderen 
få en fredelig død ved hele tiden på urealistisk vis at forudsige hans 
helbredelse, mens han lå for døden. Ikke overraskende er døden 
emnet for et af Cohens essays fra tiden på McGill-universitetet. Det 
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fremhæver det ar, der “altid efterlades på en af de overlevende – et 
ar der har svært ved at forsvinde.”
 Da faderen døde, gik Cohen på Roslyn School, en grundskole i 
kvarteret. Han klarede sig godt i skolen, men udmærkede sig ikke. 
Skolen lagde vægt på frivillige aktiviteter efter skoletid, såsom kunst 
og sport, og Cohen satte pris på begge dele. To eftermiddage om ugen 
samt søndag formiddag gik han i den hebræiske skole i synagogen. 
Forventningerne til ham, som en Cohen, var større end til andre, og 
arbejdet var hårdere, men allerede som seksårig var han velbevandret 
i hebræisk og den grundlæggende jødedom. Miss Gordon og mr. 
Lerner, der var hans lærere, havde stor indflydelse på ham, men ingen 
af dem, eller for den sags skyld nogen anden, satte sig nogensinde 
ned med ham og forklarede ham, hvad Gud havde til hensigt med 
ham. Der var intet tilbud om teologi. På en måde var skolegangen 
ateistisk, har Cohen udtalt.
 Jævnlig afholdelse af sabatten sammen med familien i Shaar 
Hashomayim forstærkede hans jødedom, og han husker levende, 
hvordan han sad på tredje række i synagogen sammen med:

min onkel Horace og min fætter David og så mig, og så onkel 
Lawrence og så fætteren og så onkel Sidney og de andre fætre. 
Det var en hel række af Cohener, der stod deroppe foran og sang 
af hjertens lyst.

Det var dog en højtidelig stund; man kom for at bede på formel vis, 
med ærbødighed, men uden følelse. Cohens kendskab til hebræisk 
begrænsede sig til liturgien: “Jeg vidste, hvordan man skulle henvende 
sig til den Almægtige på hebræisk, men kun så længe det havde noget 
at gøre med tilgivelse!”
 I en alder af elleve år påbegyndte Cohen i 1945 en uddannelse af 
en ganske anden art, da han for første gang så billeder fra koncen-
trationslejrene. Her begyndte hans egentlige uddannelse som jøde, 
har han udtalt, og her indså han, at jøderne er “de professionelle 
når det gælder lidelse”. Dette synspunkt blev yderligere forstærket 
af søsterens rejse til Israel i 1949 sammen med en gruppe jødiske 
studenter. Cohen var i en tidlig alder blevet politiseret af jødernes 
lidelser.



Herover til venstre: Leonard Cohen i midten mellem to militianos i 
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