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I Kina blev en ceremoni for ”normaliseringen af for-
holdet mellem Kina og Japan” for nyligt udskudt på 
ubestemt tid.  Ceremonien blev udskudt som en kon-
sekvens af den aktuelle konfl ikt, der er opstået på 
baggrund af en øgruppe i Det Østkinesiske Hav. Det 
drejer sig om ejerskabsforhold. Den japanske stat 
har ytret ønske om at købe de ubeboede øer fri af de-
res respektive ejermænd, men den kinesiske stat gør 
også krav på øerne, og landets kommende leder, Xi 
Jinping, har sågar kaldt japanernes købsplaner for ”en 
farce”. Retter man blikket mod vest, er situationen en 
ganske anden. I ø-konomisk hærgede Grækenland 
har man planer om at lease 40 af landets ubeboede 
øer ud til forskellige turismeprojekter.  

-Hvad kan vi konkludere af det? 

Øer spiller en vigtig rolle i verdenssamfundets geopo-
litiske magtspil. Selv de ubeboede øer, som vi menne-
sker ikke umiddelbart bruger til noget, indgår i en de-
putation af nationalistiske slagplaner og snedige løs-
ningsmodeller. Øer er ikke nogle inferiøre klat-territo-
rier i det store, skummende verdenshav. Øer er, som 
Johs. Nørregaard Frandsen betoner i åbningsartiklen 
til dette nummer, ”ladet med betydning”. Eller for nu 
at tage den til det ekstreme med den sene Derrida: 
”There is no world, there are only islands”. Verden er 

I øernes magt
Verden er ikke en fast form, 
en sammenhængende, 
selvberoende enhed. Verden 
er et fl ydende øhav, vi 
som mennesker forsøger 
at navigere rundt i.

” LED
ER

ikke en fast form, en sammenhængende, selvberoen-
de enhed. Verden er et fl ydende øhav, vi som menne-
sker forsøger at navigere rundt i.  
Det er derfor heller ikke unaturligt, at øen gennem 
historien har fungeret som motivisk omdrejnings-
punkt i et væld af litterære fremstillinger. Øen har en 
særlig tiltrækningskraft på kunsten. Den udgør et af-
grænset fi kserpunkt, hvor tilværelsens alvor kan fol-
des ud inden for et overskueligt område, og det er 
nok ej heller tilfældigt, at der ikke mindst i Danmark 
har været en lang tradition for, at diverse forfattere 
har slået sig ned på nationens småøer for en tid.
Øen kan være et sted, hvor man kan føle sig tryg og 
forankret, men den kan også vække stemninger som 
desperation og udlængsel. Den kan være et sted, hvor 
man ufrivilligt strander og et sted, man bevidst træk-
ker sig tilbage til. Når man bor på en ø, er man i øens 
magt. Øens størrelse udstikker mulighederne for be-
vægelse. Øens placering bestemmer tilgængeligheden 
til det urbane. 
Øen er, hvorom alting er, en evig konstant i landska-
bet. Man kan godt komme uden om øen, men hvis 
man sejler længe nok, vil man givet støde ind i en.      

Redaktionen
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I sin Digte 1906 stævner Johannes V. Jensen 
(1873 – 1950) ud på en imponerende litte-
rær rejse, som blandt andet omfatter skil-
dringen af Christofer Columbus’ sejlads mod 
det ukendte og nye i digtet ”Columbus”:

Og solen daler den tredje dag
i den golde sø,
da stiger i solnedgangens ild
en palmegrøn ø.
Og det er landet, Christofer Columbus!
Men medens de kalder ham verdensbefrier
og græder af fryd, er Columbus
den eneste mand der tier.

For da han fandt den frelsende ø,
forgik hans drøm.
Der skød sig en verden imellem ham
og den yderste strøm.
Tilbagevender og havomfavner!
Da steg din forlængsel, da bar dit hjerte
som bølgens vandrende byrde
den evige verdenssmerte!
(Digte 1906, s. 18)

Ø midt i verden
Øer i dansk litteratur

AF  JOHS. NØRREGAARD FRANDSEN

ILLUSTRATIONER AF  KAREN SEGALL
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En ø er et sted i vandet, der gennem tiden har 
dannet udgangspunkt for mangt en litterær 
skildring. Fra Homer til Ri� jerg  – fra Harald 
Kidde til Hans-Jørgen Nielsen, og som sted har øen 
især haft betydning for identitetsdannelsen eller 
manglen på samme. I denne artikel vil ømotivet 
blive åbnet  –  både litterært og teoretisk.
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Johannes V. Jensen lader sin Columbus bli-
ve en skuff et og tavs mand, da han opdager sin 
ø, som viser sig at være porten til kontinentet 
Amerika. Der ligger et land, stort og mægtigt, 
det stopper passagen og søvejen, og det burde 
vække begejstring også hos vor helt, for det 
er et kontinent, men det spærrer for 
den yderste store drøm om evig be-
vægelse, som er det, der driver op-
dageren Columbus. For Johannes V. 
Jensen er Columbus verdenssøge-
ren, der ikke blot vil opdage land, 
men som vil til verdens ende, til 
Paradis eller Atlantis eller det 
sublime rum. Hans drivkraft er ver-
denssmerte, ikke ønsker om at læg- ge 
verden død i en gold kortlægning. Sådan fortolker 
Johannes V. Jensen sin helts eksistentielle begær 
ved at bruge havet og øen til at skildre den menne-
skelige drøm og stræben ud over sig selv. Og sådan 
er øen, stedet midt i havet, altid til stede i litteratu-
ren som en fortolkning af et rum og et begær efter 
at komme til verden i dette rum.

 Det må være Homers store epos om kong 
Odysseus fra omkring 700 år før vor tidsregning, 
der er alle ø-fortællingers moder! Den forbløff ende 
historie om Odysseus’ rejse gennem farer og udfor-
dringer og skæbnens geografi  på vejen fra det knu-
ste Troja mod sit hjemlige kongerige Ithaka og til 
sin elskede Penelope ligger i bunden af de fl este se-
nere ø-skildringer. Naturligvis sammen med Vergils 
Æneiden, der er forfattet mellem år 29 og 19 før 
Kristi fødsel. De store heltekvad satte kursen for at 
forstå en ø som et afgrænset rum, hvor særlige ek-
sistenser og særlige skæbnetråde kunne udfoldes. 
Ludvig Holberg (1684 – 1754) brugte således forlæg-
get i de store, klassiske værker i sin Peder Paars, men 
i stedet for helte-epos skabte han satire og komik i 
sin gengivelse af ungersvenden, der vil gøre en rej-
se fra København til Aars (Aarhus), hvor hans kære-
ste venter. Han må dog gå så meget og grueligt ondt 
igennem, ikke mindst på Anholt, hvor han strander. 
 Til de helt store forlæg for senere dansk og i øv-
rigt international ø-litteratur er naturligvis også 
Daniel Defoes store Robinson Crusoe, som udkom i 
London i 1719, og som har givet navnet til genren ro-
binsonader. Defoes store værk skildrer Robinsons 
skibbrud og overlevelse på en ø, hvor han gennem 
selvkontrol, opfi ndsomhed og hårdt arbejde overle-
ver og tager den vilde ø i besiddelse som et stykke 

mini-civilisation. Værket om Robinson Crusoe fol-
der en ny tids gryende fornuftstænkning ud, og det 
er et væsentlig grundlagsværk, ikke bare for al sene-
re ø-skildring, men også i Jean-Jacques Rousseaus 
værk om Emilé eller om opdragelsen, der udkom 
i 1762 og satte en ny dagsorden for opfattelsen af 
barndom og individets eksistentielle vækst.
 Der er således en række store, internationale 
forudsætninger for at skildre øer i dansk litteratur, 
men der er også særligt danske grunde. Danmark 
består af mere end 400 øer, så helt konkret er det 
vel et oplagt stof og materiale, især fordi en ø i sa-
gens natur udgør et eget univers, og en roman eller 
et andet stykke litteratur bliver vel til, præcist når 
det kan skabe og udfolde sit eget troværdige univers. 
Det fører for vidt at omtale alle danske ø-forfatte-
re, for der er mange, men det må være på sin plads 
at sætte nogle få passernåle i de danske, litterære 
farvande. 
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moder!

 Det er således interessant, at Ludvig Holbergs 
Anholt siden fortælles hos fl ere store romanforfat-
tere. Harald Kidde (1878 – 1918) lader således sin sto-
re roman Helten fra 1912 udspille sig på en navnløs 
ø, som har mange ligheder med Anholt, der lægger 
scene og materiale til den store skildring af kam-
pen mellem kød og ånd, mellem kødeligt begær og 
åndelighed. Det er i sagens natur også Anholt, der 
fortælles i Vagn Lundbyes fremragende trilogi om 
det moderne menneskes forhold til det oprindeli-
ge og mytiske i Tilbage til Anholt (1978), Hvalfi sken 
(1980) og Den store by (1982). Romanserien navngi-
ver altså øen Anholt, og øens topografi  er både gen-
kendelig og præcist skildret, hvorved der opstår en 
særlig magi i den fi ktive og magiske verden, som 
Lundbye lader udfolde sig. Det gælder 
også i Vagn Predbjørn Jensens histo-
riske roman Løv som vinden jager fra 
1984, der bygger på historiske kilder 

om den økologiske katastrofe, som rammer Læsø i 
1600-tallet, og som i de ydre beskrivelser rummer 
næsten pedantiske præcisioner. 
 Øer er som sagt velegnede som scener for ek-
sistens, for de er af naturen afgrænsede, og derfor 
lader et fi ktionsrum sig bygge op på særlig vis. Det 

er sådan Martin A. Hansen topograferer sin fi kti-
ve Sandø i romanen Løgneren fra 1950, der udnytter 
naturens luner i skildringen af sindets krinkelkro-
ge, menneskeligt temperament og eksistensens om-
slag fra benhård indefrysning til forårets opbruds-
stemning. Erik Aalbæk Jensen, der i 1980’erne ud-
sendte sit otte bind store rejseværk om Livet på øer-
ne, udnytter samme arv fra Martin A. Hansens ørige 
Løgneren i sin roman Særlige vilkår fra 1994, og her er 
det Nekselø i Sejerøbugten, som lægger topografi  til 
fi ktionens Lindø.  
 Det er let at tage på øhop i dansk litteratur. 
Adam Oehlenchläger (1779 – 1850) og Frank Jæger 
(1926 – 1977) skildrer Langeland, Carsten Jensen 

(f. 1952) lader sit epos om søens folk 
udgå fra Marstal på Ærø, mens 

både Klaus Ri� jerg (f. 1931) 
og Hans-Jørgen Nielsen (1941 
-1991) sætter Amager på land-

kortet, og Knud Sørensen (f. 
1928) sætter Fur og Mors i lit-
terært regi. Øerne, små og sto-
re, er til stede, fordi de er godt 
stof og kan danne fornemme 

frames for en fi ktion, som giver 
eksistensen dybdeliv. Øer er på 

den måde såkaldte steder, som 
det hedder i moderne humani-

stisk forskning. 
 Den amerikanske 

stedsforsker og fi losof Edward 
S. Casey har således i sit om-
fattende videnskabelige forfat-

terskab vist, hvordan landskaber 
og navnlig steder ofte er til stede (!) i 

kunsten og litteraturen som et materia-
le, der repræsenterer fortætning af erindring el-

ler de nodalpunkter, som kan udkrystallisere eller 
fi ksere og udfolde erindringens begær efter at bli-
ve til form. Stederne tjener som en art fænomenolo-
gisk repræsentation for en ellers formløs erindring, 
og derfor er stederne og fornemmelsen for steder af 
den dybeste betydning for identiteten, ikke mindst 
i modernitetens tidsalder, som er præget af opbrud 
og bevægelse. Steder og for den sags skyld landska-
bets linjer er selvfølgelig konkrete og resultatet af 
materielle og fysiske strukturer, siger Casey, men 
for oplevelsen og tilegnelsen er de først og fremmest 
fænomenologiske, hvilket vil sige, at oplevelsen for-
mes i indoptagelsen af det fysiske i blikket på og 

(1926 – 1977) skildrer Langeland, Carsten Jensen 
(f. 1952) lader sit epos om søens folk 

udgå fra Marstal på Ærø, mens 
både Klaus Ri� jerg (f. 1931) 
og Hans-Jørgen Nielsen (1941 
-1991) sætter Amager på land-

kortet, og Knud Sørensen (f. 
1928) sætter Fur og Mors i lit-
terært regi. Øerne, små og sto-
re, er til stede, fordi de er godt 
stof og kan danne fornemme 

frames for en fi ktion, som giver 
eksistensen dybdeliv. Øer er på 

den måde såkaldte steder, som 
det hedder i moderne humani-

stisk forskning. 
 Den amerikanske 

kunsten og litteraturen som et materia-
le, der repræsenterer fortætning af erindring el-

” For en lang 
række af danske 
forfattere udgør 
hjemegnen ude 

på landet, på 
øen, hjemegnens 
natur, mennesker 

og miljø dels 
forudsætningen for 
at fortælle, dels stof og 

motiver i det fortalte. 

IN
TR

O
D

U
K

TIO
N

IN
TR

O
D

U
K

TI
O

N

10 11

 Det må være Homers store epos om kong 
Odysseus fra omkring 700 år før vor tidsregning, 
der er alle ø-fortællingers moder! Den forbløff ende 
historie om Odysseus’ rejse gennem farer og udfor-
dringer og skæbnens geografi  på vejen fra det knu-
ste Troja mod sit hjemlige kongerige Ithaka og til 
sin elskede Penelope ligger i bunden af de fl este se-
nere ø-skildringer. Naturligvis sammen med Vergils

, der er forfattet mellem år 29 og 19 før 
Kristi fødsel. De store heltekvad satte kursen for at 
forstå en ø som et afgrænset rum, hvor særlige ek-
sistenser og særlige skæbnetråde kunne udfoldes. 
Ludvig Holberg (1684 – 1754) brugte således forlæg-

, men 
i stedet for helte-epos skabte han satire og komik i 
sin gengivelse af ungersvenden, der vil gøre en rej-
se fra København til Aars (Aarhus), hvor hans kære-
ste venter. Han må dog gå så meget og grueligt ondt 
igennem, ikke mindst på Anholt, hvor han strander. 
 Til de helt store forlæg for senere dansk og i øv-
rigt international ø-litteratur er naturligvis også 

, som udkom i 
London i 1719, og som har givet navnet til genren ro-
binsonader. Defoes store værk skildrer Robinsons 
skibbrud og overlevelse på en ø, hvor han gennem 
selvkontrol, opfi ndsomhed og hårdt arbejde overle-
ver og tager den vilde ø i besiddelse som et stykke 

mini-civilisation. Værket om Robinson Crusoe fol-
der en ny tids gryende fornuftstænkning ud, og det 
er et væsentlig grundlagsværk, ikke bare for al sene-
re ø-skildring, men også i Jean-Jacques Rousseaus 
værk om Emilé eller om opdragelsen, der udkom 
i 1762 og satte en ny dagsorden for opfattelsen af 
barndom og individets eksistentielle vækst.
 Der er således en række store, internationale 
forudsætninger for at skildre øer i dansk litteratur, 
men der er også særligt danske grunde. Danmark 
består af mere end 400 øer, så helt konkret er det 
vel et oplagt stof og materiale, især fordi en ø i sa-
gens natur udgør et eget univers, og en roman eller 
et andet stykke litteratur bliver vel til, præcist når 
det kan skabe og udfolde sit eget troværdige univers. 
Det fører for vidt at omtale alle danske ø-forfatte-
re, for der er mange, men det må være på sin plads 
at sætte nogle få passernåle i de danske, litterære 
farvande. 

Johannes V. Jensen lader sin Columbus bli-
ve en skuff et og tavs mand, da han opdager sin 

ge 
verden død i en gold kortlægning. Sådan fortolker 
Johannes V. Jensen sin helts eksistentielle begær 
ved at bruge havet og øen til at skildre den menne-
skelige drøm og stræben ud over sig selv. Og sådan 
er øen, stedet midt i havet, altid til stede i litteratu-
ren som en fortolkning af et rum og et begær efter 

 ”Det må  ”Det må  ”
være Homers 
store epos om 
kong Odysseus 
fra omkring 700 år før fra omkring 700 år før 
vor tidsregning, der er 
alle ø-fortællingers 
moder!

 Det er således interessant, at Ludvig Holbergs 
Anholt siden fortælles hos fl ere store romanforfat-
tere. Harald Kidde (1878 – 1918) lader således sin sto-
re roman Helten fra 1912 udspille sig på en navnløs 
ø, som har mange ligheder med Anholt, der lægger 
scene og materiale til den store skildring af kam-
pen mellem kød og ånd, mellem kødeligt begær og 
åndelighed. Det er i sagens natur også Anholt, der 
fortælles i Vagn Lundbyes fremragende trilogi om 
det moderne menneskes forhold til det oprindeli-
ge og mytiske i Tilbage til Anholt (1978), Tilbage til Anholt (1978), Tilbage til Anholt Hvalfi sken
(1980) og Den store by (1982). Romanserien navngi-Den store by (1982). Romanserien navngi-Den store by
ver altså øen Anholt, og øens topografi  er både gen-
kendelig og præcist skildret, hvorved der opstår en 
særlig magi i den fi ktive og magiske verden, som 
Lundbye lader udfolde sig. Det gælder 
også i Vagn Predbjørn Jensens histo-
riske roman Løv som vinden jager
1984, der bygger på historiske kilder 

om den økologiske katastrofe, som rammer Læsø i 
1600-tallet, og som i de ydre beskrivelser rummer 
næsten pedantiske præcisioner. 
 Øer er som sagt velegnede som scener for ek-
sistens, for de er af naturen afgrænsede, og derfor 
lader et fi ktionsrum sig bygge op på særlig vis. Det 

er sådan Martin A. Hansen topograferer sin fi kti-
ve Sandø i romanen 
naturens luner i skildringen af sindets krinkelkro-
ge, menneskeligt temperament og eksistensens om-
slag fra benhård indefrysning til forårets opbruds-
stemning. Erik Aalbæk Jensen, der i 1980’erne ud-
sendte sit otte bind store rejseværk om 
ne, udnytter samme arv fra Martin A. Hansens ørige 
Løgneren
det Nekselø i Sejerøbugten, som lægger topografi  til 
fi ktionens Lindø.  
 Det er let at tage på øhop i dansk litteratur. 
Adam Oehlenchläger (1779 – 1850) og Frank Jæger 
(1926 – 1977) skildrer Langeland, Carsten Jensen 

le, der repræsenterer fortætning af erindring el-
ler de nodalpunkter, som kan udkrystallisere eller 
fi ksere og udfolde erindringens begær efter at bli-
ve til form. Stederne tjener som en art fænomenolo-
gisk repræsentation for en ellers formløs erindring, 
og derfor er stederne og fornemmelsen for steder af 
den dybeste betydning for identiteten, ikke mindst 
i modernitetens tidsalder, som er præget af opbrud 
og bevægelse. Steder og for den sags skyld landska-
bets linjer er selvfølgelig konkrete og resultatet af 
materielle og fysiske strukturer, siger Casey, men 
for oplevelsen og tilegnelsen er de først og fremmest 
fænomenologiske, hvilket vil sige, at oplevelsen for-
mes i indoptagelsen af det fysiske i blikket på og 

 (1982). Romanserien navngi-
ver altså øen Anholt, og øens topografi  er både gen-
kendelig og præcist skildret, hvorved der opstår en 
særlig magi i den fi ktive og magiske verden, som 
Lundbye lader udfolde sig. Det gælder 
også i Vagn Predbjørn Jensens histo-

Løv som vinden jager fra Løv som vinden jager fra Løv som vinden jager
1984, der bygger på historiske kilder 

Adam Oehlenchläger (1779 – 1850) og Frank Jæger 
(1926 – 1977) skildrer Langeland, Carsten Jensen 

le, der repræsenterer fortætning af erindring el-

” For en lang For en lang 
række af danske række af danske 
forfattere udgør forfattere udgør 
hjemegnen ude hjemegnen ude 

på landet, på på landet, på 
øen, hjemegnens øen, hjemegnens 
natur, mennesker natur, mennesker 

og miljø dels 
forudsætningen for 
at fortælle, dels stof og 

motiver i det fortalte. 



sansningen af det fysiske og rumlige.
 Casey ser i øvrigt tre fundamentale måder at 
tilegne sig et sted eller et konkret landskab på. Man 
kan være på stedet, høre til og dermed så at sige pas-
sivt synke ned i det, hvorved man næppe refl ekterer, 
men snarere blot accepterer det givne sted som vil-
kår. Sådan tilegnede de traditionelle almuebønder 
måske deres landskaber, som det der nu engang var 
deres vilkår og mulighed for udkomme. Man kan 
desuden tilegne sig stedet ved at være i bevægelse og 
gøre det nyttigt, og der opstår en slags brugende el-
ler nyttedragende omgang med det, sådan som dan-
ske andelslandmænd måske opfattede deres land-
skaber dels som en traditionsarv, der skal forvaltes 
i et brugende livtag med det, dels som et dynamisk 
landskab, der skal forrentes og udvikles til stadig 
større nytte.
 Endelig kan man, siger Casey, tilegne sig land-
skaber eller steder gennem den stadige rejse, og op-
bruddet fra stedet, bevægelsen mellem landskabsty-
perne og stederne, skærper blikket og sansningen 
for forskelle og for trusler mod det. Det er måske 
især i denne sammenhæng den kunstneriske om-
gang med steder og landskaber er at fi nde. Pointen i 
Caseys arbejder er i øvrigt, at vi som moderne men-
nesker har behov for og begær efter stedlighed, for vi 
genkender sider af os selv i stedernes fænomenologi. 
 I ny dansk litteraturhistorie har ikke mindst 
to forskere sat dagsorden ved at skildre litteratu-
rens historie fra stedernes optik. Det er dels Dan 
Ringgaard, som udgav sin Stedssans i 2010 med nye 

læsninger af litterære rum og motiver. Dels er det 
Anne-Marie Mai, som i Hvor litteraturen fi nder sted, 
I-III, der udkom 2010-2011, har genfortolket linjerne 
i dansk litteraturs historie ved at tage udgangspunkt 
i stederne, som dannede udgangspunkt for erfaring 
og skrivning. 
 Stederne og stedets betydning for fantasi og 
fortælling er i centrum i moderne kunst og littera-
tur, ligesom steder og stedsans er i centrum for væ-
sentlige nye sider af den humanistiske forskning, 
især inden for historie, fi losofi , litteraturvidenskab 
og kulturelle studier. I denne sammenhæng bliver 
det kokette sted, som hedder en ø, tydeliggjort. Øen 
er et sted, der let afgrænses af sin fl ydende omver-
den. Metaforerne ligger lige for!
 Kunsten og kunstnere har længe beskæftiget 
sig indgående med steder og opbrud, så her dukker 
længslens, glemslens, erindringens, begærets, rea-
lismens og fantasiens øer let op af havet. Øerne fø-
jer sig ind i en nordisk portefølje. For der fi ndes en 
stor og imponerende nordisk tradition i malerkunst, 
musik og litteratur for at skildre oplevelser eller er-
faringer fra brud dels mellem det gamle, traditions-
bestemte bonde- eller fi skerliv og det frembryden-
de nye, mere rationelt organiserede landmandsliv. 
Dels eksempelvis mellem landbotilværelsens livs-
former og de erfaringskonfl ikter, der opstår i mø-
det med byen og især industribyens rytmer og vil-
kår. Sådanne skildringer af opbrud fra tilværelsen 
på landet udgør måske endda et hovedtema i dansk 
litteratur gennem det 20. århundrede. 

Her hører øerne til i litteraturen, som særlige ste-
der, og øernes landskaber er ikke bare fysiske omgi-
velser. De er steder for sindet og scener for vore san-
sende bevidstheder. I dansk litteratur er denne skil-
dring af bevidsthedens steder undertiden henlagt til 
øer. De danske øer er på den måde steder, der er la-
det med betydning.

JOHS. NØRREGAARD FRANDSEN (f. 1950)  er 
cand.phil., professor i kulturstudier og leder af H.C. 
Andersen Center ved Syddansk Universitet.

” Danmark består af mere end 400 øer, 
så helt konkret er det vel et oplagt stof og 
materiale, især fordi en ø i sagens natur udgør et 
eget univers, og en roman eller et andet stykke 
litteratur bliver vel til, præcist når det kan 
skabe og udfolde sit eget troværdige univers.
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 Casey ser i øvrigt tre fundamentale måder at 
tilegne sig et sted eller et konkret landskab på. Man 
kan være på stedet, høre til og dermed så at sige pas-
sivt synke ned i det, hvorved man næppe refl ekterer, 
men snarere blot accepterer det givne sted som vil-
kår. Sådan tilegnede de traditionelle almuebønder 
måske deres landskaber, som det der nu engang var 
deres vilkår og mulighed for udkomme. Man kan 
desuden tilegne sig stedet ved at være i bevægelse og 
gøre det nyttigt, og der opstår en slags brugende el-
ler nyttedragende omgang med det, sådan som dan-
ske andelslandmænd måske opfattede deres land-
skaber dels som en traditionsarv, der skal forvaltes 
i et brugende livtag med det, dels som et dynamisk 
landskab, der skal forrentes og udvikles til stadig 

 Endelig kan man, siger Casey, tilegne sig land-
skaber eller steder gennem den stadige rejse, og op-
bruddet fra stedet, bevægelsen mellem landskabsty-
perne og stederne, skærper blikket og sansningen 
for forskelle og for trusler mod det. Det er måske 
især i denne sammenhæng den kunstneriske om-
gang med steder og landskaber er at fi nde. Pointen i 
Caseys arbejder er i øvrigt, at vi som moderne men-
nesker har behov for og begær efter stedlighed, for vi 
genkender sider af os selv i stedernes fænomenologi. 
 I ny dansk litteraturhistorie har ikke mindst 
to forskere sat dagsorden ved at skildre litteratu-
rens historie fra stedernes optik. Det er dels Dan 

 i 2010 med nye 

læsninger af litterære rum og motiver. Dels er det 
Anne-Marie Mai, som i Hvor litteraturen fi nder sted, 
I-III, der udkom 2010-2011, har genfortolket linjerne 
i dansk litteraturs historie ved at tage udgangspunkt 
i stederne, som dannede udgangspunkt for erfaring 
og skrivning. 
 Stederne og stedets betydning for fantasi og 
fortælling er i centrum i moderne kunst og littera-
tur, ligesom steder og stedsans er i centrum for væ-
sentlige nye sider af den humanistiske forskning, 
især inden for historie, fi losofi , litteraturvidenskab 
og kulturelle studier. I denne sammenhæng bliver 
det kokette sted, som hedder en ø, tydeliggjort. Øen 
er et sted, der let afgrænses af sin fl ydende omver-
den. Metaforerne ligger lige for!
 Kunsten og kunstnere har længe beskæftiget 
sig indgående med steder og opbrud, så her dukker 
længslens, glemslens, erindringens, begærets, rea-
lismens og fantasiens øer let op af havet. Øerne fø-
jer sig ind i en nordisk portefølje. For der fi ndes en 
stor og imponerende nordisk tradition i malerkunst, 
musik og litteratur for at skildre oplevelser eller er-
faringer fra brud dels mellem det gamle, traditions-
bestemte bonde- eller fi skerliv og det frembryden-
de nye, mere rationelt organiserede landmandsliv. 
Dels eksempelvis mellem landbotilværelsens livs-
former og de erfaringskonfl ikter, der opstår i mø-
det med byen og især industribyens rytmer og vil-
kår. Sådanne skildringer af opbrud fra tilværelsen 
på landet udgør måske endda et hovedtema i dansk 
litteratur gennem det 20. århundrede. 

Her hører øerne til i litteraturen, som særlige ste-
der, og øernes landskaber er ikke bare fysiske omgi-
velser. De er steder for sindet og scener for vore san-
sende bevidstheder. I dansk litteratur er denne skil-
dring af bevidsthedens steder undertiden henlagt til 
øer. De danske øer er på den måde steder, der er la-
det med betydning.

JOHS. NØRREGAARD FRANDSEN (f. 1950)  er 
cand.phil., professor i kulturstudier og leder af H.C. 
Andersen Center ved Syddansk Universitet.

Danmark består af mere end 400 øer, 
så helt konkret er det vel et oplagt stof og 
materiale, især fordi en ø i sagens natur udgør et 
eget univers, og en roman eller et andet stykke 
litteratur bliver vel til, præcist når det kan 
skabe og udfolde sit eget troværdige univers.



En række af de danske folkeviser (eller ballader) hand-
ler om overnaturlige hændelser og forvandlinger, 
trolde, nøkker og havfruer, væsner som alle hører 
hjemme i den utæmmede natur. Disse viser benæv-
nes efter traditionen trylleviser og er samlet i andet 
bind af Danmarks gamle Folkeviser (herefter: DgF). 
Der er trods stor variation en del fællestræk mellem 
viserne, og faglitteraturen regner gerne modsætnin-
gen mellem kultur og natur som konstituerende for 
tryllevisen. På den ene side står menneskets verden, 
det opdyrkede land, ageren og gården – det sidste ord 
er beslægtet med gærde og betegner altså egentlig no-
get indhegnet og beskyttet. På den anden side den 
uopdyrkede og ukontrollérbare natur, skoven, en-
gen og havet, hvor mennesket er magtesløst og natur-
kræfterne råder. Gyldendals Dansk litteraturhistorie 
skriver således:

[…] visens univers er delt i en genkendelig, re-
alistisk virkelighed og “en anden verden”, et 

rum for sociale, psykiske og erotiske projek-
tioner, der befolkes af sære væsner og hvor 
alt kan ske. (Kaspersen et al. 1984, 502) 

Den primære konfl ikt består i reglen mellem en 
mandlig helt og et væsen fra “den anden verden” som 
tiltvinger sig adgang til det menneskelige rum eller 
på den ene eller anden måde står i vejen for helten. 
Helten råder dog gerne over magiske evner, og uhyret 
kan vise sig i virkeligheden at være et menneske, så en 
knivskarp adskillelse mellem det genkendelige og det 
overnaturlige er der ikke tale om. Tydeligere er den 
fysiske grænse mellem de to rum, som Bang (1972) 
kalder indre og ydre, særlig når mødet med de sære 
væsner sker i � erne lande, på afsidesliggende øer, el-
ler på rejsen hertil. Jo længere man kommer fra går-
den og det kendte, desto farligere bliver færden, især 
hvis man forlader sit rette element og bevæger sig til 
vands eller i luften.
 Det sidste er den kendte vise om Germand 

Gladensvend et eksempel på. Den fi ndes i DgF i seks 
forskellige versioner (også kaldet opskrifter). Her ci-
teres fra den ældste, opskrift C, som stammer fra et 
håndskrift kaldet Hjertebogen fra midten af det 16. 
årh. Visen begynder således:

Wor kong och unge drunningh
di seilede dennom off uer haff :
der bleff  deris skib paa wanden holdit,
di kunde icke byrren faa. (DgF 33 C, str. 1)

[Vor konge og unge dronning,
de sejlede dem over hav;
der blev deres skib på vandet holdt,
de kunne ikke børen [medvind] få.]

En stemme fra dybet kræver for at lade dem komme i 
land at dronningen ofrer det hun har under sit bælte. 
Hun kaster sit nøglebundt i havet, og skibet får med-
vind, men tilbage på landjorden opdager dronningen 

at hun er gravid og dermed har lovet sin ufødte søn 
til væsenet, som i strofe 11 kaldes en trold og i stro-
fe 14 den lede gam; dette sjældne ord betegner et vin-
get uhyre og optræder kun i to af visens opskrifter. 
Efter fødslen bliver sønnen om natten døbt Germand 
Gladensvend og siden holdt skjult, og da gammen på 
et tidspunkt opsøger dronningen for at minde hen-
de om deres aftale, sværger hun at hun hverken har 
sønner eller døtre. Gammen ved dog bedre: “Huor 
yeg fynder Germand Glade-suend, daa ær hand gyf-
fuen mygh” (str. 16). Da Germand er blevet voksen 
(dvs. femten år), låner han sin mors � erham for at fl y-
ve til sin fæstemø Sølverlad, som er datter af kongen 
af England. På vejen møder han gammen, som lader 
ham besøge sin forlovede, men mærker ham for at 
kunne kende ham igen:

Hand hug udaff  hans høgere øge,
drack halt hans hyarte-blod:
end fl og hand tyll iumfruens buer,

Illustration (ukendt ophav) fra Norsk Polarinstituts arkiv
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En række af de danske folkeviser (eller ballader) hand-
ler om overnaturlige hændelser og forvandlinger, 
trolde, nøkker og havfruer, væsner som alle hører 
hjemme i den utæmmede natur. Disse viser benæv-
nes efter traditionen trylleviser og er samlet i andet 
bind af Danmarks gamle Folkeviser (herefter: DgF). 
Der er trods stor variation en del fællestræk mellem 
viserne, og faglitteraturen regner gerne modsætnin-
gen mellem kultur og natur som konstituerende for 
tryllevisen. På den ene side står menneskets verden, 
det opdyrkede land, ageren og gården – det sidste ord 
er beslægtet med gærde og betegner altså egentlig no-
get indhegnet og beskyttet. På den anden side den 
uopdyrkede og ukontrollérbare natur, skoven, en-
gen og havet, hvor mennesket er magtesløst og natur-
kræfterne råder. Gyldendals Dansk litteraturhistorie 

rum for sociale, psykiske og erotiske projek-
tioner, der befolkes af sære væsner og hvor 
alt kan ske. (Kaspersen et al. 1984, 502) 

Den primære konfl ikt består i reglen mellem en 
mandlig helt og et væsen fra “den anden verden” som 
tiltvinger sig adgang til det menneskelige rum eller 
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kalder indre og ydre, særlig når mødet med de sære 
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vands eller i luften.
 Det sidste er den kendte vise om Germand 

Gladensvend et eksempel på. Den fi ndes i DgF i seks 
forskellige versioner (også kaldet opskrifter). Her ci-
teres fra den ældste, opskrift C, som stammer fra et 
håndskrift kaldet Hjertebogen fra midten af det 16. 
årh. Visen begynder således:

Wor kong och unge drunningh
di seilede dennom off uer haff :
der bleff  deris skib paa wanden holdit,
di kunde icke byrren faa. (DgF 33 C, str. 1)

[Vor konge og unge dronning,
de sejlede dem over hav;
der blev deres skib på vandet holdt,
de kunne ikke børen [medvind] få.]

En stemme fra dybet kræver for at lade dem komme i 
land at dronningen ofrer det hun har under sit bælte. 
Hun kaster sit nøglebundt i havet, og skibet får med-
vind, men tilbage på landjorden opdager dronningen 

at hun er gravid og dermed har lovet sin ufødte søn 
til væsenet, som i strofe 11 kaldes en trold og i stro-
fe 14 den lede gam; dette sjældne ord betegner et vin-
get uhyre og optræder kun i to af visens opskrifter. 
Efter fødslen bliver sønnen om natten døbt Germand 
Gladensvend og siden holdt skjult, og da gammen på 
et tidspunkt opsøger dronningen for at minde hen-
de om deres aftale, sværger hun at hun hverken har 
sønner eller døtre. Gammen ved dog bedre: “Huor 
yeg fynder Germand Glade-suend, daa ær hand gyf-
fuen mygh” (str. 16). Da Germand er blevet voksen 
(dvs. femten år), låner han sin mors � erham for at fl y-
ve til sin fæstemø Sølverlad, som er datter af kongen 
af England. På vejen møder han gammen, som lader 
ham besøge sin forlovede, men mærker ham for at 
kunne kende ham igen:

Hand hug udaff  hans høgere øge,
drack halt hans hyarte-blod:
end fl og hand tyll iumfruens buer,
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gammen, klipper hun den i ni stykker. I denne op-
skrift lyder hun navnet Adelus i stedet for Sølverlad, 
og gammen kaldes den vilde ørn. I opskrift A er der 
tale om “saa wyld en rauff uen”, og ifølge folklorefor-
skeren Iørn Piø repræsenterer dette visens ældste 
form. Uhyret har oprindelig været en valravn1, en � er-
klædt pendant til varulven. Tegn på dette er både rav-
nens ord til dronningen, “Huad daa wilde du gyff ue 
den mand, deg børen sende kand?” (A, str. 4), og det 
at den senere drikker af Germands hjerteblod. Ifølge 
gammel sydskandinavisk overtro kunne en varulv bli-
ve løst fra trolddommen og genvinde sin menneskeli-
ge skikkelse ved at drikke et ufødt drengebarns hjer-
teblod, og tilsyneladende har noget lignende gjaldt 
valravnen. Således i visen Valravnen:

Then raff n slo hannem gennem bryst,
drack halff  hans hierte-blod:
saa bleff  hand den feierste rider,
paa iorden motte gaa. (DgF 60 B, str. 15)

[Den ravn slog ham gennem bryst,

for wylle hund war god. (str. 24)

[Han huggede ud hans højre øje,
drak halvt hans hjerteblod;
end fl øj han til jomfruens bur,
for viljen hun [den] var god.]

Dødsmærket sidder Germand nu i Sølverlads kam-
mer, og mens hun kæmmer hans hår, forbander hun 
hans moder for at have forvoldt ham denne ulyk-
ke. Germand siger dog at moderen ikke bærer no-
gen skyld, og fl yver derefter modigt ud for at møde 

gammen og sin skæbne. Sølverlad fl yver efter ham 
og forsøger at få ram på uhyret ved at sønderklippe 
alle luftens fugle:

Alle dy fogle, hund saa,
thennum klepitt hund alle saa sma:
foruden then leden gam,
hannum kunne hund ycke naa.

Thett war iumfru Syluer-lad,
hund fl og ud mett then strand:
hund fand ycke aff  Germand Glade-suend,
foruden hans høgre hand. (str. 31-32)

[Alle de fugle, hun så,
dem klippede hun alle så små;
foruden den lede gam,
ham kunne hun ikke nå.

Det var jomfru Sølverlad,
hun fl øj ud med [langs] den strand;
hun fandt ikke af Germand Gladensvend,
foruden hans højre hånd.]

Gammen har taget Germand, og Sølverlad må nøjes 
med hans højre hånd, hans troskab. Opskrift B lader 
hende imidlertid få sin hævn; da hun til sidst fi nder 

ifølge Sørensen ikke uorden i den ydre verden, men 
indre, sjæleligt kaos, og under denne synsvinkel bli-
ver Germand Gladensvend en vise om en ung mand 
som på grund af en ulykkelig barndom ikke kaperer 
den usikre overgang mellem barn og voksen, “forlo-
velsessituationen” (Sørensen 1959, særlig s. 165-167). 
Man må imidlertid huske at troen på og frygten for 
overnaturlige væsner kan have været særdeles ud-
bredt blandt visens oprindelige publikum, og en for-
vandling i en tryllevise er noget ganske andet end en 
forvandling i en moderne roman. Som nævnt har dæ-
monen i Germand Gladensvend i visens ældste form 
måske været et omskabt menneske. Denne teori styr-
kes af at renæssancepræsten Anders Sørensen Vedel 
grupperer den sammen med en halv snes andre vi-
ser om “Konge Børns Forskabelse oc anden Tilfald” i 
sin Hundredvisebog fra 1591, herunder også visen om 
Valravnen. Vedel ser forvandlingsviserne som harm-
løs tidsfordriv og skriver med tidstypisk henvisning 
til den antikke digtning at viserne er –

[…] optegnet for tids Fordriff t, at mand 
met sådanne seldsom oc wsæduaanli-
ge Hendelser vilde beuege Menniskens 
Tungmodighed til Lyst oc Glædskaff . Vil oc no-
gen giøre her paa anden Mythologiske vdlig-
gelse, som om Circes Forskabning, hun gi-
orde paa Vlisses Staaldbrødre, det være huer 
mand frjt faare. (cit. DgF bd. 2, s. 145)

[… optegnet for tidsfordriv, at man med sådan-
ne sælsomme og usædvanlige hændelser vil-
le bevæge menneskets tungmodighed til lyst 
og glædskab. Vil og[så] nogen gøre herpå an-
den mytologisk udlæggelse, som om Kirkes 
forskabning, [som] hun gjorde på Odysseus’ 
staldbrødre, det være hver mand frit for.]

Visen om Trolden og bondens hustru hører også til 
blandt disse forvandlingsviser. Den har yderligere en 
parallel til Odysseen: En tilsyneladende fredelig ø vi-
ser sig at være hjemsted for et farligt uhyre. Visen fi n-
des i DgF i fi re opskrifter, hvoraf den sidste er Vedels 
redaktion. Opskrift A begynder med denne hob af 
bogstavrim:

Der leegger enn wolld y Weester-haff ,
der agtter enn bundde att biuge:
och sende hand did buod høg och hund,
hand agthett att biuge saa tryge.

drak halvt hans hjerteblod;
så blev han den fagreste ridder,
[som] på jorden måtte [kunne] gå.]

Spædbarnet overlever dog, og alt ender lykkeligt. 
Ifølge Iørn Piø “[…] skulle valravnen også have druk-
ket den nyfødte Germands hjerteblod, men med dra-
matisk eff ekt har balladedigteren ladet moderen skju-
le barnet” (Piø 1969, 69). Måske er denne oprindelige 
valravneforestilling årsagen til at Sølverlad i opskrift 
C forgæves leder efter gammen i luften; ved at slå 
Germand ihjel er den atter blevet menneske.

En anden forskel på viseopskrifterne er Germands be-
stemmelsessted. C og D gør hans fæstemø til prin-
sesse af England, mens hun i E er datter af kejseren 
af Rom. B nævner intet om at jomfru Adelus skulle 
være kongelig, men har hende bosat i Fredeland, alt-
så et sted hvor der hersker fred. Fællesnævneren er at 
Germands forlovede bor langt borte, men det er ikke 
det fremmede land i sig selv der er farligt i Germand 
Gladensvend, det er rejsen. Omkvædet minder os om 
at overfarten er et centralt tema: “Saa fl og hand of-
fuer att rynne [farvand]”, og dette kan selvfølgelig for-
stås billedligt. Villy Sørensen tolker i det kendte es-
say “Folkeviser og forlovelser” fra 1959 en række fol-
keviser funktionelt-psykologisk som bearbejdel-
ser af mødet med “det tilintetgørende” og uforklar-
lige i menneskets egen natur. Dæmonerne afspejler 
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gammen, klipper hun den i ni stykker. I denne op-
skrift lyder hun navnet Adelus i stedet for Sølverlad, 
og gammen kaldes den vilde ørn. I opskrift A er der 
tale om “saa wyld en rauff uen”, og ifølge folklorefor-
skeren Iørn Piø repræsenterer dette visens ældste 
form. Uhyret har oprindelig været en valravn1, en � er-
klædt pendant til varulven. Tegn på dette er både rav-
nens ord til dronningen, “Huad daa wilde du gyff ue 
den mand, deg børen sende kand?” (A, str. 4), og det 
at den senere drikker af Germands hjerteblod. Ifølge 
gammel sydskandinavisk overtro kunne en varulv bli-
ve løst fra trolddommen og genvinde sin menneskeli-
ge skikkelse ved at drikke et ufødt drengebarns hjer-
teblod, og tilsyneladende har noget lignende gjaldt 
valravnen. Således i visen Valravnen:

Then raff n slo hannem gennem bryst,
drack halff  hans hierte-blod:
saa bleff  hand den feierste rider,
paa iorden motte gaa. (DgF 60 B, str. 15)

[Den ravn slog ham gennem bryst,

Dødsmærket sidder Germand nu i Sølverlads kam-
mer, og mens hun kæmmer hans hår, forbander hun 
hans moder for at have forvoldt ham denne ulyk-
ke. Germand siger dog at moderen ikke bærer no-
gen skyld, og fl yver derefter modigt ud for at møde 

gammen og sin skæbne. Sølverlad fl yver efter ham 
og forsøger at få ram på uhyret ved at sønderklippe 

Gammen har taget Germand, og Sølverlad må nøjes 
med hans højre hånd, hans troskab. Opskrift B lader 
hende imidlertid få sin hævn; da hun til sidst fi nder 

ifølge Sørensen ikke uorden i den ydre verden, men 
indre, sjæleligt kaos, og under denne synsvinkel bli-
ver Germand Gladensvend en vise om en ung mand 
som på grund af en ulykkelig barndom ikke kaperer 
den usikre overgang mellem barn og voksen, “forlo-
velsessituationen” (Sørensen 1959, særlig s. 165-167). 
Man må imidlertid huske at troen på og frygten for 
overnaturlige væsner kan have været særdeles ud-
bredt blandt visens oprindelige publikum, og en for-
vandling i en tryllevise er noget ganske andet end en 
forvandling i en moderne roman. Som nævnt har dæ-
monen i Germand Gladensvend i visens ældste form 
måske været et omskabt menneske. Denne teori styr-
kes af at renæssancepræsten Anders Sørensen Vedel 
grupperer den sammen med en halv snes andre vi-
ser om “Konge Børns Forskabelse oc anden Tilfald” i 
sin Hundredvisebog fra 1591, herunder også visen om 
Valravnen. Vedel ser forvandlingsviserne som harm-
løs tidsfordriv og skriver med tidstypisk henvisning 
til den antikke digtning at viserne er –

[…] optegnet for tids Fordriff t, at mand 
met sådanne seldsom oc wsæduaanli-
ge Hendelser vilde beuege Menniskens 
Tungmodighed til Lyst oc Glædskaff . Vil oc no-
gen giøre her paa anden Mythologiske vdlig-
gelse, som om Circes Forskabning, hun gi-
orde paa Vlisses Staaldbrødre, det være huer 
mand frjt faare. (cit. DgF bd. 2, s. 145)

[… optegnet for tidsfordriv, at man med sådan-
ne sælsomme og usædvanlige hændelser vil-
le bevæge menneskets tungmodighed til lyst 
og glædskab. Vil og[så] nogen gøre herpå an-
den mytologisk udlæggelse, som om Kirkes 
forskabning, [som] hun gjorde på Odysseus’ 
staldbrødre, det være hver mand frit for.]

Visen om Trolden og bondens hustru hører også til 
blandt disse forvandlingsviser. Den har yderligere en 
parallel til Odysseen: En tilsyneladende fredelig ø vi-
ser sig at være hjemsted for et farligt uhyre. Visen fi n-
des i DgF i fi re opskrifter, hvoraf den sidste er Vedels 
redaktion. Opskrift A begynder med denne hob af 
bogstavrim:

Der leegger enn wolld y Weester-haff ,
der agtter enn bundde att biuge:
och sende hand did buod høg och hund,
hand agthett att biuge saa tryge.
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så blev han den fagreste ridder,
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Spædbarnet overlever dog, og alt ender lykkeligt. 
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ket den nyfødte Germands hjerteblod, men med dra-
matisk eff ekt har balladedigteren ladet moderen skju-
le barnet” (Piø 1969, 69). Måske er denne oprindelige 
valravneforestilling årsagen til at Sølverlad i opskrift 
C forgæves leder efter gammen i luften; ved at slå 
Germand ihjel er den atter blevet menneske.
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sesse af England, mens hun i E er datter af kejseren 
af Rom. B nævner intet om at jomfru Adelus skulle 
være kongelig, men har hende bosat i Fredeland, alt-
så et sted hvor der hersker fred. Fællesnævneren er at 
Germands forlovede bor langt borte, men det er ikke 
det fremmede land i sig selv der er farligt i Germand 
Gladensvend, det er rejsen. Omkvædet minder os om 
at overfarten er et centralt tema: “Saa fl og hand of-
fuer att rynne [farvand]”, og dette kan selvfølgelig for-
stås billedligt. Villy Sørensen tolker i det kendte es-
say “Folkeviser og forlovelser” fra 1959 en række fol-
keviser funktionelt-psykologisk som bearbejdel-
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ridderen takker pænt for hjælpen. Vedels opskrift D 
digter disse to slutninger sammen ved at lade bonde-
parrets datter gifte sig med prinsen og blive dronning 
af England.
 Øen er i Trolden og bondens hustru hjemsted 
for den vilde og utæmmede natur og minder men-
nesket om at tage sig i agt herfor. Igen giver omkvæ-
det nøgleordene: “Di villeste dyer och diurenn y sk-
off uen” er sammen med trolden “den forurettede na-

turbefolkning som mennesket prøver at fortrænge” 
(Olrik 1934, 151). Som nævnt griber det indre og ydre 
rum dog ind i hinanden: Trolden er i virkeligheden et 
menneske, og tamdyrene og hyrden, som hører men-
neskets verden til, synes at have en særlig forbindelse 
til naturkræfterne. Følgende strofe fi nder man i op-
skrift B da trolden drager mod bondens gård:

Hundenn gør y gaardenn,
och hiurdenn thuder y hornn:
hannen galler y bencke,
som hannem giff uis kornn. (DgF 52 B, str. 4)

[Hunden gør i gården,
og hyrden tuder i horn;
hanen galer i bænke,
som ham gives korn.]

Omvendt kan helten også råde over magiske evner 
eller remedier, som når Germand fl yver i � erham og 
Hr. Nilus i Brudefærden til Hedenland (DgF 71) be-
sejrer den hedenske konges hvide bjørne med en lil-
jekvist. En sådan brug af overnaturlige midler beteg-
ner Bang (1972, 396) som en nødvendig alliance med 
de ydre kræfter for at overvinde den sociale stratifi -
kation i det indre rum; Hr. Nilus kan kun avancere i 

Hand saatte der stolpe, hand leger der bieelcke,
hand mone saa saare for-haste:
alt spuorde throldenn vdj bierigenn war:
”Huj mone denn bunde saa bra-
ske?” (DgF 52 A, str. 1-2)

[Der ligger en vold i Vesterhav,
der agter en bonde at bygge;
og sendte han did både høg og hund,
han agtede at bygge så trygge.

Han satte der stolpe, han lægger der bjælke,
han monne så såre forhaste;
alt spurgte trolden, udi bjerget var:
”Hvi [hvorfor] monne den bon-
de så braske [larme]?”]

Bonden trænger ikke ustraff et ind på troldens terri-
torium. Sammen med syv hundrede andre trolde – 
den mindste ikke større end en myre – fl yver den til 

bondens gård og kræver som bod hans hustru. I op-
skrift B fremgår det uden omsvøb hvad trolden har 
i tankerne: “ville driff ue med hinder hor”. Den fæle 
trold tager bondekonen i sine arme, men samkvem-
met forvandler den til “thendt gieff uiste rider, der 
gange motte paa iordt” (B, str. 12; sml. slutningen på 
Valravnen ovenfor). I opskrift C foregår dette under 
lindetræet, der med sine hjerteformede blade er et 
ofte anvendt kærlighedssymbol. Bondens hustru gif-
ter sig her med ridderen, der viser sig at være prins af 
England og som barn omskabt af en ond stedmoder. I 
opskrift A og B bliver hun derimod hos sin mand, og 

hjemsted for lede uhyrer eller det helten stræber ef-
ter, kommer denne helt bogstaveligt – og måske også 
billedligt – langt væk hjemmefra. Øen, det � erne ud-
land og ikke mindst det faretruende hav som man 
uvægerligt må krydse for at komme dertil, er altså 
“ydre rum” par excellence  På samme måde som even-
tyrets der var engang forskyder handlingen til en an-
den (sagnomspunden) tid, giver en forskydning i rum 
mulighed for allehånde mystiske væsner og tildragel-
ser, og hvad end man ser trylleviserne som udtryk for 
almindelige strukturer og psykologiske processer der 
er gyldige både nu og da, eller fokuserer på forskelle-
ne mellem den middelalderlige forestillingsverden og 
vor egen tids, er stedet og naturen eff ektive virkemid-
ler i de fantastiske fortællinger folkeviserne er.

NOTE
1  Betegnelsen optræder kun sjældent uden for folke-

viserne, og etymologien er usikker. Axel Olrik gæt-
ter på at det er en forvanskning af opr. *var-ravn 
(Olrik 1934, 167), mens Iørn Piø foreslår at det er 
udviklet af den vilde ravn, som væsnet også kaldes. 
Varulven kaldes også nogle gange den vilde ulv, 
den grå ulv el.lign. (Piø 1969, 68).
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samfundet og vinde sig en kongedatter ved at bruge 
magi. I Trolden og bondens hustru sker der imidlertid 
ingen overvindelse af det indre rums love og normer. 
Når trolden på ægte troldemanér – ved korporlig om-
gang – genvinder sin menneskelige skikkelse, vender 
tingene tilbage til deres rette orden, og han bliver rid-
der eller tronarving igen. Psykologisk kan visen læses 
som en påmindelse om at drifterne og det dyriske er 
en uundgåelig side af mennesketilværelsen.
 Også i Hr. Luno og havfruen (DgF 43) overvindes 
et uhyre med magi. På grønlandstogt møder Hr. Luno 
og hans mandskab en havfrue som forsøger at tvinge 
deres skib ned på havets bund. Imidlertid er Luno ru-
nekyndig, og ved at skrive trylleruner på en liljekvist 
binder han hende til en sten midt på havet. Selv om 
havfruen tilbyder ham både guld og sølv for sin løs-
ladelse, nægter han, tilsyneladende fordi navn og ære 
har større betydning. Visen er epanastrofi sk, dvs. hver 
strofe begynder med den foregående strofes slutning; 
disse gentagelser er udeladt her:

Du sige for alle, huem her komer fram:
deg band her Luono med huiden hand.

Her Luono hand segler till Grønn-land hiem,
thend haff rw seder buonden wed 
den steen. (DgF 43, str. 19-20)

[Du sige for alle, hvem her kommer frem:
dig bandt Hr. Luno med hviden hånd.

Hr. Luno han sejler til Grønland hjem,
den havfrue sidder bunden ved den sten.]

“Hjem” i sidste strofe må forstås sådan at Luno og 
hans mandskab slår sig ned på Grønland, hvis da 
ikke der er tale om en fejl i afskriften. Omkvædet ta-
ler for dette: “Dy henter deris guld paa Grøn-land”. 
Grønland er her et � ernt, nærmest sagnomspundet 
bestemmelsessted, hvortil rejsen er fuld af farer og 
bedst klares ved magiens hjælp – her passer Bangs be-
skrivelse altså udmærket.
 En ofte anvendt formel i folkevisesproget er un-
der ø (fx i DgF 33 A, str. 14). Den oprindelige betyd-
ning er enten ved eller langs en ø, men ordforbindel-
sen er efterhånden blevet generaliseret til blot at be-
tyde “langt bort(e)” og er desuden praktisk når man 
mangler et rimord til mø. I en førmoderne virke-
lighed må øen have forekommet endnu mere util-
gængelig og isoleret end i dag, og hvad end den er 

Øen, det 
� erne udland 

og ikke mindst det 
faretruende hav som 
man uvægerligt må
krydse for at komme 
dertil, er altså “ydre 
rum” par excellence.

”
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ridderen takker pænt for hjælpen. Vedels opskrift D 
digter disse to slutninger sammen ved at lade bonde-
parrets datter gifte sig med prinsen og blive dronning 
af England.
 Øen er i Trolden og bondens hustru hjemsted 
for den vilde og utæmmede natur og minder men-
nesket om at tage sig i agt herfor. Igen giver omkvæ-
det nøgleordene: “Di villeste dyer och diurenn y sk-
off uen” er sammen med trolden “den forurettede na-

turbefolkning som mennesket prøver at fortrænge” 
(Olrik 1934, 151). Som nævnt griber det indre og ydre 
rum dog ind i hinanden: Trolden er i virkeligheden et 
menneske, og tamdyrene og hyrden, som hører men-
neskets verden til, synes at have en særlig forbindelse 
til naturkræfterne. Følgende strofe fi nder man i op-
skrift B da trolden drager mod bondens gård:

Hundenn gør y gaardenn,
och hiurdenn thuder y hornn:
hannen galler y bencke,
som hannem giff uis kornn. (DgF 52 B, str. 4)

[Hunden gør i gården,
og hyrden tuder i horn;
hanen galer i bænke,
som ham gives korn.]

Omvendt kan helten også råde over magiske evner 
eller remedier, som når Germand fl yver i � erham og 
Hr. Nilus i Brudefærden til Hedenland (DgF 71) be-
sejrer den hedenske konges hvide bjørne med en lil-
jekvist. En sådan brug af overnaturlige midler beteg-
ner Bang (1972, 396) som en nødvendig alliance med 
de ydre kræfter for at overvinde den sociale stratifi -
kation i det indre rum; Hr. Nilus kan kun avancere i 

Hand saatte der stolpe, hand leger der bieelcke,

Bonden trænger ikke ustraff et ind på troldens terri-
torium. Sammen med syv hundrede andre trolde – 
den mindste ikke større end en myre – fl yver den til 

bondens gård og kræver som bod hans hustru. I op-
skrift B fremgår det uden omsvøb hvad trolden har 
i tankerne: “ville driff ue med hinder hor”. Den fæle 
trold tager bondekonen i sine arme, men samkvem-
met forvandler den til “thendt gieff uiste rider, der 
gange motte paa iordt” (B, str. 12; sml. slutningen på 
Valravnen ovenfor). I opskrift C foregår dette under 
lindetræet, der med sine hjerteformede blade er et 
ofte anvendt kærlighedssymbol. Bondens hustru gif-
ter sig her med ridderen, der viser sig at være prins af 
England og som barn omskabt af en ond stedmoder. I 
opskrift A og B bliver hun derimod hos sin mand, og 

hjemsted for lede uhyrer eller det helten stræber ef-
ter, kommer denne helt bogstaveligt – og måske også 
billedligt – langt væk hjemmefra. Øen, det � erne ud-
land og ikke mindst det faretruende hav som man 
uvægerligt må krydse for at komme dertil, er altså 
“ydre rum” par excellence  På samme måde som even-
tyrets der var engang forskyder handlingen til en an-
den (sagnomspunden) tid, giver en forskydning i rum 
mulighed for allehånde mystiske væsner og tildragel-
ser, og hvad end man ser trylleviserne som udtryk for 
almindelige strukturer og psykologiske processer der 
er gyldige både nu og da, eller fokuserer på forskelle-
ne mellem den middelalderlige forestillingsverden og 
vor egen tids, er stedet og naturen eff ektive virkemid-
ler i de fantastiske fortællinger folkeviserne er.

NOTE
1  Betegnelsen optræder kun sjældent uden for folke-

viserne, og etymologien er usikker. Axel Olrik gæt-
ter på at det er en forvanskning af opr. *var-ravn 
(Olrik 1934, 167), mens Iørn Piø foreslår at det er 
udviklet af den vilde ravn, som væsnet også kaldes. 
Varulven kaldes også nogle gange den vilde ulv, 
den grå ulv el.lign. (Piø 1969, 68).
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samfundet og vinde sig en kongedatter ved at bruge 
magi. I Trolden og bondens hustru sker der imidlertid 
ingen overvindelse af det indre rums love og normer. 
Når trolden på ægte troldemanér – ved korporlig om-
gang – genvinder sin menneskelige skikkelse, vender 
tingene tilbage til deres rette orden, og han bliver rid-
der eller tronarving igen. Psykologisk kan visen læses 
som en påmindelse om at drifterne og det dyriske er 
en uundgåelig side af mennesketilværelsen.
 Også i Hr. Luno og havfruen (DgF 43) overvindes 
et uhyre med magi. På grønlandstogt møder Hr. Luno 
og hans mandskab en havfrue som forsøger at tvinge 
deres skib ned på havets bund. Imidlertid er Luno ru-
nekyndig, og ved at skrive trylleruner på en liljekvist 
binder han hende til en sten midt på havet. Selv om 
havfruen tilbyder ham både guld og sølv for sin løs-
ladelse, nægter han, tilsyneladende fordi navn og ære 
har større betydning. Visen er epanastrofi sk, dvs. hver 
strofe begynder med den foregående strofes slutning; 
disse gentagelser er udeladt her:

Du sige for alle, huem her komer fram:
deg band her Luono med huiden hand.

Her Luono hand segler till Grønn-land hiem,
thend haff rw seder buonden wed 
den steen. (DgF 43, str. 19-20)

[Du sige for alle, hvem her kommer frem:
dig bandt Hr. Luno med hviden hånd.

Hr. Luno han sejler til Grønland hjem,
den havfrue sidder bunden ved den sten.]

“Hjem” i sidste strofe må forstås sådan at Luno og 
hans mandskab slår sig ned på Grønland, hvis da 
ikke der er tale om en fejl i afskriften. Omkvædet ta-
ler for dette: “Dy henter deris guld paa Grøn-land”. 
Grønland er her et � ernt, nærmest sagnomspundet 
bestemmelsessted, hvortil rejsen er fuld af farer og 
bedst klares ved magiens hjælp – her passer Bangs be-
skrivelse altså udmærket.
 En ofte anvendt formel i folkevisesproget er un-
der ø (fx i DgF 33 A, str. 14). Den oprindelige betyd-
ning er enten ved eller langs en ø, men ordforbindel-
sen er efterhånden blevet generaliseret til blot at be-
tyde “langt bort(e)” og er desuden praktisk når man 
mangler et rimord til mø. I en førmoderne virke-
lighed må øen have forekommet endnu mere util-
gængelig og isoleret end i dag, og hvad end den er 



Omgivelser av Kjell Askildsen utkom i 1969 og reg-
nes mellom høydepunktene innen den modernisti-
ske romantradisjonen i Norge. Handlingen kretser 
om en fyrvokterfamilie som bor alene på en liten øy 
og får sine hverdager skiplet idét en fremmed fl ytter 
inn blant dem. I likhet med Askildsenes øvrige pro-
duksjon er romanen en kortfattet, men utrolig kom-
pakt leseropplevelse, hvor hvert eneste komma er 
plassert med den aller største omhyggelighet. Det 
fi nnes ingen tilfeldigheter i teksten man kan spo-
re av på, ingen replikker uten konsekvenser, og helt 
lengst fremme på scenekanten står kulissene; en 
liten og navnløs øy, avsondret fra større geografi ske 
eller historiske sammenhenger:

Øya er to kvadratkilometer stor og ligger yt-
terst mot havet, to sjømil fra fastlandet. Det 
vokser noen forkrøplete furutrær på øyas vest-
side, ellers bare lyng og greiner. To hus: fyr-
vokterboligen og en ett-roms hytte; beg-
ge ligger ca. hundre meter fra båthavnen og 
er synlige fra fyret. (Askildsen, 1969:5)

Beskrivelsene av de romlige omgivelsene på øya fyl-
ler meget i romanens innledende kapittel og kan 
minne om de sceneangivninger man fi nner notert i 
kursiv på de første sidene i et dramatisk stykke. De 
forteller oss at omgivelsene her, ikke bare er til pynt, 
men inntar funksjon som organiserende prinsipper 

Omgivelser 
og øyfølelser
Kjell Askildsens Omgivelser er en fortelling om 
haltende kjærligheter og uunngåelige klaustrofobier. 
Om en liten håndfull mennesker som prøver igjen 
og igjen å se hverandre, på tvers av avstander og 
under betingelse av tilfeldighetenes tvingende 
omstendigheter, på en meget liten øy.
AF HJØRDIS MARIA LONGVA

ILLUSTRATIONER AF HANNE DALE
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er synlige fra fyret. (Askildsen, 1969:5)

Beskrivelsene av de romlige omgivelsene på øya fyl-
ler meget i romanens innledende kapittel og kan 
minne om de sceneangivninger man fi nner notert i 
kursiv på de første sidene i et dramatisk stykke. De 
forteller oss at omgivelsene her, ikke bare er til pynt, 
men inntar funksjon som organiserende prinsipper 

Omgivelser 
og øyfølelser
Kjell Askildsens Omgivelser er en fortelling om Omgivelser er en fortelling om Omgivelser
haltende kjærligheter og uunngåelige klaustrofobier. 
Om en liten håndfull mennesker som prøver igjen 
og igjen å se hverandre, på tvers av avstander og 
under betingelse av tilfeldighetenes tvingende 
omstendigheter, på en meget liten øy.
AF HJØRDIS MARIA LONGVA

ILLUSTRATIONER AF HANNE DALE



i fortellingen. Konstellasjonen av bygninger, lands-
kapsvariasjoner og avstander avgjør hvilke bevegel-
ser og handlinger som er mulige og dermed hvor-
dan karakterenes handlingsrom og synsfelt kommer 
til å overlappe. Man får følelsen av at alt som skjer, 
skjer med tvingende nødvendighet, at karaktere-
nes tanker og handlinger er kausalt bundet som i en 
dominofallrekke. 
 De tre fastboende på øya er fyrvokteren 
Mardon, hans kone Maria og datteren Marion. 
Navnelikheten hos familiemedlemmene understre-
ker en gjensidig avhengighet, men også en klaustro-
fobisk følelse som preger forholdet dem imellom. De 
har bodd så tett, så lenge, at all friksjon i tilværelsen 
har gått over i vane og hverdagsritualer. Samtalene 
foregår innforstått og i små bruddstykker, og det 
meste av tiden synes de tre å søke bort fra hveran-
dre, mot den avstanden som er nødvendig for å kun-
ne komme andre i møte. En nødvendig avstand som 
umuliggjøres av øyas beskjedne størrelse og fraværet 
av et større omliggende samfunn.
Den fremmede, forfatteren Albert Kraff t, har op-
psøkt øya for å fi nne ensomhet, 
men fi nner den ikke. Han er net-
topp en kraft, en katalysator som 
skipler de fastboendes tilværel-
se og gjør øya til åsted for et in-
tenst menneskelig drama, i spenn 
mellom tilbakelagte fortider og 
umulige fremtider. Både Maria 
og Marion opplever Kraff t som 
en etterlengtet mulighet til en-
dring; for Maria er han nøkkelen 
til å kunne markere selvstendig-
het og avbalansere maktrelasjo-
nen til en sjalu og kontrolleren-
de ektefelle, for Marion er han en 
første egentlig mulighet for hen-
givelse og romantisk relasjon, idét 
hun er i ferd med å oppdage sin 
egen seksualitet og søke bort fra foreldrene mot ver-
den utenfor.
 Presisjonen i beskrivelsene bidrar til følelsen 
man har som leser, av å være vitne til et teaterstykke 
eller en fi lm1, hvor det kryssklippes fortløpende fra 
scene til scene. Det er en kjent form, en fremstilling 
av tilværelsen som teater eller ”theatrum mundi”2, 
men skjønt Askildsen i mange henseender forholder 
seg trofast til etablerte litterære motiver og teknik-
ker, motsetter fortellingen seg samtidig en klassisk 

narratologi. Posisjoner og identiteter beskrives og 
utforskes, men avklares ikke. 
 Karakterene forblir også i stor grad anonyme. 
Vi får vite hvor gamle de er og hvilke sosiale sosia-
le roller de er innehavere av, men ikke hvordan de 
ser ut, eller hva de kommer fra. Det gis ingen full-
stendige bakgrunnshistorier eller karakterbeskri-
velser som ikke er relatert konkrete handlinger eller 
omgivelsene.

DET FINNES ALLTID EN FIGUR I LANDSKAPET
Termen  topografi   er en sammensetning av de 
gammelgreske ordene τόπος (topos), «sted» 
og γραφή (grafein), «skrive»/«beskrive» (Lothe et al. 
2007:231) og den topografi ske litteraturteorien tar 
utgangspunkt nettopp i den betydningen inntrykket 
av sted og samtidig beskrivelser av sted har for men-
nesker, både i levde liv og som litteratære kompo-
nenter. En sentral innsikt, mellom annet presisert 
av den amerikanske dekonstruktivisten J. H. Miller 
er, at mennesker alltid er situerte. Han skriver at ”det 
alltid fi nnes en fi gur i landskapet” og at det samtidig, 

i ”ethvert narrativ, uten unntak, selv de tilsynelaten-
de mest abstrakte og innovervendte (…) kan spores 
i en opstilling av sted, tilholdsteder og rom, som er 
knyttet sammen av stier og veier.” (Miller 1995: 241, 
mine oversettelser). 
 Forholdet mellom steder og mennesker er gjen-
sidig skapende. Vi konstitueres kontinuerlig gjen-
nom å forholde oss til de rammene landskapet gir, og 
disse betingelsene blir mellom våre viktigste holde-
punkter idét vi defi nerer oss selv gjennom symbolsk 

trappetrinn, utedoen hvorfra den røde hytten kan be-
skues, fyrvokterboligens hushjørner – og hver gang 
får en følelse av å se tingene tydeligere; både fordi 
man har en egen erindring å bygge videre på og sam-
tidig fordi man kan anta å dele gjenkjennelsen med 
andre. Gjenkjennelsens synergieff ekter må være felles 
for alle som har erfart dette stedet, i person eller gjen-
nom beskrivelse. I motsetning til et åpent landskap, 

hvor man i prinsippet kan fort-
sette i hvilken som helst him-
melretning og stadig fi nne nytt 
terreng å bevege seg i, vil man 
på en øy stadig støte mot defi -
nerte ytterkanter som stopper 
bevegelsen og snur den tilbake 
til utgangspunktet. Det samme 
landskapet repeteres, igjen og 
igjen, skjønt vinklene man re-
turnerer til utgangspunktene 
fra, varierer. Som i et mantra, 
gjør gjenkjenneslesøyeblikke-
ne og den repetative kvaliteten 
i beskrivelsene at selv små de-
taljer trer frem som dominante 
motiver. Et av øyas viktige ste-

der, Østbukten, blir eksempelvis beskrevet som he-
steskoformet, og bare det. Likedan er det eneste man 
får vite om  fyrtårnet at det har en trapp med hundre 
og åtteogførti trinn. Etter hvert leser man disse kvali-
tetene ved stedene intuitivt inn som en del av hand-
lingen. Hver gang fyrtårnet er nevnt, tenker man på 
hvordan det må føles å gå opp de hundre og åtteog-
førti trinnene mens man bærer på forventningen om 
utsikten fra toppen. 
 Øyas geografi  byr først og fremst på begrensnin-
gens fundamentale trygghet. En trygghet som står i 
kontrast til rommets grenseløshet, og den menneske-
lige utferdstrang. På ”fastlandet” er de stedene man 
befi nner seg på som oftest omgitt av fl ytende over-
ganger, spredt bebyggelse og alternative samfunns-
former. Øya mangler slike forsteder og gråsoner. 
Den er en avsluttet helhet og hviler i seg selv. Også 
øyer har horisonter; mot fremmede hav, fastland el-
ler for den del andre øyer, men disse horisontene lig-
ger på avstand og man når ikke over til dem så lett. 
Havet ligger som et bredt og uoverstigelig passepar-
tout rundt øyas landmasse og holder horisontens ytre 
ramme av annen virkelighet på avstand. Å forlate en 
øy krever et brudd og en overførsel, både psykisk og 
fysisk, og denne terskelen mot det andre er det som gir 

handlen i forhold til andre. Motsetingen til den-
ne radikalt kontekstuelle forståelsen av mennesket 
er forsøk på å beskrive menneskets tilstand som es-
sens, avsondret fra partikulære omgivelser eller de-
stillert ut fra et slags grunnmateriale av universel-
le forutsetninger. Men en slik posisjon kan kun for-
svares hvis man ser bort fra alle sosiale aspekter av 
menneskelivet. Beskrivelsen av sted blir relevant i 

det øyeblikk man retter oppmerksomheten utover, 
mot noe annet i seg selv. Av denne grunn bruker 
man også ofte stedsbegrepet metaforisk for å beteg-
ne punktene hvor individet fi nner felles grunn med 
andre. I den retoriske fagtradisjonen taler man ek-
sempelvis om loci communes eller topoi som en type 
felles steder i bevisstheten mellom taler og tilhøre-
re, intersubjektive utgangspunkter hvorfra man kan 
begynne prosessen med å tenke sammen.3 Og på 
samme måte er jo også tenkning i seg selv ofte be-
skrevet metaforisk som en bevegelse i rom og lands-
kap idet vi eksempelvis sier at man ”nærmer seg po-
enget”, ”vinner terreng i diskusjonen” eller ”lar tan-
kene vandre”. Det viktige her er, at stedsbevissthe-
ten og omgivelsene først får sin betydning i kraft av 
å være potensielle møtesteder enten det nå skjer me-
taforisk eller fysisk.

EN FYSISK HERMENEUTIKK
Øya i Omgivelser er et lukket sted, hvor de fi re ka-
rakterene hele tiden uunngåelig støter inn i hver-
andre og konfronteres med hverandres nærvær. 
Opplevelsen av landskapet åpner for et hermeneu-
tisk forståelsesrom4 hvor man hele tiden vender til-
bake til de samme utgangspunktene – fyrtårnets 148 

”  Forholdet mellom steder og 
mennesker er gjensidig skapende. Vi 
konstitueres kontinuerlig gjennom å 
forholde oss til de rammene landskapet 
gir, og disse betingelsene blir mellom 
våre viktigste holdepunkter idét vi 
defi nerer oss selv gjennom symbolsk 
handlen i forhold til andre.

”  Også øyer har horisonter; mot 
fremmede hav, fastland eller for den 
del andre øyer, men disse horisontene 
ligger på avstand og man når ikke over 
til dem så lett. Havet ligger som et bredt 
og uoverstigelig passepartout rundt øyas 
landmasse og holder horisontens ytre 
ramme av annen virkelighet på avstand.
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i fortellingen. Konstellasjonen av bygninger, lands-
kapsvariasjoner og avstander avgjør hvilke bevegel-
ser og handlinger som er mulige og dermed hvor-
dan karakterenes handlingsrom og synsfelt kommer 
til å overlappe. Man får følelsen av at alt som skjer, 
skjer med tvingende nødvendighet, at karaktere-
nes tanker og handlinger er kausalt bundet som i en 

 De tre fastboende på øya er fyrvokteren 
Mardon, hans kone Maria og datteren Marion. 
Navnelikheten hos familiemedlemmene understre-
ker en gjensidig avhengighet, men også en klaustro-
fobisk følelse som preger forholdet dem imellom. De 
har bodd så tett, så lenge, at all friksjon i tilværelsen 
har gått over i vane og hverdagsritualer. Samtalene 
foregår innforstått og i små bruddstykker, og det 
meste av tiden synes de tre å søke bort fra hveran-
dre, mot den avstanden som er nødvendig for å kun-
ne komme andre i møte. En nødvendig avstand som 
umuliggjøres av øyas beskjedne størrelse og fraværet 

Den fremmede, forfatteren Albert Kraff t, har op-

egen seksualitet og søke bort fra foreldrene mot ver-

 Presisjonen i beskrivelsene bidrar til følelsen 
man har som leser, av å være vitne til et teaterstykke 

, hvor det kryssklippes fortløpende fra 
scene til scene. Det er en kjent form, en fremstilling 
av tilværelsen som teater eller ”theatrum mundi”2, 
men skjønt Askildsen i mange henseender forholder 
seg trofast til etablerte litterære motiver og teknik-
ker, motsetter fortellingen seg samtidig en klassisk 

narratologi. Posisjoner og identiteter beskrives og 
utforskes, men avklares ikke. 
 Karakterene forblir også i stor grad anonyme. 
Vi får vite hvor gamle de er og hvilke sosiale sosia-
le roller de er innehavere av, men ikke hvordan de 
ser ut, eller hva de kommer fra. Det gis ingen full-
stendige bakgrunnshistorier eller karakterbeskri-
velser som ikke er relatert konkrete handlinger eller 
omgivelsene.

DET FINNES ALLTID EN FIGUR I LANDSKAPET
Termen  topografi   er en sammensetning av de 
gammelgreske ordene τόπος (topos), «sted» 
og γραφή (grafein), «skrive»/«beskrive» (Lothe et al. 
2007:231) og den topografi ske litteraturteorien tar 
utgangspunkt nettopp i den betydningen inntrykket
av sted og samtidig beskrivelser av sted har for men-beskrivelser av sted har for men-beskrivelser
nesker, både i levde liv og som litteratære kompo-
nenter. En sentral innsikt, mellom annet presisert 
av den amerikanske dekonstruktivisten J. H. Miller 
er, at mennesker alltid er situerte. Han skriver at ”det  alltid er situerte. Han skriver at ”det  alltid
alltid fi nnes en fi gur i landskapet” og at det samtidig, 

i ”ethvert narrativ, uten unntak, selv de tilsynelaten-
de mest abstrakte og innovervendte (…) kan spores 
i en opstilling av sted, tilholdsteder og rom, som er 
knyttet sammen av stier og veier.” (Miller 1995: 241, 
mine oversettelser). 
 Forholdet mellom steder og mennesker er gjen-
sidig skapende. Vi konstitueres kontinuerlig gjen-
nom å forholde oss til de rammene landskapet gir, og 
disse betingelsene blir mellom våre viktigste holde-
punkter idét vi defi nerer oss selv gjennom symbolsk 

trappetrinn, utedoen hvorfra den røde hytten kan be-
skues, fyrvokterboligens hushjørner – og hver gang 
får en følelse av å se tingene tydeligere; både fordi 
man har en egen erindring å bygge videre på og sam-
tidig fordi man kan anta å dele gjenkjennelsen med 
andre. Gjenkjennelsens synergieff ekter må være felles 
for alle som har erfart dette stedet, i person eller gjen-
nom beskrivelse. I motsetning til et åpent landskap, 

der, Østbukten, blir eksempelvis beskrevet som he-
steskoformet, og bare det. Likedan er det eneste man 
får vite om  fyrtårnet at det har en trapp med hundre 
og åtteogførti trinn. Etter hvert leser man disse kvali-
tetene ved stedene intuitivt inn som en del av hand-
lingen. Hver gang fyrtårnet er nevnt, tenker man på 
hvordan det må føles å gå opp de hundre og åtteog-
førti trinnene mens man bærer på forventningen om 
utsikten fra toppen. 
 Øyas geografi  byr først og fremst på begrensnin-
gens fundamentale trygghet. En trygghet som står i 
kontrast til rommets grenseløshet, og den menneske-
lige utferdstrang. På ”fastlandet” er de stedene man 
befi nner seg på som oftest omgitt av fl ytende over-
ganger, spredt bebyggelse og alternative samfunns-
former. Øya mangler slike forsteder og gråsoner. 
Den er en avsluttet helhet og hviler i seg selv. Også 
øyer har horisonter; mot fremmede hav, fastland el-
ler for den del andre øyer, men disse horisontene lig-
ger på avstand og man når ikke over til dem så lett. 
Havet ligger som et bredt og uoverstigelig passepar-
tout rundt øyas landmasse og holder horisontens ytre 
ramme av annen virkelighet på avstand. Å forlate en 
øy krever et brudd og en overførsel, både psykisk og 
fysisk, og denne 

handlen i forhold til andre. Motsetingen til den-
ne radikalt kontekstuelle forståelsen av mennesket 
er forsøk på å beskrive menneskets tilstand som es-
sens, avsondret fra partikulære omgivelser eller de-
stillert ut fra et slags grunnmateriale av universel-
le forutsetninger. Men en slik posisjon kan kun for-
svares hvis man ser bort fra alle sosiale aspekter av 
menneskelivet. Beskrivelsen av sted blir relevant i 

det øyeblikk man retter oppmerksomheten utover, 
mot noe annet i seg selv. Av denne grunn bruker 
man også ofte stedsbegrepet metaforisk for å beteg-
ne punktene hvor individet fi nner felles grunn med 
andre. I den retoriske fagtradisjonen taler man ek-
sempelvis om loci communes eller topoi som en type 
felles steder i bevisstheten mellom taler og tilhøre-
re, intersubjektive utgangspunkter hvorfra man kan 
begynne prosessen med å tenke sammen.3 Og på 
samme måte er jo også tenkning i seg selv ofte be-
skrevet metaforisk som en bevegelse i rom og lands-
kap idet vi eksempelvis sier at man ”nærmer seg po-
enget”, ”vinner terreng i diskusjonen” eller ”lar tan-
kene vandre”. Det viktige her er, at stedsbevissthe-
ten og omgivelsene først får sin betydning i kraft av 
å være potensielle møtesteder enten det nå skjer me-møtesteder enten det nå skjer me-møtesteder
taforisk eller fysisk.

EN FYSISK HERMENEUTIKK
Øya i Omgivelser er et lukket sted, hvor de fi re ka-Omgivelser er et lukket sted, hvor de fi re ka-Omgivelser
rakterene hele tiden uunngåelig støter inn i hver-
andre og konfronteres med hverandres nærvær. 
Opplevelsen av landskapet åpner for et hermeneu-
tisk forståelsesrom4 hvor man hele tiden vender til-
bake til de samme utgangspunktene – fyrtårnets 148 

”  Forholdet mellom steder og   Forholdet mellom steder og   F
mennesker er gjensidig skapende. Vi 
konstitueres kontinuerlig gjennom å 
forholde oss til de rammene landskapet 
gir, og disse betingelsene blir mellom 
våre viktigste holdepunkter idét vi 
defi nerer oss selv gjennom symbolsk 
handlen i forhold til andre.

”  Også øyer har horisonter; mot 
fremmede hav, fastland eller for den 
del andre øyer, men disse horisontene 
ligger på avstand og man når ikke over 
til dem så lett. Havet ligger som et bredt 
og uoverstigelig passepartout rundt øyas 
landmasse og holder horisontens ytre 
ramme av annen virkelighet på avstand.



terskeltilstand, forstått som en kaotisk overgangs-
fase mellom to konstanter, hvor man har gitt slipp 
på vaner og trygghet til fordel for muligheten for en 
etterfølgende ny tilstand, skjønt bevegelsen mot ter-
skeltilstander er også begrenset av øyas geografi .
 Både Maria og Marion lengter på hver sin måte 
etter endring og nye tilstander, men de kommer 
aldri over den terskelen som ligger mellom øya og 
fastlandet. Maria synes resignert og taler aldri om å 
forlate husbonden Mardon i noen egentlig forstand. 
Hun blir imidlertid gjentatte ganger beskrevet idét 
hun lar blikket hvile på ”en stripe av fastland i ho-
risonten”. Det fi nnes en lengsel etter endring hos 
henne, men ingen utferdstrang. Hos Marion er den-
ne trangen mer tydelig. Hun drømmer om et brudd 
og en fortsettelse annetsteds hen sammen med 
Kraff t. Når Mardon forsøker å jage Kraff t fra øya er-
klærer hun at ”hvis han reiser, så reiser hun også!” 
(Askildsen, 1969:54) Men det er et brudd hun er av-
hengig av han for å gjennomføre. To ganger svøm-

mer hun ut fra stranden, for deretter å snu og gå på 
land igjen, tilbake til Kraff t, som ikke synes parat til 
å ta henne med til noen ny tilværelse. Kraff t har al-
lerede opplevd bruddet og overførselen fra den an-
dre siden. Han har for lengst konstantert at drøm-
mer ikke tåler å bli virkeliggjort (Askildsen, 1969:10) 
og for han representerer ikke fastlandet nye mu-
ligheter og ukjent landskap, men derimot gjenfor-
ening med en deprimert hustru, en plettet samvit-
tighet og en tilværelse han middertidlig har fl yktet 
fra.

AVSTAND OG SYNSHANDLINGER
I streben etter å få oversikt over den kronglete sosia-
le situasjonen som har oppstått,  søker karakterene 
stadig bort fra fellesskapet for å kunne observere på 

øya ett særlig utopisk eller dystopisk potensiale. Den 
blir en scene hvor dyptloddede egenskaper ved men-
neskenaturen kan blottlegges og ekstrapoleres ufor-
styrret av mulighetene for andre tilstander. 

EN FLEKK AV STED OG FORTETTET TID
I litterære fremstillinger blir den særlige avgrensede 
kvaliteten en øy har ekstra tydelig, da den romlige 
kompaktheten også faller sammen med en kompri-
mering av tidsperspektivet. Mihail Bakhtin har be-
skrevet sammenfallet av komprimert tid (kronos) og 
rom/sted (topos) i litteraturen i defi nisjonen av be-
grepet kronotop sådan:

I den skønlitterære kronotop sker der en sam-
mensmeltning af de rumlige og tidsmæssige ken-
detegn til et meningsfyldt og konkret hele. Tiden 
fortættes, komprimeres og bliver her kunstne-
risk-synlig; også rummet intensiveres og dra-
ges ind i tidens, plottets og historiens bevæ-
gelse. Tidens kendetegn udfoldes i rummet, og 
rummet fyldes med mening og dimension af ti-
den. Denne krydsning af rækker og sammen-
smeltning af kendetegn er karakteristisk for 
den kunstneriske kronotop. (Bakhtin 2006:13)

Bakhtin beskriver kronotoper som gjenvendende, 
fortettede motiver i litteraturen, hvor tekstens la-
tente problemkomplekser kommer til skue. Mellom 
kronotoptypene Bakthin angir er møtet og terskelen 
de som bærer mest vekt i Kjell Askildsens diktning. 
Disse motivene kan ikke riktig skilles tydelig fra 
hverandre, men inngår i en stadig vekselvirkning. 
Ifølge Bakhtin, opplever mennesket møtet med den 
andre med en særlig ”eksistensiell intensitet” (Thon, 
1999:45) og kanskje er det særlig fordi Askildsens 
tekster ofte motsetter seg en forutsigbar narrato-
logisk oppbygning, at man så tydelig kan føle den-
ne intensiteten i møtene han beskriver. Det er hele 
tiden noe på spill, det er uråd å forutse hvilke ring-
virkninger en samtale vil få, om noe kommer til å 
endres nå, og i hvis så, hvordan?
 Møtene hos Askildsen danner bruddfl ater hvor 
de mellommenneskelige relasjonene kan skøytes 
sammen i nye vinkler. I Omgivelser får man ingen 
ettertrykkelige forsikringer om hva de fi re karakte-
rene føler for hverandre. Loyalitet og tilbøyligheter 
synes å skifte etter hva som følger med ”nødvendig-
het” i den givne situasjonen. Møtene rommer hele 
tiden muligheten for å føre karakterene over i en 

avstand. Kikkerbehovet, trangen til å iaktta, og al-
ler helst gjennomskue den andre, er et viktig motiv 
i fortellingen. Som en fysisk ekstrapolering av det-
te motivet fi nnes fyrtårnet på øyas midte. En mas-
siv bygningskonstruksjon som raver høyt over det 
vesle landskapet. På den ene siden sender fyret sig-
naler til en verden utenfor gjennom tidfaste blink, 
men samtidig danner tårnet også et utkikkspunkt 
hvorfra øyboerene kan overvåke hverandre. Den di-
stanserte synshandlingen danner en type utgangs-
posisjon i fortellingen, som fyller avstanden mellom 
hvert møte og potensielle bruddfl ate. Illustrerende 
for synshandlingenes betydning er det i så måte, at 
den aller første replikken i romanen kommer fra 
Marion, idét hun iakttar den nyankomne Kraff t fra 
gjennom en kikkert.

Døren til fyret står åpen, og hun går opp de 
hundre og åtteogførti trinnene. Klokken er 
halv ett; hun ser to skip på vei østover. Hun set-
ter kikkerten for øyet og lar blikket gli over øya, 
lenge, til hun fi nner det hun søker, nesten yt-
terst på Nordpynten. Ja, sier hun høyt. Ja. Hun 

stryker litt hår bort fra øynene; hun fylte tyve 
år for ni dager siden, men hun ser ofte yng-
re ut, en sjelden gang eldre. (Askildsen, 1969:6) 

Fyrvokteren er den fl ittigste iakttakeren. Han har 
fl ere midler til å oppnå avstand enn de andre, noe 
som understreker hans patriarkalske maktposisjon 
overfor hustruen og datteren. Han er nettopp vok-
teren, den som administrer signalene til verden, og 
den eneste som har en legitim grunn til å oppholde 
seg i fyrtårnet. Fyrvokteren er også den eneste med 
tilgang til båten på øya og dermed kan forlate stedet 
når han vil. I motsetning til Mardons maktposisjon 
er Maria henvist til en tilværelse som smugkikker:

Hun har kurs for utedoen. Når man sitter der 
kan man, hvis man holder øyet bort til sprek-
ken i veggen, se den røde hytten. Hun er tre-
ogførti år; hun har ikke vært på fastlan-
det siden tidlig i vår. Hun holder øyet bort 
til sprekken og ser den røde hytten (s.6)

Også kikkerhandlingen blir iakttatt. Mens Maria 

”   I streben etter å få 
oversikt over den kronglete 
sosiale situasjonen som har 
oppstått,  søker karakterene 
stadig bort fra fellesskapet for 
å kunne observere på avstand.
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terskeltilstand, forstått som en kaotisk overgangs-
fase mellom to konstanter, hvor man har gitt slipp 
på vaner og trygghet til fordel for muligheten for en 
etterfølgende ny tilstand, skjønt bevegelsen mot ter-
skeltilstander er også begrenset av øyas geografi .
 Både Maria og Marion lengter på hver sin måte 
etter endring og nye tilstander, men de kommer 
aldri over den terskelen som ligger mellom øya og 
fastlandet. Maria synes resignert og taler aldri om å 
forlate husbonden Mardon i noen egentlig forstand. 
Hun blir imidlertid gjentatte ganger beskrevet idét 
hun lar blikket hvile på ”en stripe av fastland i ho-
risonten”. Det fi nnes en lengsel etter endring hos 
henne, men ingen utferdstrang. Hos Marion er den-
ne trangen mer tydelig. Hun drømmer om et brudd 
og en fortsettelse annetsteds hen sammen med 
Kraff t. Når Mardon forsøker å jage Kraff t fra øya er-
klærer hun at ”hvis han reiser, så reiser hun også!” 
(Askildsen, 1969:54) Men det er et brudd hun er av-
hengig av han for å gjennomføre. To ganger svøm-

mer hun ut fra stranden, for deretter å snu og gå på 
land igjen, tilbake til Kraff t, som ikke synes parat til 
å ta henne med til noen ny tilværelse. Kraff t har al-
lerede opplevd bruddet og overførselen fra den an-
dre siden. Han har for lengst konstantert at drøm-
mer ikke tåler å bli virkeliggjort (Askildsen, 1969:10) 
og for han representerer ikke fastlandet nye mu-
ligheter og ukjent landskap, men derimot gjenfor-
ening med en deprimert hustru, en plettet samvit-
tighet og en tilværelse han middertidlig har fl yktet 
fra.

AVSTAND OG SYNSHANDLINGER
I streben etter å få oversikt over den kronglete sosia-
le situasjonen som har oppstått,  søker karakterene 
stadig bort fra fellesskapet for å kunne observere på 

øya ett særlig utopisk eller dystopisk potensiale. Den 
blir en scene hvor dyptloddede egenskaper ved men-
neskenaturen kan blottlegges og ekstrapoleres ufor-

I litterære fremstillinger blir den særlige avgrensede 
kvaliteten en øy har ekstra tydelig, da den romlige 
kompaktheten også faller sammen med en kompri-
mering av tidsperspektivet. Mihail Bakhtin har be-
skrevet sammenfallet av komprimert tid (kronos) og 
rom/sted (topos) i litteraturen i defi nisjonen av be-

mensmeltning af de rumlige og tidsmæssige ken-
detegn til et meningsfyldt og konkret hele. Tiden 
fortættes, komprimeres og bliver her kunstne-

gelse. Tidens kendetegn udfoldes i rummet, og 
rummet fyldes med mening og dimension af ti-

Bakhtin beskriver kronotoper som gjenvendende, 
fortettede motiver i litteraturen, hvor tekstens la-
tente problemkomplekser kommer til skue. Mellom 

terskelen
de som bærer mest vekt i Kjell Askildsens diktning. 
Disse motivene kan ikke riktig skilles tydelig fra 
hverandre, men inngår i en stadig vekselvirkning. 

møtet med den 
 med en særlig ”eksistensiell intensitet” (Thon, 

1999:45) og kanskje er det særlig fordi Askildsens 
tekster ofte motsetter seg en forutsigbar narrato-
logisk oppbygning, at man så tydelig kan føle den-
ne intensiteten i møtene han beskriver. Det er hele 
tiden noe på spill, det er uråd å forutse hvilke ring-
virkninger en samtale vil få, om noe kommer til å 

 Møtene hos Askildsen danner bruddfl ater hvor 
de mellommenneskelige relasjonene kan skøytes 

 får man ingen 
ettertrykkelige forsikringer om hva de fi re karakte-
rene føler for hverandre. Loyalitet og tilbøyligheter 
synes å skifte etter hva som følger med ”nødvendig-
het” i den givne situasjonen. Møtene rommer hele 
tiden muligheten for å føre karakterene over i en 

avstand. Kikkerbehovet, trangen til å iaktta, og al-
ler helst gjennomskue den andre, er et viktig motiv 
i fortellingen. Som en fysisk ekstrapolering av det-
te motivet fi nnes fyrtårnet på øyas midte. En mas-
siv bygningskonstruksjon som raver høyt over det 
vesle landskapet. På den ene siden sender fyret sig-
naler til en verden utenfor gjennom tidfaste blink, 
men samtidig danner tårnet også et utkikkspunkt 
hvorfra øyboerene kan overvåke hverandre. Den di-
stanserte synshandlingen danner en type utgangs-
posisjon i fortellingen, som fyller avstanden mellom 
hvert møte og potensielle bruddfl ate. Illustrerende 
for synshandlingenes betydning er det i så måte, at 
den aller første replikken i romanen kommer fra 
Marion, idét hun iakttar den nyankomne Kraff t fra 
gjennom en kikkert.

Døren til fyret står åpen, og hun går opp de 
hundre og åtteogførti trinnene. Klokken er 
halv ett; hun ser to skip på vei østover. Hun set-
ter kikkerten for øyet og lar blikket gli over øya, 
lenge, til hun fi nner det hun søker, nesten yt-
terst på Nordpynten. Ja, sier hun høyt. Ja. Hun 

stryker litt hår bort fra øynene; hun fylte tyve 
år for ni dager siden, men hun ser ofte yng-
re ut, en sjelden gang

Fyrvokteren er den fl ittigste iakttakeren. Han har 
fl ere midler til å oppnå avstand enn de andre, noe 
som understreker hans patriarkalske maktposisjon 
overfor hustruen og datteren. Han er nettopp vok-
teren, den som administrer signalene til verden, og 
den eneste som har en legitim grunn til å oppholde 
seg i fyrtårnet. Fyrvokteren er også den eneste med 
tilgang til båten på øya og dermed kan forlate stedet 
når han vil. I motsetning til Mardons maktposisjon 
er Maria henvist til en tilværelse som smugkikker:

Hun har kurs for utedoen. Når man sitter der 
kan man, hvis man holder øyet bort til sprek-
ken i veggen, se den røde hytten. Hun er tre-
ogførti år; hun har ikke vært på fastlan-
det siden tidlig i vår. Hun holder øyet bort 
til sprekken og ser den røde hytten (s.6)

Også kikkerhandlingen blir iakttatt. Mens Maria 

”   I streben etter å få 
oversikt over den kronglete 
sosiale situasjonen som har 
oppstått,  søker karakterene 
stadig bort fra fellesskapet for 
å kunne observere på avstand.



av at sprekken i doen utvider seg, blir for bred 
til å skjule henne. Plutselig husker Kraff t fyr-
tårnet og at han kan ses av en som kanskje har 
han i kikkerten; da snur han og går inn under 
nordveggen, ut av syne, men ikke for Maria, og 
da hun kommer ut og har festet kroken fra ut-
siden, later hun som om hun ikke ser han, for 
hun glemmer aldri tårnet. (Askildsen,1969:24)

Det kontinuerlige fokuset på synshandlingene, gjør 
at man som leser også blir oppmerksom på sin egen 
synshandling, at man også selv sitter og kikker på 
disse menneskernes handlinger gjennom å lese, er 
ivrig etter å se alt (uten selv å bli sett), etter å vite hva 
menneskene kikker på, og hvorfor; hva de pønsker 
på. Det er noe veldig smått og pinlig i disse syns-
handlingene. Hvorfor kikker menneskene? Så skam-
melig. Men hva hvis vi slutter å ville se? Hva skulle 
man ta seg til med i verden hvis ingen lengre følte 
behovet for å se en.

Å MISTE TIDEN
På samme måten som synshandlingen og relasjonen 
i rom er avhengig av avstander og fysiske omgivelser 

er også tids-sfæren, eller kronos-delen av Bakhtins 
kronotop viktig som en forutsetning i maktforhol-
dene mellom karakterene. Både fortellerstemmen 
og karakterene internt i fortellingen opplyser til sta-
dighet om klokkeslett og tider. Som for å bekrefte 
at tiden går, selv om de hele tiden befi nner seg på et 
slags geografi sk frimerke og i en hverdag preget av 
gjentakelser. Fortetningen i tid og rom krever det yt-
terste av rolleinnehaverene i det menneskelige dra-
ma. Kraff t erfarer dette med tyngde idét han hen-
vender seg til Maria – som på tidspunktet er gjort 
klar over en romantisk interesse fra hans side – om å 

hviler øyet mot sprekken på utedoen hviler hennes 
manns blikk på hennes synshandling. Hennes frihet 
til avstand er på denne måten hele tiden begrenset 
av vissheten om hans overoppsikt:

Han legger kikkerten fra seg, snur hodet og 
ser sin kones hode dukke frem over hustaket; 
hun går langsomt bortover stien mot utedo-
en, åpner døren, forsvinner, jøss, hvor lenge har 
hun tenkt til å bli der, og nesten hele tiden sit-
ter hun med øyet mot sprekken og ser mot den 
røde hytten. (…) Hun kommer ut fra doen nå, 
endelig, det var på tide. (Askildsen,1969:10)

Etter å ha mannet seg opp til å spørre fyrvokteren 
om tillatelse, får også Kraff t anledning til å besøke 
fyrtårnet, hvor han fi nner kikkerten, som de andre 
for lengst har gjort seg så avhengige av.

Han får øye på kikkerten, forsøker å fan-
ge henne inn, fi nner henne ikke, senker kik-
kerten, løfter den igjen, der! Så nær! – det 
er, tenker han, usømmelig. Og så tenker 
han: slik har de stått og sett på meg, uten 
at jeg har visst det (Askildsen, 1969:14)

Fra og med denne opplevelsen er Kraff t innlemmet 
som en fullverdig deltaker i det sosiale rollespillet. 
Et drama hvor avstander, både i det fysiske og men-
tale spennet hele tiden snurpes sammen nærme-
re og nærmere. For hele den frigjørende verdien av 
å gå på avstand for å observere går tapt idet man blir 
klar over at dette er noe alle gjør. Da ellimineres av-
standen igjen, samtidig som intensiteten i relasjo-
nene øker. Gjennom betoningen av det nonverbale, 
og især synshandlingene, viser Askildsen hvor ved-
varende innvirkningen fra omgivelsene er, også selv 
når man forsøker å komme i ly for dem. Det er som 
Jens C. Grøndahl annetsteds har kalt det, “en frem-
visning av situasjonenes angstfulle mikrospykologi.” 
I kampen om å bevare integritet, kontroll og ikke 
minst makt i situasjonen oppstår behovet for hele ti-
den å forutse hverandres handlinger og reaksjoner:

Han [Kraff t] ser Maria gå bortover mot utedo-
en, det samme ser fyrvokteren. Gjennom sp-
rekken kan hun følge alle Kraff ts bevegelser: 
han lukker mappen, reiser seg, legger map-
pen på stolsetet, kommer noen skritt nærme-
re, uten å ta blikket fra doen; hun har følelsen 

for ”det egentlige” i den grad det fi nnes. Individets 
ukommuniserte opplevelser og persepsjoner står ig-
jen som en siste skanse siste for den subjektive iden-
tetet, men samtidig er mennesket altså dømt til å 
leve sammen med andre.
 Jahn Thon har karakterisert Askildsen som re-
presentant for en type etisk bevisst pessimisme (Thon, 
1999:46-47) og påpeker hvordan forfatterskapet 
samlet sett er sterkt preget av en genuin interes-
se for grunnleggende etiske dilemmaer, og samti-
dig en like genuin pessimisme overfor menneskets 
evne til å navigere etter en abstrakte etiske retnings-
linjer. Kombinasjonen av disse perspektivene består 
fremfor alt i en resolutt skeptisk distanse til den ge-
neraliserte samfunnsmoralen, den moralismen som 
er nedarvet fra religiøs tradisjon og etablerte sam-
funnsautroriteter og ikke bærer takhøyde for den 
enkeltes partikulære forutsetninger. 
 Side om side med den skeptiske distansen 
fi nner man likevel også et iherdig og insisteren-
de forsvar for den menneskelige verdighetsfølel-
se. Karakterene i Omgivelser søker forståelse og fel-
lesskap, men saboterer seg selv og mislykkes konti-
nuerlig på grunn av misforståelser, hårsårhet, for-
bisnakkelser og regelrette overgrep. Den temporale 
og romlige fortetningen fremhever en kontrast, men 
samtidig en klar sammenheng mellom store ontolo-
giske spørsmål om menneskenaturen på den ene si-
den, og smålige, problematiske følelser på den andre. 

Tydeligst ser man disse kontrastene hos Mardon. 
Han har tidligere vært den uanfektede autoriteten 
på øya, men nå som Kraff t utfordrer denne posisjo-
nen reagerer han voldsomt. Han taler om å drepe 
Kraff t fordi han ”fi kler med Marion” samtidig som 
han skammer seg over egne reaksjoner på datterens 
fysiske modning.  Han anklager Maria for å begjære 

få låne robåten for å dra inn til fastlandet.

Handle i dag? Sier hun, det er jo søndag. Han har 
følelsen av at verden raser sammen rundt han, 
som om han plutselig oppdager at toget har pas-
sert den stasjonen han skulle av på. Samtidig 
tror hun at han spiller; han tar seg sammen, og 
da hun spør om det er noe spesielt han tren-
ger, påstår han at nei, hvis det er søndag, kan 
han klare seg til i morgen. Jeg var så sikker på at 
det var lørdag. Og så tilføyer han meningsløst: 
Klokken min er stanset. (Askildsen, 1969:63)

Kraff t har mistet oversikten over tiden, og dermed 
også noe av kontrollen over sin egen rolle. Han har 
forsnakket seg, fremsagt replikkene sine feiltidig og 
tapt ansikt. Han føler seg feilmessig avslørt under en 
stilltiende anklage om skjulte intensjoner han ikke 
hadde. 

EN ETISK BEVISST PESSIMISME
Romanen følger tematisk i sporet fra en sentral re-
plikk i Davids bror fra 1957 hvor det heter, at “den al-
minneliges liv dirigeres nesten utelukkende av til-
feldigheter”. Med uovertruff en fortellerteknisk pre-
sisjon tar Askildsen fatt i det store og brokete spør-
målet omkring den frie vilje. Finnes den? Og hvis 
ikke, hva så med moralen? Ordet ”nesten” er her 
en viktig modifi kasjon, men Askildsens sentra-
le prosjekt synes like fullt å være, å minne 
oss om menneskets radikale avhengighet 
av nettopp, omgivelser, og ikke minst sam-
funn med andre mennesker. Når Askildsen 
vektlegger denne tematikken skjer det helt 
tydelig under innfl ytelse fra de heteste 
samtaletemaene i tiden. Da Omgivelser ut-
kom, på slutten av 60-tallet, rådet en ge-
nerelt sterk skepsis til substanser og fi nit-
te identiteter i det norske litteraturmiljøet 
(Thon, 1999:41). Det modernistiske subjek-
tet var under hard skyts fra en mer struk-
turbevisst og sosialpsykologisk forståelse 
av menneskenaturen. I denne optikken er 
mennesket ikke fritt, men fanget mellom determi-
nerende omstendigheter på den ene siden og en (ofte 
lammende) metabevissthet omkring sin egen split-
telse og inautensitet på den andre siden. Under sli-
ke omstendigheter kan mennesket kun være opprik-
tig overfor seg selv, for i møte med den andre vil rol-
leforståelser og usikkerheter alltid komme i veien 

”  Med uovertruff en 
fortellerteknisk presisjon tar 
Askildsen fatt i det store og 
brokete spørmålet omkring den 
frie vilje. Finnes den? Og hvis 
ikke, hva så med moralen? 

”  Han får øye på 
kikkerten, forsøker å fange 
henne inn, fi nner henne ikke, 
senker kikkerten, løfter den 
igjen, der! Så nær! – det er, 
tenker han, usømmelig.
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av at sprekken i doen utvider seg, blir for bred 
til å skjule henne. Plutselig husker Kraff t fyr-
tårnet og at han kan ses av en som kanskje har 
han i kikkerten; da snur han og går inn under 
nordveggen, ut av syne, men ikke for Maria, og 
da hun kommer ut og har festet kroken fra ut-
siden, later hun som om hun ikke ser han, for 
hun glemmer aldri tårnet. (Askildsen,1969:24)

Det kontinuerlige fokuset på synshandlingene, gjør 
at man som leser også blir oppmerksom på sin egen 
synshandling, at man også selv sitter og kikker på 
disse menneskernes handlinger gjennom å lese, er 
ivrig etter å se alt (uten selv å bli sett), etter å vite hva alt (uten selv å bli sett), etter å vite hva alt
menneskene kikker på, og hvorfor; hva de pønsker 
på. Det er noe veldig smått og pinlig i disse syns-
handlingene. Hvorfor kikker menneskene? Så skam-
melig. Men hva hvis vi slutter å ville se? Hva skulle 
man ta seg til med i verden hvis ingen lengre følte 
behovet for å se en.

Å MISTE TIDEN
På samme måten som synshandlingen og relasjonen 
i rom er avhengig av avstander og fysiske omgivelser 

er også tids-sfæren, eller kronos-delen av Bakhtins 
kronotop viktig som en forutsetning i maktforhol-
dene mellom karakterene. Både fortellerstemmen 
og karakterene internt i fortellingen opplyser til sta-
dighet om klokkeslett og tider. Som for å bekrefte 
at tiden går, selv om de hele tiden befi nner seg på et 
slags geografi sk frimerke og i en hverdag preget av 
gjentakelser. Fortetningen i tid og rom krever det yt-
terste av rolleinnehaverene i det menneskelige dra-
ma. Kraff t erfarer dette med tyngde idét han hen-
vender seg til Maria – som på tidspunktet er gjort 
klar over en romantisk interesse fra hans side – om å 

hviler øyet mot sprekken på utedoen hviler hennes 
manns blikk på hennes synshandling. Hennes frihet 
til avstand er på denne måten hele tiden begrenset 

en, åpner døren, forsvinner, jøss, hvor lenge har 

ter hun med øyet mot sprekken og ser mot den 

Etter å ha mannet seg opp til å spørre fyrvokteren 
om tillatelse, får også Kraff t anledning til å besøke 
fyrtårnet, hvor han fi nner kikkerten, som de andre 

Fra og med denne opplevelsen er Kraff t innlemmet 
som en fullverdig deltaker i det sosiale rollespillet. 
Et drama hvor avstander, både i det fysiske og men-
tale spennet hele tiden snurpes sammen nærme-
re og nærmere. For hele den frigjørende verdien av 
å gå på avstand for å observere går tapt idet man blir 
klar over at dette er noe alle gjør. Da ellimineres av-
standen igjen, samtidig som intensiteten i relasjo-
nene øker. Gjennom betoningen av det nonverbale, 
og især synshandlingene, viser Askildsen hvor ved-
varende innvirkningen fra omgivelsene er, også selv 
når man forsøker å komme i ly for dem. Det er som 
Jens C. Grøndahl annetsteds har kalt det, “en frem-
visning av situasjonenes angstfulle mikrospykologi.” 
I kampen om å bevare integritet, kontroll og ikke 
minst makt i situasjonen oppstår behovet for hele ti-
den å forutse hverandres handlinger og reaksjoner:

for ”det egentlige” i den grad det fi nnes. Individets 
ukommuniserte opplevelser og persepsjoner står ig-
jen som en siste skanse siste for den subjektive iden-
tetet, men samtidig er mennesket altså dømt til å 
leve sammen med andre.
 Jahn Thon har karakterisert Askildsen som re-
presentant for en type 
1999:46-47) og påpeker hvordan forfatterskapet 
samlet sett er sterkt preget av en genuin interes-
se for grunnleggende etiske dilemmaer, og samti-
dig en like genuin pessimisme overfor menneskets 
evne til å navigere etter en abstrakte etiske retnings-
linjer. Kombinasjonen av disse perspektivene består 
fremfor alt i en resolutt skeptisk distanse til den ge-
neraliserte samfunnsmoralen, den moralismen som 
er nedarvet fra religiøs tradisjon og etablerte sam-
funnsautroriteter og ikke bærer takhøyde for den 
enkeltes partikulære forutsetninger. 
 Side om side med den skeptiske distansen 
fi nner man likevel også et iherdig og insisteren-
de forsvar for den menneskelige verdighetsfølel-
se. Karakterene i 
lesskap, men saboterer seg selv og mislykkes konti-
nuerlig på grunn av misforståelser, hårsårhet, for-
bisnakkelser og regelrette overgrep. Den temporale 
og romlige fortetningen fremhever en kontrast, men 
samtidig en klar sammenheng mellom store ontolo-
giske spørsmål om menneskenaturen på den ene si-
den, og smålige, problematiske følelser på den andre. 

Tydeligst ser man disse kontrastene hos Mardon. 
Han har tidligere vært den uanfektede autoriteten 
på øya, men nå som Kraff t utfordrer denne posisjo-
nen reagerer han voldsomt. Han taler om å drepe 
Kraff t fordi han ”fi kler med Marion” samtidig som 
han skammer seg over egne reaksjoner på datterens 
fysiske modning.  Han anklager Maria for å begjære 

få låne robåten for å dra inn til fastlandet.

Handle i dag? Sier hun, det er jo søndag. Han har 
følelsen av at verden raser sammen rundt han, 
som om han plutselig oppdager at toget har pas-
sert den stasjonen han skulle av på. Samtidig 
tror hun at han spiller; han tar seg sammen, og 
da hun spør om det er noe spesielt han tren-
ger, påstår han at nei, hvis det er søndag, kan 
han klare seg til i morgen. Jeg var så sikker på at 
det var lørdag. Og så tilføyer han meningsløst: 
Klokken min er stanset. (Askildsen, 1969:63)

Kraff t har mistet oversikten over tiden, og dermed 
også noe av kontrollen over sin egen rolle. Han har 
forsnakket seg, fremsagt replikkene sine feiltidig og 
tapt ansikt. Han føler seg feilmessig avslørt under en 
stilltiende anklage om skjulte intensjoner han ikke 
hadde. 

EN ETISK BEVISST PESSIMISME
Romanen følger tematisk i sporet fra en sentral re-
plikk i Davids bror fra 1957 hvor det heter, at “den al-Davids bror fra 1957 hvor det heter, at “den al-Davids bror
minneliges liv dirigeres nesten utelukkende av til-
feldigheter”. Med uovertruff en fortellerteknisk pre-
sisjon tar Askildsen fatt i det store og brokete spør-
målet omkring den frie vilje. Finnes den? Og hvis 
ikke, hva så med moralen? Ordet ”nesten” er her 
en viktig modifi kasjon, men Askildsens sentra-
le prosjekt synes like fullt å være, å minne 
oss om menneskets radikale avhengighet 
av nettopp, omgivelser, og ikke minst sam-
funn med andre mennesker. Når Askildsen 
vektlegger denne tematikken skjer det helt 
tydelig under innfl ytelse fra de heteste 
samtaletemaene i tiden. Da Omgivelser ut-Omgivelser ut-Omgivelser
kom, på slutten av 60-tallet, rådet en ge-
nerelt sterk skepsis til substanser og fi nit-
te identiteter i det norske litteraturmiljøet 
(Thon, 1999:41). Det modernistiske subjek-
tet var under hard skyts fra en mer struk-
turbevisst og sosialpsykologisk forståelse 
av menneskenaturen. I denne optikken er 
mennesket ikke fritt, men fanget mellom determi-
nerende omstendigheter på den ene siden og en (ofte 
lammende) metabevissthet omkring sin egen split-
telse og inautensitet på den andre siden. Under sli-
ke omstendigheter kan mennesket kun være opprik-
tig overfor seg selv, for i møte med den andre vil rol-
leforståelser og usikkerheter alltid komme i veien 

”fortellerteknisk presisjon tar 
Askildsen fatt i det store og 
brokete spørmålet omkring den 
frie vilje. Finnes den? Og hvis 
ikke, hva så med moralen? 

”  Han får øye på 
kikkerten, forsøker å fange 
henne inn, fi nner henne ikke, 
senker kikkerten, løfter den 
igjen, der! Så nær! – det er, 
tenker han, usømmelig.



Kraff t, og dikter opp situasjoner som han deret-
ter etterfølgende straff er henne for, for ”det er ikke 
riktig noe fantasibilde lenger, det inngår i hans op-
plevelsessum, og han tenker: det skal hun ikke ha 
gjort for ingenting.” (Askildsen, 1969:59) For å over-
vinne den ubehagelige uvissheten omkring kvin-
nenes sympatier, blir Mardon stadig mer kontrol-
lerende og hardhendt. I mangel på bedre alterati-
ver søker han negativ bekreftelse, som jo ikke er 
kjærlighet, men tross alt bedre enn likegyldighet. 
Gjennom å framprovosere negative reaksjoner 
gjenvinner han makt. Han føler at han ”behersker 
dem fordi de ikke forstår ham, at han bestemmer 
både over dem og seg selv, fordi han ikke er slik de 
venter at han skal være.” (Askildsen, 1969:68) 

SOM BÅTER I STRØMMEN
Blottleggelsen av menneskets etiske tilkortkom-
menhet er usentimental og direkte, men samti-
dig utviser Askildsen en stor varhet for nyanse-
ne i menneskepsyken. Betydelig i så måte, er det at 
Mardon, Maria, Marion og Kraff t, til tross for me-
get ulike utgangspunkter står overfor mange av de 
samme dilemmaene. Også helt konkret i teksten. 
Fortellerperspektivet og synsvinkelen skifter ka-
leidoskopisk og hverken identiteter eller opplevel-
sessannheter får stå uten korreksjon. Flere steder 
kan det være vanskelig å avgjøre hvilke tanker og 
handlinger som tilhører hvem, og det ene jeget ut-
skiftes snart med et annet. Et eksempel på dette 
kan man se i en pågående samtale mellom Maria 
og Mardon, hvor temaet er nettopp fri vilje: 

”Plutselig er det helt innlysende for ham at han 
og alle andre blir dirigert av noe som er for mye 
til at man kan si hva det er og at egentlig er man 
som en båt, ja, som en båt. Maria har fulgt sin 
egen tankebane og er nådd frem til plikten og 
ansvaret. (…) Hun ser bort på ham, og han sier 
at det han mener er at mennesket er som en båt 
som ikke bestemmer selv hvor den vil, men er 
avhengig av strøm og vind og ror og anker og 
den salgs. Maria tenker seg om og sier at en båt 
har ikke samvittighet” (Askildsen, 1969:36-37)

Med utgangspunkt i den samme metaforen følger 
de to hver sine tankespor frem mot ulike konklus-
joner. Maria motsetter seg først Mardons lignelse, 
men noe senere tenker hun så likevel at det ”ikke 
lyder så ubehagelig å være en båt i strømmen”. Både 

de indre monologene, samtalene og fortellerstem-
mens iakttagelser er fulle av innskutte rettelser, noe 
som understreker hvor relative og omskiftelige men-
neskenes moralske følelser er. Når karakterene gang 
på gang kommer frem til at den frie vilje er en illus-
jon, er det uråd å beslutte i hvilken grad de tror på 
det selv, eller bare søker en unnskylding for å kunne 
opptre på tvers av skruplene sine. Men skjønt hold-
ningene og tankerekkene dreier hit og dit, forblir 
metaforene og motivene i språket stabile felles ste-
der i bevisstheten, hvor de kan møtes.

FLOMBELYSNING OG FIKTIVE KJÆRLIGHETER
Den tydeligste rollebevisstheten er det Kraff t som er 
innehaver av. Han kommer inn som et fremmedele-
ment til øya og er mer distansert og kynisk i hold-
ningen både til sin egen identitet og tradisjonelle 
etiske imperativer enn de andre. Men han klarer li-
kevel ikke å falle til ro med konsekvensene av den-
ne selvforståelsen. Kraff t har en kone på fastlandet, 
opplever samtidig en tiltrekning både mot Maria og 
Marion. Mens forholdet til Maria primært er drevet 
av seksuell åtrå, er forholdet til Marion mer kompli-
sert, fordi hun har en forventning om nettopp den 
slags følelsesmessig autensitet som Kraff t ikke ser 
seg i stand til. Han er kjærlig og søkende overfor 
henne, men primært fordi det er noe han tror hun 
forventer: 

”Han løfter hånden og tar armen hen-
nes, men ikke for å holde på henne, sna-
rere for å skjule hvor lite motvillig han gir 
slipp på henne.”(Askildsen, 1969:40) 

Skjønt det fi nnes en gjensidig interesse, forblir re-
lasjonen først og fremst styrt av Marions fanta-
si om Kraff t, og ikke hva han er, eller kan være for 
henne. Alle anslag til inderlighet og gjensidig for-
trolighet mellom de to, overskygges fullstendig av 
Kraff ts overaktive rollebevissthet og ubeslutsomhet. 
Han faller bort i tanker mens Marion sitter på siden 
og håper på en plutselig klargjørende hendelse, som 
ikke inntreff er. De blir begge mer og mer ensomme i 
hverandres selskap.
 Hos Kraff t tar konfl ikten mellom autensitets-
lengt og selvbevissthet, symbolsk form av forholdet 
mellom mørke og lys. Han våkner opp forvirret av 
lyset hver morgen og forteller Marion at han ”aldri 
[har] vært mørkredd, men av og til kan lyset… det er 
som om det svir i stykker alt som gir livet en slags 

mening.” (Askildsen, 1969:26) For Kraff t er lyset en 
kilde til angst. Et mørklagt terreng er fullt av mu-
ligheter og potensialiteter som man bare aner, men 
ikke vet noe om. Men fl ombelysningen, den � erner 
uvissheten og truer sådan med å gjøre livet forutsig-
bart, overfl ødiggjøre det frie valg og trivialisere re-
stene av mening i tilværelsen.

TILBAKELAGTE FORTIDER, 
UMULIGE FREMTIDER
Mye av det vesle landskapet forblir også mørklagt. 
Selv om dramaet som utspiller seg er tettpakket av 
meningsladede møter, og terskeltilstandene etter-
hvert synes å være nesten uunngåelige, under pres-
set fra den romlige, temporale og emosjonelle for-
tetningen, er det stadig uklart hvilke fremtider fyr-
vokterfamilien og den fremmede går i møte. På 
samme måte som man gjennom stedsbeskrivelsene 
beveger seg hermeneutisk frem og tilbake mellom 
små topografi ske punktnedslag og øya som en større 
helhet, fremstår også selve plottet i fortellingen som 
en hermeneutisk bevegelse frem og tilbake i de men-
neskelige relasjonene. Det fi nnes ingen helteskikkel-
se som kan ta hånd om problemene. Hvis Kraff t er 
katalysatoren som utløser dominofallet, så er han li-
kevel ingen mulig utvei fra omgivelsene, hverken for 

”  Hvis Kraff t er 
katalysatoren som utløser 
dominofallet, så er han 
likevel ingen mulig utvei 
fra omgivelsene, hverken 
for Maria eller Marion.
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Kraff t, og dikter opp situasjoner som han deret-
ter etterfølgende straff er henne for, for ”det er ikke 
riktig noe fantasibilde lenger, det inngår i hans op-
plevelsessum, og han tenker: det skal hun ikke ha 
gjort for ingenting.” (Askildsen, 1969:59) For å over-
vinne den ubehagelige uvissheten omkring kvin-
nenes sympatier, blir Mardon stadig mer kontrol-
lerende og hardhendt. I mangel på bedre alterati-
ver søker han negativ bekreftelse, som jo ikke er 
kjærlighet, men tross alt bedre enn likegyldighet. 
Gjennom å framprovosere negative reaksjoner 
gjenvinner han makt. Han føler at han ”behersker 
dem fordi de ikke forstår ham, at han bestemmer 
både over dem og seg selv, fordi han ikke er slik de 

Blottleggelsen av menneskets etiske tilkortkom-
menhet er usentimental og direkte, men samti-
dig utviser Askildsen en stor varhet for nyanse-
ne i menneskepsyken. Betydelig i så måte, er det at 
Mardon, Maria, Marion og Kraff t, til tross for me-
get ulike utgangspunkter står overfor mange av de 
samme dilemmaene. Også helt konkret i teksten. 
Fortellerperspektivet og synsvinkelen skifter ka-
leidoskopisk og hverken identiteter eller opplevel-
sessannheter får stå uten korreksjon. Flere steder 
kan det være vanskelig å avgjøre hvilke tanker og 
handlinger som tilhører hvem, og det ene jeget ut-
skiftes snart med et annet. Et eksempel på dette 
kan man se i en pågående samtale mellom Maria 

”Plutselig er det helt innlysende for ham at han 
og alle andre blir dirigert av noe som er for mye 
til at man kan si hva det er og at egentlig er man 

at det han mener er at mennesket er som en båt 

den salgs. Maria tenker seg om og sier at en båt 

Med utgangspunkt i den samme metaforen følger 
de to hver sine tankespor frem mot ulike konklus-
joner. Maria motsetter seg først Mardons lignelse, 
men noe senere tenker hun så likevel at det ”ikke 
lyder så ubehagelig å være en båt i strømmen”. Både 

de indre monologene, samtalene og fortellerstem-
mens iakttagelser er fulle av innskutte rettelser, noe 
som understreker hvor relative og omskiftelige men-
neskenes moralske følelser er. Når karakterene gang 
på gang kommer frem til at den frie vilje er en illus-
jon, er det uråd å beslutte i hvilken grad de tror på 
det selv, eller bare søker en unnskylding for å kunne 
opptre på tvers av skruplene sine. Men skjønt hold-
ningene og tankerekkene dreier hit og dit, forblir 
metaforene og motivene i språket stabile felles ste-
der i bevisstheten, hvor de kan møtes.

FLOMBELYSNING OG FIKTIVE KJÆRLIGHETER
Den tydeligste rollebevisstheten er det Kraff t som er 
innehaver av. Han kommer inn som et fremmedele-
ment til øya og er mer distansert og kynisk i hold-
ningen både til sin egen identitet og tradisjonelle 
etiske imperativer enn de andre. Men han klarer li-
kevel ikke å falle til ro med konsekvensene av den-
ne selvforståelsen. Kraff t har en kone på fastlandet, 
opplever samtidig en tiltrekning både mot Maria og 
Marion. Mens forholdet til Maria primært er drevet 
av seksuell åtrå, er forholdet til Marion mer kompli-
sert, fordi hun har en forventning om nettopp den 
slags følelsesmessig autensitet som Kraff t ikke ser 
seg i stand til. Han er kjærlig og søkende overfor 
henne, men primært fordi det er noe han tror hun 
forventer: 

”Han løfter hånden og tar armen hen-
nes, men ikke for å holde på henne, sna-
rere for å skjule hvor lite motvillig han gir 
slipp på henne.”(Askildsen, 1969:40) 

Skjønt det fi nnes en gjensidig interesse, forblir re-
lasjonen først og fremst styrt av Marions fanta-
si om Kraff t, og ikke hva han er, eller kan være for 
henne. Alle anslag til inderlighet og gjensidig for-
trolighet mellom de to, overskygges fullstendig av 
Kraff ts overaktive rollebevissthet og ubeslutsomhet. 
Han faller bort i tanker mens Marion sitter på siden 
og håper på en plutselig klargjørende hendelse, som 
ikke inntreff er. De blir begge mer og mer ensomme i 
hverandres selskap.
 Hos Kraff t tar konfl ikten mellom autensitets-
lengt og selvbevissthet, symbolsk form av forholdet 
mellom mørke og lys. Han våkner opp forvirret av 
lyset hver morgen og forteller Marion at han ”aldri 
[har] vært mørkredd, men av og til kan lyset… det er 
som om det svir i stykker alt som gir livet en slags 

mening.” (Askildsen, 1969:26) For Kraff t er lyset en 
kilde til angst. Et mørklagt terreng er fullt av mu-
ligheter og potensialiteter som man bare aner, men 
ikke vet noe om. Men fl ombelysningen, den � erner 
uvissheten og truer sådan med å gjøre livet forutsig-
bart, overfl ødiggjøre det frie valg og trivialisere re-
stene av mening i tilværelsen.

TILBAKELAGTE FORTIDER, 
UMULIGE FREMTIDER
Mye av det vesle landskapet forblir også mørklagt. 
Selv om dramaet som utspiller seg er tettpakket av 
meningsladede møter, og terskeltilstandene etter-
hvert synes å være nesten uunngåelige, under pres-
set fra den romlige, temporale og emosjonelle for-
tetningen, er det stadig uklart hvilke fremtider fyr-
vokterfamilien og den fremmede går i møte. På 
samme måte som man gjennom stedsbeskrivelsene 
beveger seg hermeneutisk frem og tilbake mellom 
små topografi ske punktnedslag og øya som en større 
helhet, fremstår også selve plottet i fortellingen som 
en hermeneutisk bevegelse frem og tilbake i de men-
neskelige relasjonene. Det fi nnes ingen helteskikkel-
se som kan ta hånd om problemene. Hvis Kraff t er 
katalysatoren som utløser dominofallet, så er han li-
kevel ingen mulig utvei fra omgivelsene, hverken for 

”  Hvis Kraff t er 
katalysatoren som utløser 
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Maria eller Marion. Stedet holder foreløpig menne-
skene bundet sammen, fordi de, uansett hvor mye 
de prøver, ikke vil klare å miste hverandre fra syne. 
Tilbake er ambivalente forventninger til fremtider 
man ikke kjenner, en utsikt som fyller menneskene 
med like deler fortvilelse og håp. Og kanskje - med 
Kraff ts lysskrekk i minne -  er det denne uvissheten 
som i siste ende gjør livet, levelig? Sagt med Øyvind 
Rimbereids ord: 

”[D]et ustabile, er det ikke det vi også for-
binder med menneskelig liv? Vil ikke skrift 
og tenkning som er ustabil, være den som 
best ivaretar brytningene og sprangene mel-
lom ulike erfaringer, tanker og levemå-
ter – liksom mennesket når det forfl ytter seg 
i en broket geografi ?” (Rimbereid, 2006)

I denne tankerekken kan Omgivelser stå stødig som 
bekreftelse av, at man sagtens kan bevege seg i en 
broket og uoverskuelig geografi , også på en meget 
liten øy.

NOTER
1 Omgivelser ble også fi lmatisert i 1973, un-

der tittelen Maria Marjurska, med ma-
nus og regi av Oddvar Bull Tuhus.

2 Begrepet ”teatrum mundi” (lat. ’verden er et 
teater’) er kjent fra senantikk tid, men ble ig-
jen tatt i frekvent bruk under den elisabethi-
anske dramatikken. Henviser til en oppfat-
ning av teateret som et speil for menneskenes 
dårskap og forestilthet. I Shakespeares kome-
die Som man liker det (1599-1600) heter det fx 
at ”All verden er en scene/hvor menn og kvin-
ner kun er små aktører.” (Lothe et al. 2007:225)

3 Denne anvendelsen av toposbegrepet fi nner 
vi allerede i Aristoteles’ Retorikk (ca 340 f.Kr) 
hvor det heter at retor ”går til bestemte steder” i 
den allmenne oppfatning ”for å fi nne argumen-
ter”. Se td. Andersen, Øyvind (2002) I retorik-
kens hage, Oslo: Universitetsforlaget, s. 154-60.

4 Hermeneutikk (gr. hermeneuein). Samleterm 
for  ulike skoler av forståelses- eller 

tolkningslære, her med henvisning til den ty-
ske tradisjonen etter Gadamer (Wahrheit und 
Metode, 1960) hvor begrepet må forstås som 
en beskrivelse av ontologiske aspekter ved 
menneskets væremåte som språklig og histo-
risk vesen. (se td. Lothe et al. 2007:84-85)
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Sønderho-sansninger
For Jeppe Brixvold former skriften sig forskelligt, alt efter 
hvor i verden han befi nder sig, når han skriver. I den gamle 
søfartsby Sønderho på Fanø bliver ordene bløde og teksterne 
korte, rundet af vestenvinden og den lokale dialekts bløde 
vokaler, og når han i musikkonstellationen Det Yderste Hav 
sætter sine egne tekster til gamle Sønderho-melodier, er 
udfaldet en fusion i lyd og ord af øens fortid og nutid.

AF CHRISTINA YHMAN KAARSBERG

ILLUSTRATIONER AF KAREN SEGALL

”Er der nogen, der vil ha’ kaff e?”

Jeppe Brixvold byder kopper rundt og beklager, 
at husholdningen vist er ved at være løbet tør for 
Brøndum.

Det er sidst i juli i den gamle søfartsby Sønderho på 
Fanøs sydlige spids. Det er ferietid, med tilbud på fi -
skenet i Brugsen og loppemarked på parkeringsplad-
sen, og de tyske turister har for længst slået pløkker-
ne i øens sandede jord. Foran byens gamle forsam-
lingshus har en fl ok unge københavnere slået sig ned 
i en rundkreds om en ramme dåseøl, mens de venter 

på, at dagens første band går på scenen til den årlige 
Fanø Free Folk Festival.

Midt i alt dette tager Jeppe Brixvold imod os på 
Kåvervej i den nordvestlige del af byen. Han har da-
gen forinden selv spillet på festivalen med sit band 
Red Shifter, men i dag lægger vi vejen forbi ham for 
at tale om hans andet musikalske projekt, samarbej-
det med Fanø-musiker og violinist Peter Uhrbrand 
og klassisk guitarist Jørgen Bjørslev. De kalder sig Det 
Yderste Hav, og når de sammen fortolker melodier fra 
Sønderhos lokale musiktradition, er det med Brixvold 
på sang og oplæsning af både gamle, overleverede 
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på sang og oplæsning af både gamle, overleverede 



sangfragmenter og hans egne helt nyskrevne digte. I 
dette krydsfelt mellem gammelt og nyt smelter fortid 
og nutid sammen i lyd og ord, stærkt forankret i byen 
Sønderho og det omkringliggende landskab. ”Her 
står tiden stille, og det er dig, der bestemmer tem-
poet,” kan man læse et sted på internettet i en rekla-
me for feriehytter i den velbevarede gamle skipper-
by, og det kan der måske være noget om. Men hvad 
angår byens musiktradition, er der langt fra tale om 
stagnation.

Da Jeppe Brixvold i første omgang fl yttede til 
Sønderho på et halvårligt legatophold i Julius 
Bomholts hus, ”Digterhjemmet”, i 2003, var det især 
for at komme lidt væk fra København og for at få kon-
centration til at skrive. I dag bor han fast på øen med 
sin familie.

”En af grundene til at jeg har valgt at blive her på øen 
er, at jeg har haft en fornemmelse af at det vil være 
frugtbart for det at skrive. Jeg har også boet et til 
halvandet års tid på øen Inis Mór uden for Galway i 
Irland, hvor jeg også var ret godt i gang. En ø har en 
topografi , der signalerer afgrænsning eller samling – 
man kan ikke gå hvor som helst hen,” siger han og til-
føjer: ”Og så kan jeg godt lide havet!”

Da han første gang kom til Sønderho, overraskede 
det ham, at den lokale folkemusik var en så naturlig 
del af hverdagen, som den var dengang og stadig er 
i dag: ”Der bliver selvfølgelig spillet til festlige lejlig-
heder, især til baller og til bryllupper, hvor man spil-
ler de sønderho’ske brudestykker, men ofte kan man 
også til hverdag høre musik fra haverne rundt om-
kring i byen,” fortæller han. ”Jeg kan tydeligt huske de 
fester med Sønderho-musik, vores naboer holdt hele 
den sommer, og hvor overrasket jeg i første omgang 
blev over at opleve, hvordan der virkelig kunne være 
gang i en god fest, uden at der nogensinde blev sat en 
cd på. Der sad altid nogen og spillede violin eller har-
monika natten lang.”

På Fanø – og især i Sønderho, som gør en dyd ud af 
at have sine egne traditioner ua� ængigt af færge-
byen Nordby – er musikken langt mere levende, end 
den er i resten af landet, mener folkemusiker Peter 
Uhrbrand, som har boet på øen siden han kom hertil 
i halv� erdserne og begyndte at lære at spille de gam-
le melodier under kyndig vejledning af øens to spille-
mænd, brødrene Frits og Søren Brinch:

”Andre steder hører folkemusikken hjemme i folke-
danserforeninger som en institutionaliseret ting. Du 
skal tage dine gymnastiksko på, og du skal bage små-
kager først. Her i byen er det bare en del af hverda-
gen,” forklarer han, og Jeppe Brixvold er enig: ”Efter 
min mening tager man godt og grundigt fejl, hvis 
man tror, at man kan gengive helt restaureringsag-
tigt, hvordan en sønderhoning blev spillet for 100 år 
siden. Hvis man tror, at man kan lave en tro kopi. Det 
kan ikke lade sig gøre, det tror jeg ikke på. Den der 
museale interesse for musikken ligger mig virkelig 
� ernt. Og det er jo sådan set også, fordi jeg oplever, at 
det er noget, der bliver spillet og foregår lige om ører-
ne på mig. Musikken er der hele tiden, det er levende, 
og det er lige nu, det foregår”.

Sønderhoningen er en traditionel pardans af varian-
ten polskdans, som fra det 16. til det 19. århundrede 
var fælles for hele området omkring Østersøen, men 
som efter 1860 stort set kun er videreført på Fanø. 
Rent danseteknisk er den bemærkelsesværdig, efter-
som den danses i tre� erdedelstakt, mens melodierne 
oftest går i to � erdedele. Sønderhoningen kan spores 
tilbage til 1700-tallet, og det siges, at man dengang, 
før man fi k råd til instrumenter, kunne leje synge-
koner, som trallede og sang aftenen igennem, mens 
selskabet dansede. Senere, da Fanøs beboere købte 
øen af Christian d. 6. i 1741 på en auktion i Ribe, og 
der blev givet tilladelse til at drive søfart fra øen, fi k 
folk mulighed for at tjene fl ere penge end før og der-
med råd til at købe instrumenter. I dag forbinder man 
nok især violinens fi ne, sprøde klang med Sønderho-
melodierne: Allemagasej, Hans Peder Madsens styk-
ke, Fisken ligger på hviden sand. Der er 120-30 styk-
ker i alt, og de fl este af de fragmenter af sangtekster, 
vi kender i dag, er tilsyneladende opstået gennem ti-
den i livlige balsituationer. Når dansestuen var på 

kogepunktet og de dansende par godt varme, kun-
ne man for eksempel synge ”Alt så trækker vi, alt så 
trækker vi, alt så trækker vi trøjen af”, mens mænde-
ne smed jakkerne over stoleryggene og dansede vide-
re i skjorteærmer.

På samme måde sker det en gang imellem, at Jeppe 
Brixvolds sangtekster bliver til, mens musikken spil-
ler, enten i forlængelse af de gamle, overleverede 
sangfragmenter eller helt på ny. Andre gange har han 
en nyskreven tekst med hjemmefra, når der skal øves:

”Da vi for nogle år siden skulle mødes en aften for at 
forberede en koncert med Det Yderste Hav, kom jeg 
med den her tekst, ”Øster Land”, som er en tekst, der 
omhandler den formentlig ældste del af Sønderho – 
den del der hedder Øster Land, som ligger lige ned 
mod havnen. I og for sig handlede den om nogle af 
husene dernede og visse historiske personer, jeg vid-
ste, havde boet der. Og da jeg læste den op for Peter 
og Jørgen, gik de straks i gang med at spille Æ sik-
styk’ (1), som er en af de virkelig fremragende, gamle 
melodier her fra Sønderho.”

I digtet ”Øster Land” møder vi ganske rig-
tigt ”Lauds’ Kerstine på vej til havnen”, 
”Andreas Sørensen på vej til sin bedste-
mor på hjørnet af Landevejen” og Kurt 
og Kirsten, der før boede ovre i 
»Glædens Bo«. Vi møder 
Hr. Pastor Engelstoft, 
Peder Thomsen og 
Bodil Skrams dat-
ter. Blandt 
andre. De 
mange 

Sønderho-skæbner myldrer ind og ud mellem hinan-
den på kryds og tværs af skiftende tider, mens byen 
synes at blive stående urokkelig og uforanderlig som 
det sted, de alle har til fælles:

”Lad os sige, der er huse / og den fi ne grå passage 
mellem dem, / hvor gavlspidsen hælder mod dig / 
som en arv”, lyder det i digtets anden del, anden stro-
fe, og senere i tredje del, strofe fi re: ”De liv, der for-
svandt, har vi med os, / uundgåeligt. Også kærlighe-
den / svæver et sted her.”

Netop den historiske dimension vidner om, at der for 
Jeppe Brixvold også var et læseprojekt forbundet med 
det at skrive ”Øster Land”. Han ville gerne læse no-
get historisk litteratur om Fanø og på den måde ar-
bejde med det historiske stof, i en anden grad end 
han plejer:

”Jeg synes det handler om en kunstforståelse, som 
egentlig også er vigtig, måske på sin vis nok en tradi-
tionalistisk kunstforståelse. At det at lave kunst ikke 

bare er en ekspressiv øvelse, hvor man ta-
ger sig lov til at udtrykke et eller an-

det. Kunst har også at gøre med læ-
ring. At man selv er i gang med at 

lære noget af verden – af at be-
fi nde sig i verden og af de men-
nesker og den historie, der fi n-
des i den. At i kunstudøvelsen 

er man også i en læringsproces 
selv. Det synes jeg egentlig er ret 

berigende.”

Og her er byens lokale musiktradition et oplagt bin-
deled mellem generationer og en uundværlig nøgle 
til at forstå historien, mener han: 

”Hvor meget viden rummer en melodi, der har 

det. Kunst har også at gøre med læ-
ring. At man selv er i gang med at 

lære noget af verden – af at be-
fi nde sig i verden og af de men-
nesker og den historie, der fi n-
des i den. At i kunstudøvelsen 

er man også i en læringsproces 
selv. Det synes jeg egentlig er ret 

berigende.”

” - En ø har en 
topografi , der signalerer 
afgrænsning eller 
samling – man kan ikke 
gå hvor som helst hen.

” - Musikken er 
der hele tiden, det 
er levende, og det er 
lige nu, det foregår.
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sangfragmenter og hans egne helt nyskrevne digte. I 
dette krydsfelt mellem gammelt og nyt smelter fortid 
og nutid sammen i lyd og ord, stærkt forankret i byen 
Sønderho og det omkringliggende landskab. ”Her 
står tiden stille, og det er dig, der bestemmer tem-
poet,” kan man læse et sted på internettet i en rekla-
me for feriehytter i den velbevarede gamle skipper-
by, og det kan der måske være noget om. Men hvad 
angår byens musiktradition, er der langt fra tale om 

Da Jeppe Brixvold i første omgang fl yttede til 
Sønderho på et halvårligt legatophold i Julius 
Bomholts hus, ”Digterhjemmet”, i 2003, var det især 
for at komme lidt væk fra København og for at få kon-
centration til at skrive. I dag bor han fast på øen med 

”En af grundene til at jeg har valgt at blive her på øen 
er, at jeg har haft en fornemmelse af at det vil være 
frugtbart for det at skrive. Jeg har også boet et til 
halvandet års tid på øen Inis Mór uden for Galway i 
Irland, hvor jeg også var ret godt i gang. En ø har en 
topografi , der signalerer afgrænsning eller samling – 
man kan ikke gå hvor som helst hen,” siger han og til-

Da han første gang kom til Sønderho, overraskede 
det ham, at den lokale folkemusik var en så naturlig 
del af hverdagen, som den var dengang og stadig er 
i dag: ”Der bliver selvfølgelig spillet til festlige lejlig-
heder, især til baller og til bryllupper, hvor man spil-
ler de sønderho’ske brudestykker, men ofte kan man 
også til hverdag høre musik fra haverne rundt om-
kring i byen,” fortæller han. ”Jeg kan tydeligt huske de 
fester med Sønderho-musik, vores naboer holdt hele 
den sommer, og hvor overrasket jeg i første omgang 
blev over at opleve, hvordan der virkelig kunne være 
gang i en god fest, uden at der nogensinde blev sat en 
cd på. Der sad altid nogen og spillede violin eller har-

På Fanø – og især i Sønderho, som gør en dyd ud af 
at have sine egne traditioner ua� ængigt af færge-
byen Nordby – er musikken langt mere levende, end 
den er i resten af landet, mener folkemusiker Peter 
Uhrbrand, som har boet på øen siden han kom hertil 
i halv� erdserne og begyndte at lære at spille de gam-
le melodier under kyndig vejledning af øens to spille-

”Andre steder hører folkemusikken hjemme i folke-
danserforeninger som en institutionaliseret ting. Du 
skal tage dine gymnastiksko på, og du skal bage små-
kager først. Her i byen er det bare en del af hverda-
gen,” forklarer han, og Jeppe Brixvold er enig: ”Efter 
min mening tager man godt og grundigt fejl, hvis 
man tror, at man kan gengive helt restaureringsag-
tigt, hvordan en sønderhoning blev spillet for 100 år 
siden. Hvis man tror, at man kan lave en tro kopi. Det 
kan ikke lade sig gøre, det tror jeg ikke på. Den der 
museale interesse for musikken ligger mig virkelig 
� ernt. Og det er jo sådan set også, fordi jeg oplever, at 
det er noget, der bliver spillet og foregår lige om ører-
ne på mig. Musikken er der hele tiden, det er levende, 
og det er lige nu, det foregår”.

Sønderhoningen er en traditionel pardans af varian-
ten polskdans, som fra det 16. til det 19. århundrede 
var fælles for hele området omkring Østersøen, men 
som efter 1860 stort set kun er videreført på Fanø. 
Rent danseteknisk er den bemærkelsesværdig, efter-
som den danses i tre� erdedelstakt, mens melodierne 
oftest går i to � erdedele. Sønderhoningen kan spores 
tilbage til 1700-tallet, og det siges, at man dengang, 
før man fi k råd til instrumenter, kunne leje synge-
koner, som trallede og sang aftenen igennem, mens 
selskabet dansede. Senere, da Fanøs beboere købte 
øen af Christian d. 6. i 1741 på en auktion i Ribe, og 
der blev givet tilladelse til at drive søfart fra øen, fi k 
folk mulighed for at tjene fl ere penge end før og der-
med råd til at købe instrumenter. I dag forbinder man 
nok især violinens fi ne, sprøde klang med Sønderho-
melodierne: Allemagasej, Hans Peder Madsens styk-
ke, Fisken ligger på hviden sand. Der er 120-30 styk-
ker i alt, og de fl este af de fragmenter af sangtekster, 
vi kender i dag, er tilsyneladende opstået gennem ti-
den i livlige balsituationer. Når dansestuen var på 

kogepunktet og de dansende par godt varme, kun-
ne man for eksempel synge ”Alt så trækker vi, alt så 
trækker vi, alt så trækker vi trøjen af”, mens mænde-
ne smed jakkerne over stoleryggene og dansede vide-
re i skjorteærmer.

På samme måde sker det en gang imellem, at Jeppe 
Brixvolds sangtekster bliver til, mens musikken spil-
ler, enten i forlængelse af de gamle, overleverede 
sangfragmenter eller helt på ny. Andre gange har han 
en nyskreven tekst med hjemmefra, når der skal øves:

”Da vi for nogle år siden skulle mødes en aften for at 
forberede en koncert med Det Yderste Hav, kom jeg 
med den her tekst, ”Øster Land”, som er en tekst, der 
omhandler den formentlig ældste del af Sønderho – 
den del der hedder Øster Land, som ligger lige ned 
mod havnen. I og for sig handlede den om nogle af 
husene dernede og visse historiske personer, jeg vid-
ste, havde boet der. Og da jeg læste den op for Peter 
og Jørgen, gik de straks i gang med at spille Æ sik-
styk’ (1), som er en af de virkelig fremragende, gamle 
melodier her fra Sønderho.”

I digtet ”Øster Land” møder vi ganske rig-
tigt ”Lauds’ Kerstine på vej til havnen”, 
”Andreas Sørensen på vej til sin bedste-
mor på hjørnet af Landevejen” og Kurt 
og Kirsten, der før boede ovre i 
»Glædens Bo«. Vi møder 
Hr. Pastor Engelstoft, 
Peder Thomsen og 
Bodil Skrams dat-
ter. Blandt 
andre. De 
mange 

Sønderho-skæbner myldrer ind og ud mellem hinan-
den på kryds og tværs af skiftende tider, mens byen 
synes at blive stående urokkelig og uforanderlig som 
det sted, de alle har til fælles:

”Lad os sige, der er huse / og den fi ne grå passage 
mellem dem, / hvor gavlspidsen hælder mod dig / 
som en arv”, lyder det i digtets anden del, anden stro-
fe, og senere i tredje del, strofe fi re: ”De liv, der for-
svandt, har vi med os, / uundgåeligt. Også kærlighe-
den / svæver et sted her.”

Netop den historiske dimension vidner om, at der for 
Jeppe Brixvold også var et læseprojekt forbundet med 
det at skrive ”Øster Land”. Han ville gerne læse no-
get historisk litteratur om Fanø og på den måde ar-
bejde med det historiske stof, i en anden grad end 
han plejer:

”Jeg synes det handler om en kunstforståelse, som 
egentlig også er vigtig, måske på sin vis nok en tradi-
tionalistisk kunstforståelse. At det at lave kunst ikke 

Og her er byens lokale musiktradition et oplagt bin-
deled mellem generationer og en uundværlig nøgle 
til at forstå historien, mener han: 

”Hvor meget viden rummer en melodi, der har 

og Jørgen, gik de straks i gang med at spille Æ sik-
styk’ (1), som er en af de virkelig fremragende, gamle 

I digtet ”Øster Land” møder vi ganske rig-
tigt ”Lauds’ Kerstine på vej til havnen”, 
”Andreas Sørensen på vej til sin bedste-
mor på hjørnet af Landevejen” og Kurt 
og Kirsten, der før boede ovre i 
»Glædens Bo«. Vi møder 
Hr. Pastor Engelstoft, 
Peder Thomsen og 
Bodil Skrams dat-
ter. Blandt 
andre. De 
mange 

Og her er byens lokale musiktradition et oplagt bin-
deled mellem generationer og en uundværlig nøgle 

” - En ø har en 
topografi , der signalerer 
afgrænsning eller 
samling – man kan ikke 
gå hvor som helst hen.



overlevet i 300 år, som nogle af Sønderho-melodierne 
har, ikke? Hvor mange mennesker har sådan en me-
lodi ikke været igennem, og hvor mange har ikke sør-
get for, at man overhovedet kan høre og spille den i 
dag? Hvorfor er den ikke forsvundet for 100 eller 200 
år siden? Det er da, fordi den har et eller andet, som 
alle mennesker har kunnet reagere på. Og at søge 
ind til og have noget fælles med en kone, der levede 
i Sønderho for 250 år siden, at kunne begejstres over 
det samme som hende, det er da vildt, synes jeg.”

BLØDE ORD OG KORTE TEKSTER
”Men der er sgu da noget med, hvordan musik og 
landskab hænger sammen,” siger Jeppe Brixvold efter 
en kort tænkepause. ”Man kan godt få særlige søn-
derhoninger i hovedet ved at gå særlige ruter rundt 
her på stedet”. Peter Uhrbrand nikker: ”Ja, i høj grad.” 

Og det er ikke bare melodierne, der er forbundet 
med helt konkrete steder i Sønderho, også sproget og 
skriften lader sig påvirke, mener Brixvold. For ham 
former skriften sig nemlig forskelligt, alt efter hvor i 
verden han befi nder sig, når han skriver:

”Jeg skrev på et tidspunkt  en stribe noveller  fra for-
skellige steder i verden (novellesamlingen Hvirvler, 
1998, red.), mens jeg rejste en del rundt i Indien, 
Egypten, Spanien osv., og jeg synes virkelig, jeg opda-
gede, at de var farvet af, hvor de var skrevet. Ikke bare 
hvad de omhandlede, men deres tone,” fortæller han 
og fortsætter: ”Der var noget helt andet ved at befi n-
de sig ved Nilen i forhold til at sidde på en irsk ø, og 
noget helt andet ved at sidde i en indisk storby i for-
hold til at sidde ved Nilen.”

Efter hans erfaring dukker ord som gylden, blå og 
orange for eksempel oftere op, hvis han befi nder sig 
et sted med meget sol, hvorimod ord der har med 

vind, regn og tåge at gøre hang godt sammen med det 
irske landskab, han befandt sig i på øen Inis Mór.

”Der er nogle ting i materialet, der ændrer sig, alt ef-
ter hvor man befi nder sig. Stederne giver noget helt 
ind i den fysiske fremtoning af ordene og sætninger-
ne og rytmerne.”

- Hvilke ord hører så til Fanø?

”Ja, hvilke ord hører til Fanø. Nogle af de første tek-
ster jeg skrev her på øen tog udgangspunkt i et sted, 
der hedder Bjerges Leje. Sådan nogle lidt bløde vo-
kaler, bjerge, leje. Eller det typiske dybe a i havside og 
bakskuld. Det er også ord med nogle ret behagelige, 
bløde konsonanter. Det sted, der hedder Hønevejen 
her på øen, det betyder jo i virkeligheden ”vejen til æ 
høn” (”Hønen” er øens sydligste klitbræmme, red.). 
Det der blide h og det der n, ja, den slags ting asso-
cierer jeg med Fanø. Det kan måske også have no-
get at gøre med sandet og vinden, der giver sådan en 
blidhed. Men der er også en tydelighed og en klarhed 
over det, for det er samtidig nogle ret kortfattede ord, 
der hører til Fanø.”

Ifølge Jeppe Brixvold er Fanø-sproget også karakteri-
seret ved et ganske tørt og faktuelt præg. Hør for ek-
sempel denne sidste strofe i ”Øster Land”:

”Man holdt altså fester fra november af, / hvor man 
også påbegyndte slagtningen – / de hjemkomne ugif-
te sømænds »råd« – til påske, / hvor de sidste bryllup-
per fandt sted. Ofte / rev man en væg ned / for at få 
plads til dansen.”

Men landskabet manifesterer sig ikke bare i ordene, 
det sætter også sit præg på teksternes længde:

”De tekster, jeg har været i stand til at skrive her, har 
været ret korte. Jeg har aldrig sat mig ned og skre-
vet en stor historie om Sønderho. Det kan jo eventu-
elt komme, men indtil nu har jeg hver gang mere haft 
tilskyndelser til at skrive et par enkelte linjer om en 
stemning, der har meldt sig,” fortæller han.

SØNDERHO SOM LITTERÆR TOPOS
I sin artikel ”Topopoetiske skitseringer” fra 2010 ef-
terspørger litteraturforsker Sten Pultz Moslund en 
såkaldt ”topopoetisk læsning”, der kan genoplive 
de fysiske og stedlige dimensioner i litteraturen. En 

” - Stederne giver 
noget helt ind i den 
fysiske fremtoning af 
ordene og sætningerne 
og rytmerne.
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overlevet i 300 år, som nogle af Sønderho-melodierne 
har, ikke? Hvor mange mennesker har sådan en me-
lodi ikke været igennem, og hvor mange har ikke sør-
get for, at man overhovedet kan høre og spille den i 
dag? Hvorfor er den ikke forsvundet for 100 eller 200 
år siden? Det er da, fordi den har et eller andet, som 
alle mennesker har kunnet reagere på. Og at søge 
ind til og have noget fælles med en kone, der levede 
i Sønderho for 250 år siden, at kunne begejstres over 

 sgu da noget med, hvordan musik og 
landskab hænger sammen,” siger Jeppe Brixvold efter 
en kort tænkepause. ”Man kan godt få særlige søn-
derhoninger i hovedet ved at gå særlige ruter rundt 
her på stedet”. Peter Uhrbrand nikker: ”Ja, i høj grad.” 

Og det er ikke bare melodierne, der er forbundet 
med helt konkrete steder i Sønderho, også sproget og 
skriften lader sig påvirke, mener Brixvold. For ham 
former skriften sig nemlig forskelligt, alt efter hvor i 

”Jeg skrev på et tidspunkt  en stribe noveller  fra for-
Hvirvler, 

1998, red.), mens jeg rejste en del rundt i Indien, 
Egypten, Spanien osv., og jeg synes virkelig, jeg opda-
gede, at de var farvet af, hvor de var skrevet. Ikke bare 
hvad de omhandlede, men deres tone,” fortæller han 
og fortsætter: ”Der var noget helt andet ved at befi n-
de sig ved Nilen i forhold til at sidde på en irsk ø, og 
noget helt andet ved at sidde i en indisk storby i for-

Efter hans erfaring dukker ord som gylden, blå og 
orange for eksempel oftere op, hvis han befi nder sig 
et sted med meget sol, hvorimod ord der har med 

vind, regn og tåge at gøre hang godt sammen med det 
irske landskab, han befandt sig i på øen Inis Mór.

”Der er nogle ting i materialet, der ændrer sig, alt ef-
ter hvor man befi nder sig. Stederne giver noget helt 
ind i den fysiske fremtoning af ordene og sætninger-
ne og rytmerne.”

- Hvilke ord hører så til Fanø?

”Ja, hvilke ord hører til Fanø. Nogle af de første tek-
ster jeg skrev her på øen tog udgangspunkt i et sted, 
der hedder Bjerges Leje. Sådan nogle lidt bløde vo-
kaler, bjerge, leje. Eller det typiske dybe a i havside og 
bakskuld. Det er også ord med nogle ret behagelige, 
bløde konsonanter. Det sted, der hedder Hønevejen 
her på øen, det betyder jo i virkeligheden ”vejen til æ 
høn” (”Hønen” er øens sydligste klitbræmme, red.). 
Det der blide h og det der n, ja, den slags ting asso-
cierer jeg med Fanø. Det kan måske også have no-
get at gøre med sandet og vinden, der giver sådan en 
blidhed. Men der er også en tydelighed og en klarhed 
over det, for det er samtidig nogle ret kortfattede ord, 
der hører til Fanø.”

Ifølge Jeppe Brixvold er Fanø-sproget også karakteri-
seret ved et ganske tørt og faktuelt præg. Hør for ek-
sempel denne sidste strofe i ”Øster Land”:

”Man holdt altså fester fra november af, / hvor man 
også påbegyndte slagtningen – / de hjemkomne ugif-
te sømænds »råd« – til påske, / hvor de sidste bryllup-
per fandt sted. Ofte / rev man en væg ned / for at få 
plads til dansen.”

Men landskabet manifesterer sig ikke bare i ordene, 
det sætter også sit præg på teksternes længde:

”De tekster, jeg har været i stand til at skrive her, har 
været ret korte. Jeg har aldrig sat mig ned og skre-
vet en stor historie om Sønderho. Det kan jo eventu-
elt komme, men indtil nu har jeg hver gang mere haft 
tilskyndelser til at skrive et par enkelte linjer om en 
stemning, der har meldt sig,” fortæller han.

SØNDERHO SOM LITTERÆR TOPOS
I sin artikel ”Topopoetiske skitseringer” fra 2010 ef-
terspørger litteraturforsker Sten Pultz Moslund en 
såkaldt ”topopoetisk læsning”, der kan genoplive 
de fysiske og stedlige dimensioner i litteraturen. En 



mere kropsbaseret læsning, der forstår at påskønne 
stedets tyngde i et værk. I litteraturteoretikeren Hans 
Ulrich Gumbrechts ånd ønsker han at erstatte læs-
ningen efter en teksts betydningseff ekt med en ”til-
stedeværelses-” eller en ”nærværseff ekt”, hvor stedet 
vokser ud af teksten eller historien og bliver nærvæ-
rende gennem en tæt forbindelse mellem sprog og fy-
sisk sansning.

Følger man dette spor i læsningen af Jeppe Brixvolds 
”Øster Land”, ser man, hvordan netop det særsprog, 
øen fordrer, gør byen Sønderho nærværende i et digt, 
hvor fortid og nutid krydser spor via helt konkrete 
steder – huse, bygninger, områder og veje – mens hi-
storiske og nulevende personer – et fortidigt ”de” og 
et nutidigt ”vi” – mødes på tværs af generationer på 
de lokaliteter, som hver bærer en del af byens histo-
rie med sig: 

»P. Thomsens Ane«. Derefter »Allemagasej«, violin. 
Musik i Øster Land / i haven foran nr. 14. Nu hæn-

ger en gynge / fra det eneste store træ. // Her er også 
»Glædens Bo«, hvor Kurt og Kirsten boede, / før de 
købte Kåvervej 1, som vi nu har købt. /
Roser, selvfølgelig, er der i Øster Land, / og en gulkal-
ket mur.

Der både kartes sømos og fragtes tyske øl over græn-
sen, læses avis og brændes hekse. Man tager cyklen og 
kører BMW, passer ovnen og spejder efter skibene på 
havet. Det er alt sammen begivenheder på tværs af tid 
kastet ud i én hvirvlende bevægelse – som snefnug i 
en souvenir-rystekugle, hvor kun plastikfi guren i cen-
trum, byen, står fast. Og det i en skrift, der ikke bare 
gengiver, men frembringer Sønderho, så den kan san-
ses – føles, lugtes, høres og smages – gennem selv det 
goldeste ark papir:

”Tyske dåseøl i bagklappen. // Til Børsen ud på nat-
ten. Mere violin. / Og fl ere øl. Og lys over Keldsand. 
/ Ålefedt. / Varm mælk med blåbærsaft, nyrefedt. // 

Sælblærer, hakkede” (V, 1-3).

Læs et uddrag af Jeppe Brixvolds digt ”Øster Land” på de 
følgende sider.

NOTE
1. Melodien Æ sik-styk’, teksten og stedet Øster 

Lands musikalske match, skulle angiveligt have 
fået sit navn, fordi det ofte var det sidste stykke, 
der blev spillet til ballerne i Sønderho. På visse ste-
der til slut i melodien bøjede man sig ned i knæ i 
dansen, og derfor blev den også somme tider kaldt 
”Kirsten med hæg til vands”, fordi en kone i byen 
ved navn Kirsten angiveligt skulle have mindet 
om en ”hæg til vands”, når hun dansede med i det 
stykke. Her skal det siges, at ”hæg” er dialekt for 
”bagstavnen af et skib”, og melodien er derfor et 
ganske fi nt eksempel på den sjofl e tone, mange af 
melodiernes tekster ofte fi k.
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I.

De talte, natten igennem,
om en rigere by i sydsydvest,
hvor vader og havvand nu skifter.

De ripensere Hans Pedersen Fanninger,
Rådmand Anders Sørensen Klyn,
Hans Jessen Søhane og
Morten Madsen Lime drog i hvert fald
i Fiskind på Sønderho i Sæsonen, Foraar, Midtsommer,
hvor de satte deres Boder på Udsandet,
som blev stående om vinteren. Ribe Købmænd, som opkøbte Fisken,
opholdt sig ligeledes i Fisketiden dér, hvor de holdt Ølboder.

Ingen Oliemølle. Ingen Barkmølle.
Træsko tilvirkes ikke her.
Konge-Korn-Tiende ydes ikke.
Kirke-Korn-Tiende ydes ikke. Alt det fra Liber Daticus.
Præste-Korn-Tiende ydes ikke.

Hr. Pastor Engelstoft fi k problemer, da han ville a� ræve folk
præcis den told for brug af den nye mølle, man var enedes om.
Alligevel var det for dyrt. De tog kornet til Nordby i stedet,
tog strandvejen, lige forbi hans vinduer.
Og med kroen var det samme historie. De omgik hans forret,
han stævnede dem – og vandt sagerne –
men de fremturede i deres illegale forretninger.
…

Jura er for de rige.
Retten her opstår af stedets praksis,
næsten tautologisk.
Lad os se på naturen.
…

Jeppe Brixvold 
 
Øster Land
Et digt

” - Ja, hvilke ord 
hører til Fanø?”
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mere kropsbaseret læsning, der forstår at påskønne 
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»Glædens Bo«, hvor Kurt og Kirsten boede, / før de 

Roser, selvfølgelig, er der i Øster Land, / og en gulkal-
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en souvenir-rystekugle, hvor kun plastikfi guren i cen-
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 Sønderho, så den kan san-
ses – føles, lugtes, høres og smages – gennem selv det 

”Tyske dåseøl i bagklappen. // Til Børsen ud på nat-
ten. Mere violin. / Og fl ere øl. Og lys over Keldsand. 
/ Ålefedt. / Varm mælk med blåbærsaft, nyrefedt. // 

Sælblærer, hakkede” (V, 1-3).

Læs et uddrag af Jeppe Brixvolds digt ”Øster Land” på de 
følgende sider.
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ganske fi nt eksempel på den sjofl e tone, mange af 
melodiernes tekster ofte fi k.
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II.

Så er Lauds’ Kerstine på vej til havnen,
»Har de ham?«
»Nej.«
Senere: »Har de ham?«
»Nej.«
Hendes lillebror, som hun skulle passe. Senere ser de hans båd.
Den ser tom ud.
Men han sover kun. De bærer ham ind, og han
sover i to døgn uden at vågne.

Lad os sige, der er huse
og den fi ne grå passage mellem dem,
hvor gavlspidsen hælder mod dig
som en arv.

I bukketornmørket Andreas Sørensen
på vej til sin bedstemor på hjørnet af Landevejen,
hendes udsigt til Landevejen fra to vinduer,
gammelsyn,
bakskuld,
og den ny verden foran ham et helt andet sted.
Her går du ud af Øster Land.

På et andet hjørne står brandhanen.
De har også haft udtjente sejl på loftet, som kunne vædes
og trækkes over et brændende tag.
De brændende strå fyger med gløder.

Det går hurtigt.
Vi bevæger os måske for hurtigt.
Vi har slet ikke travlt. De forsvundne
fra »Ellen« og »Helene« gik ud gennem baghaven.
I 1908: Salg og køb af ni huse alene i Øster Land.
Vi forsvinder, det kommer tidsnok.

Selvfølgelig elsker vi livet
og klynger os til det, bygger et nyt tag, tager cyklen,
går ikke længere ud over diget i stormvejr,
sidder ved lyset eller i mørklagt hus
for at spare, karter sømos,
passer ovnen, sidder.

Læser avisen, pudser brillerne.
Synger en sang. Læser fra Biblen: Josef og hans brødre,
Apostlenes gerninger.
Beundrer Jesus og sidder på fars knæ.
I oktober
springer regndråberne som vilde fra tagskægget,
fejet af, springer som projektiler.

III.

Den gamle læser
Züricher Börszeitung, hans stemme
tør af afgangsdatoer.
I sin mumlen diskuterer han sejltider med sig selv.
Han er sindig og neutral,
selv når skibet, så og så mange ton, har hans egen bror som kaptajn.
De andre holder vejret.

»P. Thomsens Ane«. Derefter »Allemagasej«, violin. Musik i Øster Land
i haven foran nr. 14. Nu hænger en gynge
fra det eneste store træ.

Her er også »Glædens Bo«, hvor Kurt og Kirsten boede,
før de købte Kåvervej 1, som vi nu har købt.
Roser, selvfølgelig, er der i Øster Land,
og en gulkalket mur.

De liv, der forsvandt, har vi med os,
uundgåeligt. Også kærligheden
svæver et sted her.

Om natten går et rådyr derind, ses
under æbletræet, løber så. Før vejen drejer.
Månen er oppe, celiabusken lyser
med sine blomster. Peter Waterhouse siger,
at et landskab er paradis.
Det er paradis, siger han,
landskabet er paradis.
Hvad er et landskab?
Det er paradis.
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III.
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Züricher Börszeitung, hans stemme
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I sin mumlen diskuterer han sejltider med sig selv.
Han er sindig og neutral,
selv når skibet, så og så mange ton, har hans egen bror som kaptajn.
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Her er også »Glædens Bo«, hvor Kurt og Kirsten boede,
før de købte Kåvervej 1, som vi nu har købt.
Roser, selvfølgelig, er der i Øster Land,
og en gulkalket mur.

De liv, der forsvandt, har vi med os,
uundgåeligt. Også kærligheden
svæver et sted her.

Om natten går et rådyr derind, ses
under æbletræet, løber så. Før vejen drejer.
Månen er oppe, celiabusken lyser
med sine blomster. Peter Waterhouse siger,
at et landskab er paradis.
Det er paradis, siger han,
landskabet er paradis.
Hvad er et landskab?
Det er paradis.



IV
…
Det er blevet sent, og vi skal gå.
Den ny BMW skinner af regn.
I morgen møder vi klokken syv.
Espalieren, som holder roserne, er våd
og vil snart rådne. Nu kommer blomsternes land
igen i mit hoved. Der er en fortrøstningsfuld melankoli til stede.
Intet er rigtig længere klart.

V
…
Tyske dåseøl i bagklappen.

Til Børsen ud på natten. Mere violin.
Og fl ere øl. Og lys over Keldsand.

Ålefedt.
Varm mælk med blåbærsaft, nyrefedt.

Sælblærer, hakkede.

Den sommer, hvor »tanterne« havde et problem,
når deres badegæster skulle til Hønen. En gammel kone
med sin tangsæk på ryggen fnyste ofte ad dem, og
de kunne aldrig helt vide, hvor hun befandt sig.

Også drabet på Bodil Skrams datter, på Karen Mortens,
på Pus Maren,
og til sidst på Anna Lourups, alle heksebrændt,
mens Anna Lourups dreng Ravn blev lyst fredløs.

Enhver har nu den morgen, han eller hun vil.

I renden, fuglene på sandet
i vand til fødderne.

VI
…
Det er noget med ikke at tro for meget på »udviklingen«
og blive ved stedet. Det forekommer
helvedes utidssvarende, men for helvede,

ud fra hvilken tid?

Her kom Peder Thomsen fra,
som forsvarede øen mod englænderne,
la’ en sølvknap ned til kuglen i kanonen, brugte
næsten hele krudtlageret på én salve – »å mi regning« – og
ramte deres første båd. De
sejlede videre op langs kysten, 1809,
hvor Danmark ellers ifølge min historiebog var nedkæmpet.

Og selvfølgelig heltene fra Helgoland i 1864, landets seneste
søslag, også det sejrrigt.

I den modvilje mod at »følge med« ligger en viden:
At tiden slet ikke er en næsten libidisk magt,
der river dig med hen ad en illusorisk linje,
men noget mere simpelt. Tiden, som den er i dig lige nu
i en varen, som kan række i alle retninger. Violinen har det
i f.eks. »En pige vandred’«,
hvor alting lyder som om det gentager sig selv igen og igen
uden reelt nogensinde at gentage sig.

Kultur er bare at lægge en sten
på en sten. Tradition opstår, når det kan bruges.

Man holdt altså fester fra november af,
hvor man også påbegyndte slagtningen –
de hjemkomne ugifte sømænds »råd« – til påske,
hvor de sidste bryllupper fandt sted. Ofte
rev man en væg ned
for at få plads til dansen.

* Øster Land er den formentlig ældste del af Sønderho, 
Fanø, beliggende mod havnen og Børsen.

** Digtet er oprindeligt skrevet til en række grafi ske arbejder af Marie-
Louise Exner til Septemberudstillingen 2007, Fanø Kunstmuseum, 
og har tidligere været trykt i sin helhed i Den Blå Port nr. 77, 2008.

*** Dette uddrag udgør den version, Jeppe Brixvold læ-
ser og synger til Sønderho-melodien Æ sik-styk’, når han sam-
men med Fanø-musiker Peter Uhrbrand og guitarist Jørgen 
Bjørslev fortolker Sønderhos lokale musiktradition under nav-
net Det Yderste Hav. ”…” angiver udeladelse af strofer.

42 43

B
R

IX
V

O
LD

B
R

IX
V

O
LD

og vil snart rådne. Nu kommer blomsternes land
igen i mit hoved. Der er en fortrøstningsfuld melankoli til stede.

Den sommer, hvor »tanterne« havde et problem,
når deres badegæster skulle til Hønen. En gammel kone
med sin tangsæk på ryggen fnyste ofte ad dem, og
de kunne aldrig helt vide, hvor hun befandt sig.

Også drabet på Bodil Skrams datter, på Karen Mortens,

og til sidst på Anna Lourups, alle heksebrændt,
mens Anna Lourups dreng Ravn blev lyst fredløs.

Enhver har nu den morgen, han eller hun vil.

Det er noget med ikke at tro for meget på »udviklingen«

helvedes utidssvarende, men for helvede,

ud fra hvilken tid?

Her kom Peder Thomsen fra,
som forsvarede øen mod englænderne,
la’ en sølvknap ned til kuglen i kanonen, brugte
næsten hele krudtlageret på én salve – »å mi regning« – og
ramte deres første båd. De
sejlede videre op langs kysten, 1809,
hvor Danmark ellers ifølge min historiebog var nedkæmpet.

Og selvfølgelig heltene fra Helgoland i 1864, landets seneste
søslag, også det sejrrigt.

I den modvilje mod at »følge med« ligger en viden:
At tiden slet ikke er en næsten libidisk magt,
der river dig med hen ad en illusorisk linje,
men noget mere simpelt. Tiden, som den er i dig lige nu
i en varen, som kan række i alle retninger. Violinen har det
i f.eks. »En pige vandred’«,
hvor alting lyder som om det gentager sig selv igen og igen
uden reelt nogensinde at gentage sig.

Kultur er bare at lægge en sten
på en sten. Tradition opstår, når det kan bruges.

Man holdt altså fester fra november af,
hvor man også påbegyndte slagtningen –
de hjemkomne ugifte sømænds »råd« – til påske,
hvor de sidste bryllupper fandt sted. Ofte
rev man en væg ned
for at få plads til dansen.

* Øster Land er den formentlig ældste del af Sønderho, 
Fanø, beliggende mod havnen og Børsen.

** Digtet er oprindeligt skrevet til en række grafi ske arbejder af Marie-
Louise Exner til Septemberudstillingen 2007, Fanø Kunstmuseum, 
og har tidligere været trykt i sin helhed i Den Blå Port nr. 77, 2008.

*** Dette uddrag udgør den version, Jeppe Brixvold læ-
ser og synger til Sønderho-melodien Æ sik-styk’, når han sam-
men med Fanø-musiker Peter Uhrbrand og guitarist Jørgen 
Bjørslev fortolker Sønderhos lokale musiktradition under nav-
net Det Yderste Hav. ”…” angiver udeladelse af strofer.



Intet 
menneske 
er en ø
Mens isen i fyrre dage symbolsk isolerer Sandø 
fra fastlandet, sidder en degn i en skolestue og 
dagdrømmer om at vriste sig fri. Vejen ud er 
dagbogsritualet, hvor han i mytetungt sprog 
fantaserer om at demonstrere sine dæmoniske 
tilbøjeligheder over for lokalsamfundet. I 
centrum af Martin A. Hansens klassiske roman 
Løgneren er et menneske, der helst vil være en ø.

AF JESPER BEYER

og virkeligheden, og på den anden side intellektet, 
kunsten og dannelsen. Det er øen mod verden, 
mennesket mod menneskeheden.

EN NOGET SÅ UTROVÆRDIG FORTÆLLER
Fortælleren gør sig ikke mange krumspring for at 
skjule, at man ikke kan tage hans ord for pålyden-
de, tværtimod. Han vil gerne afsløres. Bogen hed-
der Løgneren, og allerede der burde selv den mest 
livstrætte gymnasieelev kunne regne ud, at vi har 

”   

No man is an Iland, intire of it selfe; 
every man is a peece of the Continent, a part 
of the maine; if a Clod bee washed away by 
the Sea, Europe is the lesse, as well as if a 
Promontorie were, as well as if a Mannor of 
thy friends or of thine owne were; any mans 
death diminishes me, because I am involved in 
Mankinde; And therefore never send to know 
for whom the bell tolls; It tolls for thee.”

                                                                                                            John Donne (1572 - 1631)

Efterkrigstiden var præget af store modsætninger, 
både ideologisk og fi losofi sk. Det der skulle have 
været det godes sejr over det onde, udviklede sig til 
en kold krig mellem de tidligere allierede, USA og 
Sovjetunionen. Atomkatastroferne i Hiroshima og 
Nagasaki medførte et regulært værdisammenbrud. 
Martin A. Hansens klassiske dagbogsroman roman 
Løgneren (1950) er som et produkt af sin tid på 
samme måde præget af den modsætningsfyldte 
kamp mellem på den ene side drifterne, naturen 
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frugtbarhedsgudinden Nerthus. Han går som var 
det på fremmed territorium, men ikke som erobrer, 
snarere observatør, og han tvivler slet ikke på, at der 
er ”kvindemagt” på øen. Igen forholder han virkelig-
heden til mytologiske forbilleder, som skal forklare 
den.

LØGNENS RITUELLE FUNKTION
I de foregående 60 års analyser af Løgneren, har det 
været svært at komme uden om diskussionen om 
sandhed versus løgn, og meget er sagt og skrevet 
om emnet. Eftersom Sandø må tænkes at ligge i det, 
der i de senere år er blevet kaldt udkantsdanmark, 
har jeg til emnet indhentet inspiration fra den 
litterære analyses randområder, nærmere bestemt 
fra religionens verden.
 Handlingen i Løgneren udspiller sig i en op-
brudstid, hvor øsamfundet efter halvanden måneds 
isolation genetablerer kontakten med resten af sam-
fundet. Igennem de første elleve kapitler ledes læse-
ren til at tro, at teksten er nedfældet som dagbogs-
optegnelser, men Johannes bekender dog i det sid-
ste kapitel, at han faktisk først sidder og skriver det 
mere end et år senere. Om det er ét år, tre år eller 

mere betyder sådan set ikke så meget i denne sam-
menhæng, det interessante er, at afstanden er der. 
Johannes foregøgler læseren, at teksten er et udtryk 
for hans umiddelbare tanker, og det er skrevet ned 
løbende. Men når der er denne afstand på et år, har 
han haft lejlighed til at passe samtlige detaljer ind i 
det overordnede narrativ, som han efterfølgende har 
lagt sig fast på.

at gøre med en utroværdig fortæller, hvis historie 
er præget af en intellektuel distance mellem liv og 
kunst. Måske ville gymnasieeleven have udtrykt det 
på en anden måde.
 Forløbet i Løgneren afspejler tilsyneladende en 
udvikling, hvor Johannes’ kærlighedsliv går fra en 
langvarig, fastlåst og uforløst aff ære med sin tidli-
gere elev Annemari til forløsning og udfoldelse med 
den erfarne femme fatale Rigmor. Gang på gang for-
søger han at nedbryde den mur, som han med sit in-
tellekt opstiller imellem sig selv og verden.

NAVNENE

“Mit navn er Johannes Vig. Sig det ikke for hur-
tigt, Natanael.” (s. 10)

Karakter- og stednavnene i Løgneren rummer ad-
skillige betydningslag, og fortælleren bruger aktivt 
navne til at angive sine opfattelser. Han gør et stort 
nummer ud af at udpensle symbolikken i sit eget 
navn, og han nyder tydeligt at være i opposition til 
sandheden, repræsenteret ved Natanael. Den belæ-
ste skolelærer ændrer andres navne, så de passer ind 
i litteraturen. Den virkelystne inge-
niør Harry, som Annemari har kastet 
sin kærlighed på, bliver til Alexander, 
efter den græsk-makedonske erobrer. 
Og da Johannes hiver Ewalds Balders 
Død ned fra hylden og læser det klas-
siske trekantsdrama, får de elsken-
de Harry og Annemari nye navne. I 
Balders Død er halvguden Balder forel-
sket i Nanna, der dog selv er mere op-
taget af sit medmenneske Hother.
 Det er med at holde tungen lige 
i munden, når man skal udrede kær-
lighedsforbindelserne på den lille ø. 
De konstante intertekstuelle referen-
cer, hvoraf de fl este nok er gået hen 
over hovedet på mig, tjener fl ere for-
mål. I dynamikken mellem karakte-
rerne bruger Johannes sin overlegne hjerne til at sty-
re de andre, mens de litterære forbilleder er med til 
at stive hans guddommelige status af, primært over 
for ham selv.
 Johannes pønser på at skrive Sandøs historie, og 
under sine ture i naturen fabulerer han over de nav-
ne som Gysand og Nærbjerg, der efter hans mening 
er afl edt af henholdsvis navnet for en jættekvinde og 

ved at sygne helt hen, hvilket medfø-
rer, at ikke et eneste frø kan gro. Det 
går selvfølgelig ikke, og derfor laver 
Zeus et kompromis og deler året op i 
tre dele, hvor Kore skal tilbringe to 
dele oppe i lyset hos Demeter og en del 
hos Hades i dødsriget som hans dron-
ning. Fortællingen giver dermed for-
klaringen på, hvorfor afgrøderne dør 
sidst på året, men også hvorfor de gror 
igen til foråret. I templet i Eleusis blev 
Demeterhymnen opført som en del af 
det overgangsritual, der skulle være 
med til at opretholde verdens gang og 
forny året. Og som religionshistorike-
ren Mircea Eliade påpeger, betragte-
des myter i samfund som det græske 
som absolut sande og hellige.
       Man ved ikke med sikkerhed, hvor-
dan ritualerne i de eleusinske myste-
rier er foregået, eftersom de indviede 
svor at holde det hemmeligt, men der 
fi ndes kilder, der beskriver ritualerne 
med udenforståendes øjne. Ritualerne 
afspejlede formentlig tre faser, nemlig 
tab, søgen og opstigning (Kores gen-
fødsel og fornyelsen af afgrøderne).
      Opførelsen af et ritual, der var pa-
rallelt med myten om Demeter, har 
med stor sandsynlighed været cen-
tralt. I denne type mysteriereli-

gion skønnes det nødvendigt at udføre disse ritu-
aler for at opretholde verdensordenen. På samme 
måde er det nødvendigt for Johannes at genfortæl-
le handlingsforløbet – som vi får det præsenteret 
i Løgneren – der i hans egne øjne har udviklet ham 
som menneske.
  
FYRRE DAGE I ØRKENEN
Men når en fortæller gør så meget ud af at pointere, 
at der er tåget på øen, og at vandet omkring den har 
været frossent i 40 år, så gør han det dels, fordi han 
forsøger at skabe en mytisk ramme om sit dagbogs-
ritual, men også fordi han gerne vil opfattes som 
utroværdig. Som en mytoman, der gerne vil afsløres 
i sine fantasterier. Er Johannes Vig overhovedet på 
den ø? Skal vi tro på det?

”Isen har lukket os inde med os selv i fyrretyve år. 
Fyrretyve år.”

 Afstanden fl ytter nemlig det fortalte ind i en 
mytisk tid, hvor handlinger og ordvekslinger udspil-
les. Johannes forsøger nemlig at gøre fortiden nær-
værende vha. det ritual, som nedskrivningen af dag-
bogen er. At Johannes genoplever fortiden ved at 
nedskrive den som sin nutid, har en interessant pa-
rallel i den athenske gudsdyrkelse, hvor formen dog 
var lidt anderledes. De eleusinske mysterier er et af 
de mest interessante tilfælde i religionshistorien. 
Mysterierne fandt i århundreder sted som hemme-
lige indvielsesritualer i templet i Eleusis uden for 
Athen, og i den homeriske Demeterhymne (fra om-
kring 600-tallet f.kr.) kan man få et begreb om hvil-
ke forestillinger, der ligger til grund for kulten. 
 Hymnen fortæller, hvordan frugtbarhedsgud-
inden Demeters datter, Kore, bliver bortført af døds-
guden Hades, et bruderov som sker efter aftale med 
Zeus, pigens far. Demeter leder overalt efter sin dat-
ter, og længslen tærer så hårdt på hende, at hun er 

” Johannes tøver ikke med 
at gøre opmærksom på, at 
han betragter sig selv som en 
fremmed, der ikke er en del af 
fællesskabet. Han ser sig selv 
som en selvstændig enhed og 
erklærer: ”Tja, et menneske kan 
måske godt være sådan en ø.”
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frugtbarhedsgudinden Nerthus. Han går som var 
det på fremmed territorium, men ikke som erobrer, 
snarere observatør, og han tvivler slet ikke på, at der 
er ”kvindemagt” på øen. Igen forholder han virkelig-
heden til mytologiske forbilleder, som skal forklare 
den.
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har jeg til emnet indhentet inspiration fra den 
litterære analyses randområder, nærmere bestemt 
fra religionens verden.
 Handlingen i Løgneren udspiller sig i en op-
brudstid, hvor øsamfundet efter halvanden måneds 
isolation genetablerer kontakten med resten af sam-
fundet. Igennem de første elleve kapitler ledes læse-
ren til at tro, at teksten er nedfældet som dagbogs-
optegnelser, men Johannes bekender dog i det sid-
ste kapitel, at han faktisk først sidder og skriver det 
mere end et år senere. Om det er ét år, tre år eller 
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for hans umiddelbare tanker, og det er skrevet ned 
løbende. Men når der er denne afstand på et år, har 
han haft lejlighed til at passe samtlige detaljer ind i 
det overordnede narrativ, som han efterfølgende har 
lagt sig fast på.

at gøre med en utroværdig fortæller, hvis historie 
er præget af en intellektuel distance mellem liv og 
kunst. Måske ville gymnasieeleven have udtrykt det 

 afspejler tilsyneladende en 
udvikling, hvor Johannes’ kærlighedsliv går fra en 
langvarig, fastlåst og uforløst aff ære med sin tidli-
gere elev Annemari til forløsning og udfoldelse med 
den erfarne femme fatale Rigmor. Gang på gang for-
søger han at nedbryde den mur, som han med sit in-
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ste skolelærer ændrer andres navne, så de passer ind 
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re de andre, mens de litterære forbilleder er med til 
at stive hans guddommelige status af, primært over 

 Johannes pønser på at skrive Sandøs historie, og 
under sine ture i naturen fabulerer han over de nav-
ne som Gysand og Nærbjerg, der efter hans mening 
er afl edt af henholdsvis navnet for en jættekvinde og 

gion skønnes det nødvendigt at udføre disse ritu-
aler for at opretholde verdensordenen. På samme 
måde er det nødvendigt for Johannes at genfortæl-
le handlingsforløbet – som vi får det præsenteret 
i Løgneren
som menneske.
  
FYRRE DAGE I ØRKENEN
Men når en fortæller gør så meget ud af at pointere, 
at der er tåget på øen, og at vandet omkring den har 
været frossent i 
forsøger at skabe en mytisk ramme om sit dagbogs-
ritual, men også fordi han gerne 
utroværdig. Som en mytoman, der gerne vil afsløres 
i sine fantasterier. Er Johannes Vig overhovedet på 
den ø? Skal vi tro på det?

”Isen har lukket os inde med os selv i fyrretyve år. 
Fyrretyve år.”

 Afstanden fl ytter nemlig det fortalte ind i en 
mytisk tid, hvor handlinger og ordvekslinger udspil-
les. Johannes forsøger nemlig at gøre fortiden nær-
værende vha. det ritual, som nedskrivningen af dag-
bogen er. At Johannes genoplever fortiden ved at 
nedskrive den som sin nutid, har en interessant pa-
rallel i den athenske gudsdyrkelse, hvor formen dog 
var lidt anderledes. De eleusinske mysterier er et af 
de mest interessante tilfælde i religionshistorien. 
Mysterierne fandt i århundreder sted som hemme-
lige indvielsesritualer i templet i Eleusis uden for 
Athen, og i den homeriske Demeterhymne (fra om-
kring 600-tallet f.kr.) kan man få et begreb om hvil-
ke forestillinger, der ligger til grund for kulten. 
 Hymnen fortæller, hvordan frugtbarhedsgud-
inden Demeters datter, Kore, bliver bortført af døds-
guden Hades, et bruderov som sker efter aftale med 
Zeus, pigens far. Demeter leder overalt efter sin dat-
ter, og længslen tærer så hårdt på hende, at hun er 

” Johannes tøver ikke med 
at gøre opmærksom på, at 
han betragter sig selv som en 
fremmed, der ikke er en del af 
fællesskabet. Han ser sig selv 
som en selvstændig enhed og 
erklærer: ”Tja, et menneske kan 
måske godt være sådan en ø.”



Det er nærliggende at tænke på Moses, der sammen 
med de rettroende israelitter tilbragte fyrre år i ør-
kenen, efter de tog deres pæne tøj og gik fra farao-
ens land. Og når det alligevel senere i bogen nedju-
steres til fyrre dage, så kan man jo passende blad-
re frem til Det Ny Testamente, hvor Jesus i både 
Lukas-, Matthæus- og Markusevangeliet tilbrin-
ger fyrre dage med at blive fristet af Satan i ørke-
nen. For Johannes er der fristelser nok, han ser mere 
sig selv som en Jesus end en Moses, og han bliver da 
også udsat for adskillige fristelser, som da Annemari 
kommer til hans hus og fortæller ham, at hun er 
færdig med sin tungsindige ungdomskæreste Oluf.
 Da det bliver søndag sidder Johannes i kir-
ken som degn og skal a� olde gudstjeneste. Her fø-
ler han sig for alvor fristet til at blive dæmonisk, fx 
ved at træde ud af den formelle degnerolle og tage 
et � ollet overskæg på. Han føler sig nemlig fremmed 
både over for menigheden og sig selv og ikke mindst 
den rolle han udfylder i samfundet. Han føler sig 
ikke som en del af samfundet, men skal lede det i 
bøn. Dette fremmede element er nøglen til at forstå 

Johannes.
 Løgneren rummer, ligesom myten om Demeter, 
en krise, et møde med det fremmede og et kompro-
mis. Dagbogsnotaterne foregiver at give et indblik i, 
hvordan Johannes forholder sig til krisen, mens den 
står på, og når han kæmper med at fi nde balancen 
mellem at leve livet og at have det kølige overblik. 
Formen og afstanden i tid giver ham mulighed for 
at idealisere begivenhederne – han gør dem til my-
ter som en del af sit selvbedrag, hvor han kan skju-
le, forvanske og forvrænge lidenskab, så den passer 
med hans selvforståelse. Derfor kan han ikke give 
slip på den ironiske distance, når Annemari banker 
på hans dør.
Sneppen er et gennemgående billede på Johannes’ 
stærke drifter. ”Sneppen kommer når Kristus uddri-
ver den urene ånd”, bliver vi hele tiden mindet om. 
Den er altså ikke alene et billede på lidenskab, men 
også et varsel på et opgør med lidenskaben. Da snep-
pen endelig kommer, skyder han den, og efterfølgen-
de får han udløb for sin lidenskab hos Rigmor. I sid-
ste ende beslutter han sig for at give a� ald på sine 

” Han går som var det 
på fremmed territorium, 
men ikke som erobrer, 
snarere observatør, og han 
tvivler slet ikke på, at der er 
”kvindemagt” på øen. Igen 
forholder han virkeligheden 
til mytologiske forbilleder, 
som skal forklare den.”

drifter, og det afsluttende kapitels resignerende be-
kendelse vidner bestemt om en overgang. I begyndel-
sen føler Johannes sig fremmed, så bliver han tvun-
get til at vælge, og han ender med at føle sig til ret-
te i sin rolle på øen. For at fastholde dette valg, bru-

ger han myternes sprog til at udlægge sin virkelighed; 
han genkalder sig begivenhederne for at overbevi-
se sig selv om valgets rigtighed, eller som Eliade vil-
le udtrykke det:

”In imitating the exemplary acts of a god or of a 
mythic hero, or simply by recounting their adven-
tures, the man of an archaic society detaches him-
self from profane time and magically re-enters the 
Great Time, the sacred time.” (Eliade, s. 23)

JOHANNES ER HELLER IKKE EN Ø
Sandø er ikke nogen helt almindelig dansk ø. Sandø 
har en barsk natur med et rigt dyreliv. Der er in-
gen tvivl om, at den lige så godt kunne være dansk, 
men jeg vil tillade mig at kalde den johannesk. De 
utallige modsætninger på Sandø afspejler sig nem-
lig i Johannes’ relationer til de andre på øen. Han 
gør alt, hvad han kan, for at isolere sig følelsesmæs-
sigt fra dem, og hvis Sandø er en modsætning til det 
samfund, det er afskåret fra, må Johannes i lige så høj 
grad være det i forhold til øen.

Relationerne i det lille samfund er yderst kompli-
cerede set gennem Johannes’ øjne, og det lader ikke 
til, at hovedpersonen hverken gør tingene nemmere 
eller holder sig på så stor afstand, at han ikke har no-
get med dem at gøre. Menneskets rolle i samfundet 

er et af bogens helt store temaer, og Johannes tøver 
ikke med at gøre opmærksom på, at han betragter sig 
selv som en fremmed, der ikke er en del af fællesska-
bet. Han ser sig selv som en selvstændig enhed og er-
klærer: ”Tja, et menneske kan måske godt være sådan 

en ø.”
Nogle gange kan et citat være mere 

kendt end sin ophavsmand; i tilfældet 
John Donne er det ordene, der har over-
levet, og de bruges til at beskrive indivi-
dets a� ængighedsforhold til samfundet. 
Donne er mest kendt for citatet i begyn-
delsen af artiklen, hvor han sammenligner 
menneskeheden med et kontinent. Hvert 
eneste individ er en del af kontinentet, og 
når et menneske dør, brækkes et stykke af 
kontinentet, og dermed er hele menneske-
heden blevet fattigere.
      Hvor tit Johannes end forsøger at over-
bevise sig selv om det, er han ikke en ø. 
Hans selvbedrag kender næsten ingen 
grænser. De patetiske naturbeskrivelser 
vidner ganske kraftigt om, at han kæm-

per med at forholde sig til sine drifter. Han accepterer 
sin plads på kontinentet og dermed sin plads i sam-
fundet. Og for ikke at lade sig forføre af de fristende 
snepper på øen, genfortæller han myten for sig selv 
for ikke at glemme det.

JESPER BEYER (f. 1983) er cand.mag. i dansk og reli-
gionsvidenskab fra Københavns Universitet og arbej-
der som museumsassistent på Roskilde Museum.

Et kort over den fi ktive Sandø, tegnet af Martin A. Hansen til den oprindelige udgivelse af ”Løgneren”, der udkom i 1950. 
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Det er nærliggende at tænke på Moses, der sammen 
med de rettroende israelitter tilbragte fyrre år i ør-
kenen, efter de tog deres pæne tøj og gik fra farao-
ens land. Og når det alligevel senere i bogen nedju-
steres til fyrre dage, så kan man jo passende blad-
re frem til Det Ny Testamente, hvor Jesus i både 
Lukas-, Matthæus- og Markusevangeliet tilbrin-
ger fyrre dage med at blive fristet af Satan i ørke-
nen. For Johannes er der fristelser nok, han ser mere 
sig selv som en Jesus end en Moses, og han bliver da 
også udsat for adskillige fristelser, som da Annemari 
kommer til hans hus og fortæller ham, at hun er 
færdig med sin tungsindige ungdomskæreste Oluf.
 Da det bliver søndag sidder Johannes i kir-
ken som degn og skal a� olde gudstjeneste. Her fø-
ler han sig for alvor fristet til at blive dæmonisk, fx 
ved at træde ud af den formelle degnerolle og tage 
et � ollet overskæg på. Han føler sig nemlig fremmed 
både over for menigheden og sig selv og ikke mindst 
den rolle han udfylder i samfundet. Han føler sig 
ikke som en del af samfundet, men skal lede det i 
bøn. Dette fremmede element er nøglen til at forstå 

Johannes.
 Løgneren rummer, ligesom myten om Demeter, 
en krise, et møde med det fremmede og et kompro-
mis. Dagbogsnotaterne foregiver at give et indblik i, 
hvordan Johannes forholder sig til krisen, mens den 
står på, og når han kæmper med at fi nde balancen 
mellem at leve livet og at have det kølige overblik. 
Formen og afstanden i tid giver ham mulighed for 
at idealisere begivenhederne – han gør dem til my-
ter som en del af sit selvbedrag, hvor han kan skju-
le, forvanske og forvrænge lidenskab, så den passer 
med hans selvforståelse. Derfor kan han ikke give 
slip på den ironiske distance, når Annemari banker 
på hans dør.
Sneppen er et gennemgående billede på Johannes’ 
stærke drifter. ”Sneppen kommer når Kristus uddri-
ver den urene ånd”, bliver vi hele tiden mindet om. 
Den er altså ikke alene et billede på lidenskab, men 
også et varsel på et opgør med lidenskaben. Da snep-
pen endelig kommer, skyder han den, og efterfølgen-
de får han udløb for sin lidenskab hos Rigmor. I sid-
ste ende beslutter han sig for at give a� ald på sine 

” Han går som var det 
på fremmed territorium, 
men ikke som erobrer, 
snarere observatør, og han 
tvivler slet ikke på, at der er 
”kvindemagt” på øen. Igen 
forholder han virkeligheden 
til mytologiske forbilleder, 
som skal forklare den.”

drifter, og det afsluttende kapitels resignerende be-
kendelse vidner bestemt om en overgang. I begyndel-
sen føler Johannes sig fremmed, så bliver han tvun-
get til at vælge, og han ender med at føle sig til ret-
te i sin rolle på øen. For at fastholde dette valg, bru-

ger han myternes sprog til at udlægge sin virkelighed; 
han genkalder sig begivenhederne for at overbevi-
se sig selv om valgets rigtighed, eller som Eliade vil-
le udtrykke det:

”In imitating the exemplary acts of a god or of a 
mythic hero, or simply by recounting their adven-
tures, the man of an archaic society detaches him-
self from profane time and magically re-enters the 
Great Time, the sacred time.” (Eliade, s. 23)
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Sandø er ikke nogen helt almindelig dansk ø. Sandø 
har en barsk natur med et rigt dyreliv. Der er in-
gen tvivl om, at den lige så godt kunne være dansk, 
men jeg vil tillade mig at kalde den johannesk. De 
utallige modsætninger på Sandø afspejler sig nem-
lig i Johannes’ relationer til de andre på øen. Han 
gør alt, hvad han kan, for at isolere sig følelsesmæs-
sigt fra dem, og hvis Sandø er en modsætning til det 
samfund, det er afskåret fra, må Johannes i lige så høj 
grad være det i forhold til øen.

Relationerne i det lille samfund er yderst kompli-
cerede set gennem Johannes’ øjne, og det lader ikke 
til, at hovedpersonen hverken gør tingene nemmere 
eller holder sig på så stor afstand, at han ikke har no-
get med dem at gøre. Menneskets rolle i samfundet 

er et af bogens helt store temaer, og Johannes tøver 
ikke med at gøre opmærksom på, at han betragter sig 
selv som en fremmed, der ikke er en del af fællesska-
bet. Han ser sig selv som en selvstændig enhed og er-
klærer: ”Tja, et menneske kan måske godt være sådan 

per med at forholde sig til sine drifter. Han accepterer 
sin plads på kontinentet og dermed sin plads i sam-
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JESPER BEYER
gionsvidenskab fra Københavns Universitet og arbej-
der som museumsassistent på Roskilde Museum.

Et kort over den fi ktive Sandø, tegnet af Martin A. Hansen til den oprindelige udgivelse af ”Løgneren”, der udkom i 1950. 
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Pletter
(Peter Laugesens øer konkret)

”Stort og småt, det tjavsede og det krøllede, det anarkistiske, det meditative. 
Og hundene og græsset og satellitterne. Og stjernerne. Og Irland. 
Det er nogle af de skriveøer, som Peter Laugesen pendler så fi nt rundt 
imellem, han hopper eller sejler, fra den ene ø til den anden og tilbage 
igen. Og sådan bliver han ved. De øer har jeg lånt, for et øjeblik, til et 
konkretdigt. Eller et ø-mindmap, om man vil. Værsgo: Laugesen ø-læst. 

AF BUE P. PEITERSEN

BUE P. PEITERSEN (f. 1976), cand.mag. i dansk, freelance tekstforfatter, 
blogger på peitersen.blogspot.com og har bl.a. udgivet digtsamlingen 
Jeg er så lyserød men jeg er også gud (Jorinde & Joringel, 2011).
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 Fingerrejser

Det unge tyske stjerneskud Judith Schalansky (f. 
1980) rammer med Atlas over afsides beliggende øer 
lige durk ind i tidsåndens hungren efter det ekso-
tiske sted. Værket alluderer fl ere faktagenrer: rejse-
kataloget, atlasset og geografi bogen, imens Judith 
Schalansky med undertitlens modsatrettede bevægel-
se fastholder en anden måde at rejse på:

Halvtreds øer,
som jeg aldrig har været på og
aldrig vil komme til.

Et øhop som dem rejsekatalogerne foreslår kommer 
aldrig til at fi nde sted. Øerne i dette atlas får kun be-
søg af pegefi nger og fantasi, men fi ngerrejsen får næ-
ring af leksikalske detaljer samt  af topografi en, som 

den fremgår af atlassidernes tilnærmede virkelig-
hedsgengivelse.  Stednavnenes særlige mytologiske 
klang indikerer (trods det moderne menneskes fakti-
ske mulighed for besøg med fl y eller skib) at besøget 
er umuligt: Pukapuka, Atlasov-øen, Himmelfartsøen 
og Syd-Thule er blot nogle af de halvtreds fremmed-
artede steder, Schalanskys fortæller gør sig forestil-
linger om og af forskellige praktiske (men også po-
etologiske skal det vise sig) årsager ikke kan besøge. 
Fortællerens udgangspunkt ligner nemlig forfatte-
rens, især fordi opvæksten foregår i 1980’ernes DDR 
med hvad det indebærer af ikke-eksisterende rejse-
aktivitet samt skolebøger med titler som Atlas for 
enhver: 
 ”Atlas for enhver hed mit livs første atlas. At det 
– ligesom ethvert andet – var underlagt en ideologi, 

Atlas for viderekommende. Judith Schalansky rapporterer ikke – 
trods tidens faible for stedet – om dufte og skikke på Manhattan, 
Grønland eller Phuket.  Hun rejser ikke, men lader i stedet 
pegefi ngeren cirkle omkring den stiliserede gengivelse af sine 
halvtreds fi ktive, afsides beliggende øer. Hermed bliver scenen sat for 
den udsathed og det magtbegær, der præger øernes stormomsuste 
historie – og det med fi n sans for tidens stedsopmærksomhed.

AF LIV SANDVAD KUDAHL

ILLUSTRATIONER AF JUDITH SCHALANSKY
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 Fingerrejser
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i hænderne. Schalansky er således en kyndig fi nger-
rejsefører i såvel form som fortælling.
 Atlasset som genre behandles i det fyldige for-
ord, som også er fyldt med overvejelser over øens po-
tentiale som sted. Øen er pr. defi nition afgrænset, og 
det giver en dramatisk, scenisk virkning, hvad end 
der foregår på netop den ø, man slår op på i atlasset. 
Af forordet fremgår det, at Schalansky især holder af 
de landkort, der ikke gengiver historisk forgængelige 
grænseforhold, for i ”de fysiske topografi er kan land-
masserne lyse fra lavslette-mørkegrønt til høj� elds-
rødbrunt eller polar-gletsjerhvidt og havene stråle i 
alle blåtoner – hævet over historiens gang”. Kortene 
er tilnærmet objektive, men samtidig forenkler de 

fremgik med al ønskelig tydelighed af verdenskortet 
i det, som var placeret således på en dobbeltside, at 
Forbundsrepublikken Tyskland og DDR lå på to for-
skellige bogsider. Her gik ingen mur ned mellem de 
to Tysklande, intet Jerntæppe, men den uovervinde-
lige fals, som skinnede hvidt på begge sider.”
 DDR-barnet Schalansky har tidligt fornemmelse 
for falsens fl ertydige virkning og denne fornemmel-
se for bogens materialitet præger hendes vej via bog-
trykkeruddannelsen til forfattergerningen. Glæden 
ved at bladre i Atlas over afsides beliggende øer for-
stærkes gennem forfatterens kærlighed til bogens 
stofl ighed – Schalansky har selv stået for illustration, 
layout og sats, og bogen er gennemført lækker at have 

verden: Landkort er abstrakte og samtidig konkrete 
– og giver trods al opmålt objektivitet alligevel ingen 
a� ildning af virkeligheden, men en dristig fortolk-
ning.”  Landkortets litterære kvaliteter er altså net-
op den åbenhed for fantasi og fortolkning, som den 
stramme form paradoksalt nok gør stærkere.
 Hver af de halvtreds øer behandles i et dobbel-
topslag: på højre side et kort over øen i målestok 
1:125.000. På venstre side øens navn, størrelse, nati-
onale tilhørsforhold, afstanden til nærmeste nabo-
er, indbyggertal, samt tidslinje over vigtige begiven-
heder i øens historie. Hertil kommer en tekst, der ta-
ger udgangspunkt i en af disse begivenheder og her-
med lader øen danne scene for især naturkræfter-
nes frie spil, for kampe mellem kolonimagter og op-
rindelige folk og mellem jægere og bjørne, scene for 
atom- og rumkapløb og ikke mindst øen som fæng-
sel for utilregnelige personager fra fastlandet. Fordi 
øen kan sammenlignes med teaterscenens eller no-
vellens begrænsede rum for bevægelse over sto-
re afstande bliver livets store spørgsmål og arkety-
per trængt sammen i dette lille hjørne af verden: 
Overlevelsesmulighederne mellem elementernes 

rasen, isolationen og sulten samt begæret efter magt 
og viden, viser menneskets lidenhed og diskute-
rer pro et contra Guds eksistens i denne redelighed. 
Schalansky bemærker selv atlassets poetiske styrke:

Kunsten at udarbejde landkortburde om-
sider regnes til de poetiske genrer og sel-
ve atlasset til skønlitteraturen, for det lever 
jo til overmål op til sin oprindelige betegnel-
se Theatrum orbis terrarum ”verdens teater

Øen bliver et billede på menneskets stærke og svage 
sider, og øen således en fænomenologisk stedsmeta-
for, der indfanger menneskets stærke og svage sider: 
forestillingsevnen, driften og kappestriden, som disse 
udspiller sig i verden og – i mindre målestok og der-
for desto tydeligere – på øen. 

LIV SANDVAD KUDAHL (f. 1984) er cand.mag. 
i dansk og fi losofi  fra Københavns Universitet og 
underviser i dansk på Aurehøj Gymnasium.

JUDITH SCHALANSKY
Atlas over afsides beliggende øer

Oversat fra tysk af Anette Petersen.
Udkommer på forlaget Vandkunsten 
d. 20. oktober 2012.
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Drømmen 
om Grønland
– En fl ugt og en længsel

For mange år tilbage tog Kim Leine til Grønland, 
og dette møde har haft store konsekvenser for 
ham både personligt og i hans forfatterskab

AF TRINE MÆHL

Kim Leines nyeste roman Profeterne i Evigheds� orden 
(2012) har Grønland som sit omdrejningspunkt. Her 
har Kim Leine selv tilbragt femten år af sit liv, og det 
er blandt andet erfaringer fra disse år, han trækker 
på i sit forfatterskab. Et forfatterskab, der har fornyet 
Grønlands plads på det litterære landkort, men haft 
store personlige konsekvener for forfatteren. I dette 
interview fortæller han om den grønlandske intimi-
tet og fortrolighed. Om kolonihistorie. Om identitet. 
Og om eventyret.

KOLONISTYRET I GRØNLAND
Da Hans Egede i 1721 satte sin fod på Grønland, 
indledtes fl ere hundrede års kolonistyre. Og forti-
den som dansk koloni har ifølge Kim Leine haft sto-
re konsekvenser for forholdet mellem danskere og 
grønlændere.

Danmarks kolonisering af Grønland førte til 250 
års umyndiggørelse af landets befolkning. Man 
måtte ikke handle med, hvem man ville, måt-
te ikke praktisere sin tro, for så risikerede man 
at få med krabasken. Til tider måtte man endda 

ikke tale sit eget sprog. Alt dette burde have ført 
til en kæmpe bitterhed mod Danmark og danske-
re. Men det har det ikke gjort. Kun et beskedent 
ønske om at være selvstændige – noget, der tit og 
ofte bliver mødt med total mangel på forståelse fra 
danskerne.

Netop det danske møde med Grønland står centralt 
i fl ere af Kim Leines romaner. Kulturmødet mellem 
grønlænderne og koloniherrerne gengives detalje-
ret i hans nye roman Profeterne i Evigheds� orden, hvor 
hovedpersonen Morten Falck missionerer i 1700-tal-
lets Grønland. Men kolonialismen hører ikke bare en 
� ern fortid til, fortæller Kim Leine:

Min nye roman Profeterne i Evigheds� orden synes 
hos nogle grønlandske læsere at have fået nog-
le følelser frem omkring kolonitiden, der jo kun 
ligger godt og vel et halvt hundrede år tilbage i 
fortiden. Det er lidt tidligt at sige endnu hvor-
dan reaktionerne er deroppe, men jeg har i hvert 
fald modtaget nogle meget følelsesladede breve.

DEN LATENTE KÆRLIGHED
Også den delvist selvbiografi ske debutroman Kalak 
(2007) skildrer tydeligt kolonistyrets konsekvenser. 
Her er sociale skel er uløseligt forbundet med etnici-
tiet – danskere og grønlændere holder sig fra hinan-
den, og man ser skævt til Kims konstante og bevidst 
provokerende assimileringsforsøg.

Forholdet mellem danskere og grønlændere er 
problemfyldt, i og med at der er så mange mis-
forståelser om den anden gruppes holdning til 
en selv. Det skyldes, at man i alt for høj grad fi n-
der sammen i etniske grupper og aldrig lærer hin-
anden rigtigt at kende. Der er vedvarende en ten-
dens til, at man sætter sig ved hver sin ende af 

” Det er det 
Grønland gør; først 
risikerer det at slå en 
ihjel, så redder det ens 
liv, og det gør begge 
dele med et klask 
på skulderen og en 
munter bemærkning.
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Grønland haft både store personlige og professionel-
le følger:

Grønland er det helt store, der er sket for mig i 
mit liv. Der er selvfølgelig de andre ting - at bli-
ve gift, få børn, gennemgå en uddannelse - men 
som det ene valg, der adskiller sig fra de almin-
delige valg, man træff er i livet, er det det allervig-
tigste, jeg har taget. Jeg tror fx ikke, jeg var ble-

vet forfatter, hvis jeg ikke var taget til Grønland, 
og jeg var måske heller ikke blevet narkoman. 
Det er det, Grønland gør; først risikerer det at slå 
en ihjel, så redder det ens liv, og det gør begge 
dele med et klask på skulderen og en munter be-
mærkning. Når jeg rejser til Grønland i dag eller 
er sammen med grønlændere, føler jeg en fortro-
lighed, intimitet og lethed i omgangstonen, som 
jeg ikke oplever noget andet sted på jorden, bort-
set fra når jeg er sammen med min familie. Og 
jeg følte, jeg lærte noget om at leve i nuet og ikke 
tage morgendagen så tungt. Dette har ikke nød-
vendigvis noget som helst at gøre med, hvordan 
grønlændere er, men snarere med, hvad jeg hav-
de brug for at suge til mig, da jeg var deroppe.

Men der lå desuden også en mere dunkel bevæggrund 
bag Kim Leines beslutning om at tage til Grønland. I 
Kalak beskriver Kim Leine i en følsom, men rå tone 
sin opvækst – først i Norge, hvor hans stærkt religiøse 
familie afventer dommedag, senere i Danmark, hvor 
faderen misbruger ham seksuelt. Det er denne for-
tid, som Kim Leine vil gøre op med, og hans rejse til 
Grønland er altså også en fl ugt.

Jeg ville dybest set bare væk. Væk fra mig selv. 

bordet, danskere og grønlændere. Når så mange, 
der rejser derop og har bestemte forestillinger om, 
hvordan de skal fyre den af og have deres livs op-
levelse med hjem, så sætter det nogle begræns-
ninger og faste rammer for, hvilken indstilling og 
hvilke forventninger de kommer til landet med.

Ifølge Kim Leine eksisterer der således en betydelig 
kløft mellem danskere og grønlændere – men i stedet 
for at fl yde med strømmen er det nødvendigt som be-
søgende dansker at gøre en aktiv indsats for at lære 
kulturen og sproget at kende. Han opfordrer til, at 
personer, der udstationeres i Grønland, bliver mødt 
med krav om at lære det grønlandske sprog for der-
ved at styrke integrationen. Derved kunne problemet 
delvist a� jælpes. Men det er også i høj grad et per-
sonligt spørgsmål om at turde.

Man vil opleve, at hvis man overvinder sin egen 
blufærdighed - og fordomme - og sætter sig ved 
den grønlandske bordende og måske endda fy-
rer et par gebrokne sætninger af på deres sprog, 
så bliver man mødt med en kæmpe åbenhed 
og venlighed. Grønlænderne er et meget gene-
røst folkefærd, og de har gennem snart 300 år 
fundet sig i besøg fra danske desperadoer. Det 
er egentlig ret utroligt, at de overhovedet sta-
dig vil have noget med os at gøre, men der er fak-
tisk en stor latent kærlighed til Danmark og dan-
skere - spørg mig ikke hvorfor, men sådan er det 
– blandt grønlændere, til hver en tid på spring 
til at udfolde sig, hvis der er en lille åbning.

DRØMMEN OM EVENTYRET
Hele sit voksenliv har Kim Leine pendlet mellem 
Grønland og Danmark – først professionelt som sy-
geplejerske, siden fordi han blev draget af levemåden 
og mentaliteten. Og som man kan fornemme i fl e-
re af hans bøger, har hans varige bekendtskab med 

”  Jeg tror fx ikke 
jeg var blevet forfatter, 
hvis jeg ikke var 
taget til Grønland, 
og jeg var måske heller 
ikke blevet narkoman. 

Væk fra Danmark. Væk fra min far. Og væk fra 
Jehova, der havde planer om at slå mig ihjel. Men 
det var selvfølgelig også drømmen om even-
tyret. Så det var både en fl ugt og en længsel.

Og for Kim Leine var rejsen til Grønland faktisk ikke 
kun et opgør med en problematisk fortid. Det var 
også en handling båret af ønsket om en ny identitet.

Da jeg tog til Grønland, var det i virkeligheden for 
at få en ny identitet. Jeg havde brug for at blive 
en anden, end den jeg var. Det lykkedes til en vis 
grad, og samtidig endte det med, at jeg blev ind-
hentet af fortiden. Men jeg følte, at jeg i Grønland 
fi k plads til at rase ud, tage en kamp med mine 
dæmoner og komme ud på den anden side.

NEDTUREN
For Kim Leine udgør Grønland således en slags til-
fl ugtssted og åndehul, der til dels kan forklares ud fra 
et kolonihistorisk perspektiv.

Det er vist den funktion, kolonier og tidligere ko-
lonier har, både i det virkelige liv og i litteraturen. 
Jeg tror, at kolonierne har været omgærdet af en 
slags myte om, at de gængse regler og love tildels 
er suspenderet “derude”, og at det er et sted, hvor 
en mand kan folde sig ud som mand. Noget der 
jo som bekendt tit udløser konfl ikter med loven.

Og at denne ”udfoldelse af mandighed” kan inde-
bære potentielle konfl ikter med lov og moral, ken-
der Kim Leine alt til. For ham blev Grønland det af-
gørende punkt i hans liv, hvor han endeligt fi k bugt 
med sine indre dæmoner, men han udtrykker samti-
dig en klar bevidsthed om, at han aktivt søgte dette 
opgør dengang. At Grønland kulturhistorisk har væ-
ret forbundet med en udfoldelse af mandighed og ka-
rakter, gav ham incitamentet til at rejse af sted. Han 

havde brug for at udvikle sig i en radikalt anderle-
des retning. Det går således hårdt for sig, når Kim 
Leine i Kalak lader sin romankarakter Kim gennem-
gå faser, der til forveksling ligner episoder i forfatte-
rens eget liv. Ligesom Kim Leine har forsøgt at bear-
bejde sin fortid på forskellig vis, prøver også karakte-
ren Kim famlende at skabe sig et stabilt selvbillede. 
Han eksperimenterer med alkohol og stoff er skænket 
af ”den mest gavmilde pusher af dem alle, det danske 
sundhedsvæsen”. Det hele ender i en ultimativ ned-
tur, som det er usikkert, om romankarakteren Kim 
overkommer, men som det i hvert fald er tydeligt, at 
forfatteren Kim Leine har fået hold på. At hans bøger 
i høj grad er selvbiografi ske, fortæller han, er blandt 
andet, fordi han derved har kunnet bearbejde sine 
tidligere oplevelser:

Det selvbiografi ske blev i første omgang en 
nødvendighed for mig, både for at bearbejde 
de ting jeg havde været igennem og for at bli-
ve forfatter. Jeg havde skrevet tre bøger inden 
Kalak, men ingen af dem duede. Der mangle-
de en eller anden nerve i stilen, som jeg ikke vid-
ste hvor jeg skulle fi nde. Så havde jeg min ned-
tur, og da jeg kravlede op af mit hul, skælven-
de af morfi nabstinenser, og begyndte at skri-
ve igen, var der kommet denne nerve i mit 
sprog, som ikke havde været der tidligere.

” I øvrigt mener  
jeg  at opgøret med de 

postkoloniale klichéer er 
den værste postkoloniale 

kliché af 
dem alle.
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Grønland haft både store personlige og professionel-
le følger:

Grønland er det helt store, der er sket for mig i 
mit liv. Der er selvfølgelig de andre ting - at bli-
ve gift, få børn, gennemgå en uddannelse - men 
som det ene valg, der adskiller sig fra de almin-
delige valg, man træff er i livet, er det det allervig-
tigste, jeg har taget. Jeg tror fx ikke, jeg var ble-

vet forfatter, hvis jeg ikke var taget til Grønland, 
og jeg var måske heller ikke blevet narkoman. 
Det er det, Grønland gør; først risikerer det at slå 
en ihjel, så redder det ens liv, og det gør begge 
dele med et klask på skulderen og en munter be-
mærkning. Når jeg rejser til Grønland i dag eller 
er sammen med grønlændere, føler jeg en fortro-
lighed, intimitet og lethed i omgangstonen, som 
jeg ikke oplever noget andet sted på jorden, bort-
set fra når jeg er sammen med min familie. Og 
jeg følte, jeg lærte noget om at leve i nuet og ikke 
tage morgendagen så tungt. Dette har ikke nød-
vendigvis noget som helst at gøre med, hvordan 
grønlændere er, men snarere med, hvad jeg hav-
de brug for at suge til mig, da jeg var deroppe.

Men der lå desuden også en mere dunkel bevæggrund 
bag Kim Leines beslutning om at tage til Grønland. I 
Kalak beskriver Kim Leine i en følsom, men rå tone 
sin opvækst – først i Norge, hvor hans stærkt religiøse 
familie afventer dommedag, senere i Danmark, hvor 
faderen misbruger ham seksuelt. Det er denne for-
tid, som Kim Leine vil gøre op med, og hans rejse til 
Grønland er altså også en fl ugt.

Jeg ville dybest set bare væk. Væk fra mig selv. 

bordet, danskere og grønlændere. Når så mange, 
der rejser derop og har bestemte forestillinger om, 
hvordan de skal fyre den af og have deres livs op-

ninger og faste rammer for, hvilken indstilling og 
hvilke forventninger de kommer til landet med.

Ifølge Kim Leine eksisterer der således en betydelig 
kløft mellem danskere og grønlændere – men i stedet 
for at fl yde med strømmen er det nødvendigt som be-
søgende dansker at gøre en aktiv indsats for at lære 
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rer et par gebrokne sætninger af på deres sprog, 
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skere - spørg mig ikke hvorfor, men sådan er det 
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Grønland og Danmark – først professionelt som sy-
geplejerske, siden fordi han blev draget af levemåden 
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re af hans bøger, har hans varige bekendtskab med 
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hvis jeg ikke var 
taget til Grønland, 
og jeg var måske heller 
ikke blevet narkoman. 
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det var selvfølgelig også drømmen om even-
tyret. Så det var både en fl ugt og en længsel.

Og for Kim Leine var rejsen til Grønland faktisk ikke 
kun et opgør med en problematisk fortid. Det var 
også en handling båret af ønsket om en ny identitet.

Da jeg tog til Grønland, var det i virkeligheden for 
at få en ny identitet. Jeg havde brug for at blive 
en anden, end den jeg var. Det lykkedes til en vis 
grad, og samtidig endte det med, at jeg blev ind-
hentet af fortiden. Men jeg følte, at jeg i Grønland 
fi k plads til at rase ud, tage en kamp med mine 
dæmoner og komme ud på den anden side.

NEDTUREN
For Kim Leine udgør Grønland således en slags til-
fl ugtssted og åndehul, der til dels kan forklares ud fra 
et kolonihistorisk perspektiv.
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slags myte om, at de gængse regler og love tildels 
er suspenderet “derude”, og at det er et sted, hvor 
en mand kan folde sig ud som mand. Noget der 
jo som bekendt tit udløser konfl ikter med loven.

Og at denne ”udfoldelse af mandighed” kan inde-
bære potentielle konfl ikter med lov og moral, ken-
der Kim Leine alt til. For ham blev Grønland det af-
gørende punkt i hans liv, hvor han endeligt fi k bugt 
med sine indre dæmoner, men han udtrykker samti-
dig en klar bevidsthed om, at han aktivt søgte dette 
opgør dengang. At Grønland kulturhistorisk har væ-
ret forbundet med en udfoldelse af mandighed og ka-
rakter, gav ham incitamentet til at rejse af sted. Han 

havde brug for at udvikle sig i en radikalt anderle-
des retning. Det går således hårdt for sig, når Kim 
Leine i
gå faser, der til forveksling ligner episoder i forfatte-
rens eget liv. Ligesom Kim Leine har forsøgt at bear-
bejde sin fortid på forskellig vis, prøver også karakte-
ren Kim famlende at skabe sig et stabilt selvbillede. 
Han eksperimenterer med alkohol og stoff er skænket 
af ”den mest gavmilde pusher af dem alle, det danske 
sundhedsvæsen”. Det hele ender i en ultimativ ned-
tur, som det er usikkert, om romankarakteren Kim 
overkommer, men som det i hvert fald er tydeligt, at 
forfatteren Kim Leine har fået hold på. At hans bøger 
i høj grad er selvbiografi ske, fortæller han, er blandt 
andet, fordi han derved har kunnet bearbejde sine 
tidligere oplevelser:

Det selvbiografi ske blev i første omgang en 
nødvendighed for mig, både for at bearbejde 
de ting jeg havde været igennem og for at bli-
ve forfatter. Jeg havde skrevet tre bøger inden 
Kalak
de en eller anden nerve i stilen, som jeg ikke vid-
ste hvor jeg skulle fi nde. Så havde jeg min ned-
tur, og da jeg kravlede op af mit hul, skælven-
de af morfi nabstinenser, og begyndte at skri-
ve igen, var der kommet denne nerve i mit 
sprog, som ikke havde været der tidligere.



OPGØRET MED DE 
POSTKOLONIALE KLICHÉER
Men selvom det selvbiografi ske element i Kalak be-
virker, at romanen opleves meget realistisk, under-
streger Kim Leine, at beskrivelserne af Grønland i fx 
Kalak bestemt ikke kan oversættes én til én. Snarere 
er det en subjektiv konstruktion af det Grønland, 

som han på daværende tidspunkt var i stand til/ville 
se. En virkelighed set fra bunden af samfundet, hvor 
splittelse og usikkerhed druknes i alkohol og kvin-
der. Det er altså udelukkende et begrænset udsnit 
af et langt større helhedsbillede. Og selvom der så-
ledes er langt mellem virkelighedens og litteraturens 
Grønland, vil Kim Leine absolut ikke stilles skoleret 
foran den etiske og moralske domstol.

Grønland i Kalak er en projektion af hovedper-
sonens indre, og derfor kommer det til at tage sig 

ud som en slags dystopi. Jeg har absolut in-
gen forfatterforpligtelse, synes jeg, 

til at berette om de mere 

AT TAGE FRA HOVEDSTOLEN
I sit forfatterskab bruger Kim Leine altså sine egne 
erfaringer som drivkraft, og for ham er det åbenlyst, 
at man i sit forfatterskab må tage udgangspunkt i sit 
eget livsforløb. Det er her, inspirationen må fi ndes. 
Det selvbiografi ske element er således ikke bare en 
tilføjet friktion, men nærmere en nødvendighed næ-
ret af tidens litterære ånd.

Enhver ny generation af forfattere, og vel også 
fi lmskabere, må forholde sig til realismen på en 
ny måde. Det er efter min mening simpelthen i 
dens forholdtil realismen, at litteraturen udvik-
ler sig, enten det nu er ved at bevæge sig væk fra 
den (Science fi ction, fantasy etc.) eller ved at nær-
me sig den (Flaubert, Hemingway, gonzo etc.) Den 
nye måde at gøre dette på er så blot at gøre de der 
bagvedliggende tråde til selvbiografi en, den idio-
tisk betitlede og totalt misforståede hovedstol (alle 
skriver på hovedstolen!), mere tydelige og ekspli-
citte end de har været tidligere. H.C. Andersen 
skriver i lige så høj grad hovedstolslitteratur, som 
når Jørgen Leth skriver. Den grimme ælling er 
jo ren selvbiografi , set med hans egen optik.”

For Kim Leine er den stigende mængde autofi ktive og 
dobbeltkontraktlige værker altså hverken ny eller op-
sigtsvækkende, men tværtimod uundgåelig for forfat-
terne. Det er blot en ny form for realisme.

eye of the beholder”, som det hedder på engelsk.

Kim Leine vil altså ikke som skønlitterær forfatter 
stilles til ansvar for at formidle et bestemt grønlands-
billede, og han mener, at kunstnerens frihed må veje 
langt tungere end bestræbelsen efter det politisk kor-
rekte. Men med det slået fast udtrykker Kim Leine al-
ligevel en vis påpasselighed:

Jeg har da alligevel været noget beklemt over, 
hvordan mit grønlandsbillede ville blive opfat-
tet deroppe. Og jeg har været direkte nervøs, når 
jeg har været deroppe for at holde foredrag. Men 
heldigvis har alle dem, jeg har mødt, været utro-
ligt venlige og positive, nogle har endda sagt: Det 
her er jo mit Nuuk og min historie! Jeg vil tro at 
de som ikke kan lide mit billede af landet, hol-
der en lavere profi l. Sådan er det jo; folk er høf-
lige. Men der er ingen tvivl om at mange grøn-
lændere er glade for mit billede af Grønland.

TRINE MÆHL (1988) studerer dansk og 
litteraturvidenskab på Københavns Universitet

Illustrationer af Rakel Dehn Stammer (s.57) 
og Ida Balslev-Olesen (s.58-61)

lyse sider af Grønland. Den slags hører til i dikta-
turstaters litteratur og kunst. Dette er skønlitte-
ratur, ikke sociologiske a� andlinger, og det ved 
læserne godt. Grønland har ingen ret til at bli-
ve beskrevet – eller ikke beskrevet - i skønlitte-
ratur. Det ville da være postkolonialisme af vær-
ste skuff e, forklædt som velmenende humanisme. 
I øvrigt mener jeg, at opgøret med de postkolo-
niale klichéer er den værste postkoloniale kliché 
af dem alle. Jeg har ingen politiske intentioner 
med mit forfatterskab. Jeg skriver skønlitteratur, 
og det eneste parameter for mig er, om personer-

ne er troværdige eller ikke. Der er intet eksotisk 
i Grønland for mig. Denne eksotisering, der tales 
om, kan vel lige så godt være noget, der læses ind 
i teksten af læseren, hvor det fra forfatterens side 
blot er ren realisme. “It’s all in the 

”...da jeg kravlede op 
af mit hul, skælvende af 
morfi nabstinenser, og 
begyndte at skrive igen, 
var der kommet denne 
nerve i mit sprog der ikke 
havde været der tidligere.

” Jeg ville dybest set 
bare væk. Væk fra mig 
selv. Væk fra Danmark. 
Væk fra min far. Og væk 
fra Jehova der havde planer 
om at slå mig ihjel.K

IM
 L

EI
N

E K
IM

 LEIN
E





At finde hvile 
i det hvileløse
Om øerne og jeget i Nordbrandts lyrik

Nogle gange kan man ikke holde ud at være der, hvor man er. Når 
man har det sådan, kan man føle trang til at fl ytte sig og ”skride fra 
det hele”, hvad end dette ”hele” så indbefatter. Tænk bare på Ibsens 
Nora. Eller dig selv, når den hidtil udkårne er gået uden at efterlade 
så meget som en hårnål eller en seddel ude på køkkenbordet. 
Imidlertid gives der ingen garantier for, at det at bevæge sig bort 
fører det med sig, man kunne håbe på. Nogle gange kan man 
hverken holde ud at være til stede, undervejs eller andetsteds. 

AF MARKUS FLORIS CHRISTENSEN

Denne erfaring, der ofte er blevet begrebet som om 
en følelse af ”hjemløshed i verden”, fylder en god del 
i det, man efterhånden må betragte som en klassi-
ker inden for den dansksprogede litteratur, nemlig 
Henrik Nordbrandts forfatterskab. Hos Nordbrandt 
kan fornemmelsen af fravær i det nærværende spo-
res som en grundstemning, der går igen digtene 
imellem. Hvad der er interessant i denne sammen-
hæng er, hvordan øerne fungerer i Nordbrandts ly-
rik. Både i de tidlige og i de senere digtsamlinger 
fremstår øen – alt fra Ithaka til Lolland – som et 
væsentligt motiv, der har en særegen indvirkning 
på det lyriske jeg. Nordbrandt må betragtes som 
en af vores mest fremtrædende ø-digtere, og der-
for vil det i denne artikel blive belyst, hvad og hvor-
dan øen betyder på tværs af hans omfangsrige, lyri-
ske produktion. 

NORDBRANDTS Ø-SKRIFT
”Jeg elsker øer. – Fordi de tvinger os til at rejse // for-
di de får vores opbrud // til at minde om ankom-
ster” (Nordbrandt 1974: 66). Sådan lyder anslaget på 
digtet, der ikke overraskende bærer titlen ”Øer” fra 
samlingen Opbrud og ankomster, Nordbrandts femte 
udgivelse. Hvad vi ser her, er en umiddelbar kærlig-
hedserklæring, en hyldest til øernes væsen. 
Det er imidlertid en hyldest, der rummer en 

dobbeltbetyd-
ning. Der op-
stilles to årsa-
ger med hver 
sin virkning 
til, hvorfor je-
get nærer kær-
lighed til øerne. 
På den ene side 
værdsætter je-
get øerne, for-

di de tvinger – ikke bare ham/(hende) – men lige-
frem ”os” til at rejse videre. For det lyriske jeg impli-
cerer øerne ikke en status af stilstand og afsondret 
ro. Tværtimod. De underlægger jeget en tvang til at 
bevæge sig væk fra dem. De udgør midlertidige op-
holdssteder. Som rastepladser på de tyske motorve-
je. På den anden side har øerne en positiv, nærværs-
fremkaldende egenskab: De får ”opbrud til at min-
de om ankomster”, de får mørket til at minde om lys, 
de får det opløste til at ligne noget sammenhængen-
de. Den positive begrundelse for jegets varme tan-
ker om øerne, synes dog ikke overbevisende. Øerne 
får kun opbruddene til at minde om ankomster. 
De erstatter dem ikke fuldstændigt. De har mime-
tisk karakter og indvarsler blot en association. De 
giver ikke anledning til, at jeget skal slå sig ned for 

dobbeltbetyd-
ning. Der op-
stilles to årsa-” Det hjælper 

ikke for jeget at 
dulme sanserne, 
fortvivlelsen 
er total
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en følelse af ”hjemløshed i verden”, fylder en god del 
i det, man efterhånden må betragte som en klassi-
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kan fornemmelsen af fravær i det nærværende spo-
res som en grundstemning, der går igen digtene 
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hæng er, hvordan øerne fungerer i Nordbrandts ly-
rik. Både i de tidlige og i de senere digtsamlinger 
fremstår øen – alt fra Ithaka til Lolland – som et 
væsentligt motiv, der har en særegen indvirkning 
på det lyriske jeg. Nordbrandt må betragtes som 
en af vores mest fremtrædende ø-digtere, og der-
for vil det i denne artikel blive belyst, hvad og hvor-
dan øen betyder på tværs af hans omfangsrige, lyri-
ske produktion. 

NORDBRANDTS Ø-SKRIFT
”Jeg elsker øer. – Fordi de tvinger os til at rejse // for-
di de får vores opbrud // til at minde om ankom-
ster” (Nordbrandt 1974: 66). Sådan lyder anslaget på 
digtet, der ikke overraskende bærer titlen ”Øer” fra 
samlingen Opbrud og ankomster, Nordbrandts femte 
udgivelse. Hvad vi ser her, er en umiddelbar kærlig-
hedserklæring, en hyldest til øernes væsen. 
Det er imidlertid en hyldest, der rummer en 

di de tvinger – ikke bare ham/(hende) – men lige-
frem ”os” til at rejse videre. For det lyriske jeg impli-
cerer øerne ikke en status af stilstand og afsondret 
ro. Tværtimod. De underlægger jeget en tvang til at 
bevæge sig væk fra dem. De udgør midlertidige op-
holdssteder. Som rastepladser på de tyske motorve-
je. På den anden side har øerne en positiv, nærværs-
fremkaldende egenskab: De får ”opbrud til at min-
de om ankomster”, de får mørket til at minde om lys, 
de får det opløste til at ligne noget sammenhængen-
de. Den positive begrundelse for jegets varme tan-
ker om øerne, synes dog ikke overbevisende. Øerne 
får kun opbruddene til at minde om ankomster. 
De erstatter dem ikke fuldstændigt. De har mime-
tisk karakter og indvarsler blot en association. De 
giver ikke anledning til, at jeget skal slå sig ned for 

Det hjælper 
ikke for jeget at 
dulme sanserne, 
fortvivlelsen 
er total



 Nordbrandts skrift bliver en skrift, der gør op-
mærksom på sin egen eksistens som skrift. Vi ser 
altså ikke længere kun en traditionel modernistisk 
konstatering af, hvor vanskelig tilværelsen er at 
håndtere. Nordbrandts skrift begynder at ”skrifte” 
– den tematiserer forholdet mellem genstand og be-
greb, mellem navne på skibe og navne på øer. Også 
skriften – og ikke bare jeget – placerer sig i et forvir-
rende mellemrum, et rum uden vægge, hvor det hele 
gynger og sejler.  

MELLEMRUMMET OG DET  
METAFYSISKE BEGÆR
Men hvordan kan vi uddybende nå til klarhed over, 
hvad det er, Nordbrandt foretager sig? Hvad er hans 
”ø-skrift” et udtryk for? Og hvordan kan vi forstå 
baggrunden for det lyriske jegs fl akken omkring 
mellem øerne?
 

I besvarelsen af disse spørgsmål kan det være 
nyttigt at støtte sig til noget teoretisk assi-
stance. Filosoff en og forfatteren Maurice 
Blanchot (1907-2003), hvis virknings-
historie kan afl æses hos 
en tænker som Jacques 
Derrida, beskriver i ar-
tiklen ”Nietzsche og den 
fragmentariske skrift” 
(her i norsk oversættel-
se fra 1996) Nietzsches 

bestandigt. 
 Øerne fungerer altså som en slags stationer på 
vejen, der umiddelbart virker hjemligt indbydende, 
men som ikke er i stand til at holde jeget fast i længe-
re tid ad gangen. Konsekvensen heraf bliver, at jeget 
fastholdes i en mellemposition af fortvivlelse, hvilket 
bl.a. kommer til udtryk i digtet ”Bichare”: ”Mellem 
melankolske opbrud og håbløse ankomster // uden at 
kende vejen, og uden ledsagere (…) Og jeg ser mig selv 
ankomme, igen og igen // ad nedlagte jernbaner, på 
skibe forladt af deres besætning // til fortryllede øer, 
løftet af morgensolen for første gang” (Nordbrandt 
1974: 65).   

Jeget ankommer ”igen og igen” i en uendelig regres 
og befi nder sig konstant i en tilstand af melanko-
li og håbløshed. Jeget kender ikke vejen og er uden 
ledsagere. Det ankommer alene til ”fortryllede øer”, 
der ikke maner til ro, men til spleen. Øerne fremstår 
i Nordbrandts 70’er-digtning ikke som stabile, af-
grænsede lokaliteter i vandet, hvortil man kan søge 
hen, hvis man søger fred og distance til sjælens lam-
mende, indre modsigelser. Øerne er hos Nordbrandt 
”fortryllede”. De lokker og inviterer til, at man skal 
gå i land, men det blot for at skubbe en i vandet kort 
tid efter. 
 I digtsamlingen Glas (1976), der bærer billeder 
af det græske øhav på for- og bagside, ses et andet ek-
sempel på den af øerne iværksatte forvildethed, som 
jeget tilbagevendende ender i. I langdigtet ””Naxos”, 
”Sappho” og ”Knossos””, skildrer Nordbrandt tre ski-
be, der sejler rundt mellem hhv. Naxos, Lesbos og 
Kreta – tre øer, som jeget i digtet angiveligt pend-
ler hidsigt imellem: ”Hvad fanden er det jeg mener? 
O, blå Ægæiske hav. Dine øer splitter mig // så jeg 
må drikke mig fuld mellem dem. ”Naxos” af Naxos 
// sejler til Naxos // ”Sappho” af Lesbos til Lesbos // 
og ”Knossos” af Heraklion til Heraklion // alle tre 
fra Piræus // og tilbage igen, hver dag” (Nordbrandt 
1976: 43-44). Det bemærkelsesværdige er her, at je-
get stiller et frustreret selvrefl eksivt spørgsmål til 
sit eget digt (jf. ”Hvad fanden er det jeg mener?”). 
Jeget udsiger ikke blot en tilstandsrapport over, hvor 
svært det forekommer at være i bevægelse fra den 
ene ø til den anden. Det stiller spørgsmålstegn ved, 
om det overhovedet er i stand til at udtrykke denne 
tilstand, så det giver mening både for det selv, digtet 
og læseren. Den mærkværdige leg og sammenblan-
ding med navnene på både færger og øer, giver end-
videre digtet en skrifttematisk eff ekt.

læseren at trække noget betydning ud af de spræk-
ker, han efterlader. Blanchot udlægger Nietzsches 
stil som udspringende fra en ”mellomrummets tale” 
(Blanchot 1996: 130): Nietzsche skriver i mellem-
rummene for at komme udenom ”fornuftens sprog”, 
der i Nietzsches univers er det metafysiske sprog, 
”det grove fetishvæsen” (Nietzsche 2011: 39), som 
hele den fi losofi ske tradition før ham har været ind-
lejret i og talt ud fra. 

Dette begreb om en ”mellemrummets tale” synes 
også relevant i forhold til Nordbrandts lyrik, i fald 
man udskifter ”tale” med ”skrift”. Nordbrandts 
skrift er en mellemrummets skrift, hvilket især ses 
i de digte, hvor øerne træder stærkt frem i teksten 
og fungerer som det motiv, der gør det muligt for je-
get at bevæge sig mellem dem i en stadig aktivitet af 
afl ejring og omlejring. Mellem melankolske opbrud 
og håbløse ankomster. Nordbrandt skriver – som 
Nietzsche – i mellemrummene. Han lader betydnin-
gerne og meningsfuldheden sidde i havet mellem de 

øer, som jeget ikke kan holde ud at være på alt 
for længe ad gangen. Han lader sin lyrik ud-
folde sig fra en mellemposition – det er fra 
et splittet talerør, at Nordbrandt taler i sine 

ø-digte fra midten af halv� erdserne. 
 Nuvel. Et er en karakteristik af Nordbrandts 
skrift. Noget andet er at forsøge en bestemmelse 

af, hvilke eksistentielle motiver, der ligger bag je-
gets ”litenskap etter det ufullendte”, som Blanchot 
kalder det i henhold til Nietzsche (Blanchot 1996: 
121). For hvorfor er det, at jeget i Nordbrandts digte 
ikke kan fi nde ro på øerne? Hvad er det for en om-
siggribende hvileløshed og intethedserfaring, der 
toner frem bag sentenser som ”Dine øer splitter 
mig” eller ”Jeg er den ingen, Ithaka har gjort mig til” 
(Nordbrandt 1976: 14)?
 Umiddelbart skulle man mene, at det for en 
stor del drejer sig om længsel. Jeget længes efter 
et Noget - noget substantielt og fastholdende el-
ler nogle svar på livets mest dunkle spørgsmål - på 
sine evindelige rejser fra ø til ø. Det søger en udfriel-
se, en fornemmelse af at fi nde hjem, at fi nde et sted, 

hvor det kan holde ud at være i mere end en dag el-
ler en uge ad gangen. Se bare her: 

skrivestil, Nietzsches skrift. Det er 
Blanchots pointe, at Nietzsches stil 
er fragmentarisk og brudfyldt, om 
end de fl este af hans værker 
er delt op i nummerere-
de stykker. Nietzsche 
besvarer sjældent de 
spørgsmål, han stil-
ler op. Han går 
forbi dem, 
og lader det 
være op til 

” Nordbrandts skrift er 
en mellemrummets skrift, 
hvilket især ses i de digte, 
hvor øerne træder stærkt 
frem i teksten og fungerer 
som det motiv, der gør det 
muligt for jeget at bevæge 
sig mellem dem i en
stadig aktivitet af 
afl ejring og omlejring.

” For det lyriske jeg 
implicerer øerne ikke 
en status af stilstand og 
afsondret ro. Tværtimod. 
De underlægger jeget en 
tvang til at bevæge sig 
væk fra dem. De udgør 
midlertidige opholdssteder. 
Som rastepladser 
på de tyske motorveje.
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 Nordbrandts skrift bliver en skrift, der gør op-
mærksom på sin egen eksistens som skrift. Vi ser 
altså ikke længere kun en traditionel modernistisk 
konstatering af, hvor vanskelig tilværelsen er at 
håndtere. Nordbrandts skrift begynder at ”skrifte” 
– den tematiserer forholdet mellem genstand og be-
greb, mellem navne på skibe og navne på øer. Også 
skriften – og ikke bare jeget – placerer sig i et forvir-
rende mellemrum, et rum uden vægge, hvor det hele 
gynger og sejler.  

MELLEMRUMMET OG DET  
METAFYSISKE BEGÆR
Men hvordan kan vi uddybende nå til klarhed over, 
hvad det er, Nordbrandt foretager sig? Hvad er hans 
”ø-skrift” et udtryk for? Og hvordan kan vi forstå 
baggrunden for det lyriske jegs fl akken omkring 
mellem øerne?

I besvarelsen af disse spørgsmål kan det være 
nyttigt at støtte sig til noget teoretisk assi-
stance. Filosoff en og forfatteren Maurice 
Blanchot (1907-2003), hvis virknings-
historie kan afl æses hos 
en tænker som Jacques 
Derrida, beskriver i ar-Derrida, beskriver i ar-
tiklen ”Nietzsche og den tiklen ”Nietzsche og den 
fragmentariske skrift” fragmentariske skrift” 
(her i norsk oversættel-(her i norsk oversættel-
se fra 1996) Nietzsches se fra 1996) Nietzsches 

Øerne fungerer altså som en slags stationer på 
vejen, der umiddelbart virker hjemligt indbydende, 
men som ikke er i stand til at holde jeget fast i længe-
re tid ad gangen. Konsekvensen heraf bliver, at jeget 
fastholdes i en mellemposition af fortvivlelse, hvilket 
bl.a. kommer til udtryk i digtet ”Bichare”: ”Mellem 
melankolske opbrud og håbløse ankomster // uden at 
kende vejen, og uden ledsagere (…) Og jeg ser mig selv 
ankomme, igen og igen // ad nedlagte jernbaner, på 
skibe forladt af deres besætning // til fortryllede øer, 
løftet af morgensolen for første gang” (Nordbrandt 

Jeget ankommer ”igen og igen” i en uendelig regres 
og befi nder sig konstant i en tilstand af melanko-
li og håbløshed. Jeget kender ikke vejen og er uden 
ledsagere. Det ankommer alene til ”fortryllede øer”, 
der ikke maner til ro, men til spleen. Øerne fremstår 
i Nordbrandts 70’er-digtning ikke som stabile, af-
grænsede lokaliteter i vandet, hvortil man kan søge 
hen, hvis man søger fred og distance til sjælens lam-
mende, indre modsigelser. Øerne er hos Nordbrandt 
”fortryllede”. De lokker og inviterer til, at man skal 
gå i land, men det blot for at skubbe en i vandet kort 

 I digtsamlingen Glas (1976), der bærer billeder 
af det græske øhav på for- og bagside, ses et andet ek-
sempel på den af øerne iværksatte forvildethed, som 
jeget tilbagevendende ender i. I langdigtet ””Naxos”, 
”Sappho” og ”Knossos””, skildrer Nordbrandt tre ski-
be, der sejler rundt mellem hhv. Naxos, Lesbos og 
Kreta – tre øer, som jeget i digtet angiveligt pend-
ler hidsigt imellem: ”Hvad fanden er det jeg mener? ler hidsigt imellem: ”Hvad fanden er det jeg mener? 
O, blå Ægæiske hav. Dine øer splitter mig // så jeg O, blå Ægæiske hav. Dine øer splitter mig // så jeg 
må drikke mig fuld mellem dem. ”Naxos” af Naxos 
// sejler til Naxos // ”Sappho” af Lesbos til Lesbos // 
og ”Knossos” af Heraklion til Heraklion // alle tre 
fra Piræus // og tilbage igen, hver dag” (Nordbrandt 
1976: 43-44). Det bemærkelsesværdige er her, at je-
get stiller et frustreret selvrefl eksivt spørgsmål til 
sit eget digt (jf. ”Hvad fanden er det jeg mener?”). 
Jeget udsiger ikke blot en tilstandsrapport over, hvor 
svært det forekommer at være i bevægelse fra den svært det forekommer at være i bevægelse fra den 
ene ø til den anden. Det stiller spørgsmålstegn ved, 
om det overhovedet er i stand til at udtrykke denne 
tilstand, så det giver mening både for det selv, digtet 
og læseren. Den mærkværdige leg og sammenblan-
ding med navnene på både færger og øer, giver end-

læseren at trække noget betydning ud af de spræk-
ker, han efterlader. Blanchot udlægger Nietzsches 
stil som udspringende fra en ”mellomrummets tale” 
(Blanchot 1996: 130): Nietzsche skriver i mellem-
rummene for at komme udenom ”fornuftens sprog”, 
der i Nietzsches univers er det metafysiske sprog, 
”det grove fetishvæsen” (Nietzsche 2011: 39), som 
hele den fi losofi ske tradition før ham har været ind-
lejret i og talt ud fra. 

Dette begreb om en ”mellemrummets tale” synes 
også relevant i forhold til Nordbrandts lyrik, i fald 
man udskifter ”tale” med ”skrift”. Nordbrandts 
skrift er en mellemrummets skrift, hvilket især ses 
i de digte, hvor øerne træder stærkt frem i teksten 
og fungerer som det motiv, der gør det muligt for je-
get at bevæge sig mellem dem i en stadig aktivitet af 
afl ejring og omlejring. Mellem melankolske opbrud 
og håbløse ankomster. Nordbrandt skriver – som 
Nietzsche – i mellemrummene. Han lader betydnin-
gerne og meningsfuldheden sidde i havet mellem de 

 Nuvel. Et er en karakteristik af Nordbrandts 
skrift. Noget andet er at forsøge en bestemmelse 

af, hvilke eksistentielle motiver, der ligger bag je-
gets ”litenskap etter det ufullendte”, som Blanchot 
kalder det i henhold til Nietzsche (Blanchot 1996: 
121). For hvorfor er det, at jeget i Nordbrandts digte 
ikke kan fi nde ro på øerne? Hvad er det for en om-
siggribende hvileløshed og intethedserfaring, der 
toner frem bag sentenser som ”Dine øer splitter 
mig” eller ”Jeg er den ingen, Ithaka har gjort mig til” 
(Nordbrandt 1976: 14)?
 Umiddelbart skulle man mene, at det for en 
stor del drejer sig om længsel. Jeget længes efter 
et Noget - noget substantielt og fastholdende el-
ler nogle svar på livets mest dunkle spørgsmål - på 
sine evindelige rejser fra ø til ø. Det søger en udfriel-
se, en fornemmelse af at fi nde hjem, at fi nde et sted, 

hvor det kan holde ud at være i mere end en dag el-
ler en uge ad gangen. Se bare her: 

skrivestil, Nietzsches skrift. Det er 
Blanchots pointe, at Nietzsches stil 
er fragmentarisk og brudfyldt, om 
end de fl este af hans værker 
er delt op i nummerere-
de stykker. Nietzsche 
besvarer sjældent de 
spørgsmål, han stil-
ler op. Han går 
forbi dem, 
og lader det 
være op til 

” Nordbrandts skrift er ordbrandts skrift er 
en mellemrummets skrift, en mellemrummets skrift, 
hvilket især ses i de digte, hvilket især ses i de digte, 
hvor øerne træder stærkt hvor øerne træder stærkt 
frem i teksten og fungerer frem i teksten og fungerer 
som det motiv, der gør det som det motiv, der gør det 
muligt for jeget at bevæge muligt for jeget at bevæge 
sig mellem dem i ensig mellem dem i en
stadig aktivitet af 
afl ejring og omlejring.

 Umiddelbart skulle man mene, at det for en 

” For det lyriske jeg 
implicerer øerne ikke 
en status af stilstand og 
afsondret ro. Tværtimod. 
De underlægger jeget en De underlægger jeget en 
tvang til at bevæge sig tvang til at bevæge sig 
væk fra dem. De udgør væk fra dem. De udgør 
midlertidige opholdssteder. midlertidige opholdssteder. 
Som rastepladser 
på de tyske motorveje.på de tyske motorveje.



”Den ene ensformige dag // følger den anden: Jeg 
dør af længsel // i det larmende Piræus // langt 
borte fra Naxos // langt borte fra Lesbos // langt 
borte fra Heraklion” (Nordbrandt 1976: 44). 

Et andet bud er, at det vi ser hos Nordbrandt er et ud-
tryk for et særligt begær – et fænomen, der på man-
ge måder er beslægtet med længslen, men som im-
plicerer nogle mere absolutte og dybdegående kon-
notationer. De stemninger som Nordbrandt ”poeti-
serer” frem kan i den forstand belyses ud fra fæno-
menologen Emmanuel Lévinas’ tanker om ”begæ-
ret efter det usynlige”, som han skriver om i Totalitet 
og uendelighed. Lévinas anstiller heri en genvækning 
af metafysikken ved at påpege, at vi som mennesker 
er i verden, og at vi derfor også altid er vendt mod 
et ”andetsteds” – et ”udenfor”, der ligger udover den 
verden, vi kender. Vi fi nder det ikke altid tilstrække-
ligt at være i og vide noget om det velkendte. Vi be-
gærer også et ”absolut andet”, og det er dette begær, 
som Lévinas kalder ”begær efter det usynlige” eller 
”det metafysiske begær” (Lévinas 1996: 23). 
        Denne ”begærsform” er karakteriseret ved, at 
den ikke kan mættes, og at den retter sig mod noget 
usynligt: ”Ud over den sult, man tilfredsstiller, den 
tørst man slukker, de sanser, man dulmer, begærer 
metafysikken det Andet hinsides enhver tilfredsstil-
lelse” (Lévinas 1996: 24). Det metafysiske begær kan 
ikke tilfredsstilles ved hjælp af kærtegn, smørrebrød 
eller en svimlende snapse-brandert. Det styrer mod 
det uhåndgribelige, det vi ikke kan sanse eller fi n-
de svar på. At begære noget, der ligger uden for alt 
det, som kan opfylde begæret, stemmer godt over-
ens med det vi ser i Nordbrandts digtning. 
 Når det lyriske jeg igen og igen ankommer for 

at bryde op umiddelbart efter, kan det læses som et 
signal på, at jeget lader sig styre af et metafysisk be-
gær, der ikke kan tilfredsstilles nogen som helst ste-
der. Når jeget bliver splittet af øerne i det Ægæiske 
hav og i magtesløshed føler sig nødsaget til at drikke 
sig fuld for at stå pinen igennem, kan det læses som 
et tegn på, at jeget forsøger at tilfredsstille et begær, 
der ikke kan tilfredsstilles. Det hjælper ikke for je-

get at dulme sanserne. 
Fortvivlelsen synes total.  
Jeget i Nordbrandts lyrik 
kan siges at være tynget 
af et metafysisk begær 
efter et absolut Andet, 
der ikke lader sig ind-
fange, men som udsky-
der meningsfuldheden 
i et forvirrende ø-hav. 
Øerne er mulighedsbe-

tingelsen for, at denne udskydning, denne afl ejring 
og omlejring, fi nder sted. Øerne er den instans, der 
lader begæret efter det usynlige få frit spil på inder-
siden hos jeget.  

”SØDE, LILLE LOLLAND” 
– EN FORM FOR FORSONING
Det er efterhånden ved at være lang tid siden, 

Nordbrandt skrev digte om øerne i det Ægæiske hav 
ud for Grækenland. Der er sket en del siden dengang 
– ikke mindst i digterens eget levede liv – hvilket har 
haft virkning på skriften og ø-motivet. Nordbrandt 
er fl yttet ”hjem” til Danmark, er blevet gift og har 
fået en datter nr. 2. 
 I hans digtsamling Vi danskere (2010), der dog 
stadig er stærkt vrængende og slæber aftryk af for-
tvivlelse med sig, ser vi dét til trods nogle glimt af 
håb og (delvis) a� larethed. I slutdigtet ”Ode til den 
lille fl ade”, Lolland, kan ø-motivet siges at have æn-
dret karakter markant. Øen forekommer her som 
et sted, der er rart at være ”fordi vejen bare fort-
sætter // længere end du kan nå at tænke // så dine 
tanker aldrig // når tilbage til dens begyndelse” 
(Nordbrandt 2010: 44). De lange veje hvorpå man 
kan ”… køre i time efter time // uden at føle, du kom-
mer ud af stedet” (Nordbrandt 2010: 44), har en be-
roligende eff ekt: Man slipper for at tænke i cirkler. 
Man kan bevæge sig uden at føle, at man fl ytter sig. 
Begæret efter det usynlige, det genkommende skred 
mellem opbrud og ankomst, er her blevet afl øst af en 
stille tomgang på ”Søde, lille Lolland!”, som digtet 
blødt-ironisk afsluttes med. 
 Øen er ikke længere en rasteplads, der tvinger 
én til at rejse videre. På den lille fl ade kan man køre 
i time efter time og fi nde ro ved det. Man kan hol-
de fast i at være i bevægelse, men ikke på en hektisk 
og selvdestruktiv måde. Der er ikke noget behov for 
at sejle forvildet omkring mellem øer, der kun giver 
mindelser om ankomster. På Lolland har jeget fun-
det hvile i det hvileløse. Jeget har accepteret, at det 
ikke kan få tilfredsstillet sit metafysiske begær. Det 
har anerkendt, at man ikke nødvendigvis får det 
bedre af at være undervejs eller andetsteds. 

NOTER
1.   På dette punkt er Lévinas inspireret af 

Heideggers in-der-Welt-Sein og Husserls 

Lebenswelt. Lévinas studerede i sine unge 

år i Freiburg og blev undervist af begge. 

2.   Hvis man er interesseret i, hvordan det mon er 

gået til, kan man læse dette interview i Politiken 

fra 2010. Følg link: http://politiken.dk/kul-

tur/boger/skonlitteratur_boger/ECE1067113/

henrik-nordbrandt-jeg-har-vaeret-alt-for-sur/ 
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”Den ene ensformige dag // følger den anden: Jeg 
dør af længsel // i det larmende Piræus // langt 
borte fra Naxos // langt borte fra Lesbos // langt 

Et andet bud er, at det vi ser hos Nordbrandt er et ud-
tryk for et særligt begær – et fænomen, der på man-
ge måder er beslægtet med længslen, men som im-
plicerer nogle mere absolutte og dybdegående kon-
notationer. De stemninger som Nordbrandt ”poeti-
serer” frem kan i den forstand belyses ud fra fæno-
menologen Emmanuel Lévinas’ tanker om ”begæ-

Totalitet 
. Lévinas anstiller heri en genvækning 

af metafysikken ved at påpege, at vi som mennesker 
er i verden, og at vi derfor også altid er vendt mod 
et ”andetsteds” – et ”udenfor”, der ligger udover den 
verden, vi kender. Vi fi nder det ikke altid tilstrække-
ligt at være i og vide noget om det velkendte. Vi be-
gærer også et ”absolut andet”, og det er dette begær, 
som Lévinas kalder ”begær efter det usynlige” eller 

        Denne ”begærsform” er karakteriseret ved, at 
den ikke kan mættes, og at den retter sig mod noget 
usynligt: ”Ud over den sult, man tilfredsstiller, den 
tørst man slukker, de sanser, man dulmer, begærer 
metafysikken det Andet hinsides enhver tilfredsstil-
lelse” (Lévinas 1996: 24). Det metafysiske begær kan 
ikke tilfredsstilles ved hjælp af kærtegn, smørrebrød 
eller en svimlende snapse-brandert. Det styrer mod 
det uhåndgribelige, det vi ikke kan sanse eller fi n-
de svar på. At begære noget, der ligger uden for alt 
det, som kan opfylde begæret, stemmer godt over-

 Når det lyriske jeg igen og igen ankommer for 

at bryde op umiddelbart efter, kan det læses som et 
signal på, at jeget lader sig styre af et metafysisk be-
gær, der ikke kan tilfredsstilles nogen som helst ste-
der. Når jeget bliver splittet af øerne i det Ægæiske 
hav og i magtesløshed føler sig nødsaget til at drikke 
sig fuld for at stå pinen igennem, kan det læses som 
et tegn på, at jeget forsøger at tilfredsstille et begær, 
der ikke kan tilfredsstilles. Det hjælper ikke for je-

get at dulme sanserne. 
Fortvivlelsen synes total.  
Jeget i Nordbrandts lyrik 
kan siges at være tynget 
af et metafysisk begær 
efter et absolut Andet, 
der ikke lader sig ind-
fange, men som udsky-
der meningsfuldheden 
i et forvirrende ø-hav. 
Øerne er mulighedsbe-

tingelsen for, at denne udskydning, denne afl ejring 
og omlejring, fi nder sted. Øerne er den instans, der 
lader begæret efter det usynlige få frit spil på inder-
siden hos jeget.  

”SØDE, LILLE LOLLAND” 
– EN FORM FOR FORSONING
Det er efterhånden ved at være lang tid siden, 

Nordbrandt skrev digte om øerne i det Ægæiske hav 
ud for Grækenland. Der er sket en del siden dengang 
– ikke mindst i digterens eget levede liv – hvilket har 
haft virkning på skriften og ø-motivet. Nordbrandt 
er fl yttet ”hjem” til Danmark, er blevet gift og har 
fået en datter nr. 2. 
 I hans digtsamling Vi danskere (2010), der dog 
stadig er stærkt vrængende og slæber aftryk af for-
tvivlelse med sig, ser vi dét til trods nogle glimt af 
håb og (delvis) a� larethed. I slutdigtet ”Ode til den 
lille fl ade”, Lolland, kan ø-motivet siges at have æn-
dret karakter markant. Øen forekommer her som 
et sted, der er rart at være ”fordi vejen bare fort-
sætter // længere end du kan nå at tænke // så dine 
tanker aldrig // når tilbage til dens begyndelse” 
(Nordbrandt 2010: 44). De lange veje hvorpå man 
kan ”… køre i time efter time // uden at føle, du kom-
mer ud af stedet” (Nordbrandt 2010: 44), har en be-
roligende eff ekt: Man slipper for at tænke i cirkler. 
Man kan bevæge sig uden at føle, at man fl ytter sig. 
Begæret efter det usynlige, det genkommende skred 
mellem opbrud og ankomst, er her blevet afl øst af en 
stille tomgang på ”Søde, lille Lolland!”, som digtet 
blødt-ironisk afsluttes med. 
 Øen er ikke længere en rasteplads, der tvinger 
én til at rejse videre. På den lille fl ade kan man køre 
i time efter time og fi nde ro ved det. Man kan hol-
de fast i at være i bevægelse, men ikke på en hektisk 
og selvdestruktiv måde. Der er ikke noget behov for 
at sejle forvildet omkring mellem øer, der kun giver 
mindelser om ankomster. På Lolland har jeget fun-
det hvile i det hvileløse. Jeget har accepteret, at det 
ikke kan få tilfredsstillet sit metafysiske begær. Det 
har anerkendt, at man ikke nødvendigvis får det 
bedre af at være undervejs eller andetsteds. 

NOTER
1.   På dette punkt er Lévinas inspireret af 

Heideggers in-der-Welt-Sein og Husserls 

Lebenswelt. Lévinas studerede i sine unge 

år i Freiburg og blev undervist af begge. 

2.   Hvis man er interesseret i, hvordan det mon er 

gået til, kan man læse dette interview i Politiken 

fra 2010. Følg link: 

tur/boger/skonlitteratur_boger/ECE1067113/

henrik-nordbrandt-jeg-har-vaeret-alt-for-sur/ 
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Ingen 
ø uden 
ø-lejr
Og Drejø er ingen undtagelse. 
Danmarks i alt ni ø-lejre har 
hver deres tema. Drejø-lejren 
med overskriften ’Krop, sind, 
ånd - i pagt med naturen’

AF LARS FROST

Nu kan jeg se den arbejde sig frem ude på det fynske 
hav i en glorie af skumsprøjt og aftensol. Færgen er på 
vej mod Skarø. Det er en god, nøjsom og fl ittig færge. 
Hver dag sejler den tre-fem ture fra Svendborg til Skarø, 
videre til Drejø og tilbage igen forbi Skarø til Svendborg 
med bugen fuld af ø-boere og turister. Jeg er den eneste, 
der venter ved færgelejet i aften.
 Tidligere i dag, da jeg sejlede fra Svendborg med 
den lille færge, spurgte jeg, om det var muligt at stige 
af på Skarø og alligevel nå den sidste færge videre til 
Drejø. Det kunne man godt, fortalte billetdamen mig, 
men den sidste færge sejler kun fra Svendborg, hvis 
der er passagerer i Svendborg. Eller hvis jeg kan love at 
være klar, når de kommer til Skarø. Jeg lover at være der 
til tiden. Jeg vil meget gerne videre til Drejø i aften, og 
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Kort over Drejø og de nærmeste omgivelser.

billetdamen lover, at så vil de komme og hente mig.
 Men nu, da jeg står alene ved færgelejet og lyt-
ter til selskabeligheden i lystbådehavnen bag mig, bli-
ver jeg urolig. Jeg føler mig uanstændig. Jeg begyn-
der at frygte, at det er en tom færge, der nærmer sig. 
At de er sejlet hele vejen fra Svendborg kun for min 
skyld, at de skal helt til Drejø kun for min skyld. Det 
vil virkelig ikke klæde mit personlige CO2-regnskab. 
Og alle de mandskabstimer kun for min skyld. Jeg når 
at fortryde mit hastværk, min utålmodighed med at 
komme videre. Hvad er det egentlig, jeg har så travlt 
med? Jeg har ingen anelse om, hvad der venter på 
Drejø. Navnet vækker en tåbelig, sentimental følelse 
af tryghed og genkendelse, barndom. Jeg voksede op 
lige ved Drejøgade i København. Jeg har gået til skole 
ad Drejøgade.
 Man kunne spørge sig selv, om det er forsvarligt 
at holde liv i de små samfund på øerne -det er en dyr 
måde at leve på. Er det eneste forsvarlige ikke, at vi 
fl ytter sammen i byerne?
 Heldigvis er der tre biler og masser af menne-
sker med færgen. Det er helt forsvarligt at springe om 
bord. Min ængstelse og alle mine bebrejdelser mod 
mig selv og de små lokalsamfund lægger jeg bag mig, 
mens vi lægger Skarø bag os, og solen synker og syn-
ker, synker ned gennem lette skyer og sætter dem i 
brand, og i det hele taget gør sit bedste for at idyllisere 
omgivelserne. Det er kun færgens motors insisteren-
de banken, der forstyrrer den nydelige sommeraften.

JEG SVARER NEJ
Og så endelig ændrer færgens monotone banken sig, 
vi nærmer os endemålet. Og så et lille bump, land-
gangklappen sætter sig i bevægelse. Bilernes motorer 
og lygter tænder. Jeg står klar til at springe i land ved 
siden af bilerne. Og så stikker en kvinde hovedet ud 
af et vindue og spørger, om jeg skal til ø-lejren. Nej, 
svarer jeg.
 På kajen bliver jeg igen spurgt, om jeg skal til 
ø-lejren. Nej, svarer jeg igen. Manden, der spurgte, 
ser sig omkring efter andre passagerer. Det er blevet 
mørkt. Jeg er den eneste, der kommer fra borde til 
fods. Jeg er blevet nysgerrig efter, hvad det er for en 
størrelse, den der lejr, så for at holde samtalen i gang 
fortæller jeg ham, at der vist var et par af bilerne, der 
skulle til lejren. Og jeg fortæller, at jeg skal skrive lidt 
om øen til Information, og jeg spørger, om jeg måske 
kunne komme forbi og se, hvad de laver på lejren. Det 
mener han, ikke er ikke noget problem. Han peger på 
en traktor, der holder ved siden af os, og han tilbyder 

mig et lift. Men jeg burde nok lige få mit telt slået op, 
siger jeg. Han tilbyder, at jeg kan slå det op nede hos 
dem, men jeg er ikke helt klar til at involvere mig så 
intenst i lejrlivet. Der er fordomme, der holder mig 
tilbage, det indrømmer jeg. Jeg holder mig til den pri-
mitive lejrplads, som statsskovene stiller til rådighed 
her ved havnen. Men jeg fortæller, at jeg meget gerne 
vil komme forbi senere og tale med dem. Og det skal 
jeg bare gøre, siger han, og han peger ned ad kysten, 
dér, lidt længere fremme, holder de til. Alletiders, og 
vi ses.

ALENE I MØRKET
Det er slet ikke så let at fi nde ø-lejren. Jeg lister om-
kring i en bælgmørk Drejø by, træder næsten på en 
lille hund, hilser på ejeren. Pludselig toner en krid-
hvid kirke ud af mørket. Og en kirkegård. Uhyggeligt. 
Jeg vender om og overbeviser mig selv om, at det nok 
er i den anden retning, ude ad Skovvejen, jeg kan 
fi nde lejren.
 Bilerne i vejkanten giver mig håb om endelig 
at have fundet lejren. Markvejen er godt mudret, og 
fl ere biler holder parkeret langs markskellet. Og så 
kan jeg se en skurvogn og et stort telt. Jeg møder en 
mand, som viser mig ind i teltet, han præsenterer mig 
for en mand, der hedder Bo, yoga-læreren. Vi aftaler, 
at jeg kan komme tilbage næste formiddag. Han vil 
tale med de andre, om hvorvidt det er en god idé at 
have mig snusende omkring. Glimrende.
 

Jeg lusker tilbage til mit telt, fi nder snapsen frem, går 
ned til havnen og sætter mig og varmer mig på snap-
sen og lytter til rebningens sang og slag mod master-
ne. Endnu en dag overstået i søgen efter de små for-
skelle. Endnu en dag på jagt efter steder, man kune 
trimme væk for at skabe et rentabelt Danmark.

DEN VIOLETTE NØGENHED
De kommer luntende mod fællesteltet. Lejrpladsen 
er godt medtaget efter sidste uges regn. De kommer 
fra morgen-yoga i gummistøvler, og morgenmaden 
er næsten klar. Noget er gået galt med brødet. Dejen 
skulle have været slået op i aftes, men er først blevet 
lavet i morges. Men hvad fanden, den slags rettes til 
hen ad vejen. Bo beder mig forklare mit ærinde for 
deltagerne, og jeg lover at forsvinde om en times tid, 
så de kan begynde at opføre sig, som de plejer igen.
 Det er en fl ok smilende mennesker. Niels, en af 
arrangørerne, viser mig en mappe med billeder og 
ting og sager fra de sidste mere end 30 års lejre. Der er 
billeder af smilende mennesker på aktiv ferie. Det ser 
altsammen meget tilforladeligt ud. Slet ikke uanstæn-
digt. Og jeg får endnu en af disse vidunderlige folde-
re, pjecer og blade, som det danske sommerland er så 
fuldt af. Her er planer for alle Danmarks ni ø-lejre, 
hver med deres tema. Drejø-lejren har overskriften 
”Krop, sind, ånd - i pagt med naturen.” Jeg er ramlet 
ind i ugen med klassisk yoga, afspænding og medita-
tion. Næste uge står den på massage og sjælens teater.
 En ung mand kommer hen til mig, han vil gerne 
tale med mig om lejren. Han er på vej hen for at hente 
grøntsager hos en af de lokale. Jeg inviterer mig selv 
med i bilen. Han hedder Joachim. Han er geograf og 
miljøplanlægger, og for tiden i gang med at uddanne 

sig inden for healingsmassage og samtaleterapi. Han 
lever helt op til mine fordomme, men afmonterer 
dem til en vis grad straks efter med sin åbne og hu-
moristiske tale om det violette segment og de violette 
dyder. Han bor i et økologisk landbrugskollektiv uden 
for Roskilde. Han taler begejstret om ø-lejr-livet. Det 
fordomsfri samvær, roen, den særlige måde, man kan 
være sammen på, langt fra dagligdagen og omverde-
nens fordomme omkring den her måde at være sam-
men på. Og det er altsammen meget godt. Jeg overve-
jer faren ved den slags fordomsfri samvær - men hvad 
fanden, det er vel ret uskadeligt.
Jeg spørger i stedet til deres forhold til de lokale. Det 
er et godt forhold, mener Joachim. De prøver at hand-
le det, de kan, hos den lokale købmand, og de køber 
alt frugt og grønt hos lokale avlere - som Ursula vi er 
på vej hen til. Vi køber 10 kilo kartofl er, seks agurker, 
et bundt meget spæde bladselleri, lidt salat og et par 
håndfulde spiselige blomster.

BRANDEN I 1942
Jeg hjælper Joachim tilbage tilbage til lejren med ind-
købene og lister min vej. Jeg går ud til skoven, og 
jeg ser ud over klinten, og så smutter jeg forbi Drejø 
Hjemstavnsmuseum - Gl. Elmegaard, hvor Beth vi-
ser rundt. Hun købte gården i 1995 og fortæller om 
fonden, hun har stiftet til bevarelse af gården som 

” Endnu en dag 
på jagt efter steder, 
man kunne trimme 
væk for at skabe et 
rentabelt Danmark.
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billetdamen lover, at så vil de komme og hente mig.
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at fortryde mit hastværk, min utålmodighed med at 
komme videre. Hvad er det egentlig, jeg har så travlt 
med? Jeg har ingen anelse om, hvad der venter på 
Drejø. Navnet vækker en tåbelig, sentimental følelse 
af tryghed og genkendelse, barndom. Jeg voksede op 
lige ved Drejøgade i København. Jeg har gået til skole 

 Man kunne spørge sig selv, om det er forsvarligt 
at holde liv i de små samfund på øerne -det er en dyr 
måde at leve på. Er det eneste forsvarlige ikke, at vi 

 Heldigvis er der tre biler og masser af menne-
sker med færgen. Det er helt forsvarligt at springe om 
bord. Min ængstelse og alle mine bebrejdelser mod 
mig selv og de små lokalsamfund lægger jeg bag mig, 
mens vi lægger Skarø bag os, og solen synker og syn-
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siden af bilerne. Og så stikker en kvinde hovedet ud 
af et vindue og spørger, om jeg skal til ø-lejren. Nej, 

 På kajen bliver jeg igen spurgt, om jeg skal til 
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ser sig omkring efter andre passagerer. Det er blevet 
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fods. Jeg er blevet nysgerrig efter, hvad det er for en 
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om øen til Information, og jeg spørger, om jeg måske 
kunne komme forbi og se, hvad de laver på lejren. Det 
mener han, ikke er ikke noget problem. Han peger på 
en traktor, der holder ved siden af os, og han tilbyder 

mig et lift. Men jeg burde nok lige få mit telt slået op, 
siger jeg. Han tilbyder, at jeg kan slå det op nede hos 
dem, men jeg er ikke helt klar til at involvere mig så 
intenst i lejrlivet. Der er fordomme, der holder mig 
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vil komme forbi senere og tale med dem. Og det skal 
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Det er slet ikke så let at fi nde ø-lejren. Jeg lister om-
kring i en bælgmørk Drejø by, træder næsten på en 
lille hund, hilser på ejeren. Pludselig toner en krid-
hvid kirke ud af mørket. Og en kirkegård. Uhyggeligt. 
Jeg vender om og overbeviser mig selv om, at det nok 
er i den anden retning, ude ad Skovvejen, jeg kan 
fi nde lejren.
 Bilerne i vejkanten giver mig håb om endelig 
at have fundet lejren. Markvejen er godt mudret, og 
fl ere biler holder parkeret langs markskellet. Og så 
kan jeg se en skurvogn og et stort telt. Jeg møder en 
mand, som viser mig ind i teltet, han præsenterer mig 
for en mand, der hedder Bo, yoga-læreren. Vi aftaler, 
at jeg kan komme tilbage næste formiddag. Han vil 
tale med de andre, om hvorvidt det er en god idé at 
have mig snusende omkring. Glimrende.

Jeg lusker tilbage til mit telt, fi nder snapsen frem, går 
ned til havnen og sætter mig og varmer mig på snap-
sen og lytter til rebningens sang og slag mod master-
ne. Endnu en dag overstået i søgen efter de små for-
skelle. Endnu en dag på jagt efter steder, man kune 
trimme væk for at skabe et rentabelt Danmark.

DEN VIOLETTE NØGENHED
De kommer luntende mod fællesteltet. Lejrpladsen 
er godt medtaget efter sidste uges regn. De kommer 
fra morgen-yoga i gummistøvler, og morgenmaden 
er næsten klar. Noget er gået galt med brødet. Dejen 
skulle have været slået op i aftes, men er først blevet 
lavet i morges. Men hvad fanden, den slags rettes til 
hen ad vejen. Bo beder mig forklare mit ærinde for 
deltagerne, og jeg lover at forsvinde om en times tid, 
så de kan begynde at opføre sig, som de plejer igen.
 Det er en fl ok smilende mennesker. Niels, en af 
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miljøplanlægger, og for tiden i gang med at uddanne 

sig inden for healingsmassage og samtaleterapi. Han 
lever helt op til mine fordomme, men afmonterer 
dem til en vis grad straks efter med sin åbne og hu-
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dyder. Han bor i et økologisk landbrugskollektiv uden 
for Roskilde. Han taler begejstret om ø-lejr-livet. Det 
fordomsfri samvær, roen, den særlige måde, man kan 
være sammen på, langt fra dagligdagen og omverde-
nens fordomme omkring den her måde at være sam-
men på. Og det er altsammen meget godt. Jeg overve-
jer faren ved den slags fordomsfri samvær - men hvad 
fanden, det er vel ret uskadeligt.
Jeg spørger i stedet til deres forhold til de lokale. Det 
er et godt forhold, mener Joachim. De prøver at hand-
le det, de kan, hos den lokale købmand, og de køber 
alt frugt og grønt hos lokale avlere - som Ursula vi er 
på vej hen til. Vi køber 10 kilo kartofl er, seks agurker, 
et bundt meget spæde bladselleri, lidt salat og et par 
håndfulde spiselige blomster.

BRANDEN I 1942
Jeg hjælper Joachim tilbage tilbage til lejren med ind-
købene og lister min vej. Jeg går ud til skoven, og 
jeg ser ud over klinten, og så smutter jeg forbi Drejø 
Hjemstavnsmuseum - Gl. Elmegaard, hvor Beth vi-
ser rundt. Hun købte gården i 1995 og fortæller om 
fonden, hun har stiftet til bevarelse af gården som 

” Endnu en dag 
på jagt efter steder, 
man kunne trimme 
væk for at skabe et 
rentabelt Danmark.



hjemstavnsmuseum. Og hun fortæller om den tragi-
ske brand i 1942, der raserede Drejø by og kun efter-
lod to af de oprindelige bindingsværkshuse - det ene 
er Gl. Elmegaard. Og hun viser en model af byen, som 
den så ud før branden. Museumscafeen er et monster 
af idyl. Stokroser, hvidmalede havemøbler, hjemme-
bagte kager, varm kaff e - Danmark!
 Branden er velsagtens forklaringen på, at byens 
kro har til huse i en trist murermestervilla. Ikke et 
charmerende stråtækt bindingsværkshus. Jeg kryber 
ind i skyggen med en øl og falder i snak med nogle lo-
kale og en mand fra Svendborg, som lader til at kende 
alle de fastboende. Hans kæreste arbejder på kroen, 

fortæller han. Arne, sidder her også, og Lone og Aksel 
kommer forbi og bestiller straks en omgang til hele 
bordet. Vi takker og skåler. Krohunden, en lille terrier 
af en slags, passer på os og vimser nysgerrigt omkring.
 Og så parkerer Morten sin traktor i vejsiden og 
springer ud, der hilses, og Morten beklager sig over at 
have fået olie på hænderne. Han skal hente frokost til 
folkene. De har været oppe og slås med en mejetær-
sker hele dagen. Den gik i stå i går. Satte sig fast. De 
mener vist, at der er kommet en muserede i maski-
neriet. Et værre rod i hvert fald. Høsten skulle gerne 
i gang. I morgen måske, mener han. Kornet er stadig 
lidt fugtigt efter den megen regn sidste uge. Men hvis 
det holder tørt, så måske i morgen eftermiddag. De 
har lovet regn i morgen aften igen.
 En sejler fra Vejle slutter sig til selskabet. Solen 
klemmer os sammen i en stadig mindre skygge un-
der parasolen. Hyggeligere og hyggeligere bliver det. 
Vådere og mere øllet. Det viser sig, at sejleren fra 
Vejle er kørelærer. Der bliver talt om en relativ ny 
mulighed, hvis man skal tage erhvervskørekort, hele 

baduljen, lastvogn og lastvogn med anhænger, var det 
AMU, der stod for det? Det var det vist, i hvert fald er 
det billigt, man får løn imens. Han har også engang 
været hundeklipper.
 Og jeg lytter til den gamle historie om ham, der 
endelig fi k sit jagttegn i andet forsøg og en dag over-
hørte en samtale om en gammel syg kat, der skulle af-
lives. Og han tilbød at klare sagerne, han mødte op 
med sin riff el, og mens familien, far, mor og en lille 
pige, triste og andægtige kiggede på, placerede han 
mundingen mod kattens nakke og splittede katten i 
tusind stumper og småstumper, en blodfontæne af 
kat. Den stakkels pige må være blevet traumatiseret 
for livet, mener én. Vi griner, og det er ikke slut end-
nu. Ikke længe efter skulle manden afl ive endnu en 
kat. Men han var blevet klogere. Han ladede kano-
nen. Fangede katten - lod den løbe, tog sigte, og fy-
rede af. Han ramte katten, men han havde desværre 
også banket to skud hagl ind i sin egen bil. Ak og ve.
 Livet er lige til at leve. Der er nye øl på vej. Vi 
skiftes til at hente omgange. Ingen vil stå tilbage for 
nogen. Her er i grunden dejligt.
Jeg kommer til at sove godt i nat, tænker jeg. Og jeg 
fi k ret.

LARS FROST (f. 1973) er forfatter, senest til roma-
nen Skønvirke, som han modtog Kritikerprisen for. 
Hans næste bog, Kongskilde NCS 5100, udkommer på 
Gyldendal til foråret.

Denne artikel blev første gang bragt i Information 30. 
juli 2007 under rubrikken ‘Ingen ø uden en ø-lejr’.

Manhattan II-IV
der er øer i støjen. og navnet er nok. til at forbinde dem. er der digitale 
fl oder. der er binære broer. og en akustisk infrastruktur. jeg har talt 
med en sheriff . i manhattan, montana. a� ængigt af hvor man trækker 
en streg. der er i hvert fald fem manhattans udenfor new york.
ude på prærien. og oppe i bjergene. det vidste kvinden i parkadministrationen i 
manhattan, kansas intet om. hun frasagde sig muligheden for at påberåbe sig status 
som ø. jeg har tildelt hende den her bagefter. i kølvandet på vores samtale. de er færdige 
med at tegne kort i amerika. der står en server på plænen. den er tilsluttet havet.
men vogntogene trækker bare stadig tråde gennem nettet. deres spor spinder klare 
linier i ørkennatten. og himlen strømmer via højveje og vadesteder. i ledningerne løber 
frygten for det bølgende græs. ufortrødent videre. og horisonten gør på ny af de gale. 
de er generiske øer de amerikanske byer. de er kun styret af fl oden. dalen 
og hovedgaden. de planlægger sig selv. de hedder det samme. 
når de breder sig. når vi bliver landfaste. men indtil den dag kommer. med 
maskinparken malet på som baggrund. et udkomme som opmåler langs 
højvejens skulder. med instrumenternes kabler frit hængende ud.

AF CHRESTEN FORSOM

” Solen klemmer 
os sammen i en stadig 
mindre skygge under 
parasolen. Hyggeligere 
og hyggeligere 
bliver det. Vådere 
og mere øllet.”

CHRESTEN FORSOM (f.1980), debuterede med digtsamlingen ISBN 
978-87-92117-19-9 (Forlaget Anblik, 2009). I foråret 2011 udgav han 
værket Manhattan –en nedskrivning (Forlaget Arena Kontra). Det bestod 
af tekst fra 120 lyskryds på øen Manhattan i New York. Bidraget til 
dette nummer er en selvstændig fortsættelse af dette værk. Indsamlede 
kilder og udredt tekst. Færdiggjort på Optima M12, 45cm valse. 

74 75

LA
R

S 
FR

O
ST FO

R
SO

M

hjemstavnsmuseum. Og hun fortæller om den tragi-
ske brand i 1942, der raserede Drejø by og kun efter-
lod to af de oprindelige bindingsværkshuse - det ene 
er Gl. Elmegaard. Og hun viser en model af byen, som 
den så ud før branden. Museumscafeen er et monster 
af idyl. Stokroser, hvidmalede havemøbler, hjemme-

 Branden er velsagtens forklaringen på, at byens 
kro har til huse i en trist murermestervilla. Ikke et 
charmerende stråtækt bindingsværkshus. Jeg kryber 
ind i skyggen med en øl og falder i snak med nogle lo-
kale og en mand fra Svendborg, som lader til at kende 
alle de fastboende. Hans kæreste arbejder på kroen, 

fortæller han. Arne, sidder her også, og Lone og Aksel 
kommer forbi og bestiller straks en omgang til hele 
bordet. Vi takker og skåler. Krohunden, en lille terrier 
af en slags, passer på os og vimser nysgerrigt omkring.
 Og så parkerer Morten sin traktor i vejsiden og 
springer ud, der hilses, og Morten beklager sig over at 
have fået olie på hænderne. Han skal hente frokost til 
folkene. De har været oppe og slås med en mejetær-
sker hele dagen. Den gik i stå i går. Satte sig fast. De 
mener vist, at der er kommet en muserede i maski-
neriet. Et værre rod i hvert fald. Høsten skulle gerne 
i gang. I morgen måske, mener han. Kornet er stadig 
lidt fugtigt efter den megen regn sidste uge. Men hvis 
det holder tørt, så måske i morgen eftermiddag. De 

 En sejler fra Vejle slutter sig til selskabet. Solen 
klemmer os sammen i en stadig mindre skygge un-
der parasolen. Hyggeligere og hyggeligere bliver det. 
Vådere og mere øllet. Det viser sig, at sejleren fra 
Vejle er kørelærer. Der bliver talt om en relativ ny 
mulighed, hvis man skal tage erhvervskørekort, hele 

baduljen, lastvogn og lastvogn med anhænger, var det 
AMU, der stod for det? Det var det vist, i hvert fald er 
det billigt, man får løn imens. Han har også engang 
været hundeklipper.
 Og jeg lytter til den gamle historie om ham, der 
endelig fi k sit jagttegn i andet forsøg og en dag over-
hørte en samtale om en gammel syg kat, der skulle af-
lives. Og han tilbød at klare sagerne, han mødte op 
med sin riff el, og mens familien, far, mor og en lille 
pige, triste og andægtige kiggede på, placerede han 
mundingen mod kattens nakke og splittede katten i 
tusind stumper og småstumper, en blodfontæne af 
kat. Den stakkels pige må være blevet traumatiseret 
for livet, mener én. Vi griner, og det er ikke slut end-
nu. Ikke længe efter skulle manden afl ive endnu en 
kat. Men han var blevet klogere. Han ladede kano-
nen. Fangede katten - lod den løbe, tog sigte, og fy-
rede af. Han ramte katten, men han havde desværre 
også banket to skud hagl ind i sin egen bil. Ak og ve.
 Livet er lige til at leve. Der er nye øl på vej. Vi 
skiftes til at hente omgange. Ingen vil stå tilbage for 
nogen. Her er i grunden dejligt.
Jeg kommer til at sove godt i nat, tænker jeg. Og jeg 
fi k ret.

LARS FROST (f. 1973) er forfatter, senest til roma-
nen Skønvirke, som han modtog Kritikerprisen for. 
Hans næste bog, Kongskilde NCS 5100, udkommer på 
Gyldendal til foråret.

Denne artikel blev første gang bragt i Information 30. 
juli 2007 under rubrikken ‘Ingen ø uden en ø-lejr’.

Manhattan II-IV
der er øer i støjen. og navnet er nok. til at forbinde dem. er der digitale 
fl oder. der er binære broer. og en akustisk infrastruktur. jeg har talt 
med en sheriff . i manhattan, montana. a� ængigt af hvor man trækker 
en streg. der er i hvert fald fem manhattans udenfor new york.
ude på prærien. og oppe i bjergene. det vidste kvinden i parkadministrationen i 
manhattan, kansas intet om. hun frasagde sig muligheden for at påberåbe sig status 
som ø. jeg har tildelt hende den her bagefter. i kølvandet på vores samtale. de er færdige 
med at tegne kort i amerika. der står en server på plænen. den er tilsluttet havet.
men vogntogene trækker bare stadig tråde gennem nettet. deres spor spinder klare 
linier i ørkennatten. og himlen strømmer via højveje og vadesteder. i ledningerne løber 
frygten for det bølgende græs. ufortrødent videre. og horisonten gør på ny af de gale. 
de er generiske øer de amerikanske byer. de er kun styret af fl oden. dalen 
og hovedgaden. de planlægger sig selv. de hedder det samme. 
når de breder sig. når vi bliver landfaste. men indtil den dag kommer. med 
maskinparken malet på som baggrund. et udkomme som opmåler langs 
højvejens skulder. med instrumenternes kabler frit hængende ud.

AF CHRESTEN FORSOM

CHRESTEN FORSOM (f.1980), debuterede med digtsamlingen 
978-87-92117-19-9 (Forlaget Anblik, 2009). I foråret 2011 udgav han 
værket Manhattan –en nedskrivning (Forlaget Arena Kontra). Det bestod 
af tekst fra 120 lyskryds på øen Manhattan i New York. Bidraget til 
dette nummer er en selvstændig fortsættelse af dette værk. Indsamlede 
kilder og udredt tekst. Færdiggjort på Optima M12, 45cm valse. 







Traditionen for ø-romaner i 
den danske litteraturhistorie 
kan spores tilbage til 1912 og 
Harald Kidde. Siden er der 
sket en del. Ikke mindst i 
Vagn Lundbyes Anholt-trilogi, 
der udkom samlet i 1991 og 
som i denne artikel agerer 
genstand for gennemgang 
og reaktualisering.   

AF ERIK SKYUM-NIELSEN

INDLEDNING: MINI-VEJLEDNING
Tidsskriftet Reception fortjener respekt for initiati-
vet: at sætte fokus på øen som stof i litteraturen og 
dermed pege på en stærk og tilsyneladende endnu 
livskraftig tradition i dansk digtning. Uomgængelig 
er stadigvæk Martin A. Hansens Løgneren (1950), om 
den sandheds- og kærlighedssøgende degn Johannes 
Vig ude på den af moderniteten overhalede og af isen 
isolerede Sandø. Mener man fejlagtigt at vide alt om, 
hvad der står i denne roman, kunne man med fordel 
lade sig oplyse yderligere gennem Henrik Ljungbergs 
monografi  Den falske dagbog (1994), der skridt for 
skridt, nærmest som i en krimi, afdækker nye lag i 
fi ktionen.
 Valgte man at se stort på det specifi kke genretil-
hørsforhold, kunne man kalde Ludvig Holbergs vers-
epos Peder Paars fra 1719-20 den første egentlige ø-
skildring i dansk litteratur; men skønt Læsø unæg-
telig spiller en væsentlig rolle i Holbergs værk, er det 
snarere som forlæg for hans muntre satire og som 
fortættet model af et helt samfund end som en egent-
lig ø. 
 Traditionen for deciderede ø-romaner kan føl-
ges fra og med Harald Kiddes klassiker Helten (1912), 
der på nutidsplanet foregår på Anholt. Her beretter 
en aldrende, ja, på vej gennem bogen endda døende 

Hvalen 
midt i verden
Om Vagn Lundbye og den danske ø-roman

degn for lægen og dennes hustru om sit omtumle-
de ungdomsliv, sin fl ugt eller forvisning til øen og sit 
samliv med særlingene dér. Frem af fortællingen sti-
ger: forkrøblede skæbner, forstødte eksistenser, men 
også en vision af et liv i enhed med Gud og kosmos. 
Kiddes projekt var angiveligt at vise, hvad efter hans 
bedste skøn et kristent menneske er, og hans svar 

blev beskrivelsen af en mand, der radikalt forsager li-
vet på jorden, hvilket primært vil sige at undertryk-
ke kroppens naturlige trang. Villy Sørensen gav i sit 
forfatterskabsportræt i Digtere og dæmoner (1959) ikke 

ret meget for denne tro, og Jørgen Bonde Jensen føl-
ger op, da han i sin kloge efterskrift til udgaven i se-
rien ”Gyldendals Bibliotek. Dansk litteratur” (1963) 
konkluderer, at enten er kristendommen umulig, el-
ler også er romanens forståelse af kristendommens 
væsen snæver og forkert. Samtidig anerkender dog 
Bonde Jensen romanen som en af de eneste virkelig 
gennemførte religiøse romaner, vi har.
   Tråden fra Kidde blev taget ærgerrigt op af Vagn 
Lundbye i hans store Anholt-trilogi (1978-82, samlet 
udgave 1991), hvis første bind Tilbage til Anholt alle-
rede gennem titlen spiller på fælleslokaliteten. Her 
drejer det sig atter om at fi nde en mening med til-
værelsen, men samtidig om at fi nde hjem – personligt 
og som civilisation – dels gennem oplevelsen af sam-
hørighed med naturen, dels ved opklaring af dunkle 
gåder.
     Et kvindeligt svar på Lundbyes roman indløb med 
Hanne Marie Svendsens meget solgte og læste ø-ro-
man Guldkuglen (1985), hvor vi ser fortællende for-
mødre tone frem i historier fra slægtens erindring. 
Dermed begyndte fællesanliggendet for den danske 
ø-roman at tegne sig i horisonten:
 Det synes, som om vi skal ud, før vi kan kom-
me hjem. Som om vi skal tilbage, før vi kan nå frem. 
Som om vi helst skal på afstand for at komme tæt på 

” Frem af fortællingen 
stiger: forkrøblede 
skæbner, forstødte 
eksistenser, men også en 
vision af et liv i enhed 
med Gud og kosmos. 
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hinanden. Hvad ø-romaner skal være godt for, viser 
sig derved, at de gør store spørgsmål klarere ved at 
etablere små, afgrænsede topografi ske laboratorier, 
sådan som det også skete i Leif Hjernøes civilisations-
kritiske ferieberetning Fugleøen fra 1977.
 Kombineret med postmodernismens interes-
se for genreblandinger og for krydsning mellem for-
skellige tilværelsesplaner har ø-romanen senest fået 
en afl ægger i Hans Henrik Møllers stort anlagte 
Bornholmer-beretning Burgundia (2010). I sit afsæt 
er dette historien om to gamle bornholmske slægter, 
men ind i sin familiesaga fl ettede forfatteren fl ere hi-
storiske lag, således at romanen på én gang lader sig 
læse som en fortælling fra øens mytiske ur-grund og 
som beretningen om det århundrede, nemlig det ty-
vende, da isolationen og særpræget gradvis forsvandt 
og genren så at sige måtte umuliggøres af udviklin-
gen. Måske, hvem ved, var dette den sidste ø-roman?
 Eksistentielt fortæller ø-romanerne os noget væ-
sentligt om dimensioner i tilværelsen, om de afstande 
i tid og rum, som vi må måle op, hvis vi vil hitte ud af, 
hvor stort eller lille et menneskeliv er. Derfor er den 
sidste ø-roman nok heller ikke skrevet endnu, skønt 
verden siges at være skrumpet og fl ere og fl ere øer ef-
terhånden får bro.
 For den læser, der vil supplere sin nydelse af de 
isolerede eksistenser med historiske og topografi -
ske kendsgerninger, er der ingen vej uden om Achton 
Friis’ trebindsværk De Danskes Øer (1926-28) og Erik 
Aalbæk Jensens heltemodige ottebindsopfølger hertil 
Livet på øerne (1981-87). Men man kan også selv tage 
på opdagelse og besøge øerne én for én.

MYTISK MODSTEMME
Uomgængelig bliver da Anholt i sin ultimative af-
sondrethed midtvejs fra Jylland til Sveriges vestkyst 
– scene for Kiddes og Lundbyes bøger i kraft af over-
skueligheden og sit arkaiske præg, men også pga. en 
særegen, anderledes natur med højdedrag og træ-
vækst mod vest og mod øst. Ørkenens tilsyneladen-
de endeløse vidder af sparsomt bevoksede sandstræk-
ninger og klitter. Et oplagt sted at gemme sig, et far-
ligt område at fare vild i, en villig projektionsskærm 
for fantasier om civilisationens grænse, og om dens 
mulige dommedagsophør.
 Det er denne idémæssige indfatning, øen får 
i Vagn Lundbyes tre sammenhængende romaner 
Tilbage til Anholt (1978), Hvalfi sken (1980) og Den sto-
re by (1982), læst over sit stof og sit plot en historie om 
eftersøgning og søgen, men opfattet efter sine ideer 

en voldsom kritik af den vestlige industrialiserede ci-
vilisation med dens blinde dyrkelse af teknik og for-
nuft – stillet over for dels naturen, dels såkaldt ’oprin-
delige’ folk (såsom inuit og indianere), som bedre end 
vi har forstået at bibeholde den tætte forbindelse til 
medskabningen og til menneskets iboende natur.
 Da første bind begynder, befi nder fi lologen Jonas 
Boesen, der er ansat hos Dansk Sprognævn, sig på 
havnen i Grenå en tidlig morgen mellem efterår og 
vinter. Han skal ikke på ferie og rejser ej heller i ar-
bejdsøjemed, nej, han skal opklare en gåde, trænge 

til bunds i mysteriet om bedstefaderens forsvinden 
i 1903. Der må, tænker Jonas, endnu være nogen på 
øen, der kan fortælle ham om strandingen dengang 
og give et fi ngerpeg om, hvor bedstefaderen blev af.
 Med på færgen derover er foruden Jonas en 
kæmpemæssig fl ok får, der i romanens optakt under 
en del postyr bliver gennet om bord. Desuden skibets 
kaptajn og dets styrmand, nogle matroser, en kone 
som passer buff eten, og to politimænd, der skal efter-
forske en grønlandsk piges gådefulde forsvinden. Det 
var før ”Rejseholdet” og vores allesammens Fischer, la 
Cour, Ingrid Dahl og IP, dengang da man som seriøs 
forfatter brød med ”den gode smag”, hvis man benyt-
tede sig af virkemidler fra den foragtede underhold-
nings- eller triviallitteratur. 
 Man har imidlertid ikke læst længe i Lundbyes 
roman, før den ophører med at lege krimi og i ste-
det løfter sig op til en mytisk vision. Det er, står der 
i indledningen, en anråbelse, Jonas står i. Det er en 

gentagelse af noget, som er sket for andre før ham. 
Det er et nulpunkt, en ny begyndelse. Jonas skal ikke 
alene fi nde sin bedstefaders spor, han skal også og 

især fi nde sig selv. Hvilket hos Vagn Lundbye, para-
doksalt nok, vil sige: at fi nde frem til det, som er uden 
for og større end dig selv. Allerede ved ankomsten til 
Anholt har rejsen og efterforskningen forvandlet sig 
til noget så eksistentielt omfattende som en soning 
eller en kosmisk bodsøvelse 

”hvor alt levende samlede sig, forvandle-
des og blev til en eneste røst fra Jorden og 
Havet, som steg og steg, indtil et lyn fl amme-
de op og øjeblikkelig efterfulgtes af en tor-
den, en langvarig buldren, der lagde sig over det 
hele. Og blev til et regnfald, som tog det sid-
ste lys og udsyn.” (Tilbage til Anholt, s. 55)

Her forlader forfatteren romanens regler og indskiber 
sig i mytens sprog. Det skal ikke handle om Jonas som 
specifi kt individ, men om en fællesmenneskelig læng-
sel efter den mistede samhørighed med naturen. Om 
den nødvendige kobling mellem hjernen og hjertet, 
viden og følelse, og om ligheden og ligedannetheder-
ne, ikke den i og for sig temmelig ligegyldige forskel, 
mellem mennesket og dyret. Knap er helten således 
installeret i det sommerhus, han har fået stillet til rå-
dighed, før øen omdanner sig til den dystre vision af 

”et stort, blåsort uhyre, som langt væk ligne-
de en fugl, men tæt på forvandlede sig til frå-
de og død. For derefter at glide ned i dybet, syn-
ke i sit uendelige mørke med døde og levende, 
ligge uberegnelig i sin egen blide ildevarslen fra 
en længst forsvunden tid. En tid som det engang 
havde hersket ene over, men som nu – næsten 
glemt – kun rådede her.” (Tilbage til Anholt, s. 73)

Sådan var der ikke ret mange i dansk litteratur, der 
skrev i årene omkring 1980, da hovedparten af den 
mest læste og fl ittigst mediedækkede prosa bestod 
af en såkaldt privatbiografi sk dokumentarisme, også 
betegnet ’bekendelseslitteratur’. Heroverfor hæv-
dede Lundbye en mytisk, kosmisk, naturforbun-
den digtning i forlængelse ikke mindst af forbilledet 
Albert Dam.
 Karakteristisk for begges praksis er, at den epi-
ske handling gang på gang sættes i stå. Den horison-
tale fremadskriden punkteres således hos Lundbye 
af mindelser om hvad Dam kaldte for den lodret-

te beståen, dvs. vertikale standsningsøjeblikke, hvori i 
det første bind Jonas, i det andet bind pubertetsbar-
net Pernille, får lov at opleve instinktiv forbundethed 

” Kombineret med 
postmodernismens interesse 
for genre-blandinger og 
for krydsning mellem 
forskellige tilværelsesplaner 
har ø-romanen senest fået 
en afl ægger i Hans Henrik 
Møllers stort anlagte 
Bornholmer-beretning 
Burgundia (2010).

” Eksistentielt fortæller 
ø-romanerne os noget 
væsentligt om dimensioner i 
tilværelsen, om de afstande i 
tid og rum, som vi må måle op, 
hvis vi vil hitte ud af, hvor stort 
eller lille et menneskeliv er. 
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Illustration af Rakel Dehn Stammer

hinanden. Hvad ø-romaner skal være godt for, viser 
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og genren så at sige måtte umuliggøres af udviklin-
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 Eksistentielt fortæller ø-romanerne os noget væ-
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 Da første bind begynder, befi nder fi lologen Jonas 
Boesen, der er ansat hos Dansk Sprognævn, sig på 
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var før ”Rejseholdet” og vores allesammens Fischer, la 
Cour, Ingrid Dahl og IP, dengang da man som seriøs 
forfatter brød med ”den gode smag”, hvis man benyt-
tede sig af virkemidler fra den foragtede underhold-
nings- eller triviallitteratur. 
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eller en kosmisk bodsøvelse 
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dighed, før øen omdanner sig til den dystre vision af 
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med alt levende. Jonas forenes i en art genfødsel med 
en sæl, og hun gives, da hun får sin første menstruati-
on, adgang til en omfattende sammenhæng. Det ydre 
bliver indre, det indre bliver ydre, og personerne gø-
res til redskaber for en eller anden højere magt. Om 
Jonas hedder det således i første bind, at han forestil-
ler sig at deltage i et overindividuelt spil. 

”Et planlagt spil, som havde ligget og ven-
tet på ham, om som nu i stadig stigende grad 
så at sige bestemte enhver eller næsten en-
hver af hans bevægelser. Bandt ham til et fast-
lagt mønster, som han nu ikke længere kun-
ne frigøre sig fra.” (Tilbage til Anholt, s. 125)

For en sådan tankegang, der betoner forbindelsen 
”til det oprindelige menneske i os, til det oprindeli-
ge menneske og dets natur” (Tilbage til Anholt, s. 148), 
er individet kun af underordnet betydning. Hvad 
der har vægt, er betoningen af, at mennesket er byg-
get ”af det samme stof som alt andet i universet.” At 

mennesket har ånd og har adgang til naturoplevelser, 
der ”ligger på den anden side af ordene og bevidst-
heden. De ligger helt nede i den stilhed eller glem-
sel, som er den grundvold, vi har fælles med alt liv.” 
(Tilbage til Anholt, s. 151)

Påstanden er, at denne grundvold, som mennesket 
deler med dyret, med kosmos som sådan, lader sig 
genfi nde i et udviklingsmæssigt tilbagestående mil-
jø, hvor tilfældigt moderne tant er uden betydning og 
mennesket konfronteres med naturens ubønhørligt 
virkende kræfter. Derfor rejsen bagud i tid og udad 
mod samtidskulturens grænse.

AFRUNDING: AKTUALITET
Da romanserien udkom i 1978-82, var nogle af os, 
heriblandt jeg selv, men da ikke mindst forfatteren 
og kritikeren Hans-Jørgen Nielsen, Vagn Lundbyes 
gamle ven tilbage fra 1960ernes eksperimenterende 
kunstmiljø, vældig optaget af at anbringe et kritisk 
spørgsmålstegn ved romanernes menneskesyn og vel 

ikke mindst deres syn på politiske frigørelsesbestræ-
belser som underordnede i forhold til nødvendighe-
den af at fi nde tilbage til naturen eller i det mindste 
til naturforbundetheden. I mellemtiden har dele af 
naturvidenskaben indoptaget den tanke, at menne-
skeliv og natur genskabes efter beslægtede mønstre, 
og den vedholdende interesse for Inger Christensens 
poesi og naturfi losofi  sandsynliggør, at det kun-
ne være betimeligt at vende tilbage til både Vagn 
Lundbye og Anholt. Sådan som Jonas gør det, da han 
i sidste bind forgæves har søgt at råbe samtiden op – 
og ankommer til øen med fl y:

”Den lignede en fugl. Eller rettere sagt en due. 
En due midt i havet. En fred midt i verden.
Set fra havet var øen en hval, som skød sit fred-
sommelige, blåsorte hoved op af vandet. Set 
fra himlen var øen en due, som lå midt i ver-
den og lyste op.” (Den store by, s. 175)

Vagn Lundbyes ambitiøse og modige romantrilogi er 

bestemt synet (eller gensynet) værd. Det eneste, der 
kræves, er evne til at sluge nogle gevaldige budskabs-
kameler. Men hvad gør det, så længe disse kræ ikke 
er konserveret med sprøjtemidler, men indsat i bøger 
båret af lidenskabeligt engagement? 

ERIK SKYUM-NIELSEN (f. 1952) er litteraturkri-
tiker på Dagbladet Information og lektor og stu-
dienævnsformand på Institut for Nordiske Studier 
og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet.

Illustration af Hjørdis Maria Longva

” Det er, står der i 
indledningen, en anråbelse, 
Jonas står i. Det er en 
gentagelse af noget, som 
er sket for andre før 
ham. Det er et nulpunkt, 
en ny begyndelse.
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(Tilbage til Anholt, s. 151)

Påstanden er, at denne grundvold, som mennesket 
deler med dyret, med kosmos som sådan, lader sig 
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heriblandt jeg selv, men da ikke mindst forfatteren 
og kritikeren Hans-Jørgen Nielsen, Vagn Lundbyes 
gamle ven tilbage fra 1960ernes eksperimenterende 
kunstmiljø, vældig optaget af at anbringe et kritisk 
spørgsmålstegn ved romanernes menneskesyn og vel 

ikke mindst deres syn på politiske frigørelsesbestræ-
belser som underordnede i forhold til nødvendighe-
den af at fi nde tilbage til naturen eller i det mindste 
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og ankommer til øen med fl y:
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sommelige, blåsorte hoved op af vandet. Set 
fra himlen var øen en due, som lå midt i ver-
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En ø er en 
ø er en ø
Reception bringer her 
kapitlet ”Kort over Boipeba” 
fra Dan Ringgaards
Stedssans (2010).

Ringgaard går med Stedssans essayistisk til værks i en ræk-
ke analyser af stedets status som sansbart fænomen. Han går 
ind i den diskussion af stedets status, som fi ndes hos både 
fænomenologiens tunge drenge og hos de nyeste stedste-
oretikere. Nyere dansk litteratur og hans egne rejseoplevel-
ser fungerer som behageligt håndgribelige eksempler i den-
ne diskussion. I nærværende kapitel causerer Ringgaard over 
øens topopoetiske potentiale. Boipeba ved den brasilianske 
kyst fungerer som eksemplarisk mikrokosmos. Øen præges 
af kraftigt tidevand og stærkt sollys, som er fænomenologiske 
grundvilkår, der præger menneskelivet på stedet. Det tropiske nattemørke gør halvdelen 
af døgnet synssansen mindre suveræn i sansningen af stedet. Nattemørket bliver metafor 
for et glemt faktum – at de fi re andre sanser og den kinæstetiske oplevelse også bidrager 
til oplevelsen af et sted. Kroppens konfi gurationer er centrale, når man oplever (især nye) 
steder, og denne fænomenologiske grundtanke ligger til grund for hele Boipeba-kapitlet. 
Der tegnes altså ”et kort over Boipeba” ved en gennemgang af de kropslige tilgange, man 
kan have til stedet Boipeba: at ligge i en hængekøje, at sidde på en strandbar, at gå langs 
stranden, at lytte til bølgerne og at famle sig gennem nattemørket. Boipeba er sin egen, 
men også en ferieø blandt tusindvis af øer, og vekselvirkningen mellem det særegne og 
det universelle er omdrejningspunktet for denne tekst.

af Liv Sandvad Kudahl
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En ø er en 
ø er en ø
Reception bringer her 
kapitlet ”Kort over Boipeba” 
fra Dan Ringgaards
Stedssans (2010).
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på hundene der skider og pisser hvor det passer dem. 
Turister er klodsede væsener. Alting er uvant for 
dem. Det er derfor turistbranchen gør et nummer ud 
af at lave det samme lige meget hvor de bringer folk 
hen. Strandbaren er man fortrolig med, den er en kær 
rutine. Derfor er det også fi nt at den musik der kom-
mer ud af de evige højtalere, er de samme romanti-
ske hits fra i for� or. Måske er det fordi strandbaren er 
det mest anonyme sted, det sted på øen som er tæt-
test på at være et ikkested, at det er her min datter 
pludselig dukker op på den anden side af bordet bag 

At være alene 
på en ø må 

også være en måde at 
fuldbyrde øens idé på.

Jeg gør visse ting igen og igen: går langs stranden, 
ligger i en hængekøje. Og jeg konfronteres med vis-
se ting igen og igen: havet, solen, mørket der falder 
som en hammer. Et sted som Boipeba må kunne ko-
ges ned til en lille mængde af handlinger, tilstande og 
genstande, og en beskrivelse af dem kunne være en 
form for stedsanalyse, noget der bringer én tættere 
på at forstå denne type sted og netop dette sted. Ting 
udefra vil selvfølgelig sive ind med personen og tiden, 
med bøgerne og meget andet. Alligevel må man kun-
ne vælge det elementære ud og begynde med at be-
skrive det, det der er, og det der sker, begynde med 
det evidente og se hvor det bærer hen. Metoden in-
deholder en abstraktion fordi noget trækkes ud, for-
størres og gøres typisk; men samtidig gås hver ting ef-
ter i dens enkelte dele. Det er som et kort over ste-
det, et med punkter og forbindelser mellem punk-
ter. Overskueligt og åbent for fortolkning. De enkel-
te handlinger, tilstande og genstande vil hver for sig 
stå for mere end sig selv. Det imellem dem ses ikke, 
det er repræsenteret af det som er trukket frem. Til 
gengæld er det som er trukket frem, ikke tvunget ind 

under en bestemt synsmåde, ind i en bestemt fortæl-
ling eller et bestemt argument. En række adskilte og 
centrale dele ved stedet der ikke kan undgå at gribe 
ind i hinanden, og som tilsammen danner et møn-
ster, et kort over Boipeba.

Solen. Solen har to rytmer. Den ene er temme-
lig konstant på de her breddegrader. Den står op i 
øst ved halvsyvtiden og går ned i vest klokken cirka 
seks efterladende et dybere mørke. Den anden rytme 
er uforudsigelig. Det regner om natten, og solen vi-
ser sig ofte først engang op ad dagen, men hvornår og 
hvor længe er aldrig til at sige. Lys og mørke er jævnt 
fordelt, men lyset ved man aldrig hvor man har. Først 
er der bare lyst, så sætter solen sig igennem, og plud-
selig er der et hav af lys.
 Tidevandets rytme giver og tager fra stranden, 
lægger den øde om formiddagen, mens vandet om 
aftenen når op til restauranterne. Vandet, der hvor 
fl oden løber ud i havet, og som før lå dødt, fl adt og 
mørkegrønt, bliver levende og risikabelt at svømme 
i pga. strømhvirvlerne. Det bedste er de helt klare 

Kort over 
Boipeba
(3. type sted: palmeøen / en stedsanalyse af Boipeba / kort over 
Boipeba.  solen / at sidde på strandbar / havet / øen / mørket / at ligge 
i hængekøje / at gå langs stranden / landskabet / tiden / regnen)
Kort over Boipeba.

AF DAN RINGGAARD

eftermiddage hvor vandet står højt, og lyset er blæn-
dende. Landtangen som strækker sig ud i havet på 
den anden side af fl odudløbet, bliver slankere og skar-
pere, og dagen eksploderer i lys, mærkeligt nok uden 
at verden sprænges. Tværtimod. Det er som med uni-
verset, en spredning imod form, en udadsøgende vil-
je til orden. Stedet løftes fra sin grund som en af de 
fl adbundede både tidevandet giver vand under kølen. 
Det er som at bevæge sig ind på et abstrakt sted holdt 
sammen af dansende lysmolekyler. Men noget braser 
sammen, havet løfter sig i en mægtig bølge og banker 
ind over fl odmundingen, overløber tangen og sænker 
alting i sort. Det er kontrasterne der gør det, mørket 
og lyset der skifter plads, papirtynde overgange, porø-
se strukturer der krakelerer og slår bak. Næste dag er 
det det samme igen.

At sidde på strandbar. Strandbaren er en insti-
tution i turistbranchen. Den er mere end noget andet 
enkelt element her på øen genkendelig. Jeg bringer 
ikke bøger med på strandbaren. Her ser jeg på strand-
livet, på kvinderne der skyller sig under bruseren, og 

”
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se ting igen og igen: havet, solen, mørket der falder 
som en hammer. Et sted som Boipeba må kunne ko-
ges ned til en lille mængde af handlinger, tilstande og 
genstande, og en beskrivelse af dem kunne være en 
form for stedsanalyse, noget der bringer én tættere 
på at forstå denne type sted og netop dette sted. Ting 
udefra vil selvfølgelig sive ind med personen og tiden, 
med bøgerne og meget andet. Alligevel må man kun-
ne vælge det elementære ud og begynde med at be-
skrive det, det der er, og det der sker, begynde med 
det evidente og se hvor det bærer hen. Metoden in-
deholder en abstraktion fordi noget trækkes ud, for-
størres og gøres typisk; men samtidig gås hver ting ef-
ter i dens enkelte dele. Det er som et kort over ste-
det, et med punkter og forbindelser mellem punk-
ter. Overskueligt og åbent for fortolkning. De enkel-
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under en bestemt synsmåde, ind i en bestemt fortæl-
ling eller et bestemt argument. En række adskilte og 
centrale dele ved stedet der ikke kan undgå at gribe 
ind i hinanden, og som tilsammen danner et møn-
ster, et kort over Boipeba.

Solen. Solen har to rytmer. Den ene er temme-
lig konstant på de her breddegrader. Den står op i 
øst ved halvsyvtiden og går ned i vest klokken cirka 
seks efterladende et dybere mørke. Den anden rytme 
er uforudsigelig. Det regner om natten, og solen vi-
ser sig ofte først engang op ad dagen, men hvornår og 
hvor længe er aldrig til at sige. Lys og mørke er jævnt 
fordelt, men lyset ved man aldrig hvor man har. Først 
er der bare lyst, så sætter solen sig igennem, og plud-
selig er der et hav af lys.
 Tidevandets rytme giver og tager fra stranden, 
lægger den øde om formiddagen, mens vandet om 
aftenen når op til restauranterne. Vandet, der hvor 
fl oden løber ud i havet, og som før lå dødt, fl adt og 
mørkegrønt, bliver levende og risikabelt at svømme 
i pga. strømhvirvlerne. Det bedste er de helt klare 
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eftermiddage hvor vandet står højt, og lyset er blæn-
dende. Landtangen som strækker sig ud i havet på 
den anden side af fl odudløbet, bliver slankere og skar-
pere, og dagen eksploderer i lys, mærkeligt nok uden 
at verden sprænges. Tværtimod. Det er som med uni-
verset, en spredning imod form, en udadsøgende vil-
je til orden. Stedet løftes fra sin grund som en af de 
fl adbundede både tidevandet giver vand under kølen. 
Det er som at bevæge sig ind på et abstrakt sted holdt 
sammen af dansende lysmolekyler. Men noget braser 
sammen, havet løfter sig i en mægtig bølge og banker 
ind over fl odmundingen, overløber tangen og sænker 
alting i sort. Det er kontrasterne der gør det, mørket 
og lyset der skifter plads, papirtynde overgange, porø-
se strukturer der krakelerer og slår bak. Næste dag er 
det det samme igen.

At sidde på strandbar. Strandbaren er en insti-
tution i turistbranchen. Den er mere end noget andet 
enkelt element her på øen genkendelig. Jeg bringer 
ikke bøger med på strandbaren. Her ser jeg på strand-
livet, på kvinderne der skyller sig under bruseren, og 



de andre er opstået af 
havet. De kontinen-
tale minder om at ha-
vet er oven på landet, 
og til hver en tid kan 
tage det tilbage. Sådan 
en ø er Boipeba, del af 

en arkipelag lige ud for kysten. De oceaniske øer deri-
mod husker os på at landet er under havet. Øer er en-
ten noget der er gledet væk fra noget, eller de er op-
stået som ud af ingenting; de er adskillelse eller ska-
belse. Når vi ser os selv i øens billede (“no man is an 
island”, skrev John Donne), overtager vi øens bestem-
melser. Vi bliver fordrevne skabere. At øer er øde, er 
fi losofi sk normalt, skriver Deleuze. Når vi bebor øer, 
gør vi dem ikke mindre øde, vi fuldbyrder tværtimod 
øens idé ved at have skilt os ud og ved at bygge op. 
Vi lægger dem øde. Som vi ligger i med al den øde-
læggelse, vil vi opdage at øen ikke er øde fordi der 

ved en cola med sugerør, og henkastet, som havde 
hun stået der hele tiden, siger et eller andet om no-
get hun ikke synes er så fedt. Som dagene skrider 
frem tager jeg mig i at tale højt til mig selv og hun-
dene. Strandbaren er dér hvor jeg er mest alene for-
di den minder mest om ferier hvor jeg var sammen 
med andre. Den lader mig fl ytte mig friere i tid og 
rum. Den er en sliske ud af stedet og væk fra øen.

Havet. Der er hovedindtrykket og så alt det der 
kommer på tværs. Jeg fandt en bog i det hus jeg 
har lejet, Alessandro Bariccos Oceanhavet, og slog 
op på første side: “Stranden. Og havet. / Det kun-
ne være fuldkomment  – et syn for guder  – verden 
som bare sker og er færdig, tavs eksistens af vand og 
land, et afsluttet og præcist skaberværk, sandhed – 
sandhed – men endnu engang …” Endnu en gang er 
der noget der kommer på tværs, som f.eks. de sto-
re udtørrede palmeblade der ligger langs stran-
den. De ligner skeletterne af fi sk som er skyllet op. 
Skroget af en båd på bun-
den af havnen minder om 
skelettet fra en kæmpe-
fi sk, en hvis legendariske 
kamp med fi skeren og bå-
den endte med at alle tre 
gik til bunds og forene-
des i ét skelet. Når havet 
trækker sig tilbage, lig-
ger skroget oppe på land. 
Som Persefone delt mel-
lem to verdener, 1/3 det 
ene sted, 2/3 dele det an-
det. Men igen og om-
vendt: havets fl imrende 
overfl ade set fra hytten i 
Moreré (andre overbely-
ste havoverfl ader skyller ind over erindringen), delt af 
den lodrette pæl lige foran mig i 1/3 og 2/3 helt ens 
hav og med en smal stribe strand i mellemgrunden. 
En pæl hamret ned i lyset, havets tilsyneladende ek-
sistensform. Maleren Plasson hos Baricco maler ha-
vet med havet. Fra udstillingskataloget: “1. Oceanhav, 
olie på lærred, 15 x 21,6 cm / Bartlebooms samling // 
Beskrivelse: Helt hvidt”.

Øen. Der fi ndes kun øde øer, skriver Gilles Deleuze 
i “Desert Islands”. Der er de kontinentale og de oce-
aniske. De første er lidt tilfældigt revet løs fra land, 

 Med til billedet af mørket der samler byen, hø-
rer byens mangel på form. Den vil ingen ende tage. 
Veje går hver til sit, stikker af i alle retninger og bliver 
til stier, mellemrummene mellem husene bliver stør-
re. Byen forsvinder i umærkelige overgange ind imod 
junglen som var den bygget i en vedvarende distrak-
tion. Lyset spreder stoff et. Mørket, først mørket, ikke 
stenene, ikke husene, ikke vejene, men mørket giver 
stedet form.

At ligge i hængekøje. Den yngste af hundene, 
den hedder Greta efter Greta Garbo, holder af at gå 
ind under hængekøjen når jeg ligger i den, og bringe 
den i bevægelse. For hunden er en hængekøje et lege-
tøj. Ellers er hængekøjen fremmed for overdreven ak-
tivitet. Man bør i stedet skrælle en frugt, drikke øl og 
spise nødder, læse og sove i den.
 Modsat af hvad man måske skulle tro, skærper 
hængekøjen ens opmærksomhed på omgivelserne: 
Goiabatræet med dets små pæreformede gule frugter, 
dets lyserøde søde kød og bitre skal. Jeg får dem som 
juice om morgenen. Kolibri i hibiscus. Mangoorange 
sommerfugle (mangoerne er dybt, dybt orange her-
omkring). Gekkoens skizoide retningsskift, dens 
evne til at løbe fremad ved at løbe sidelæns. En gek-
ko kan sidde lodret på en pæl selv om det meste af 
dens krop er over pælen. Uhyre distræt spiser den 
en lilla blomst. Klumpede fl yvende insekter lander 
med tre kolbøtter som punkterede luftballoner. (Så 
meget for evolutionen.) Myrerne skridter afstanden 
af mellem deres huller som nubiske slaver med pal-
meblade. De giver sig kun til kende fordi de bevæger 
sig. En fl ok halvstore, rustrøde fugle lander, fourage-
rer og letter, og kokosnødderne falder til jorden med 
hule bump i uforudsigelige, langstrakte intervaller. 
“Halvstore, rustrøde fugle”! Modsat P.W. Lund i sin 
hængekøje i Lagoa Santa for 140 år siden og horderne 
af europæiske videnskabsmænd som spredtes ud over 
Sydamerika, kan jeg ikke kategorisere. Ingen viden 
som magt her. Jeg er mere som de klumpede fl yvende 
insekter: lander et sted, slår tre kolbøtter og begynder 
at gå omkring, fortumlet. (Så meget for fremskridtet.) 
Jeg kommer drømmende til naturen.

At gå langs stranden. Hr. Palomar betragter en 
bølge indtil det svimler for ham, mere end det plejer, 
og han går hjem. Leonardo da Vinci betragter en bøl-
ge, tegner den, men tror for en gangs skyld ikke sine 
egne øjne og river tegningen i stykker. Bølgerne ved 
Boca da Barra løber ikke ind imod kysten, men langs 

ingenting er på den, men fordi den er omgivet af ha-
vets øde. At være alene på en ø må også være en måde 
at fuldbyrde øens idé på. Når John Donne alligevel får 
ret, er det fordi intet menneske kan leve op til øens 
øde.

Mørket. Mørket er isoleret betragtet totalt. 
Bælgravende. Mere bælg end ravende. Faktisk er der 
slet ikke plads til verber i mørket, ikke isoleret betrag-
tet. Mørket er som en handske: Man kan ikke se en 
hånd for sig. Det er først i mødet med genstandene 
og deres bevægelser det bliver dybt, organisk og efter-
givende. Som et stof: mørkets fl øjl. Som en berøring: 
mørkets kærtegn. Det er i mødet med vandets refl ek-
ser, bølgeskvulpet, sandets kontur, strandens tunger 
der rækker ud i havet, i mødet med stjernerne og må-
neskinnet, de hvidkalkede huse, bådenes duven og 
deres spejlbillede i vandet, sorte mennesker der for-
svinder og dukker op – det er først dér mørket bliver 
synligt. Byen bliver magisk i mørket. Dens indbyggere 
uden for deres huse, eller de der mødes ved fodbold-
banen og fører et liv som virker både � ernt og vel-
kendt. Det er som at gå gennem en drøm om en vest-
indisk sukkerplantage. Det eksotiske lerklinet op ad 
det fortrolige. Det er i sig selv en eksotisk fi gur.

Øer er 
enten noget 
der er gledet væk fra 
noget, eller de er opstået 
som ud af ingenting; de er 
adskillelse eller skabelse.

”

Lyotards 
landskab er det 

springende punkt i 
stedserfaringen som jeg 
ser den. Midt på stedet 
fi ndes noget fremmed 
og ubegribeligt, en 
distance, en ophævelse 
af det betryggende 
ved stedet som også 
er en befrielse fra 
stedet  – et escapeland

”

90 91

R
IN

G
G

A
A

R
D

R
IN

G
G

A
A

R
D

de andre er opstået af 
havet. De kontinen-
tale minder om at ha-
vet er oven på landet, 
og til hver en tid kan 
tage det tilbage. Sådan 
en ø er Boipeba, del af 
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ved en cola med sugerør, og henkastet, som havde 
hun stået der hele tiden, siger et eller andet om no-
get hun ikke synes er så fedt. Som dagene skrider 
frem tager jeg mig i at tale højt til mig selv og hun-
dene. Strandbaren er dér hvor jeg er mest alene for-
di den minder mest om ferier hvor jeg var sammen 
med andre. Den lader mig fl ytte mig friere i tid og 
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land, et afsluttet og præcist skaberværk, sandhed – 
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re udtørrede palmeblade der ligger langs stran-
den. De ligner skeletterne af fi sk som er skyllet op. 
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sistensform. Maleren Plasson hos Baricco maler ha-
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i “Desert Islands”. Der er de kontinentale og de oce-
aniske. De første er lidt tilfældigt revet løs fra land, 
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rer byens mangel på form. Den vil ingen ende tage. 
Veje går hver til sit, stikker af i alle retninger og bliver 
til stier, mellemrummene mellem husene bliver stør-
re. Byen forsvinder i umærkelige overgange ind imod 
junglen som var den bygget i en vedvarende distrak-
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stenene, ikke husene, ikke vejene, men mørket giver 
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den hedder Greta efter Greta Garbo, holder af at gå 
ind under hængekøjen når jeg ligger i den, og bringe 
den i bevægelse. For hunden er en hængekøje et lege-
tøj. Ellers er hængekøjen fremmed for overdreven ak-
tivitet. Man bør i stedet skrælle en frugt, drikke øl og 
spise nødder, læse og sove i den.
 Modsat af hvad man måske skulle tro, skærper 
hængekøjen ens opmærksomhed på omgivelserne: 
Goiabatræet med dets små pæreformede gule frugter, 
dets lyserøde søde kød og bitre skal. Jeg får dem som 
juice om morgenen. Kolibri i hibiscus. Mangoorange 
sommerfugle (mangoerne er dybt, dybt orange her-
omkring). Gekkoens skizoide retningsskift, dens 
evne til at løbe fremad ved at løbe sidelæns. En gek-
ko kan sidde lodret på en pæl selv om det meste af 
dens krop er over pælen. Uhyre distræt spiser den 
en lilla blomst. Klumpede fl yvende insekter lander 
med tre kolbøtter som punkterede luftballoner. (Så 
meget for evolutionen.) Myrerne skridter afstanden 
af mellem deres huller som nubiske slaver med pal-
meblade. De giver sig kun til kende fordi de bevæger 
sig. En fl ok halvstore, rustrøde fugle lander, fourage-
rer og letter, og kokosnødderne falder til jorden med 
hule bump i uforudsigelige, langstrakte intervaller. 
“Halvstore, rustrøde fugle”! Modsat P.W. Lund i 
hængekøje i Lagoa Santa for 140 år siden og horderne 
af europæiske videnskabsmænd som spredtes ud over 
Sydamerika, kan jeg ikke kategorisere. Ingen viden 
som magt her. Jeg er mere som de klumpede fl yvende 
insekter: lander et sted, slår tre kolbøtter og begynder 
at gå omkring, fortumlet. (Så meget for fremskridtet.) 
Jeg kommer drømmende til naturen.

At gå langs stranden.
bølge indtil det svimler for ham, mere end det plejer, 
og han går hjem. Leonardo da Vinci betragter en bøl-
ge, tegner den, men tror for en gangs skyld ikke sine 
egne øjne og river tegningen i stykker. Bølgerne ved 
Boca da Barra løber ikke ind imod kysten, men langs 

ingenting er på den, men fordi den er omgivet af ha-
vets øde. At være alene på en ø må også være en måde 
at fuldbyrde øens idé på. Når John Donne alligevel får 
ret, er det fordi intet menneske kan leve op til øens 
øde.

Mørket. Mørket er isoleret betragtet totalt. 
Bælgravende. Mere bælg end ravende. Faktisk er der 
slet ikke plads til verber i mørket, ikke isoleret betrag-
tet. Mørket er som en handske: Man kan ikke se en 
hånd for sig. Det er først i mødet med genstandene 
og deres bevægelser det bliver dybt, organisk og efter-
givende. Som et stof: mørkets fl øjl. Som en berøring: 
mørkets kærtegn. Det er i mødet med vandets refl ek-
ser, bølgeskvulpet, sandets kontur, strandens tunger 
der rækker ud i havet, i mødet med stjernerne og må-
neskinnet, de hvidkalkede huse, bådenes duven og 
deres spejlbillede i vandet, sorte mennesker der for-
svinder og dukker op – det er først dér mørket bliver 
synligt. Byen bliver magisk i mørket. Dens indbyggere 
uden for deres huse, eller de der mødes ved fodbold-
banen og fører et liv som virker både � ernt og vel-
kendt. Det er som at gå gennem en drøm om en vest-
indisk sukkerplantage. Det eksotiske lerklinet op ad 
det fortrolige. Det er i sig selv en eksotisk fi gur.

enten noget 
der er gledet væk fra 
noget, eller de er opstået 
som ud af ingenting; de er 
adskillelse eller skabelse.

Lyotards 
landskab er det 

springende punkt i 
stedserfaringen som jeg 
ser den. Midt på stedet 
fi ndes noget fremmed 
og ubegribeligt, en 
distance, en ophævelse 
af det betryggende 
ved stedet som også 
er en befrielse fra 
stedet  – et escapeland

”



man træder ind i når man ankommer til Boipeba. 
At træde ind i et landskab er at overvinde landska-
bets paradoks af distance og indlevelse. Man er på det 
sted, man før betragtede udefra. Men det hele er en 
stor misforståelse. Boibepa bliver ikke et godt sted af 

at jeg træder ind i min drøm 
om Boipeba. Dertil er mine 
drømme for fattige. Det er 
omvendt forstår man når 
man læser i Jean-Francois 
Lyotards “Scapeland”: 
Boipeba bliver et godt sted 
ved at blive et landskab.

 Et landskab, skriver Lyotard, opstår når man fl yt-
ter sig væk fra noget, og det har modsat stedet ingen 
mening eller bestemmelse (det er et ubestemmelses-
sted). Modsat det fysiske landskab som er solidt og 
har udstrækning og mening, og modsat det æstetiske 
landskab, maleriernes og fotografi ernes landskab, der 
også er fyldt med mening, og som varer ved fordi det 
har fanget det fl ygtige i et billede, så mangler land-
skabet i denne sin tredje udgave soliditet, og det va-
rer ikke ved. Lyotards eksempler på landskaber  – en 
vejstrækning en særlig dag i en forunderlig belysning, 

kysten. På deres vej imod kysten rammer de bræn-
dingen og søger imod land; men de af dem der kom-
mer i kontakt med fl odvandet, som strømmer dem i 
møde fra venstre, bliver tvunget på tværs og ind imod 
fl odløbet. Her løfter de sig så igen, men denne gang 
langs med stran-
den hvor de mø-
der de mindre 
bølger fra fl oden, 
hvis vand strøm-
mer i den modsat-
te retning længe-
re væk fra stran-
den. De mindre 
fl odbølger tvinger 
nu havbølgerne  – 
hvis de da stadig 
er de samme hav-
bølger, indsky-
der hr. Palomar  – 
indad imod land. 
Sideværts kæn-
trende strejfer de 
stranden og når på 
denne lidt grinagtige facon og i sidste øjeblik trods alt 
at opfylde deres bestemmelse: at bruse ind over san-
det og rulle tilbage igen. Denne lidt uværdige exit til 
trods er alt som skabt i bølgens billede. Buen mellem 
havet og stranden, mellem stranden og skoven, pal-
mernes buer, månens, kroppen som den ligger i hæn-
gekøjen. Man føres rundt i veltilrettelagte langstrak-
te buer hen imod fl odens udløb i havet hvor der sid-
der en kæmpe stråhat med en mand nedenunder. 
Mandens arm stikker ud. For enden af armen rækker 
en fi skesnøre ud i vandet. For enden af fi skesnøren er 
der en helt anden strand. En klippestrand hvor alting 
er lodret. Ingen storladne buer og fl imrende horison-
ter under den hvælvede himmel, men nat, blåsorte, 
kantede udspring og reposer. Nogle hvide huse uden 
vinduer ses på toppen af klipperne. Nedenfor slår bøl-
gerne sig til skum imod stenene uden nogensinde at 
fi nde ind i en rytme. I det � erne skimter man en lav 
diset pynt med et fyrtårn. Fiskerens ryg forsvinder 
gennem en åbning i den hvide mur foroven.

Landskabet. Regnskov, saltmarsk, mangrovesum-
pe, sandmiler, strande med kokospalmer plus bebyg-
gelserne hvis navne er Velha Boipeba, Moreré og Sao 
Sebastiao. Det er de landskaber man kan trave igen-
nem. Men der fi ndes også et mentalt landskab som 

               Et sted som
               Boipeba må 
kunne koges ned til 
en lille mængde af 
handlinger, tilstande 
og genstande, og en 
beskrivelse af dem 
kunne være en form for 
stedsanalyse, noget der 
bringer én tættere på at 
forstå denne type sted 
og netop dette sted.

DAN RINGGAARD (f. 1963) er dr.phil. og lektor 
på Nordisk Institut ved Århus Universitet. 

et udsnit af Amsterdams havn som han husker det fra 
sin barndom, en boligblok i Østberlin – er uadskillige 
fra situationen, tiden, erindringen og personerne, og 
han er selv placeret midt i dem. Heri ligner det ste-
det som jeg ser det. Landskabets tid er splintret, og 
den lader sig ikke bemestre, sådan som man magter 
tiden når man fortæller, springer frem og tilbage, væ-
ver et tidstæppe og måske skaber et sted med sin for-
tælling. Landskabet vil hurtigt blive indhentet af ti-
den, meningen, bestemmelsen, det naturlige, det vil 
med andre ord hurtigt blive lidt sted. Underligt nok 
overvejer Lyotard ikke om det modsatte også kunne 
være tilfældet. Om ikke stedet altid er lidt landskab.
 Lyotards landskab er det springende punkt i 
stedserfaringen som jeg ser den. Midt på stedet fi n-
des noget fremmed og ubegribeligt, en distance, en 
ophævelse af det betryggende ved stedet som også er 
en befrielse fra stedet – et escapeland. Her kan man 
ånde friere, her er mure brudt ned, en breche slå-
et ind. I stedet for at være stedets “gidsel” gør land-
skabet os til dets “fortabte rejsende”, skriver Lyotard. 
Så derfor: Her til aften på den diminutive havn, med 
dens smalle anløbsbro, klos op ad traktoren, som er 
det eneste motorkøretøj jeg har set på denne ø, og 
nogle meter ud for købmanden der også har serveret 
min pizza, kommer det ikke an på at placere sig selv i 
billedet. Jeg vil ikke blive ét med øen som gik jeg ind i 
et landskab, men tværtimod gå ind i landskabets for-
dobling af stedet. Som når det vilde lys ved Boca da 
Barra løfter stedet ud af dets hængsler og efterlader 
det frit svævende i en regn af refl ekser. Den omvend-
te verden midt i verden: skabland.

Tiden. Der er to måder at undslippe den tællende 
tid på. Den ene går igennem rutinen. At gøre de sam-
me ting på samme tid hver dag. Gentagelser neutra-
liserer tiden. Den anden er det modsatte. Aldrig at 
gøre det samme, at variere rækkefølgen, intervallet, 
hastigheden, indholdet. Det er det sidste jeg forsøger 
mig med. Det er en paradoksal taktik fordi det kræ-
ver en høj grad af beherskelse af tiden sådan hele ti-
den at komme bag på den. Men det virker, nogle gan-
ge. Tiden går i stykker. Den giver efter som en ma-
rengs. Den begynder at glide i stedet for at gå. Den 
bliver én lang ubrudt bevægelse. Som stranden. Et 
langt perfekt buet forløb kun holdt på plads af de sto-
re rytmer, solens, havets, og af kroppens som ikke så 
let lader sig manipulere. Beviset på at det virker, er at 
jeg kun behøver at tage til koralrevene i Moreré én 
gang. Jeg har ikke brug for mere tid dér. Mere eller 

mindre tid er slet ikke et emne. Tiden er noget man 
er i, ikke noget der går. Tiden er ikke en salami. Tiden 
er en marengs. Moreréngs.
 På en side i Alessandro Bariccos Oceanhavet har 
nogen understreget denne passage og i marginen 
skrevet “Boipeba!”: “Hvis der er et sted i verden hvor 
du kan bilde dig ind at være ingenting, så er det her. 
Det er ikke længere land og endnu ikke hav. Det er 
ikke et skinliv, og heller ikke ægte liv. Det er tid. Tid 
som går. Og ikke andet.”

Regnen. Hver nat regner det. Det står ned i pæle. 
Inde i mørket, hvor jeg hører alting med abnorm ty-
delighed, er det en trommemusik hvis enkelte rytmer 
jeg kan følge og adskille fordi regnen falder i forskel-
lige afstande og på forskellige ting: taget, bladene, di-
rekte på jorden, i tunge dråber fra verandaens tag og 
ned på cementen. Og under det hele havets gulvbas. 
Som regnen intensiveres, ophører forskellene, og alt 
jeg hører, er et tiltagende brus der hæves og sænkes i 
nattens løb som med et drej på regngudens store vo-
lumenknap. Først da er det at regnen bringer øens in-
dre med sig. Ler og dyr. Sten fra gamle bebyggelser. 
Det der om dagen kun kan nås til fods eller på heste-
ryg, kommer nu ud af sig selv, diskret og i ly af reg-
nen som en ven af huset. I en langtrukken spiralbe-
vægelse � erner jeg mig fra mig selv på sengen under 
mosquitonettet og løftes helt derop hvor hele øen er 
til at se under bulne skyer og striber af regn, rodet og 
uden omrids. Om morgenen er havet stadig grumset. 
Om aftenen, inden det rigtigt er begyndt, kan man 
forveksle regnen med vinden der farer igennem løvet.

”
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man træder ind i når man ankommer til Boipeba. 
At træde ind i et landskab er at overvinde landska-
bets paradoks af distance og indlevelse. Man er på det 
sted, man før betragtede udefra. Men det hele er en 
stor misforståelse. Boibepa bliver ikke et godt sted af 

at jeg træder ind i min drøm 
om Boipeba. Dertil er mine 
drømme for fattige. Det er 
omvendt forstår man når 
man læser i Jean-Francois 
Lyotards “Scapeland”: 
Boipeba bliver et godt sted 
ved at blive et landskab.

 Et landskab, skriver Lyotard, opstår når man fl yt-
ter sig væk fra noget, og det har modsat stedet ingen 
mening eller bestemmelse (det er et ubestemmelses-
sted). Modsat det fysiske landskab som er solidt og 
har udstrækning og mening, og modsat det æstetiske 
landskab, maleriernes og fotografi ernes landskab, der 
også er fyldt med mening, og som varer ved fordi det 
har fanget det fl ygtige i et billede, så mangler land-
skabet i denne sin tredje udgave soliditet, og det va-
rer ikke ved. Lyotards eksempler på landskaber  – en 
vejstrækning en særlig dag i en forunderlig belysning, 

kysten. På deres vej imod kysten rammer de bræn-
dingen og søger imod land; men de af dem der kom-
mer i kontakt med fl odvandet, som strømmer dem i 
møde fra venstre, bliver tvunget på tværs og ind imod 
fl odløbet. Her løfter de sig så igen, men denne gang 

denne lidt grinagtige facon og i sidste øjeblik trods alt 
at opfylde deres bestemmelse: at bruse ind over san-
det og rulle tilbage igen. Denne lidt uværdige exit til 
trods er alt som skabt i bølgens billede. Buen mellem 
havet og stranden, mellem stranden og skoven, pal-
mernes buer, månens, kroppen som den ligger i hæn-
gekøjen. Man føres rundt i veltilrettelagte langstrak-
te buer hen imod fl odens udløb i havet hvor der sid-
der en kæmpe stråhat med en mand nedenunder. 
Mandens arm stikker ud. For enden af armen rækker 
en fi skesnøre ud i vandet. For enden af fi skesnøren er 
der en helt anden strand. En klippestrand hvor alting 
er lodret. Ingen storladne buer og fl imrende horison-
ter under den hvælvede himmel, men nat, blåsorte, 
kantede udspring og reposer. Nogle hvide huse uden 
vinduer ses på toppen af klipperne. Nedenfor slår bøl-
gerne sig til skum imod stenene uden nogensinde at 
fi nde ind i en rytme. I det � erne skimter man en lav 
diset pynt med et fyrtårn. Fiskerens ryg forsvinder 

Regnskov, saltmarsk, mangrovesum-
pe, sandmiler, strande med kokospalmer plus bebyg-
gelserne hvis navne er Velha Boipeba, Moreré og Sao 
Sebastiao. Det er de landskaber man kan trave igen-
nem. Men der fi ndes også et mentalt landskab som 

               Et sted som
               Boipeba må 
kunne koges ned til 
en lille mængde af 
handlinger, tilstande 
og genstande, og en 
beskrivelse af dem 
kunne være en form for 
stedsanalyse, noget der 
bringer én tættere på at 
forstå denne type sted 
og netop dette sted.

DAN RINGGAARD
på Nordisk Institut ved Århus Universitet. 

et udsnit af Amsterdams havn som han husker det fra 
sin barndom, en boligblok i Østberlin – er uadskillige 
fra situationen, tiden, erindringen og personerne, og 
han er selv placeret midt i dem. Heri ligner det ste-
det som jeg ser det. Landskabets tid er splintret, og 
den lader sig ikke bemestre, sådan som man magter 
tiden når man fortæller, springer frem og tilbage, væ-
ver et tidstæppe og måske skaber et sted med sin for-
tælling. Landskabet vil hurtigt blive indhentet af ti-
den, meningen, bestemmelsen, det naturlige, det vil 
med andre ord hurtigt blive lidt sted. Underligt nok 
overvejer Lyotard ikke om det modsatte også kunne 
være tilfældet. Om ikke stedet altid er lidt landskab.
 Lyotards landskab er det springende punkt i 
stedserfaringen som jeg ser den. Midt på stedet fi n-
des noget fremmed og ubegribeligt, en distance, en 
ophævelse af det betryggende ved stedet som også er 
en befrielse fra stedet – et escapeland. Her kan man 
ånde friere, her er mure brudt ned, en breche slå-
et ind. I stedet for at være stedets “gidsel” gør land-
skabet os til dets “fortabte rejsende”, skriver Lyotard. 
Så derfor: Her til aften på den diminutive havn, med 
dens smalle anløbsbro, klos op ad traktoren, som er 
det eneste motorkøretøj jeg har set på denne ø, og 
nogle meter ud for købmanden der også har serveret 
min pizza, kommer det ikke an på at placere sig selv i 
billedet. Jeg vil ikke blive ét med øen som gik jeg ind i 
et landskab, men tværtimod gå ind i landskabets for-
dobling af stedet. Som når det vilde lys ved Boca da 
Barra løfter stedet ud af dets hængsler og efterlader 
det frit svævende i en regn af refl ekser. Den omvend-
te verden midt i verden: skabland.

Tiden. Der er to måder at undslippe den tællende 
tid på. Den ene går igennem rutinen. At gøre de sam-
me ting på samme tid hver dag. Gentagelser neutra-
liserer tiden. Den anden er det modsatte. Aldrig at 
gøre det samme, at variere rækkefølgen, intervallet, 
hastigheden, indholdet. Det er det sidste jeg forsøger 
mig med. Det er en paradoksal taktik fordi det kræ-
ver en høj grad af beherskelse af tiden sådan hele ti-
den at komme bag på den. Men det virker, nogle gan-
ge. Tiden går i stykker. Den giver efter som en ma-
rengs. Den begynder at glide i stedet for at gå. Den 
bliver én lang ubrudt bevægelse. Som stranden. Et 
langt perfekt buet forløb kun holdt på plads af de sto-
re rytmer, solens, havets, og af kroppens som ikke så 
let lader sig manipulere. Beviset på at det virker, er at 
jeg kun behøver at tage til koralrevene i Moreré én 
gang. Jeg har ikke brug for mere tid dér. Mere eller 

mindre tid er slet ikke et emne. Tiden er noget man 
er i, ikke noget der går. Tiden er ikke en salami. Tiden 
er en marengs. Moreréngs.
 På en side i Alessandro Bariccos 
nogen understreget denne passage og i marginen 
skrevet “Boipeba!”: “Hvis der er et sted i verden hvor 
du kan bilde dig ind at være ingenting, så er det her. 
Det er ikke længere land og endnu ikke hav. Det er 
ikke et skinliv, og heller ikke ægte liv. Det er 
som går. Og ikke andet.”

Regnen.
Inde i mørket, hvor jeg hører alting med abnorm ty-
delighed, er det en trommemusik hvis enkelte rytmer 
jeg kan følge og adskille fordi regnen falder i forskel-
lige afstande og på forskellige ting: taget, bladene, di-
rekte på jorden, i tunge dråber fra verandaens tag og 
ned på cementen. Og under det hele havets gulvbas. 
Som regnen intensiveres, ophører forskellene, og alt 
jeg hører, er et tiltagende brus der hæves og sænkes i 
nattens løb som med et drej på regngudens store vo-
lumenknap. Først da er det at regnen bringer øens in-
dre med sig. Ler og dyr. Sten fra gamle bebyggelser. 
Det der om dagen kun kan nås til fods eller på heste-
ryg, kommer nu ud af sig selv, diskret og i ly af reg-
nen som en ven af huset. I en langtrukken spiralbe-
vægelse � erner jeg mig fra mig selv på sengen under 
mosquitonettet og løftes helt derop hvor hele øen er 
til at se under bulne skyer og striber af regn, rodet og 
uden omrids. Om morgenen er havet stadig grumset. 
Om aftenen, inden det rigtigt er begyndt, kan man 
forveksle regnen med vinden der farer igennem løvet.

”               Et sted som”               Et sted som
               Boipeba må ”               Boipeba må 
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NANNA DAMSGAARD-LARSEN (f. 1989) 
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spisebordet er et spækbræt på ben 
som man genre må stille varme ting på 
eller bruge som underlag
og han gjorde sit høreapparat væk i sengen
med hånden helt opsprættet af hesteskosøm
mit hoved ligger på et leje af aviser og post 
våde hesteben så glatte som ål
det farligste tidspunkt når hesten skal skoes
sømmene stikker ud på oversiden af hoven
før de bliver nappet af og bøjet nedad
mine fi ngre rammer en rille i bordet og mit øjenbryn er fl ækket 
det er derfor jeg har lagt mig her
vil du på slagteri eller på landet
han spiser sine heste
og han serverer kødet for turisterne i lasagne hver onsdag  
træet er fl osset omkring rillen
rillen er lavet af en sav sidst vi parterede
han serverer lasagne uden at fortælle
hvor kødet kommer fra
men det slipper altid ud 
til ridepigerne 
og så græder de som pisket 
og rillen vokser ud i bordet 
jeg trækker lange fl iser ud fra den fl ossede kant 
mens jeg bløder lidt og venter
så græder ridepigerne som pisket i fl ere dage 
og går ud og hænger om halsen på en hest
og græder ind i pels og støv 
og så går de også kolde i det
og så går de ud som små lys
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KIRSTEN LYNGE (f. 1988) 
er opvokset på Læsø, hvor hun driver et ismejeri.
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den 11. juli tager du til Hven
jeg googler Hven og googler castle of uraniborg 
jeg tænker på dig på uraniborg 
jeg tænker på dig der ikke når færgen fra Hven klokken 16nul 
nul

om aftenen kysser du mig og siger 
’kan vi rode lidt rundt i græsset’
for første gang i fem måneder siger jeg 
I dont think so
du siger du ikke ved hvad du vil
jeg siger, 
det ved du jo godt

jeg er misundelig på dig fordi du er på Hven og jeg er misunde-
lig på Hven fordi du er der

dine hænder er brunere end mine siger du, og vi rækker alle 
vores fi re hænder ud foran os
og du har ret, 
én nuance mørkere 

rapsmarkerne på Hven er gule på google
det er ikke årstiden for raps, 
på google er årstiden sin egen
og på Hven
har markerne en farve jeg ikke får at se 
fordi du er begyndt at fotografere med sorthvidfi lm

spisebordet er et spækbræt på ben 
som man genre må stille varme ting på 
eller bruge som underlag
og han gjorde sit høreapparat væk i sengen
med hånden helt opsprættet af hesteskosøm
mit hoved ligger på et leje af aviser og post 
våde hesteben så glatte som ål
det farligste tidspunkt når hesten skal skoes
sømmene stikker ud på oversiden af hoven
før de bliver nappet af og bøjet nedad
mine fi ngre rammer en rille i bordet og mit øjenbryn er fl ækket 
det er derfor jeg har lagt mig her
vil du på slagteri eller på landet

og han serverer kødet for turisterne i lasagne hver onsdag  
træet er fl osset omkring rillen
rillen er lavet af en sav sidst vi parterede
han serverer lasagne uden at fortælle
hvor kødet kommer fra
men det slipper altid ud 

og så græder de som pisket 
og rillen vokser ud i bordet 
jeg trækker lange fl iser ud fra den fl ossede kant 
mens jeg bløder lidt og venter
så græder ridepigerne som pisket i fl ere dage 
og går ud og hænger om halsen på en hest
og græder ind i pels og støv 
og så går de også kolde i det
og så går de ud som små lys

KIRSTEN LYNGE (f. 1988) 
er opvokset på Læsø, hvor hun driver et ismejeri.

den 11. juli tager du til Hven
jeg googler Hven og googler castle of uraniborg 
jeg tænker på dig på uraniborg 
jeg tænker på dig der ikke når færgen fra Hven klokken 16nul 
nul

om aftenen kysser du mig og siger 
’kan vi rode lidt rundt i græsset’
for første gang i fem måneder siger jeg 
I dont think so
du siger du ikke ved hvad du vil
jeg siger, 
det ved du jo godt

jeg er misundelig på dig fordi du er på Hven og jeg er misunde-
lig på Hven fordi du er der

dine hænder er brunere end mine siger du, og vi rækker alle 
vores fi re hænder ud foran os
og du har ret, 
én nuance mørkere 

rapsmarkerne på Hven er gule på google
det er ikke årstiden for raps, 
på google er årstiden sin egen
og på Hven
har markerne en farve jeg ikke får at se 
fordi du er begyndt at fotografere med sorthvidfi lm
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engang i mellem bryder solen igennem den lysgrønne bøge- og kastanjekrone. og 
noget hvidt bliver bedre. engang imellem regner det så voldsomt at regnen tager ka-
stanjer med ned og rammer vores tag fordi vi er i en skov. fordi vores pige- og dren-
geøjne rynker så hvidt og brutalt. engang imellem rammer kastanjerne hytten og en-
gang imellem rammes den af sol. når hvidhed bliver bedre er det godt.

jeg vil holde op med skrive om hjortemoderen og hjortekiddet, der bor ude foran vo-
res hytte, når jeg skriver sms’er hjem. hjortemoderen og hjortekiddet betyder ikke: 
vi har det godt. hjortemoderen og hjortekiddet betyder ikke: vi tænker på jer. jeg vil 
gerne tale og skrive og skrive sms’er om det man ser på hven. man ser hjortemode-
ren og hjortekiddet på hven, men man ser dem ikke godt nok til at de er det man ser 
på hven

vi ville tage nogle billeder og sende billederne hjem til dem vi elskede i danmark. vi 
gik op ad bakken for at tage billeder af freden på hven. grus og løvstikke. nikotinvå-
de birkestammer. vi gik op ad bakken for at tage billeder af freden men lyset var ikke 
godt, din kjole var lys og det tøj, jeg havde på, var lyst men ingen af delene var gode. 
jeg sagde: lyset er ikke godt og tog et billede af dig og tænkte: dit hår er så fl ot og sort, 
jeg vil kalde det her billede for iran. 

vi vågner ved at en af os vågner. jeg vågner og rører ved mine øjne. jeg ved ikke hvor-
dan jeg har sovet for det ved man ikke. du ved ikke hvordan du har sovet for det ved 
man ikke, men du ved du har sovet. løv falder fra træerne. kastanjer. jeg spørger om 
du har sovet godt, og du siger at man ikke kan sove godt for søvn ikke er godt. det er 
for meget. hvad er det. du ved ikke hvor jeg er når jeg er ved siden af dig. du ved du 
har sovet fordi dit ansigt er i stykker og dine øjne er et andet sted. lysende og over-
drevent iltholdige skove. hele natten var du de unge dansk-iranere.

hvad skete der på hven: du efterlod et A4-ark med din hånd. med et omrids af din 
hånd, som du havde tegnet med en sort kuglepen du havde. hånden lå på pudevåret, 
da jeg vågnede var du væk. den slags følger en resten af livet som en kulde i siden af 
halsen. det var formiddag. hånden lignede ikke en hånd eller den tegnede hånd lig-
nede ikke en tegnet hånd: en bølget streg dannede fem brede fi ngre og inde i den var 
der ingenting, men jeg husker alligevel at blive meget rørt. stregens eneste udsagn 
var: hånd. jeg blev meget rørt over denne enkelthed du tydeligvis undte mig. under 
hånden stod der: 

sådan en dag hvor 
man kan se til hven 
jeg mener det

vi står og ser 
ud over havet 
jeg ikke vil kalde det

HVEN
1. 2.

hej. det er bedre at være glad end at være ked af det men jeg er ked af det. det er bedre at 
have et godt hoved end ikke at have et godt hoved men jeg har ikke et godt hoved. det er 
bedre at spænde strenge af blegt lys ud mellem de våde træer end ikke at spænde strenge 
af blegt lys ud mellem de våde træer men jeg spænder ikke strenge af blegt lys ud mellem 
de våde træer. det er bedre at noget bliver bedre end at noget bliver dårligere men jeg bli-
ver ikke bedre jeg bliver kun dårligere. dårligere og dårligere. kommer du ikke ud og le-
der efter mig, mit hår er sort og det skinner. jeg er et sted på hven.

senere talte vi om mine øjne som du havde set på rømø: vi gik på havbunden ef-
ter havet havde trukket sig tilbage, vi samlede østers der lå spredt ud over den våde 
slette, himlen var hvid. vi sank ned i det sorte mudder, ned til anklerne og ned til 
knæene. du så mine øjne på rømø og vi talte om mine øjne, og om at det var godt 
at du havde set mig gå i stykker. på den måde var vi ekstremt rationelle når det 
kom til muligheden for at leve forbundne i hinandens sorg. vi skulle spise østers-
suppe østers på grill og østers-østers, de almindelige og rå, med vinaigrette og rød-
løg. jeg ville købe god champagne og du skulle plukke blå blomster til bordet, men 
da jeg skulle samle en stor østers op helt uden ved vandkanten, fi k jeg ikke ordent-
ligt fat og den ridsede min fi ngerpude lydløst i solen. det du så skulle først da til at 
vokse sammen

da du var � orten vågnede du en morgen og senere skulle kaff e trænge igennem 
hvidt fedtvæv. da du var syv stjal du din fars barberblade fordi du ville � erne de 
askeblonde dun fra dine underarme. du stjal din fars barberblade og hans barber-
skum fordi du ville � erne iran fra dine underarme, der stod du oppe på toilettet 
med din lille attitude og smurte barberskum ud over underarmene og barberede 
underarmene. barberskummet var hvidt, så hvidt det kunne være, du kom til at 
ridse armen og blodet fór ud i skummet. du kiggede i spejlet og kneb øjnene sam-
men og så urimeligt på dig selv. du ville se iran forsvinde fra dine underarme og du 
så iran forsvinde og vaskede underarmene og lagde barberbladet og barberskum-
met tilbage. du satte dig på din seng helt stille med de små forrykte bevægelser i 
kroppen, du var nøgen. du havde fået en nøgenhed mere. et par dage efter begynd-
te det at klø og du kløede, hårsækkene mørknedes. efter endnu et par dage kunne 
du se at hår var på vej ud, hår ikke dun, mente du, lidt tykkere end før, du var helt 
sikker og græd. iran væltede ud af dig. tusinde sorte udvidelser af huden, du var lil-
le pose fyldt af mand og mandehår og var så vred og ulykkelig. det skete da du var 
syv. du har dem endnu i din fi ne næsten usynlige frisering hen over håndleddet. 
jeg kan rigtigt godt lide dig

de træer vi 
fældede i
foråret 
ligger nu 
i en stabel
’dybt 
inde i 
skoven’

stabler af 
fældet træ 
er en 
del af 
skoven

på en ø
når man
en 
kyst 
før man 
når ’dybt
ind i
 skoven’’

JOHANNES FOGTMANN (f.1985) debuterede i Hvedekorn 1, 2011.

her er det digt du skrev 
på hven:
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engang i mellem bryder solen igennem den lysgrønne bøge- og kastanjekrone. og 
noget hvidt bliver bedre. engang imellem regner det så voldsomt at regnen tager ka-
stanjer med ned og rammer vores tag fordi vi er i en skov. fordi vores pige- og dren-
geøjne rynker så hvidt og brutalt. engang imellem rammer kastanjerne hytten og en-
gang imellem rammes den af sol. når hvidhed bliver bedre er det godt.

jeg vil holde op med skrive om hjortemoderen og hjortekiddet, der bor ude foran vo-
res hytte, når jeg skriver sms’er hjem. hjortemoderen og hjortekiddet betyder ikke: 
vi har det godt. hjortemoderen og hjortekiddet betyder ikke: vi tænker på jer. jeg vil 
gerne tale og skrive og skrive sms’er om det man ser på hven. man ser hjortemode-
ren og hjortekiddet på hven, men man ser dem ikke godt nok til at de er det man ser 

vi ville tage nogle billeder og sende billederne hjem til dem vi elskede i danmark. vi 
gik op ad bakken for at tage billeder af freden på hven. grus og løvstikke. nikotinvå-
de birkestammer. vi gik op ad bakken for at tage billeder af freden men lyset var ikke 
godt, din kjole var lys og det tøj, jeg havde på, var lyst men ingen af delene var gode. 

lyset er ikke godt og tog et billede af dig og tænkte: dit hår er så fl ot og sort, 
jeg vil kalde det her billede for iran. 

vi vågner ved at en af os vågner. jeg vågner og rører ved mine øjne. jeg ved ikke hvor-
dan jeg har sovet for det ved man ikke. du ved ikke hvordan du har sovet for det ved 
man ikke, men du ved du har sovet. løv falder fra træerne. kastanjer. jeg spørger om 
du har sovet godt, og du siger at man ikke kan sove godt for søvn ikke er godt. det er 
for meget. hvad er det. du ved ikke hvor jeg er når jeg er ved siden af dig. du ved du 
har sovet fordi dit ansigt er i stykker og dine øjne er et andet sted. lysende og over-
drevent iltholdige skove. hele natten var du de unge dansk-iranere.

hvad skete der på hven: du efterlod et A4-ark med din hånd. med et omrids af din 
hånd, som du havde tegnet med en sort kuglepen du havde. hånden lå på pudevåret, 
da jeg vågnede var du væk. den slags følger en resten af livet som en kulde i siden af 
halsen. det var formiddag. hånden lignede ikke en hånd eller den tegnede hånd lig-
nede ikke en tegnet hånd: en bølget streg dannede fem brede fi ngre og inde i den var 
der ingenting, men jeg husker alligevel at blive meget rørt. stregens eneste udsagn 
var: hånd. jeg blev meget rørt over denne enkelthed du tydeligvis undte mig. under 

HVEN
hej. det er bedre at være glad end at være ked af det men jeg er ked af det. det er bedre at 
have et godt hoved end ikke at have et godt hoved men jeg har ikke et godt hoved. det er 
bedre at spænde strenge af blegt lys ud mellem de våde træer end ikke at spænde strenge 
af blegt lys ud mellem de våde træer men jeg spænder ikke strenge af blegt lys ud mellem 
de våde træer. det er bedre at noget bliver bedre end at noget bliver dårligere men jeg bli-
ver ikke bedre jeg bliver kun dårligere. dårligere og dårligere. kommer du ikke ud og le-
der efter mig, mit hår er sort og det skinner. jeg er et sted på hven.

senere talte vi om mine øjne som du havde set på rømø: vi gik på havbunden ef-
ter havet havde trukket sig tilbage, vi samlede østers der lå spredt ud over den våde 
slette, himlen var hvid. vi sank ned i det sorte mudder, ned til anklerne og ned til 
knæene. du så mine øjne på rømø og vi talte om mine øjne, og om at det var godt 
at du havde set mig gå i stykker. på den måde var vi ekstremt rationelle når det 
kom til muligheden for at leve forbundne i hinandens sorg. vi skulle spise østers-
suppe østers på grill og østers-østers, de almindelige og rå, med vinaigrette og rød-
løg. jeg ville købe god champagne og du skulle plukke blå blomster til bordet, men 
da jeg skulle samle en stor østers op helt uden ved vandkanten, fi k jeg ikke ordent-
ligt fat og den ridsede min fi ngerpude lydløst i solen. det du så skulle først da til at 
vokse sammen

da du var � orten vågnede du en morgen og senere skulle kaff e trænge igennem 
hvidt fedtvæv. da du var syv stjal du din fars barberblade fordi du ville � erne de 
askeblonde dun fra dine underarme. du stjal din fars barberblade og hans barber-
skum fordi du ville � erne iran fra dine underarme, der stod du oppe på toilettet 
med din lille attitude og smurte barberskum ud over underarmene og barberede 
underarmene. barberskummet var hvidt, så hvidt det kunne være, du kom til at 
ridse armen og blodet fór ud i skummet. du kiggede i spejlet og kneb øjnene sam-
men og så urimeligt på dig selv. du ville se iran forsvinde fra dine underarme og du 
så iran forsvinde og vaskede underarmene og lagde barberbladet og barberskum-
met tilbage. du satte dig på din seng helt stille med de små forrykte bevægelser i 
kroppen, du var nøgen. du havde fået en nøgenhed mere. et par dage efter begynd-
te det at klø og du kløede, hårsækkene mørknedes. efter endnu et par dage kunne 
du se at hår var på vej ud, hår ikke dun, mente du, lidt tykkere end før, du var helt 
sikker og græd. iran væltede ud af dig. tusinde sorte udvidelser af huden, du var lil-
le pose fyldt af mand og mandehår og var så vred og ulykkelig. det skete da du var 
syv. du har dem endnu i din fi ne næsten usynlige frisering hen over håndleddet. 
jeg kan rigtigt godt lide dig

JOHANNES FOGTMANN



Illustration af Rakel Dehn Stammer

102

Før den femtende februar 1988 var der ingen dreng 
og derfor ingen Mor, dengang var der kun Lise. Lise 
er pigen på de gamle billeder, jeg kan se hun har ste-
der, der er hemmelige for mig. Lise er tretten år, hun 
bor på en ø, hun ligger i Gartnervangen mellem hu-
sene i solen, her ligger hun med køkkensien over ho-
vedet og prøver at få fregner, hun tror på gud i him-
len og solen, hun har varme arme, varme lår, en varm 
mave, hun har en skygge i navlen, hun har en spe-
ciel fornemmelse, græsset kilder gennem kjolen, der 
er liv i det, hun rokker med numsen, hun er helt for 
sig selv, hun har lukket øjnene, solen får øjenlågene 
til at gløde og prikke, hun ser farver og mønstre, glø-
der og strande, en lysende campingvogn i et mylder 
af heste, mænd og olier, og babyer, hun er sikker på, 
det er sin fremtid hun ser. Græsplænen er tom, nu er 
hun gået, hun fi k hovedpine af solen, hun vil prøve 
at tegne fremtiden, hendes lillebror og søster er her 
et andet sted, og hendes mor og far, de er i haven, de 
spørger, hvad er to plus to, og hvad vil du være når du 
bliver stor, vil hun mon være sygeplejerske og arbejde 
på sygehuset, eller fi skepige og arbejde på havnen, el-
ler lærer og arbejde på skolen? Så hun bliver smørre-
brødspige på færgen, hun inviterer en matros inden-
for i sin kahyt, hun går i land i København, hun går i 
uldsweaters, hun inviterer en mand indenfor i kollek-
tivet, hans navn er Flemming, han kom hertil fra den 
samme ø som hende, han siger, han husker hende fra 
gymnasiet, hun siger det samme om ham, han er ikke 

med på deleriet i kollektivet, han køber dem et hus, så 
får hun meget at se til, for nu er hun gravid, så star-
ter hun på seminariet, så bliver hun lærer, så er hun 
lærer og Mor, nu er hun lærer og Mor, så er hun det. 
Det var sådan det gik til, det er mit bud, måske har 
det været helt anderledes. Her er Flemming og Lise: 
dem har jeg ingenting på.

Lise i bilen, hun er væk i dage, vi ved ikke hvor hun 
er, bilen er væk, Mor er væk. Hun er taget hjem til 
sin mor og far, hjem til Bornholm, hun er ovre hos 
Mormor og Morfar. Hun er ked af det, som en lil-
le pige, hun sover på sit gamle værelse, hun lader sig 
trøste, hun vil ikke ud med det, sit hvorfor. Hun prø-
ver at tegne en glødende campingvogn, hvordan ser 
sådan én ud? Far er ude af den, hun vender hjem, Far 
er lykkelig, han var helt ude af den, godt hun er hjem-
me igen, uden hende hænger det ikke sammen. Det 
er ikke kun Far, der er lettet, det er også jeg selv og 
Amanda og Emil, vi er ikke så gamle, men vi forstår, vi 
forstår at den anden mand hed Palle.
Jeg står og kigger ind i mit køleskab, min fantasi lø-
ber af med mig, hun sidder i Palles bil, det er synd 
for Palle og hans arme, de har ikke længere nogen 
at holde om, konen skred, det kom helt bag på ham, 
pludselig ringer hun fra Rusland og kræver skils-
missen, han siger nej, hun siger jeg pudser russerne 
på dig, og som sagt så gjort, Palle vågner en morgen 
og ser ned ad sine ben, hvor der før var knæskaller 
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Før den femtende februar 1988 var der ingen dreng 
og derfor ingen Mor, dengang var der kun Lise. Lise 
er pigen på de gamle billeder, jeg kan se hun har ste-
der, der er hemmelige for mig. Lise er tretten år, hun 
bor på en ø, hun ligger i Gartnervangen mellem hu-
sene i solen, her ligger hun med køkkensien over ho-
vedet og prøver at få fregner, hun tror på gud i him-
len og solen, hun har varme arme, varme lår, en varm 
mave, hun har en skygge i navlen, hun har en spe-
ciel fornemmelse, græsset kilder gennem kjolen, der 
er liv i det, hun rokker med numsen, hun er helt for 
sig selv, hun har lukket øjnene, solen får øjenlågene 
til at gløde og prikke, hun ser farver og mønstre, glø-
der og strande, en lysende campingvogn i et mylder 
af heste, mænd og olier, og babyer, hun er sikker på, 
det er sin fremtid hun ser. Græsplænen er tom, nu er 
hun gået, hun fi k hovedpine af solen, hun vil prøve 
at tegne fremtiden, hendes lillebror og søster er her 
et andet sted, og hendes mor og far, de er i haven, de 
spørger, hvad er to plus to, og hvad vil du være når du 
bliver stor, vil hun mon være sygeplejerske og arbejde 
på sygehuset, eller fi skepige og arbejde på havnen, el-
ler lærer og arbejde på skolen? Så hun bliver smørre-
brødspige på færgen, hun inviterer en matros inden-
for i sin kahyt, hun går i land i København, hun går i 
uldsweaters, hun inviterer en mand indenfor i kollek-
tivet, hans navn er Flemming, han kom hertil fra den 
samme ø som hende, han siger, han husker hende fra 
gymnasiet, hun siger det samme om ham, han er ikke 

med på deleriet i kollektivet, han køber dem et hus, så 
får hun meget at se til, for nu er hun gravid, så star-
ter hun på seminariet, så bliver hun lærer, så er hun 
lærer og Mor, nu er hun lærer og Mor, så er hun det. 
Det var sådan det gik til, det er mit bud, måske har 
det været helt anderledes. Her er Flemming og Lise: 
dem har jeg ingenting på.

Lise i bilen, hun er væk i dage, vi ved ikke hvor hun 
er, bilen er væk, Mor er væk. Hun er taget hjem til 
sin mor og far, hjem til Bornholm, hun er ovre hos 
Mormor og Morfar. Hun er ked af det, som en lil-
le pige, hun sover på sit gamle værelse, hun lader sig 
trøste, hun vil ikke ud med det, sit hvorfor. Hun prø-
ver at tegne en glødende campingvogn, hvordan ser 
sådan én ud? Far er ude af den, hun vender hjem, Far 
er lykkelig, han var helt ude af den, godt hun er hjem-
me igen, uden hende hænger det ikke sammen. Det 
er ikke kun Far, der er lettet, det er også jeg selv og 
Amanda og Emil, vi er ikke så gamle, men vi forstår, vi 
forstår at den anden mand hed Palle.
Jeg står og kigger ind i mit køleskab, min fantasi lø-
ber af med mig, hun sidder i Palles bil, det er synd 
for Palle og hans arme, de har ikke længere nogen 
at holde om, konen skred, det kom helt bag på ham, 
pludselig ringer hun fra Rusland og kræver skils-
missen, han siger nej, hun siger jeg pudser russerne 
på dig, og som sagt så gjort, Palle vågner en morgen 
og ser ned ad sine ben, hvor der før var knæskaller 
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er der nu ingenting, rødt og klistret, huller simpelt-
hen, og i Palles eget blod står nu skrevet på væggen: 
SKILMISEN PALLE, de har stavet skilsmissen for-
kert, russerne, håndlangerne, men beskeden er klar, 
Palle underskriver og frankerer og sender afsted til 
Rusland, er nu helt helt alene. Det var næppe sådan 
det gik til, men synd for Palle var det af en eller an-
den grund, og det er derfor Mor nu gør det igen, han 
vil snakke og hun kan ikke fi nde ud af at sige nej, hun 
siger med sin mund, at de ikke kan gøre det mere, og 
hun har faktisk ikke engang lyst, uvilje helt ind i sjæ-
len. Alligevel, da de holder parkeret i skovens mørke, 
åbner hun sig og lader Palles blomme smutte inden-
for i numsen, hendes hænder mod instrumentbræt-
tet, gearstangen mellem knæene, Palle i røven, hun 
ser lige frem ud af forruden, bilens forlygter kaster 
gule kegler derudaf, det er bare grantræ og grantræ 
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Det er ikke sjovt at tænke på, det er ikke rare tanker 
at have. Jeg står i en lysning, alle gymnasiets tre år-
gange er i Hareskoven for at fejre skolestarten, jeg er 
fuld for vel tredje gang i mit liv takket være August 
og hans ladcykel. Vi læner os op ad ladcyklen, vi trak 
den, skubbede og masede med den, en ladcykel i en 
skov, vi puster ud, vi står i lysningen, vi drikker, der 
er folk omkring os, omkring August og ladcyklen og 
derfor også omkring mig, jeg snakker til højre, hun er 

en pige, dét ved jeg, jeg er så fuld at jeg jeg jeg kan 
ikke snakke, hun siger hun skal tisse, det er underligt 
hvad hukommelsen vælger at prioritere, ikke mit før-
ste kys i hvert fald. 
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debuterede i Hvedekorn 3, 2012.
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”På din
maske
    skal jeg  
kende dig”
Karen Blixen var en sand mester i selvfremstilling og 
selviscenesættelse, og i skikkelse af baronessen fra 
Rungstedlund nedlagde hun hele verden med sin teatralske 
og mystiske fremtoning. I dag, 50 år efter sin død, står 
Karen Blixen ikke alene. Mange forfattere gør hende 
kunsten efter, når de i litterær autofi ktion og medieret 
selviscenesættelse udforsker grænsen mellem fakta og fi ktion. 

AF LEA STIGFELDT

”Now, about the story. It has got at least that point 
to it, that it is true word to word: An episode from 
my life in Africa.” Karen Blixen lader de engelske 
fraser forme fi nt mellem de farvelagte, aristokrati-
ske læber. Hun taler langsomt og en smule besvæ-
ret, alt imens hun, skrøbelig og med korslagte ben, 
gør sig klar til at indtage den rolle, hun kender så 
godt – som eventyrer, aristokrat, forfatter og sto-
ryteller. Hendes øjne virker hypnotiserende, og den 

mørke øjenskygge, som pryder begge øjenlåg, ind-
rammer det ellers afpillede ansigt. Rynkerne om-
kring munden falder nedad mod det spidse hagepar-
ti, og den løsthængende hud omkring kindbenene 
vidner om en tid med mere sul. 
 Karen Blixen er på landsdækkende tv i USA. 
Året er 1959, og historien om løvejagten på den 
kenyanske savanne indledes med et lille smil. Med 
en jægers stolthed fortæller hun om skuddet mod 
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a soldani (kongebrev, red.) with its wonderful power. 
Later on, when they had got somebody ill, or in bad 
pains, they brought him up to the terrace outside my 
house, to ask me to lay the barua a soldani on him 
for a while.” Karen Blixen rækker ud efter det blank-
polerede cigaretetui og holder lidt inde: ”Something 
can be done…” Røgen fra den tændte cigaret danser 
ud i rummet. ”… and other things can not be done.” 

Hun lukker øjnene og tager endnu et sug af ciga-
retten. Det bølgede hår er skjult af en sirligt place-
ret turban, og perleøreringene, som svæver på hver 
sin ørefl ip, står i stærk kontrast til den mørke spad-
seredragt. Hendes blik vandrer drømmende rundt i 
lokalet. “I have still got the King’s letter, but at this 
time it is no longer possible to read it. It is all cove-
red with spots of old, dark, dried blood with matter.” 
Karen Blixen smiler forsigtigt, skodder cigaretten, 
som var det timet og tilrettelagt, og lader sig så hyl-
de af de klappende tilhørere.

BEVIDSTE OG UBEVIDSTE STRATEGIER 
Karen Blixen var stor i en tid, hvor medieudviklin-
gen nåede nye højder. Det blev pludselig muligt, via 
tv, radio og diverse trykte medier, at eksponere for-
fattertyper som hende, og især billedmediet var og 
er ifølge Anne Myrup Munk særdeles vigtigt i ska-
belsen af en forfattermyte. ”Det er essentielt for 
kendiskulturen i det hele taget, at der er et billede, 
som man kan hænge sine forestillinger op på,” for-
klarer hun. 

løvens hjerte, og om hvor brændende hun efterføl-
gende ønskede at give det fi ne skind til den danske 
konge. Kongen fi k skindet, og som tak sendte han et 
brev til den glade giver – et brev, der senere hen skul-
le vise sig at kunne lindre sår og lidelse hos de ind-
fødte på kaff efarmen.

EN NØGLE SKAL DU FÅ
Karen Blixen fortalte ikke blot fantastiske fortællin-
ger, men konstruerede i høj grad også én om sig selv. 
Hendes liv var ligeså gådefuldt som hendes fi ktioner, 
og hun var selv som en fi gur i en af dem – uhånd-
gribelig og mangetydig. Hun optrådte som en karis-
matisk og dæmonisk kvinde med et usædvanligt ta-
lent for selviscenesættelse. Men hvad var det, Karen 
Blixen kunne?
 Ifølge ph. d. stipendiat ved Aarhus Universitet 
Anne Myrup Munk, forsker i aktuel international 
autofi ktion og sammenhængen mellem receptionen 
og forfatteres selvfremstilling i litteraturen og me-
dierne, formåede Karen Blixen at skabe en natur-
lig forbindelse mellem sin litteratur og sin off entlige 
persona. Hun medierede så at sige mellem sin egen 
fi ktionalitet og forfatteren Karen Blixen. Således fi k 
man, som tilskuer til hendes tv-optrædener, den for-
nemmelse, at der var en klar sammenhæng mellem 
personen Karen Blixen og de mystiske og spænden-
de universer, som gennemsyrede hendes fortællin-
ger. Hun kom til at fremstå som nøglen til forståel-
sen af dem. Det er blandt andet kendt, at hovedper-
sonen i novellen Drømmerne, operadivaen Pellegrina 
Leoni, på mange måder deler skæbne med Karen 
Blixen, og Karen Blixen har da også selv påpeget 
dette selvbiografi ske træk. Dette erklærede sam-
menfald mellem forfatter og fortæller, og de konse-
kvenser det fi k for opfattelsen af forfatterskabet, er 
netop det, der ifølge Anne Myrup Munk gør Karen 
Blixen interessant i en selvfremstillingsoptik: ”Der 
er ingen tvivl om, at Karen Blixen var meget bevidst 
om sin egen selviscenesættelse. Hun iscenesatte sig 
som en urkvinde, der i en eller anden forstand rum-
mede en dyb og gådefuld viden, på linje med orak-
ler, spåkvinder og sandsigersker. Hendes off entli-
ge fremtræden var lige så gådefuld som hendes for-
fatterskab, og det har været med til at forstærke my-
ten om Blixens persona og populariteten af hendes 
forfatterskab.”
 Tilbage i det amerikanske tv-studie er Karen 
Blixen nået til essensen af fortællingen: ”But now 
the rumour spread on the farm, that I had this barua 

de havde gjort anderledes, og no-
get gør de selvfølgelig også, for-
di de tænker, at det kan fremstille 
et bestemt billede af dem. På den 
måde er selvfremstilling en dis-
kurs, der er sammensat af rigtig 
mange bevidste og ubevidste ele-
menter samt et resultat af forla-
gets krav og mediernes vinkling 
og interesse.” Og netop det sidste 
er forfatteren Christel Wiinblad 
et godt eksempel på. Foruden det 
faktum at hun er et glimrende ek-
sempel på den tidstypiske dob-
beltkontrakt, idet hun bevidst la-
der hovedpersonen i “Prolog” op-
kalde efter sig selv, har hun siden 
udgivelsen af digtsamlingen Min 
lillebror, som tog udgangspunkt i 

stærke søskendebånd og lillebroderens selvmords-
forsøg som følge af skizofreni, været eksponeret 
som ”hende med lillebroderen” – også selvom hun 
i sit senere forfatterskab har beskæftiget sig med 
helt andre temaer. ”Fortællingen om lillebroderen 

skaff er hende berømmelse, fordi det er en historie, 
som mediernes logik kan håndtere: Den er for det 
første sand, den er meget rørende, og så har den et 
forløb - et narrativ og et plot - som gør, at hun får 
en masse medieeksponering,” forklarer Anne Myrup 
Munk. ”Men den personlige fortælling kan også 
komme til at virke stærkt reduktivt i forhold til hen-
des forfatterskab. Og der er også en vis sandsyn-
lighed for, at rigtig mange, der har hørt om hendes 
litteratur, ikke gider læse den, hvis de på forhånd 
er forudindtagede i forhold til det, de oplever som 

 Det stadigt mere udbredte billedmedie spille-
de også en afgørende rolle tilbage i 1800-tallet, da 
den engelske digter Lord Byron eksperimentere-
de med tanken om at forblive billedløs, for på den 
måde at minde om en gud, som alle kunne gøre sig 
forestillinger om, men som ingen kunne fæstne og 
se i virkeligheden – en antibranding-strategi, som 
den amerikanske forfatter Thomas Pynchon benyt-
ter den dag i dag. Også den danske forfatter Josefi ne 
Klougart gør i høj grad brug af billedmediet til at 
iscenesætte sig selv og sit forfatterskab. Men hvor 
Pynchon frabeder sig enhver form for a� ildning, 
lader Klougart sig gerne portrættere. Billederne er 
ofte særligt intime, og hun får på den måde skabt en 
intens og sansemættet følelse hos beskueren – en fø-
lelse der går igen i hendes værker, der domineres af 
yndefulde sprogbilleder, hvor sproget og oplevelsen 
af dette er i fokus. Således fi nder man den samme 
æstetiske strategi i både den litterære og personlige 
fremstilling, og hun får på den måde konstrueret en 
totaloplevelse af sanselighed i både skrift og billede. 
 “Men at forfattere arbejder bevidst med deres 
personlige fremtræden, både litterært som off ent-
ligt, er ikke nødvendigvis det samme som en kalku-
leret mediestrategi,” forklarer Anne Myrup Munk og 
understreger, at en forfatters selvfremstilling altid 
skal anskues fra mindst to synsvinkler. Det handler 
nemlig både om, hvad forfatterne selv gør, såvel som 
hvad medierne og receptionen gør dem til. ”Noget er 
skjult for forfatterne selv, noget gør de spontant, no-
get gør de, fordi de er generte, noget ville de ønske, 
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selvterapeutisk, sentimental eller psykologiserende 
litteratur. På den måde er medierne med til at påvir-
ke den måde, vi opfatter litteratur på.” 
  
PAPIRET FANGER
Ifølge Anne Myrup Munk er det vigtigt at være op-
mærksom på betydningsforskellene mellem begre-
berne selviscenesættelse og selvfremstilling. “Ved 
selvfremstilling mener jeg simpelthen det, at man 
producerer et selv,” forklarer Anne Myrup Munk og 
uddyber: “Når forfattere skriver om sig selv, så isce-
nesætter de ikke blot et selv - de producer et selv, 
og det samme gør sig i nogen udstrækning gælden-
de, når forfattere poserer på billeder eller optræder 
i medierne.” Taler man om selvfremstilling fremfor 
selviscenesættelse reducerer man således ikke fæ-
nomenet til et spørgsmål om markedsføring alene, 
men ser i stedet på, hvordan sammenhænge mellem 
forfatterens optræden i litteratur og medier, også 
medfører en udfordring af de skel vi ofte sætter mel-
lem fi ktion og fakta. 

Skal man i forlængelse heraf se lidt på de fremtidi-
ge perspektiver for selvfremstillingsfænomenet, er 
Anne Myrup Munk ikke i tvivl om, at vi bevæger os 
over i en ny diskurs, idet der synes at være en ten-
dens til at hele selvfremstillingsspørgsmålet bliver 
nedbrudt gennem en ny selvfremstilling. ”Det lyder 
paradoksalt,” siger hun. ”Men tag fx en forfatter som 
Karl Ove Knausgård. Han insisterer på, at han gi-
ver os alt, og på, at han afslører sine hemmeligheder 
i en sådan grad, at der ikke er fl ere hemmeligheder 
at grave efter. Han udsletter tilsyneladende græn-
sen mellem fakta og fi ktion og imellem privatliv og 
off entligt liv, og hvad betyder det så for fremtiden?” 
Det betyder, ifølge Anne Myrup Munk, at det plud-
seligt bliver naivt at tale om selvfremstilling som en 
distinktion mellem et produceret selv og et virkeligt 
selv, som vi fx ser det i Karen Blixens forfatterskab 
og selvfremstilling, hvor forfatterens selv er ble-
vet set som svaret på de spørgsmål, som litteraturen 
rejser. I stedet bliver det nu relevant at stille sig 
selv spørgsmålene: Hvad er et selv? I hvor høj grad 
produceres eller fremstilles det af os selv og andre? 
Og kan man overhovedet indfange et selv på papir, 
som Karl Ove Knausgård forsøger at gøre? 
Christel Wiinblad forklarer distinktionen på den-
ne måde: ”Som forfatter iscenesætter man et emne. 
Man iscenesætter aldrig sig selv. De grænser fl yder 
selvfølgelig, fordi man dels skriver på kød og blod og 

dels skriver om kød og blod. Men det vigtige er ikke, 
om man er sit emne, mere om man gennemlever det, 
erfarer det i sin krop - præcis som det er tiltænkt læ-
seren.” Og det er Anne Myrup Munk på mange må-
der enig i: ”Der er rigtig mange forfattere, som har 
prøvet at skrive om sig selv. Men de har så også gjort 
sig den erfaring, at man aldrig kan indfange sig selv 

100 procent på papir,” siger hun og tilføjer: ”Der kan 
være forskellige grunde til at selvet på papiret, og det 
selv der skriver, aldrig er det samme. Det kan være 
fordi selvet er for nuanceret og for mangefacetteret 
og derfor er svært at indfange på skrift. Men det kan 
også være, at der simpelthen sker det, at selvet i den 
proces, hvor det refl ekterer over sig selv, i nedskriv-
ningsprocessen, forskydes eller udvikler sig, for der-
efter at antage form som et ændret selv. Der vil altid 
være en forskydning mellem selvet på papiret og det 
menneske, der skriver”. Og måske er det netop den-
ne distinktion, der går igen i Karen Blixens fortæl-
linger, for blot syv år efter Karen Blixens død i 1962, 
fandt Blixen-forskeren Frans Lasson, i en gammel 
kommode på Rungstedlund, netop det kongebrev 
som skulle have lindret så mange af de indfødtes li-
delser. Brevet var helt glat og uplettet og havde al-
drig ligget på væskende sår eller bylder – i hvert fald 
ikke andre steder end i Karen Blixens fantasi. 

”Ikke på dit ansigt, men på din 
maske skal jeg kende dig”
                                                                     Karen Blixen

ANNE MYRUP MUNK (f. 1984) er ph.d.-studerende 
ved Aarhus Universitet, hvor hun forsker i aktuel in-
ternational autofi ktion og sammenhængen mellem 
receptionen og forfatteres selvfremstilling i littera-
turen og medierne. Anne Myrup Munk er ligeledes 
anmelder og gæsteredaktør ved Litteraturmagasinet 
Standart og har skrevet en række forfatterportræt-
ter og kulturartikler til Dagbladet Information. Hun 
har derudover skrevet essayet “Et af de mærkeligste 

eventyr i denne sandfærdige historie” i Bogens ver-
den, Årg. 91, nr. 1 om Das Beckwerk og er ligeledes bi-
dragsyder til antologien Millennium. Nye retninger i 
Nordisk Litteratur som udkommer på Spring i 2012. 

LEA STIGFELDT (f. 1985) studerer 
dansk ved Københavns Universitet 
og er redaktør på Reception.

” Hvad er et 
selv? I hvor høj grad 
produceres eller 
fremstilles det af 
os selv og andre?
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selvterapeutisk, sentimental eller psykologiserende 
litteratur. På den måde er medierne med til at påvir-

Ifølge Anne Myrup Munk er det vigtigt at være op-
mærksom på betydningsforskellene mellem begre-
berne selviscenesættelse og selvfremstilling. “Ved 
selvfremstilling mener jeg simpelthen det, at man 
producerer et selv,” forklarer Anne Myrup Munk og 
uddyber: “Når forfattere skriver om sig selv, så isce-
nesætter de ikke blot et selv - de producer et selv, 
og det samme gør sig i nogen udstrækning gælden-
de, når forfattere poserer på billeder eller optræder 
i medierne.” Taler man om selvfremstilling fremfor 
selviscenesættelse reducerer man således ikke fæ-
nomenet til et spørgsmål om markedsføring alene, 
men ser i stedet på, hvordan sammenhænge mellem 
forfatterens optræden i litteratur og medier, også 
medfører en udfordring af de skel vi ofte sætter mel-
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i en sådan grad, at der ikke er fl ere hemmeligheder 
at grave efter. Han udsletter tilsyneladende græn-
sen mellem fakta og fi ktion og imellem privatliv og 
off entligt liv, og hvad betyder det så for fremtiden?” 
Det betyder, ifølge Anne Myrup Munk, at det plud-
seligt bliver naivt at tale om selvfremstilling som en 
distinktion mellem et produceret selv og et virkeligt 
selv, som vi fx ser det i Karen Blixens forfatterskab 
og selvfremstilling, hvor forfatterens selv er ble-
vet set som svaret på de spørgsmål, som litteraturen 
rejser. I stedet bliver det nu relevant at stille sig 
selv spørgsmålene: Hvad er et selv? I hvor høj grad 
produceres eller fremstilles det af os selv og andre? 
Og kan man overhovedet indfange et selv på papir, 
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linger, for blot syv år efter Karen Blixens død i 1962, 
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kommode på Rungstedlund, netop det kongebrev 
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os selv og andre?



Gennem tiden har Berlin tilbudt 
frihed og arbejdsro til kreative 
sjæle fra hele verden, og stadig den 
dag i dag er byen et populært helle 
for mange kunstnere, forfattere 
og musikere. Da Theis Ørntoft for 
halvandet år siden fl yttede til byen, 
håbede han på at fi nde ensomheden 
til at skrive digte og komponere 
musik langt fra hverdagen hjemme 
i København. Men med den 
eftertragtede ensomhed følger også 
anonymiteten: i den uudtømmelige 
tyske storby er der nemlig ikke 
nogen, der ved, hvem man er.

TEKST OG FOTO AF CHRISTINA YHMAN KAARSBERG

”Jeg plantede en mangosten for to uger siden, og den er netop 
i dag kommet op af jorden. Den ser lidt mærkelig ud”. Theis 
Ørntofts værelse på Wildenbruchstrasse i Neukölln er fyldt 
med planter. Der er mere end ti krukker i værelset, både små, 
lyse spirer og mørke, velvoksne blade. Tilsammen danner de 
en slange af grønt langs den ene væg, fra en gammel ølkasse 
af træ over bogreolen og pladespillerens ene højtaler til skri-
vebordet ved vinduet for enden af det smalle, afl ange rum. 
”Det er nok mest en hobby,” fortæller han og fortsætter: ”Det 
er godt at have sådan en”.

På jagt efter 
ensomheden
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Gennem tiden har Berlin tilbudt 
frihed og arbejdsro til kreative 
sjæle fra hele verden, og stadig den 
dag i dag er byen et populært helle 
for mange kunstnere, forfattere 
og musikere. Da Theis Ørntoft for 
halvandet år siden fl yttede til byen, 
håbede han på at fi nde ensomheden 
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i København. Men med den 
eftertragtede ensomhed følger også 
anonymiteten: i den uudtømmelige 
tyske storby er der nemlig ikke 
nogen, der ved, hvem man er.
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”Jeg plantede en mangosten for to uger siden, og den er netop 
i dag kommet op af jorden. Den ser lidt mærkelig ud”. Theis 
Ørntofts værelse på Wildenbruchstrasse i Neukölln er fyldt 
med planter. Der er mere end ti krukker i værelset, både små, 
lyse spirer og mørke, velvoksne blade. Tilsammen danner de 
en slange af grønt langs den ene væg, fra en gammel ølkasse 
af træ over bogreolen og pladespillerens ene højtaler til skri-
vebordet ved vinduet for enden af det smalle, afl ange rum. 
”Det er nok mest en hobby,” fortæller han og fortsætter: ”Det 
er godt at have sådan en”.

På jagt efter 
ensomheden



højt i sin hverdag og sørger for både at få tid til at 
skrive og spille musik. Senest har han startet bandet 
Plants med musikeren Kasper Vang, som også bor i 
Berlin, og inden da, i foråret 2010, startede han ban-
det Klimakrisen sammen med digterkollegaen Lars 
Skinnebach.

DEN UENDELIGE BY
Theis Ørntoft sidder på en stol midt i værelset og 
hviler maoskoene på det rødmalede plankegulv, 
mens han fortæller om sit liv i Berlin. Han taler om-
hyggeligt på et melodisk østjysk med tørre, tydelige 
t’er. På væggen bag ham skaller tapetet af i store fl a-
ger, så grønne, hvide og rosa farver blander sig mel-
lem hinanden i vilkårlige baner bag en plakat med 
en oversigt over havets hvaler.
 
”Jeg oplever, at der er en forskel i tempo mellem 
København og Berlin. Det er rimelig komplekst, tror 
jeg, men det har nok noget at gøre med, at Berlin 
både er mere intens og afslappet på samme tid”, 
fortæller han og fortsætter: ”Jeg synes, det er mere 
overvældende at være her end i København. Berlin 
er en langt mere uudtømmelig by, den forekommer 
nærmest uendelig.”
 
På trods af at byens intensitet og mange tilbud kan 
være overvældende, oplever Theis Ørntoft også, 
hvordan den berlinske døgnrytme kan være befrien-
de i forhold til den danske ni til fi re-rytme.
 
”Her er det ofte sådan, at cafeerne ikke har åbent før 
klokken 12. Og nogen gange kan der for eksempel 
være en blomsterbutik, der først åbner kl. 14, fordi 
ejeren lige skal sove længe. Det sker også tit, at man 
sidder hjemme og arbejder og først ved midnat får 
en besked fra nogle venner, der spørger, om man vil 
med ud at drikke nogle øl. Og så ender det tit med, 
at man først er hjemme igen næste formiddag”.
 
Men det frie berlinerliv er ikke kun en gave, mener 
Theis Ørntoft:
 
”Der er jo en fare ved det. Det er et rum, der ikke 
har nogen deadlines, og der er meget lidt, der kræ-
ver noget af en her.” Og selvom Theis Ørntoft har 
fået et legat fra Statens Kunstfond, så han ikke be-
høver at tage et almindeligt job og derfor har god 
tid til at gøre det, han er bedst til, synes han allige-
vel, at det ofte kan være svært at legitimere sin frie 

 
Det er her mellem alle planterne ved skrivebordet 
i Neukölln, at Theis Ørntoft skriver sine digte og 
komponerer sine sange. Med hjælp fra et legat fra 
Statens Kunstfond fl yttede han hertil for halvandet 
år siden for at fi nde arbejdsro i den ensomhed, en 
fremmed by kan tilbyde. 

”Grundlæggende rejste jeg nok hertil på grund af et 
behov for at få fred fra en masse ting, som jeg syn-
tes forstyrrede mig. Nogle ting, som jeg opfatter som 
usunde for kreativiteten,” siger han.
 
Dengang savnede han en helt simpel ting. Han sav-
nede ikke at være i kontakt med andre mennesker i 
lange perioder af dagen. At være et sted, hvor hans 
forholdsvist store netværk af venner og bekendte 
ikke var lige rundt om hjørnet med fristelser og til-
bud om arrangementer, det kan være svært at sige 
nej til. Men Theis Ørntoft savnede også at gøre sig 
fri for musik- og litteraturmiljøets snævre rammer 
hjemme i København, hvor de fl este kender hans 
navn, og hvor der for længst er gestaltet en mas-
se ydre markører for, hvem han er, og hvem han bør 
være.
 
Theis Ørntoft er uddannet fra Forfatterskolen i 
2009, samme år som han udgav sin debutdigtsam-
ling, Yeahsuiten, på forlaget Gyldendal. En debut, der 
med sin stilsikre sproglige ungdommelighed fi k lan-
dets begejstrede anmelderkorps til at råbe ”yir!” og 
sætte ”sygt” foran hvert andet tillægsord.

 

Men selvom Theis Ørntofts identitet i hjemlandet 
siden debuten med Yeahsuiten mest har været præ-
get af rollen som ung, forfatterskoleuddannet dig-
ter, er han lige så meget musiker, som han er forfat-
ter. Derfor vægter han musikken og litteraturen lige 

Det er et rum uden 
deadlines, og der er 

meget lidt, der kræver 
noget af en her.

Det er jo ikke et 
rigtigt arbejde, det 
jeg har. Den tanke 
kæmper jeg meget 
med.

døgnrytme – selv i en by som Berlin, hvor så man-
ge andre kunstnere, musikere og forfattere lever på 
samme måde som han. ”Det medfører bare en an-
den dårlig samvittighed, at man hele tiden skal be-
grunde det, man laver. Det er jo ikke et rigtigt arbej-
de, det jeg har. Den tanke kæmper jeg meget med. 
Det kan for eksempel være hårdt hele tiden at skulle 
forsvare, at jeg har brugt en hel dag på at sidde med 
min guitar – og at der ikke nødvendigvis lige kom 
noget konkret ud af det”.
 
DEN UDFLYDENDE IDENTITET
Inden denne uge er omme, vil Theis Ørntoft igen 
være fl yttet tilbage til København. Han har været 
glad for sin tid i Berlin, men nu vil han gerne hjem. 
Hjem til vennerne og hjem til en by, hvor han ikke 
bare er en lille prik på bykortet.
 
”Når jeg er i København, er der en masse ydre mar-
kører for, hvem jeg er, fordi jeg færdes i nogle faste 
miljøer, hvor folk kender mig og kender mine ting. 
Det er på en eller anden måde i høj grad med til at 
samle en identitet,” siger han.
 
Og selvom det lige netop var det, Københavns snæv-
re miljøer og rollen som ’Theis Ørntoft’, han rejste 

væk fra for halvandet år siden, har han efterhånden 
indset, at det også har sine fordele at være en del af 
et stort netværk – og at have et navn.
 
”Min identitet har været mere udfl ydende hernede, 
og det har været lidt hårdt”, fortæller han. ”Jeg tror, 
det har noget at gøre med en anonymitet, som følger 
med, når man fl ytter væk fra alt, man kender - og 
det er hårdt at være anonym. Det vidste jeg ikke på 
forhånd. Jeg tror nærmere, mit mål var at have en-
somhed, eller hvad man nu skal sige, og så har jeg 
bare fundet ud af, at der er forskel på ensomhed og 
anonymitet. Og anonymitet er overhovedet ikke no-
get, jeg har brug for. Det er ensomheden.”

CHRISTINA YHMAN KAARSBERG (f. 1985) er 
kandidatstuderende på dansk ved Københavns 
Universitet og redaktør på Reception
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højt i sin hverdag og sørger for både at få tid til at 
skrive og spille musik. Senest har han startet bandet 
Plants med musikeren Kasper Vang, som også bor i 
Berlin, og inden da, i foråret 2010, startede han ban-
det Klimakrisen sammen med digterkollegaen Lars 
Skinnebach.

DEN UENDELIGE BY
Theis Ørntoft sidder på en stol midt i værelset og 
hviler maoskoene på det rødmalede plankegulv, 
mens han fortæller om sit liv i Berlin. Han taler om-
hyggeligt på et melodisk østjysk med tørre, tydelige 
t’er. På væggen bag ham skaller tapetet af i store fl a-
ger, så grønne, hvide og rosa farver blander sig mel-
lem hinanden i vilkårlige baner bag en plakat med 
en oversigt over havets hvaler.

”Jeg oplever, at der er en forskel i tempo mellem 
København og Berlin. Det er rimelig komplekst, tror 
jeg, men det har nok noget at gøre med, at Berlin 
både er mere intens og afslappet på samme tid”, 
fortæller han og fortsætter: ”Jeg synes, det er mere 
overvældende at være her end i København. Berlin 
er en langt mere uudtømmelig by, den forekommer 
nærmest uendelig.”

På trods af at byens intensitet og mange tilbud kan 
være overvældende, oplever Theis Ørntoft også, 
hvordan den berlinske døgnrytme kan være befrien-
de i forhold til den danske ni til fi re-rytme.

”Her er det ofte sådan, at cafeerne ikke har åbent før 
klokken 12. Og nogen gange kan der for eksempel 
være en blomsterbutik, der først åbner kl. 14, fordi 
ejeren lige skal sove længe. Det sker også tit, at man 
sidder hjemme og arbejder og først ved midnat får 
en besked fra nogle venner, der spørger, om man vil 
med ud at drikke nogle øl. Og så ender det tit med, 
at man først er hjemme igen næste formiddag”.

Men det frie berlinerliv er ikke kun en gave, mener 
Theis Ørntoft:

”Der er jo en fare ved det. Det er et rum, der ikke 
har nogen deadlines, og der er meget lidt, der kræ-
ver noget af en her.” Og selvom Theis Ørntoft har 
fået et legat fra Statens Kunstfond, så han ikke be-
høver at tage et almindeligt job og derfor har god 
tid til at gøre det, han er bedst til, synes han allige-
vel, at det ofte kan være svært at legitimere sin frie 

Det er her mellem alle planterne ved skrivebordet 
i Neukölln, at Theis Ørntoft skriver sine digte og 
komponerer sine sange. Med hjælp fra et legat fra 
Statens Kunstfond fl yttede han hertil for halvandet 
år siden for at fi nde arbejdsro i den ensomhed, en 

”Grundlæggende rejste jeg nok hertil på grund af et 
behov for at få fred fra en masse ting, som jeg syn-
tes forstyrrede mig. Nogle ting, som jeg opfatter som 

Dengang savnede han en helt simpel ting. Han sav-
nede ikke at være i kontakt med andre mennesker i 
lange perioder af dagen. At være et sted, hvor hans 
forholdsvist store netværk af venner og bekendte 
ikke var lige rundt om hjørnet med fristelser og til-
bud om arrangementer, det kan være svært at sige 
nej til. Men Theis Ørntoft savnede også at gøre sig 
fri for musik- og litteraturmiljøets snævre rammer 
hjemme i København, hvor de fl este kender hans 
navn, og hvor der for længst er gestaltet en mas-
se ydre markører for, hvem han er, og hvem han bør 

Theis Ørntoft er uddannet fra Forfatterskolen i 
2009, samme år som han udgav sin debutdigtsam-

, på forlaget Gyldendal. En debut, der 
med sin stilsikre sproglige ungdommelighed fi k lan-
dets begejstrede anmelderkorps til at råbe ”yir!” og 
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døgnrytme – selv i en by som Berlin, hvor så man-
ge andre kunstnere, musikere og forfattere lever på 
samme måde som han. ”Det medfører bare en an-
den dårlig samvittighed, at man hele tiden skal be-
grunde det, man laver. Det er jo ikke et rigtigt arbej-
de, det jeg har. Den tanke kæmper jeg meget med. 
Det kan for eksempel være hårdt hele tiden at skulle 
forsvare, at jeg har brugt en hel dag på at sidde med 
min guitar – og at der ikke nødvendigvis lige kom 
noget konkret ud af det”.

DEN UDFLYDENDE IDENTITET
Inden denne uge er omme, vil Theis Ørntoft igen 
være fl yttet tilbage til København. Han har været 
glad for sin tid i Berlin, men nu vil han gerne hjem. 
Hjem til vennerne og hjem til en by, hvor han ikke 
bare er en lille prik på bykortet.

”Når jeg er i København, er der en masse ydre mar-
kører for, hvem jeg er, fordi jeg færdes i nogle faste 
miljøer, hvor folk kender mig og kender mine ting. 
Det er på en eller anden måde i høj grad med til at 
samle en identitet,” siger han.

Og selvom det lige netop var det, Københavns snæv-
re miljøer og rollen som ’Theis Ørntoft’, han rejste 

væk fra for halvandet år siden, har han efterhånden 
indset, at det også har sine fordele at være en del af 
et stort netværk – og at have et navn.

”Min identitet har været mere udfl ydende hernede, 
og det har været lidt hårdt”, fortæller han. ”Jeg tror, 
det har noget at gøre med en anonymitet, som følger 
med, når man fl ytter væk fra alt, man kender - og 
det er hårdt at være anonym. Det vidste jeg ikke på 
forhånd. Jeg tror nærmere, mit mål var at have en-
somhed, eller hvad man nu skal sige, og så har jeg 
bare fundet ud af, at der er forskel på ensomhed og 
anonymitet. Og anonymitet er overhovedet ikke no-
get, jeg har brug for. Det er ensomheden.”

CHRISTINA YHMAN KAARSBERG
kandidatstuderende på dansk ved Københavns 
Universitet og redaktør på Reception

”

”



I Modernismens historie (2003) peger Gorm Larsen på 
en dansk prosamodernisme, som litteraturhistorisk 
set er blevet overskygget af den, af Torben Brostrøm 
defi nerede, lyriske modernisme. Brostrøms moder-
nismedefi nition har, ifølge Gorm Larsen, taget patent 
på det modernistiske begrebsapparat – en pointe, der 
ligger i naturlig forlængelse af den modernismedebat, 
som Koldingskolen, med Anne-Marie Mai og Anne 

Borup i spidsen, satte i gang omkring årtusindeskif-
tet. Af vigtige prosamodernister nævner Gorm Larsen 
Ulla Ryum, Cecil Bødker, Peer Hultberg, Poul Vad, 
Peter Seeberg og Svend Åge Madsen, hvis værker han 
karakteriserer som abstrakt prosamodernisme med 
klare paralleller til den franske le nouveau roman. 
Disse prosamodernistiske forfattere er ikke tidlige-
re blevet behandlet som en samlet prosamodernistisk 

unge Cecil Bødker,

pæn i tøjet på Ll. Skovgaard i 1963, da hun lige har modtaget en

(Arena?)pris.

Forlaget Arena var ikke kun en mandeklub forbeholdt 
forfattere som Peter Seeberg, Henrik Bjelke og Jens 
Smærup Sørensen. Ulla Ryums og Cecil Bødkers 
prosaeksperimenter fra 1960’erne var i lige så høj grad 
med til at udfordre romangenrens grænser. Desværre 
har litteraturhistorieskrivningen ikke givet de to 
forfatterinder den anerkendelse, de langt hen ad vejen 
fortjener. Det gør den nydannede litteraturhistoriske 
position Arena-modernisme nu noget ved.  

AF CHARLOTTE BRANDRUP

       Den    
        kvindelige 

Arena

Den unge Cecil Bødker på Ll. Skovgaard i 1963, da hun lige har modtaget en pris.
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og derfor er boghistorie og paratekstanalyse en vig-
tig del i analysen af Arena-modernistiske værker. Det 
er dog ikke en forudsætning, at en given tekst skal 
være udgivet på forlaget Arena for at kunne tale om 
et Arena-modernistisk værk, såvel som det ikke er alle 
Arena-udgivelser, der er Arena-modernistiske. 

Arena-modernisme defi neres, ifølge Rasmussen, ved 
en stor genrebevidsthed og eksperimenter med det 
æstetetiske udtryk. Disse eksperimenter kommer 
til udtryk gennem en omdefi nering af mimesis, op-
gør med kronologiske, narrative forløb, eksperimen-
ter med udsigelse og en bevidsthed om karakterer-
nes status som tekstlige konstruktioner. Tematisk be-
skæftiger de Arena-modernistiske romaner sig med 
identitets- og eksistenskrise, hvor dødens nærvær er 
en konstant spejlingsakse. Handlingen udspiller sig 
ofte i en grå, anonym hverdag, som den plotmæt-
tede, realistiske roman ikke har haft interesse for. 
Teksternes metarefl ekterende lag kommer til udtryk 
ved tematisering af kunst, hvor især romanens egen 
tilblivelsesproces bliver en del af fi ktionen. 

strømning, måske af den simple grund, at de vanske-
ligt lader sig placere inden for den danske modernis-
mekonstruktion – en modernismekonstruktion, der 
blev defi neret af Hans-Jørgen Nielsen i hans genera-
tionsantologi Eksempler fra 1968, og som til stadighed 
videreformidles i nyere litteraturhistorieskrivning 
og i opslagsværker som Gads Fagleksikon Litteratur 
(1982), Litteraturhåndbogen (1985) og Litteraturens veje 
(1996).

Anders Juhl Rasmussen, postdoc i nordisk litteratur 
på Københavns Universitet, forsøger i sin ph.d.-af-
handling, som netop er udkommet på Gyldendal, at 
vise, hvordan førnævnte forfattere, tilknyttet forlaget 
Arena, markerede en litterær position som alternativ 
til den dominerende konfrontationsmodernisme, an-
ført af kritikeren Torben Brostrøm. Rasmussen dan-
ner herpå en ny modernismekategori, som giver plads 
til de formeksperimenter, der i andre henseender fal-
der uden for den danske modernismekonstruktion. 
Arena-modernismen skal således, ifølge Anders Juhl 
Rasmussen, rehabilitere den prosamodernisme, sær-
ligt de romaneksperimenter, der udfoldede sig paral-
lelt med den modernistiske lyrik, og som var særligt 
knyttet til forlaget Arena. 
 I sin eksemplifi kation af Arena-modernismen 
analyserer Rasmussen værker af Hultberg, Vad og 
Seeberg sammen med værker af Per Højholt, Jens 
Smærup Sørensen og Henrik Bjelke. Men de to kvin-
delige forfattere, Cecil Bødker og Ulla Ryum, som 
Gorm Larsen nævner i Modernismens historie, mang-
ler stadig at få den prosamodernistiske æresoprejs-
ning, som de langt hen ad vejen fortjener.

ARENA-MODERNISME
Anders Juhl Rasmussen beskriver i sin ph.d.-a� and-
ling, hvordan Arena-modernisme er ”et forsøg på 
at sammentænke modernismebegrebet, genreteori 
og forlaget Arena på en ny måde.”(Rasmussen 2010: 
3). Denne modernisme konstruktion går på tværs af 
tidligere, traditionel epokal litteraturhistorieskriv-
ning og går også ud over den modale defi nition ved at 
have en helt konkret historisk-geografi sk forankring 
i et bestemt forlag. Arena positionerede sig i tre årti-
er som et ikkekommercielt forlag med plads til ekspe-
riment er, og med forlagsdimen sionen kommer bo-
gens fysiske mate rialitet i fokus som et vigtigt aspekt 
af det samlede kunstneriske udtryk. Arenas forfattere 
havde selv stor indfl ydelse på, hvilke illustrationer og 
oplysninger der skulle møde læseren i parateksterne, 

dermed også, hvor analysen af teksten skal tage sin 
begyndelse.
 De Arena-modernistiske værker beskrives som 
”heterogene helheder af enkeltdele, […] hvis ind-
byrdes relationer kan være svære at bestemme.” 
(Rasmussen 2010:5). Således ligner Spejl og Tilstanden 
Harley hinanden formmæssigt ved begge at være 
komponeret som dobbelttekster bestående af to for-
skellige dele, der fortælle teknisk og stilistisk adskiller 
sig, men indholdsmæssigt er knyttet så tæt sammen, 
at de udgør en helhed. Teksterne trækker både på ly-
rik og dramatik og overskrider derved de konventio-
nelle genre grænser. Tematisk arbejder begge roma-
ner med en eksistentiel identitets- og splittelsestema-
tik, som spejles i valget af dobbeltformen som æste-
tisk strategi. Formmæssigt eksperimenteres med ud-
sigelse, mimesis, kronologisk narrativitet og kausali-
tet. Teksterne er bevidst åbne for fortolkning, og den 
åbne tolkningssituation kræver en aktiv læser; en 
pointe, som formuleres direkte i Tilstanden Harleys 
bagsidetekst: ”Om svaret er givet a� ænger af hver 
enkelt læsers forhold til det skildrede.”

SPEJLBILLEDER
Den pointerede titel på Ulla Ryums roman indkredser 

GENRELØSE TVILLINGETEKSTER
Både Ulla Ryums Spejl (1962) og Cecil Bødkers 
Tilstanden Harley (1965) er udgivet på Arena og opfyl-
der næsten alle de parametre, som er defi nerende for 
Arena-modernismen. Går man til romanerne via en 
analyse af deres paratekster, er det karakteristisk, at 
ingen af dem har nogen genreangivelse, og at ingen af 
værkerne ligner en roman i traditionel mimetisk for-
stand. Fraværet af genreangivelse gør, at der ikke ska-
bes eksplicitte genreforventninger til teksten hos læ-
seren. I stedet signalerer det en åbenhed i forhold til 
konventionelle genrekategorier, og at prædikatet ro-
man ikke er dækkende for det foreliggende teksteks-
periment. For begge tekster gælder det, at paratek-
sten, særligt forsideillustration og bagsidetekst, for-
tolker og forlænger teksten. Herved sættes spørgs-
målstegn ved, hvor teksten begynder og hører op, og 

Om svaret er 
givet a� ænger 

af hver enkelt læsers 
forhold til det skildrede.”

Anders Juhl 
Rasmussen

Arena-modernisme. 
En position i 
dansk litteratur. 

Udkom i 2012
Gyldendal

”
I det hele taget 
er defi nitioner 
og kategorier 
problematiske, både 
hvad angår periodisering 
af litteraturhistorien, 
litterær kvalitet og køn.

”
Ole Sarvig, Ivan Malinovski  og Peter Seeberg kombinerer øl og litterær debat.
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Sprogligt og 
formelt gør 

romanen op med en 
realistisk mimesis og 
illustrerer i stedet, hvordan 
et spaltet subjekt, som 
har mistet fornemmelsen 
af tid, ser ud indefra.

præcist Spejls gennemgående spejlmetaforik, hvor de 
to tekstdele spejler hinanden. Med reference til pas-
sagen i Paulus Første Korintherbrev: ”Endnu ser vi 
i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til an-
sigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg ken-
de fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud” søger 
karaktererne at spejle sig i hinanden for at fi nde sig 
selv. Døden er det gådefulde spejl, som de ser livet re-
fl ekteret i, og hvor de søger kærlighed og genkendel-
se. Spejls første del er en kortere, kapitelinddelt pro-
satekst og er fortælleteknisk forholdsvis traditionel. 
Den er fortalt af en klassisk alvidende fortæller, som 
befi nder sig på afstand af det fortalte med et pano-
ramisk overblik over fortiden. Men hvor romanens 

”
første del holder sig inden for en realistisk ramme, 
forlader anden del virkeligheden og tager form som 
et absurdistisk drama med lyriske anstrøg i replikker-
ne. Handlingen løftes ud af en genkendelig verden 
til et abstrakt rum ”på kanten af virkeligheden”. Her 
træder den styrende fortæller et skridt tilbage og la-
der karakterernes egne stemmer stå alene uden for-
klarende kommentarer. Fortællerens forsvinden ud af 
værket skaber den åbne tolkningssituation, som bag-
sideteksten til Tilstanden Harley forbereder sin læser 
på. Hele handlingen i Spejl er nedsænket i en tåget, 
drømmeagtig stemning. Man fornemmer en masse 
uklare tråde og betydninger, men det er ikke muligt 
at gribe om teksten og få alt til at gå op i en højere 

sammen hængende tolkning.
 Skønt den danske prosamodernisme ikke er ble-
vet tildelt meget opmærksomhed, fi ndes den intro-
duceret både i Thomas Bredsdorff s Sære fortællere
(1967) og hos Søren Baggesen i Modernismen i dansk 
litteratur (1967). Baggesen karakteriserer Spejl som en 
kunstnerisk svag tekst, og videre peger Bredsdorff , 
i Sære Fortællere, på, at det muligvis er manglen på 
sammenhæng på romanens tematiske niveau, der lig-
ger til grund for værkets ”svage” karakter. Men ser 
man på værket ud fra en Arena-modernistisk optik, 
ligger det radikalt eksperimenterende i Spejl ikke på 
det tematiske plan, men i mødet mellem de to tekst-
dele, som på det fortælletekniske niveau illustrerer, 
hvordan den alvidende fortæller forvises fra fortæl-
lingen, når handlingen forlader den genkendelige vir-
kelighed. Med sin dobbeltstruktur står Spejl med det 
ene ben i en traditionel romanforståelse og det an-
det ben i det grænsesprængende, eksperimenteren-
de rum, og det er netop disse narrative og mimetiske 
brud inden for samme tekst, som gør Spejl interessant 
for Arena-modernismen.

SOM STRØMMENDE VAND 
I sammenligning er Spejl mindre eksperimente-
rende end Tilstanden Harley, som på mere eksem-
plarisk vis udfolder den modernistiske erkendelse. 
Identitetssplittelse danner grundlag for alle aspekter 
af Tilstanden Ha rley, både tematisk og æstetisk. Den 
navnløse hovedperson Harley er ikke en tydeligt af-
grænset og psykologisk genkendelig person, men, 
som titlen siger, en eksistentiel tilstand. I ordet til-
stand ligger en ophævelse af fremadskridende tid og 
handling; en tilstand er et uafgrænset kontinuum 
uden begyndelse og slutning. Sprogligt og formelt gør 
romanen op med en realistisk mimesis og illustre-
rer i stedet, hvordan et spaltet subjekt, som har mi-
stet fornemmelsen af tid, ser ud indefra. Handlingen 
kan ikke for klares logisk objektivt, fordi hele kompo-
sitionen er funderet i hovedpersonens mentalskade-
de logik. 
 Som i Spejl er der sprogligt og fortælletek-
nisk stor forskel på romanens to dele. Første del 
Trådformet er fortalt i tredjeperson i et lyrisk fortæt-
tet, sansende sprog, hvis poetiske karakter står i stærk 
kontrast til den nøgterne, ræsonnerende stil hos jeg-
fortælleren i anden del Armløs og benløs. Det fl yden-
de identitetsbegreb i Tilstanden Harley iscenesæt-
tes æstetisk gennem en række vandmetaforer, hvor 
alting fl yder sammen, og Harley til slut selv går i 

Billede taget på Arena subpub i Nansensgade. 
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selv. Døden er det gådefulde spejl, som de ser livet re-
fl ekteret i, og hvor de søger kærlighed og genkendel-

første del er en kortere, kapitelinddelt pro-
satekst og er fortælleteknisk forholdsvis traditionel. 
Den er fortalt af en klassisk alvidende fortæller, som 
befi nder sig på afstand af det fortalte med et pano-
ramisk overblik over fortiden. Men hvor romanens 

”
første del holder sig inden for en realistisk ramme, 
forlader anden del virkeligheden og tager form som 
et absurdistisk drama med lyriske anstrøg i replikker-
ne. Handlingen løftes ud af en genkendelig verden 
til et abstrakt rum ”på kanten af virkeligheden”. Her 
træder den styrende fortæller et skridt tilbage og la-
der karakterernes egne stemmer stå alene uden for-
klarende kommentarer. Fortællerens forsvinden ud af 
værket skaber den åbne tolkningssituation, som bag-
sideteksten til Tilstanden Harley forbereder sin læser Tilstanden Harley forbereder sin læser Tilstanden Harley
på. Hele handlingen i Spejl er nedsænket i en tåget, 
drømmeagtig stemning. Man fornemmer en masse 
uklare tråde og betydninger, men det er ikke muligt 
at gribe om teksten og få alt til at gå op i en højere 

sammen hængende tolkning.
 Skønt den danske prosamodernisme ikke er ble-
vet tildelt meget opmærksomhed, fi ndes den intro-
duceret både i Thomas Bredsdorff s 
(1967) og hos Søren Baggesen i 
litteratur 
kunstnerisk svag tekst, og videre peger Bredsdorff , 
i Sære Fortællere
sammenhæng på romanens tematiske niveau, der lig-
ger til grund for værkets ”svage” karakter. Men ser 
man på værket ud fra en Arena-modernistisk optik, 
ligger det radikalt eksperimenterende i 
det tematiske plan, men i mødet mellem de to tekst-
dele, som på det fortælletekniske niveau illustrerer, 
hvordan den alvidende fortæller forvises fra fortæl-
lingen, når handlingen forlader den genkendelige vir-
kelighed. Med sin dobbeltstruktur står 
ene ben i en traditionel romanforståelse og det an-
det ben i det grænsesprængende, eksperimenteren-
de rum, og det er netop disse narrative og mimetiske 
brud inden for samme tekst, som gør 
for Arena-modernismen.

SOM STRØMMENDE VAND 
I sammenligning er 
rende end 
plarisk vis udfolder den modernistiske erkendelse. 
Identitetssplittelse danner grundlag for alle aspekter 
af Tilstanden Ha rley
navnløse hovedperson Harley er ikke en tydeligt af-
grænset og psykologisk genkendelig person, men, 
som titlen siger, en eksistentiel tilstand. I ordet til-
stand ligger en ophævelse af fremadskridende tid og 
handling; en tilstand er et uafgrænset kontinuum 
uden begyndelse og slutning. Sprogligt og formelt gør 
romanen op med en realistisk mimesis og illustre-
rer i stedet, hvordan et spaltet subjekt, som har mi-
stet fornemmelsen af tid, ser ud indefra. Handlingen 
kan ikke for klares logisk objektivt, fordi hele kompo-
sitionen er funderet i hovedpersonens mentalskade-
de logik. 
 Som i 
nisk stor forskel på romanens to dele. Første del 
Trådformet
tet, sansende sprog, hvis poetiske karakter står i stærk 
kontrast til den nøgterne, ræsonnerende stil hos jeg-
fortælleren i anden del 
de identitetsbegreb i 
tes æstetisk gennem en række vandmetaforer, hvor 
alting fl yder sammen, og Harley til slut selv går i 



opløsning og fyldes af vand. Vandbillederne bliver en 
tematisk pendant til sprogets strømmende karakter, 
der fl yder af sted uden ophold. Hvor de sammenfl y-
dende identiteter i Trådformet vises billedligt, beskri-
ves disse nærmest programmatisk gennem jegfortæl-
lerens klart formulerede selvindsigt om sin ”ægfor-
mede dobbelteksistens” i Armløs og benløs.

OPLØSNING AF KØNNENES GRÆNSER
Overskridelsen af identitetsgrænser sættes også 
i spil i forhold til kønsidentifi cerende træk. 
Hovedpersonen Harley møder første gang Alberte 
ved hendes mystiske hjem, ”hvor faderen er mor for 
en søn der er datter”. Alberte beskrives som en karl 
med ”mandfolkelår” og ”mandfolke fødder”, mens 
hendes far modsat karakteriseres som en ”lille dame 
med spinkle damefi ngre” og ”små, dansende fød-
der”. Det er på grund af det kønsoverskridende, at 
Harley tiltrækkes af Alberte. Da hun begynder at ind-
tage kvindelige træk og vil fastholde dem i en køn-
snorm, fl ygter han fra hende og deres ufødte barn, li-
gesom han fl ygter fra ethvert forsøg på forankring og 
fastholdelse. 
 Også Spejl eksperimenterer med kønsudtryk. 
Karakteren David Mark har en ”balletdansers lette 
holdning” og en lille, feminin krop, som volder ham 
mange identitetskvaler. I en sidebemærkning næv-
nes, at Judith Spell stryger sit korte hår væk, mens 
David Mark kigger impo-
neret på hendes musku-
løse hænder. Som et led i 
destabiliseringen af køn-
snormer er det muligt at 
læse et uforløst homosek-
suelt begær hos Johanne 
Songe, tydeliggjort i en 
drøm fra barndommen, 
hvor hun kysser sin ven-
inde. Relationen og den 
latente tiltrækning, der 
eksisterer mellem Judith 
Spell og Johanne Songe, 
står uklar hen, og det 
er den feminine David 
Mark, som Johanne Songe retter sit bevidste begær 
efter. Romanernes overskridelse af kønsnormer kor-
relerer med de formelle overskridelser af genrekon-
ventioner, som på et mere generelt plan indskriver sig 
i Arena-modernismens udvidelse af de traditionelle 
grænser.

DA KVINDERNE KOM IND FRA KULDEN
Anders Juhl Rasmussen omtaler sine udvalgte Arena-
modernistiske værker som en modernistisk kanon 
(Rasmussen 2010: 3). Ligestilling mellem repræsenta-
tionen af forfatternes køn er bevidst ikke en faktor i 
udvælgelsen fra hans side. Valget er baseret på, hvor-
vidt værkerne er r epræsentative i forhold til de æste-
tiske parametre. Dog er det påfaldende, at de vær-
ker, der er mest repræsentative og kanonkvalifi cere-
de, er skrevet af mænd, skønt Rasmussen nævner Ulla 
Ryum og Cecil Bødker som sammenlignelige med de-
res mandlige Arena-kolleger. I det hele taget er defi -
nitioner og kategorier problematiske, både hvad an-
går periodisering af litteraturhistorien, litterær kvali-
tet og køn. Men defi nitioner er en forudsætning for at 
kunne arbejde med litteratur, og Arena-modernisme 
som en litteraturhistorisk position i dansk litteratur 
giver nu mulighed for at rehabilitere prosamoderni-
stiske værker, som ikke har kunnet placeres inden for 
de givne modernismedefi nitioner. Dermed kan en 
marginaliseret modernistisk forfatter som Ulla Ryum 
(re)positioneres inden for en modernismekatego-
ri, som ikke tidligere har eksisteret, selv om hun må-
ske ikke er den mest typiske og repræsentative Arena-
modernist. Tilstanden Harleys eksperimenter er i hø-
jere grad gennemført på alle romanens niveauer og 
eksemplarisk i forhold til Anders Juhl Rasmussens 
defi nition af Arena-modernisme, hvorfor man kan 

undre sig over, at Bødker ikke får en mere central 
plads i Rasmussens a� andling. Dog, med Arena-
modernismen har Ulla Ryum og Cecil Bødker nu fået 
den prosamodernistiske plads i litteraturhistorien, de 
fortjener.
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Hvor er det bare Lone Hørslevsk, kan man vrænge. 
Denne musikalske ordleg fra et både energisk pludrende 
og personligt polyfont jeg, der ironiserer og stiller 
spørgsmål som: Hvornår er et menneske lykkeligt?

AF ANNA MØLLER

når jeg siger at jeg
slukkede min fryser forleden. En
masse vand løb ud på mit gulv, 
løb over, løb ud, det er
ikke med vilje
jeg taler for meget, jeg ved det lø-
ber over, løber af med mig,
          jeg
fortæller dig altid for meget! 
(…)

Ordene strømmer – som vandet fra fryseren – ud 
med en næsten organisk kraft, hvor stavelserne hæg-
tes på hinanden og i en lind strøm fører digtet frem-
ad. Ligesom ordenes associationskraft fungerer digte-
ne som afsæt for hinanden, og de er til stadighed på 
vej et sted hen. Aldrig blivende. Den bevægelighed gi-
ver lyrikken og sproget liv – et både pludrende og rå-
bende liv, der visse steder rummer samme energiske 
og ligefrem rablende eller næsten vrængende tone, 
som man fandt i Hørslevs tidlige digtsamlinger – må-
ske især Ærgerligt, ærgerligt (2003) og Lige mig (2007). 
 I ”Jeg ved godt jeg taler om mig selv” fi nder man 
også den sproglige musikalitet, der har gjort Lone til 

Et postkort stemplet i Laos sætter indirekte en digt-
samling i gang. Her er seksuelle fi nanskriser og ulyk-
kelig KÆRLIGHED, børneorm samt frysere, der løber 
over med ord. Anmeldelsens mundrette titel er taget 
fra et af Lone Hørslevs (f. 1974) nye digte, nemlig ”Der 
fi ndes større problemer end mine”. Netop den ind-
sigt synes at være gennemgående. Oplevelsen af, at 
ens indre liv og kærlighedskriser ikke bare modsva-
res, men overgås af deprimerende realiteter og af di-
skrepansen mellem en slags kaotisk realitet og fan-
tasiens helle. På den ene side tiggende hjemløse i s-
toget – på den anden side barnets lege, gåder og for-
tabelse, og midt i det jegets egen uforståenhed over 
for det ubarmhjertige: At der er så langt fra bar-
nets kærlige associationer til virkelighedens kaos og 
uretfærdighed. 
 Hørslev udtaler den menneskelige smerte med 
musikalsk-rundede læber, hvor det konkrete fun-
gerer som afsæt for nogle store sandheder. Som når 
hun indleder digtet ”Jeg ved godt jeg taler om mig 
selv” med følgende humoristiske, smittende og både 
sprogligt og tematisk set iscenesatte tekst :

Jeg ved godt jeg taler om mig selv

Hold drømmene
lige i munden, Lone 

Illustrationer af Rikke Bakman
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Hold drømmene
lige i munden, Lone



en af Danmarks bedste digtoplæsere – og så god, at 
hun i duoen Mouritz/Hørslev har udgivet fl ere vellyk-
kede plader i den ellers ret svære disciplin ’digt mø-
der melodi og bliver til musik’.  I den nedskrevne lyrik 
fi nder ordenes lydlighed deres rytme og dans i genta-
gelser og i distinkte vokalers koblen sig til hinanden. 
Som når det længere nede i føromtalte digt hedder:

Som isblokke oppe 
i Østgrønland brækker af for-
di indlandsisen smelter, er
noget inden i mig sat fri. Tæl til 
ti! Det er en vild energi og
DET der ikke er smeltet og væk, det
hakker jeg af
med en kniv. (…)

Tredje strofes trykstærke i’er hægter sig på hinanden 
og danner i digtets vibreren en stærk tonestige, som 
læseren kan danse med på

TYPISK LONE
Som sådan er La’ os en typisk Lone Hørslevsk samling. 
Ikke bare en musikalsk leg med dagligdagens sprog, 
der næsten forlanger at blive læst højt, men også en 
samling digte, der er selvudstillende og som ironiserer 
over, hvor svært det er at være et VELFUNGERENDE 
menneske midt i ødelagte forhold og kaotisk verdens-
økonomi. Netop VERSALERNE bruges fl ittigt, hver 
gang en sproglig kliché nærmer sig, og Lones humor 
ligger da også i sprængningen af det forventelige, 
hvor selvironien driver fra væggen. 
 Det er imidlertid ikke det eneste, der driver fra 
væggene, for som i enhver Lone-lyrik er der rigeligt 
med seksuelle billeder. Forfatteren har alle dage haft 

en lidt fræk – for ikke at sige sjofel – tone, og den le-
ver hun helt ud i afsnittet om den seksualiserede fi -
nanskrise. Her i digtet ”Ungdomsarbejdsløsheden”:

Ungdomsarbejdsløsheden læ-
ner sig tungt ind over dig
og kysser dig på halsen og hvi-
sker at gu’ fanden skal I
kneppe. Det har Ungdomsarbejdsløsheden 
haft lyst til i 
timevis, siger den og forsøger at åbne din bh.

De fem små sexdigte er virkelig godt ramt i både tone 
og ide, for naturligvis viser Ungdomsarbejdsløsheden 
sig at være et punkerlignende og lettere aggressivt be-
kendtskab. Oplagte til oplæsning og næsten ustyrligt 
morsomme til tider. Den konstante og insisterende 
bevægelighed, som fi ndes i Hørslevs litterære former 
og som gør, at digtet aldrig står stille, går igen i La’ os’ 
tematik. Hørslevs jeg er på sin vis blevet voksen, men 
fortsætter sin barnlige og fantasifulde tilgang til ver-
den gennem barnets associationer og spørgsmål og 
via Rikke Bakmans illustrationer med naivistiske por-
trætter og situationer fra teksterne. Et foto fra olde-
morens hjem på Frederiksberg går igen fl ere steder i 
teksterne, der på sin vis beskæftiger sig med abstrak-
te begreber som det fi nit afsluttede gennem ikke bare 
lyrikkens stadige dynamik, men gennem en tematisk 
og konkret opholden sig ved den aldrig stoppende be-
vægelse i slægtens udvikling.
Endnu en Lone til samlingen.

ANNA MØLLER (f. 1984) er cand.mag. i dansk 
og fi losofi  fra Københavns Universitet og arbej-
der som sognemedhjælper i Trinitatis Natkirke. 

Ordene strømmer 
– som vandet fra 

fryseren – ud over det hele 
med en næsten organisk 
kraft, hvor stavelserne tager 
hinanden og i lind strøm 
bevæger digtet fremad. 
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en af Danmarks bedste digtoplæsere – og så god, at 
hun i duoen Mouritz/Hørslev har udgivet fl ere vellyk-
kede plader i den ellers ret svære disciplin ’digt mø-
der melodi og bliver til musik’.  I den nedskrevne lyrik 
fi nder ordenes lydlighed deres rytme og dans i genta-
gelser og i distinkte vokalers koblen sig til hinanden. 
Som når det længere nede i føromtalte digt hedder:

Tredje strofes trykstærke i’er hægter sig på hinanden 
og danner i digtets vibreren en stærk tonestige, som 

en typisk Lone Hørslevsk samling. 
Ikke bare en musikalsk leg med dagligdagens sprog, 
der næsten forlanger at blive læst højt, men også en 
samling digte, der er selvudstillende og som ironiserer 
over, hvor svært det er at være et VELFUNGERENDE 
menneske midt i ødelagte forhold og kaotisk verdens-
økonomi. Netop VERSALERNE bruges fl ittigt, hver 
gang en sproglig kliché nærmer sig, og Lones humor 
ligger da også i sprængningen af det forventelige, 

 Det er imidlertid ikke det eneste, der driver fra 
væggene, for som i enhver Lone-lyrik er der rigeligt 
med seksuelle billeder. Forfatteren har alle dage haft 

en lidt fræk – for ikke at sige sjofel – tone, og den le-
ver hun helt ud i afsnittet om den seksualiserede fi -
nanskrise. Her i digtet ”Ungdomsarbejdsløsheden”:

Ungdomsarbejdsløsheden læ-
ner sig tungt ind over dig
og kysser dig på halsen og hvi-
sker at gu’ fanden skal I
kneppe. Det har Ungdomsarbejdsløsheden 
haft lyst til i 
timevis, siger den og forsøger at åbne din bh.

De fem små sexdigte er virkelig godt ramt i både tone 
og ide, for naturligvis viser Ungdomsarbejdsløsheden 
sig at være et punkerlignende og lettere aggressivt be-
kendtskab. Oplagte til oplæsning og næsten ustyrligt 
morsomme til tider. Den konstante og insisterende 
bevægelighed, som fi ndes i Hørslevs litterære former 
og som gør, at digtet aldrig står stille, går igen i La’ os’ 
tematik. Hørslevs jeg er på sin vis blevet voksen, men 
fortsætter sin barnlige og fantasifulde tilgang til ver-
den gennem barnets associationer og spørgsmål og 
via Rikke Bakmans illustrationer med naivistiske por-
trætter og situationer fra teksterne. Et foto fra olde-
morens hjem på Frederiksberg går igen fl ere steder i 
teksterne, der på sin vis beskæftiger sig med abstrak-
te begreber som det fi nit afsluttede gennem ikke bare 
lyrikkens stadige dynamik, men gennem en tematisk 
og konkret opholden sig ved den aldrig stoppende be-
vægelse i slægtens udvikling.
Endnu en Lone til samlingen.

ANNA MØLLER (f. 1984) er cand.mag. i dansk ANNA MØLLER (f. 1984) er cand.mag. i dansk ANNA MØLLER
og fi losofi  fra Københavns Universitet og arbej-
der som sognemedhjælper i Trinitatis Natkirke. 
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Det er som om det ligger et iskaldt, tynt teppe av 
nysnø over denne dempede fortellingen om Eva og 
Simons ekteskap i Dager i Stillhetens historie. I ro-
manen møter man en eldre kvinne, Eva, som er 
gift med Simon som begynner å bli dement. For hi-
storien om Eva og Simon mottok norske Merete 
Lindstrøm både Nordisk råds litteraturpris og kri-
tikerprisen i år. Lindstrøm er kanskje mest kjent 
for sine noveller, og en av hennes novellesamlinger, 
Gjestene, ble også nominert til Nordisk råds littera-
turpris I 2008. 
 Det er gjennom Evas stemme og perspektiv 
vi blir fortalt historien om hennes og Simons ek-
teskap. Det er påfallende hvor nøktern og behersket 
Evas stemme er. Den er pragmatisk uten noen særlig 

Dager i 
stillhetens 
historie

AF KRISTIN BUVIK SIVERTSEN

I Dager i Stillhetens historie møter man hovedpersonen 
Evas fortettede og nøkterne fortelling om et samliv 
preget av fortielse. Selv om Merethe Lindstrøms 
roman åpner for en refl eksiv lydhørhet, grenser 
den dvelende tonen nesten til det irriterende.

form for sentimentalitet eller emosjonelle utbrudd:  

Jeg har blitt en av disse kvinnene som ser verden 
fra busseter, fra ut gjennom vinduer. Fra park-
benker og venteværelser. Jeg forstyrrer ingen og 
vil ikke bli forstyrret. Jeg kan gå hvor jeg vil uten 
å være påtrengende, kroppen min er knapt syn-
lig i en gruppe mennesker, jeg er verken tykk eller 
tynn, verken lavmælt eller høyrøstet. Burde jeg 
gjøre mer av meg?

Måten Eva uttrykker seg på, gjenspeiler følelsen hun 
har av å være bortimot usynlig. Dette er imidlertid 
ikke en posisjon eller tilstand hun egentlig er mis-
fornøyd med. Hun uttrykker for eksempel lettelse 
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Det er som om det ligger et iskaldt, tynt teppe av 
nysnø over denne dempede fortellingen om Eva og 
Simons ekteskap i Dager i Stillhetens historie. I ro-
manen møter man en eldre kvinne, Eva, som er 
gift med Simon som begynner å bli dement. For hi-
storien om Eva og Simon mottok norske Merete 
Lindstrøm både Nordisk råds litteraturpris og kri-
tikerprisen i år. Lindstrøm er kanskje mest kjent 
for sine noveller, og en av hennes novellesamlinger, 
Gjestene, ble også nominert til Nordisk råds littera-
turpris I 2008. 
 Det er gjennom Evas stemme og perspektiv 
vi blir fortalt historien om hennes og Simons ek-
teskap. Det er påfallende hvor nøktern og behersket 
Evas stemme er. Den er pragmatisk uten noen særlig 

Dager i 
stillhetens 
historie

AF KRISTIN BUVIK SIVERTSEN

I Dager i Stillhetens historie møter man hovedpersonen 
Evas fortettede og nøkterne fortelling om et samliv 
preget av fortielse. Selv om Merethe Lindstrøms 
roman åpner for en refl eksiv lydhørhet, grenser 
den dvelende tonen nesten til det irriterende.

form for sentimentalitet eller emosjonelle utbrudd:  

Jeg har blitt en av disse kvinnene som ser verden 
fra busseter, fra ut gjennom vinduer. Fra park-
benker og venteværelser. Jeg forstyrrer ingen og 
vil ikke bli forstyrret. Jeg kan gå hvor jeg vil uten 
å være påtrengende, kroppen min er knapt syn-
lig i en gruppe mennesker, jeg er verken tykk eller 
tynn, verken lavmælt eller høyrøstet. Burde jeg 
gjøre mer av meg?

Måten Eva uttrykker seg på, gjenspeiler følelsen hun 
har av å være bortimot usynlig. Dette er imidlertid 
ikke en posisjon eller tilstand hun egentlig er mis-
fornøyd med. Hun uttrykker for eksempel lettelse 



over at hun ikke lenger er pen eller vakker, noe hun 
selv mener hun var en kort periode da hun var ung. 
Eva vil slippe å være vakker, slippe å bli bedømt på 
grunnlag av noe hun ikke har kontroll over eller har 
valgt selv. På samme måte som Eva syns hennes for-
henværende skjønnhet var distraherende, kan det 
virke som om dette også gjelder hennes egen fortel-
lermåte som har få utbroderinger og enkle beskri-
velser. Hennes fortelling forfører ikke. 

STILLHETENS HISTORIE

Tausheten hans kom gradvis over noen måneder, 
et halvt år. Han sier kanskje takk for maten el-
ler ha det. Han er blitt formell som en hotellgjest, 
tilsynelatende kald som en tilfeldig passasjer du 
kommer borti på bussen.

Gjennom sindige beskrivelser gjenfortelles ekteska-
pet mellom Eva og Simon som de siste par årene har 
vært preget av at Simon gradvis har blitt taus. Legen 
forklarer det som et alderdomstegn, en form for de-
mens, men Eva oppfatter det nesten som en villet 
stumhet, en villet isolasjon fra omverden. Forholdet 
deres har alltid vært preget av stillhet og tilbakehol-
delse. Men med Simons nye tilstand er huset de bor i 
blitt fullstendig taust, og et sted der Eva konstant er 
alene med sine egne minner og tanker.
 Evas liv og fortelling struktureres rundt noen 
få hendelser som analyseres og bindes sammen til 
nettopp en stillhetens historie. De ulike hendelse-
ne henger sammen og bygger hverandre opp, men 

blir aldri egentlig forløst. Den første hendelsen som 
presenteres i boka er det Eva kaller «Episoden».  
Episoden skjedde for mange år siden da Evas og 
Simons døtre var små. En mann ringte på døra 
mens Eva var alene hjemme med barna. Mannen 
kom inn, hun forstod ikke helt hva han ville, og 
prøvde til slutt å gi ham noen penger så han skul-
le gå. Til slutt forlot han også huset. Denne episo-
den beskrives slik at man forventer et klimaks som 
egentlig aldri kommer, som Eva selv påpeker er : 
«Episoden [er] forventningen om noe mer».  Evas 
benevning av hendelsen som «Episoden»  knytter 
hun til den greske betydningen der ordet både betyr 
diskontinutitet og samtidig inngang. Denne epioso-
den krever en avslutning eller en oppklaring, men 
Eva får aldri vite mer om hvem denne mannen er el-
ler hvorfor han ringte på hennes dør. I teksten blir 
imidlertid «Episoden» en inngang til historien om 
Evas bortadopsjon av sin førstefødte sønn som hun 
fi kk veldig ung. Mannen i «Episoden» var på samme 
alder som det sønnen hennes ville ha vært. Episoden 
initierer dermed en refl eksjon rundt Evas sønn og 
hans liv uten henne. 
 Det andre temaet Eva stadig vender tilbake til 
er Simons bakgrunn, hans tysk- jødiske opprinnelse 
og hans sorg over at store deler av familien hans ble 
tatt av dage i holocaust.  Simons sorg er noe som Eva 
gjennom hele ekteskapet har forsøkt å holde unna 

familien. Ved siden av å ikke fortelle sine døtre om 
Evas sønn, forteller de heller ikke om farens bak-
grunn. På den måten blir tausheten også et struk-
turerende motiv i romanen, både gjennom Simons 
stadig minkende kommunikasjon med sin kone, og 
gjennom den stillheten og fortielsen som ligger til 
grunn for familielivet.  Marija, hushjelpen som Eva 
og Simon ansatte etter at døtrene er voksne, utfor-
drer Simon og Evas ekteskaps grunnlag. Marija er 
latvisk og tilfører ny energi  til Eva og Simons ek-
teskap. Forbindelsen mellom Simon, Marija og Eva 
nærmer seg mer et vennskap enn et arbeidsforhold. 

De drar i teateret sammen, og stillheten som omgir 
Simon og Evas ekteskap brytes opp av Marijas følel-
sesladde fortellinger fra sitt eget liv. Forholdet mel-
lom Eva og Simon og Marija forpurres imidlertid 
når Marija viser seg å ha antisemittiske holdninger. 
Marijas holdning oppfattes som et svik og som en 
slags straff  for at Eva og Simon valgte å slippe noen 
inn i hjemmet: 

Jeg satte meg ned på stolen fordi jeg like før had-
de reist meg som om jeg ville stoppe det som var 
i gang, at det kunne avverges med en slik beve-
gelse, men det kunne det jo ikke, og da jeg inn-
så det, samtidig som jeg innså hva det var som 
hadde skjedd, lot jeg meg altså falle, uten mot-
stand ned på stolen og det kjentes som et rapp 
da setet traff  bakenden min. Som en straff . 

Med Marijas svik får de bekreftet at deres fortien-
de og proteksjonistiske strategi som de har oppret-
tholdt i alle disse årene er den tryggeste. 
 Det er disse temaene Evas fortelling sirk-
ler rundt og som hun vekselsvis dykker ned i. 
Fortellingen er strukturert på den måten at fortel-
lerstemmen antyder en hendelse, som vi får et ufull-
stendig bilde av, for så å vende tilbake til det samme 
temaet, eller den samme hendelsen senere i roma-
nen. På den måten speiler romanens struktur og det 
dvelende og gjentagende språket i romanen den re-
petative og assosiative måten en person forteller om 
sitt eget liv. Romanens struktur og språk refl ekterer 
også Evas nøkterne og analytiske  disposisjon, noe 
Eva påpeker var en grunnleggende forskjell på hen-
ne og Simon: 

Vi klarte ikke godta det. Denne manglende ev-
nen til å godta noe vesentlig med hverandre. 
Min manglende evne til å erkjenne sorgen hans, 
og han som ikke kunne akseptere mitt fravær 
av sorg, anger. Han ville jeg skulle fortelle hi-
storien om barnet, kjærligheten til gutten jeg 
ga fra meg. Det er ikke min historie, sa jeg. 

Den grunnløse sorgen til Simon og hans families 
brutale skjebne kontrasteres med fortellerstemmens 
nøkterne stemme og fortelling. Simons insistering 
på at Eva må føle sorg, så hun kan forstå hans, opp-
leves som en tvangstrøye for henne, og som hun sier 

” ...når Simon blir 
syk står Eva alene igjen 
med et liv som ingen 
andre kjenner til. Det 
er ikke bare Simon som 
blir borte i sykdommen, 
men også hun som 
subjekt forsvinner i 
tausheten fra mannen.

” Lindstrøm både 
tematiserer og uttaler en 
grunnleggende erfaring 
av at et liv unndrar seg et 
strukturen i et tradisjonelt 
eller aristotelisk plot, det 
har ikke nødvendigvis et 
tydelig høydepunkt, eller 
en sammenfattende og 
oppklarende avslutning.
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over at hun ikke lenger er pen eller vakker, noe hun 
selv mener hun var en kort periode da hun var ung. 
Eva vil slippe å være vakker, slippe å bli bedømt på 
grunnlag av noe hun ikke har kontroll over eller har 
valgt selv. På samme måte som Eva syns hennes for-
henværende skjønnhet var distraherende, kan det 
virke som om dette også gjelder hennes egen fortel-
lermåte som har få utbroderinger og enkle beskri-

Tausheten hans kom gradvis over noen måneder, 
et halvt år. Han sier kanskje takk for maten el-
ler ha det. Han er blitt formell som en hotellgjest, 
tilsynelatende kald som en tilfeldig passasjer du 

Gjennom sindige beskrivelser gjenfortelles ekteska-
pet mellom Eva og Simon som de siste par årene har 
vært preget av at Simon gradvis har blitt taus. Legen 
forklarer det som et alderdomstegn, en form for de-
mens, men Eva oppfatter det nesten som en villet 
stumhet, en villet isolasjon fra omverden. Forholdet 
deres har alltid vært preget av stillhet og tilbakehol-
delse. Men med Simons nye tilstand er huset de bor i 
blitt fullstendig taust, og et sted der Eva konstant er 

 Evas liv og fortelling struktureres rundt noen 
få hendelser som analyseres og bindes sammen til 
nettopp en stillhetens historie. De ulike hendelse-
ne henger sammen og bygger hverandre opp, men 

blir aldri egentlig forløst. Den første hendelsen som 
presenteres i boka er det Eva kaller «Episoden».  
Episoden skjedde for mange år siden da Evas og 
Simons døtre var små. En mann ringte på døra 
mens Eva var alene hjemme med barna. Mannen 
kom inn, hun forstod ikke helt hva han ville, og 
prøvde til slutt å gi ham noen penger så han skul-
le gå. Til slutt forlot han også huset. Denne episo-
den beskrives slik at man forventer et klimaks som 
egentlig aldri kommer, som Eva selv påpeker er : 
«Episoden [er] forventningen om noe mer».  Evas 
benevning av hendelsen som «Episoden»  knytter 
hun til den greske betydningen der ordet både betyr 
diskontinutitet og samtidig inngang. Denne epioso-
den krever en avslutning eller en oppklaring, men 
Eva får aldri vite mer om hvem denne mannen er el-
ler hvorfor han ringte på hennes dør. I teksten blir 
imidlertid «Episoden» en inngang til historien om 
Evas bortadopsjon av sin førstefødte sønn som hun 
fi kk veldig ung. Mannen i «Episoden» var på samme 
alder som det sønnen hennes ville ha vært. Episoden 
initierer dermed en refl eksjon rundt Evas sønn og 
hans liv uten henne. 
 Det andre temaet Eva stadig vender tilbake til 
er Simons bakgrunn, hans tysk- jødiske opprinnelse 
og hans sorg over at store deler av familien hans ble 
tatt av dage i holocaust.  Simons sorg er noe som Eva 
gjennom hele ekteskapet har forsøkt å holde unna 

familien. Ved siden av å ikke fortelle sine døtre om 
Evas sønn, forteller de heller ikke om farens bak-
grunn. På den måten blir tausheten også et struk-
turerende motiv i romanen, både gjennom Simons 
stadig minkende kommunikasjon med sin kone, og 
gjennom den stillheten og fortielsen som ligger til 
grunn for familielivet.  Marija, hushjelpen som Eva 
og Simon ansatte etter at døtrene er voksne, utfor-
drer Simon og Evas ekteskaps grunnlag. Marija er 
latvisk og tilfører ny energi  til Eva og Simons ek-
teskap. Forbindelsen mellom Simon, Marija og Eva 
nærmer seg mer et vennskap enn et arbeidsforhold. 

De drar i teateret sammen, og stillheten som omgir 
Simon og Evas ekteskap brytes opp av Marijas følel-
sesladde fortellinger fra sitt eget liv. Forholdet mel-
lom Eva og Simon og Marija forpurres imidlertid 
når Marija viser seg å ha antisemittiske holdninger. 
Marijas holdning oppfattes som et svik og som en 
slags straff  for at Eva og Simon valgte å slippe noen 
inn i hjemmet: 

Jeg satte meg ned på stolen fordi jeg like før had-
de reist meg som om jeg ville stoppe det som var 
i gang, at det kunne avverges med en slik beve-
gelse, men det kunne det jo ikke, og da jeg inn-
så det, samtidig som jeg innså hva det var som 
hadde skjedd, lot jeg meg altså falle, uten mot-
stand ned på stolen og det kjentes som et rapp 
da setet traff  bakenden min. Som en straff . 

Med Marijas svik får de bekreftet at deres fortien-
de og proteksjonistiske strategi som de har oppret-
tholdt i alle disse årene er den tryggeste. 
 Det er disse temaene Evas fortelling sirk-
ler rundt og som hun vekselsvis dykker ned i. 
Fortellingen er strukturert på den måten at fortel-
lerstemmen antyder en hendelse, som vi får et ufull-
stendig bilde av, for så å vende tilbake til det samme 
temaet, eller den samme hendelsen senere i roma-
nen. På den måten speiler romanens struktur og det 
dvelende og gjentagende språket i romanen den re-
petative og assosiative måten en person forteller om 
sitt eget liv. Romanens struktur og språk refl ekterer 
også Evas nøkterne og analytiske  disposisjon, noe 
Eva påpeker var en grunnleggende forskjell på hen-
ne og Simon: 

Vi klarte ikke godta det. Denne manglende ev-
nen til å godta noe vesentlig med hverandre. 
Min manglende evne til å erkjenne sorgen hans, 
og han som ikke kunne akseptere mitt fravær 
av sorg, anger. Han ville jeg skulle fortelle hi-
storien om barnet, kjærligheten til gutten jeg 
ga fra meg. Det er ikke min historie, sa jeg. 

Den grunnløse sorgen til Simon og hans families 
brutale skjebne kontrasteres med fortellerstemmens 
nøkterne stemme og fortelling. Simons insistering 
på at Eva må føle sorg, så hun kan forstå hans, opp-
leves som en tvangstrøye for henne, og som hun sier 

” Lindstrøm både 
tematiserer og uttaler en 
grunnleggende erfaring 
av at et liv unndrar seg et 
strukturen i et tradisjonelt 
eller aristotelisk plot, det 
har ikke nødvendigvis et 
tydelig høydepunkt, eller 
en sammenfattende og 
oppklarende avslutning.



MERETHE LINDSTRØM  (f. 1963) kommer fra 
Bergen. Hun debuterede med novellesamlingen 
Sexorcisten og andre fortellinger (1983) og  har også 
tidligere været indstillet til Nordisk Råds litteraturpris 
i 2008 med novellesamlingen Gjestene (2007)

er ikke sorgen en del av hennes historie eller person-
lighet. Man fristes dermed til å spørre; hva er egent-
lig Evas historie?
 Til tross for Evas nøkternhet og pragmatiske 
tilnærming, er den stadige tilbakevendelsen til de 
nevnte temaene en indikasjon på  den sorgen og føl-
somheten som Simon etterlyste. Hele historien for-
telles i fortid om et liv som allerede har blitt levd og 
det er kun ved å gjenfortelle sin historie med ekte-
mannen at Eva fortsatt kan ha en relasjon til ham. 
Det er kun Simon og Eva som kjenner til historien 
om deres ekteskap, men når Simon blir syk står Eva 

alene igjen med et liv som ingen andre kjenner til. 
Det er ikke bare Simon som blir borte i sykdommen, 
men også hun som subjekt forsvinner i tausheten fra 
mannen. 

IRRITERENDE REALISME
Møtet med Eva er nesten irriterende. Jeg blir oppgitt 
over at hun aldri klarer å fullt ut møte Simons behov 
for å snakke om sin families skjebne, eller å uttryk-
ke sine egne behov knyttet til hennes bortadopter-
te sønn. Hun framstår som unnvikende, både mot 
Simon og kanskje særlig mot sine døtre. Det er ir-
riterende at hun aldri tar en beslutning og som le-
ser blir man lei denne stillstanden. Eva blir for etter-
tenksom, for dvelende og nesten for fornuftig.
 Lindstøm faller ikke for fristelsen til å leg-
ge inn noen oppklarende eller forløsende elemen-
ter i fortellingen, noe som også bidrar til å skape en 
viss spenning i romanen. Evas handlingslammel-
se vedvarer og vi får aldri helt vite om hun beslutter 
å fortelle sin egen og Simons historie til sine døtre. 
Denne suspensen knyttet til en eventuell bekjennel-
se fra Evas side driver romanen framover, men ender 
i en litt utilfredsstillende uklarhet. 
 På en annen side er de uforløste situasjonene 

og anslagene også gjenkjennelige. Framstillingen av 
Evas forhold til sin mann som plutselig forpurres av 
sykdom mangler avslutning. Heller ikke episoden 
med den fremmede mannen oppklares skikkelig og 
Eva får heller aldri noen form for syndforlatelse eller 
tilgivelse fra sin bortadopterte sønn. Styrken i tek-
sten ligger kanskje nettopp i den irriterende uavslut-
tetheten som preger Evas historie fordi den nettopp 
uttrykker hvordan hendelser, som til og med kan 
være viktige, i et liv ikke alltid får en tilfredstillen-
de avslutning eller avrunding. Hvordan et liv ikke 
innretter seg etter strukturen på et tradisjonelt nar-
rativ, men er en serie av mer og mindre usammen-
hengende episoder som ikke alltid forløses. Kanskje 
er det nettopp realismen i Evas fortelling, eller gjen-
kjennbarheten, som gjør den uforløste stemningen i 
teksten irriterende eller vanskelig å svelge. 
DET UFORLØSTES POETIKK
I Dager i Stillhetens historie kan man kanskje ane 
konturene av hva man kan kalle det uforløstes po-
etikk. Lindstrøm både tematiserer og uttaler en 
grunnleggende erfaring av at et liv unndrar seg et 
strukturen i et tradisjonelt eller aristotelisk plot, 
det har ikke nødvendigvis et tydelig høydepunkt, el-
ler en sammenfattende og oppklarende avslutning. 
Episoder eller hendelser kan oppstå og skje uten for-
varsel eller forklaring og uten avrunding. Lindstrøm 
bruker spenningen i et samliv som er underlagt for-
tielse som drivkraft for teksten og understreker 
dermed også spenningen som ligger i nettopp det 
uforløste. 
 Evas nøkterne tone og manglende behov for, 
og vilje til, å høylytt uttrykke følelser motsetter seg 
også sentimentalisme. Merete Lindstrøms pragma-
tiske og nøkterne behandling av både eksistensi-
elle og sosiale tema, står i kontrast til et debattkli-
ma som særlig i Norge det siste året har vært opphe-
tet og følelsesladet. Men til tross for denne refl eksi-
ve stillhetens potensielle lydhørhet, har jeg en opp-
levelse av å ha følt på denne lydløse melankolien og 
tvilen som alltid stiller spørsmålstegn, men aldri gir 
svar, en million ganger før. Jeg lengter etter en an-
nen stemme, en som ikke er redd for å rope høyt. 

KRISTIN BUVIK SIVERTSEN (f. 1986) 
er kand.mag. i litteraturvidenskap 
fra Københavns Universitet.

” Styrken i teksten 
ligger kanskje nettopp 
i den irriterende 
uavsluttetheten som 
preger Evas historie.

Den norske forfatter Merethe Lindstrøm fi k Nordisk Råds Litteraturpris 2012 
for romanen Dager i stillhetens historie. I bedømmelseskomitéens begrundelse 
lyder det blandt andet at ”I en stilfærdig, præcis og eftertænksom prosa 
fortæller  Lindstrøm om hvordan en dramatisk fortid langsomt bryder ind i en 
ældre kvindes liv og bevidsthed.”

Dager i stillhetens  historie (2012)
Roman
Aschehoug

Foto: © Johannes Jansson/ norden.org
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MERETHE LINDSTRØM  (f. 1963) kommer fra 
Bergen. Hun debuterede med novellesamlingen
Sexorcisten og andre fortellinger (1983) og  har også 
tidligere været indstillet til Nordisk Råds litteraturpris 
i 2008 med novellesamlingen Gjestene (2007)
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Opskriften er simpel: Skriv noget fordomsfuldt, no-
get om hvide ”og de andre”, eller omvendt? Noget om 
os og jer, dig og mig. Det er set før og disse menne-
skeligt funderede � endebilleder synes at ligge i ti-
den. Men for Christina Hagen handler det tilsyne-
ladende om mere end kasteskyts og tomme fl osk-
ler. Klichéerne driver ned langs de imaginære ma-
skinskrevne sider, og det barnagtige ”yalla”-sprog, 
som vi præsenteres for gennem hele digtsamlingen, 
og som vi kender så godt fra den medieeksponerede 
perkerparodi, gør ikke denne klichésamling mindre 
insisterende. For trods klichéernes taktfaste mar-
cheren underbygger denne sprogbrug, med sin egen 
sprogstilistiske tilgang, de tematikker, som vi præ-
senteres for gennem hele digtsamlingen. Der er tale 
om en art forskydning af herskende postkoloniale 
diskurser, hvor den hvide ”magthaver” tillægges et 
afvigende sprog og uvant placeres som off er. Ja, der 
er måske ligefrem tale om en art sprogtematik, hvor 
sproget distanceres fra et velformuleret, ortografi sk 
korrekt skriftsprog, der synes at være en markør for 
velanset og vellykket litteratur, for på den måde at 
fremhæve den fremmedhed, der ironisk gennemsy-
rer hele værket. 
 Tematisk og konceptuelt fungerer det langt hen 
ad vejen, om end det bliver en smule irriterende i læ-
selængden. Men det noget forkvaklede sprog tjener 
også et andet og ikke helt uvæsentligt forhold: lat-
teren. For når alt kommer til alt, er denne lille ud-
givelse fra Christina Hagen noget nær det sjoveste, 
jeg længe har læst. Det er hverken stor poesi eller 

toneangivende verdenslitteratur, men det er humo-
ristisk og billedskabende som bare fanden. Tag bare 
denne lille passage:

”Du skør abe mellem din ben. Jeg fortælle dig 
hemmelighed, lille pige, den rigtig mand han glat 
pussy vil ha! Den dejlig ren og fi n pussy, han in-
gen vilddyr vil lave den barn med. Du kigge dig 
selv i spejl og du se, hvorfor du jomfru!” 

White Girl er, ifølge parateksten, en fi ktionalise-
ring af en samling postkort skrevet af hvide menne-
sker, og hvad enten vi vælger at tro på denne præ-
fi ktionelle præmis eller ej, etableres der heraf en 
værkudvidende kontrakt mellem fakta og fi kti-
on. Postkortene manifesteres i en kvindeskikkel-
se kaldet white girl, og som læser følger vi dennes 

”Hvid mands liv ingen 
  dans på den rose. 
  Liv ikke lagkage.”

White Girl. Et konceptuelt værk om hvide og de andre.
 AF LEA STIGFELDT

turbulente rejser rundt i verden, hvor hun bl. a. bli-
ver spyttet på i en athensk biograf, gemmer sig bag 
skraldespande i Harlem, New York, stifter bekendt-
skab med en turistmasai i Tanzania, bliver off er for 
voyeurisme på et youth hostel i Guatemala og bliver 
antastet af en egyptisk tjener i Sharm el-Sheikh, for 
bare at nævne nogle stykker. I det hele taget kred-
ser digtsamlingen om den hvide kvindes kvaler med 
nutidige arketyper som løgnagtige guider, liderli-
ge ”Dario’er” og pengegriske sælgere, alt imens hen-
des egen egocentriske omverdensforståelse udstilles 
i vrede, ophidsede monologer. 
 Et enkelt sted i digtsamlingen vendes vreden 
dog mod den hvide mand selv – det hvide menneske 
der romantiserer trebenede hunde og patroniserer 
velfærdssamfundets lige agurker, som det beskrives 
så fi nt. 

”Du fotografere den primitive menneske, og du 
den foto vise til din hvid ven. Du fl ashe den fo-
tos, den for dig dyr smykke. Den vise du rigtig 
god menneske. Du rigtig god menneske, der in-
teresseret i din omgivelse. Jeg sige dig: Du luk-
susluder. Jeg ikke fordrage din foragt for din egen 
luksusland.”

Synsvinklen er stadig knyttet til white girl, men hvor 
dennes off errolle hidtil har været dominerende, og 
fortsætter med at være det senere, bliver læseren 
nu præsenteret for et du og derved en mere generel 
dom over den hvide, herskende race om man vil. 

Jeg fristes til at tillægge netop dette monologiske 
”digt” en central plads i samlingen, da der her synes 
at ligge en implicit fortællerkommentar, som jeg 
begrunder i det ironiske lag, jeg fi nder i digtet. For 
når alt kommer til alt, peger denne ”interne besked” 
i allerhøjeste grad tilbage på white girl selv og hendes 
forud-indtagede, general-iserende forventninger 
om autenticitet. Denne ironiserede dobbelthed 
spejles således i resten af digtsamlingen, og som 
læser tvinges man, i større eller mindre grad, til at 
tage stilling til egne forudindtagede forestillinger og 
indlejrede dogmer.  
  Der er som sådan ikke noget poetisk over digt-
samlingen. Men måske er det netop grimheden, det 
letkøbte, det ufuldstændige, det alitterære, der gør 
denne lille sag så særlig og værd at læse. Det er sam-
fundssatire om mødet med fremmede kulturer, om 
magtspillet mellem race og køn og om materialis-
mens klamme hånd. Mest af alt er det et vellykket 
konceptuelt værk, som peger fi ngre af samfundet og 
tidens snæversyn. 

LEA STIGFELDT (f. 1985) studerer 
Dansk ved Københavns Universitet 
og er redaktør på Reception.

Christina Hagen
White Girl (2012)

Gyldendal

Der er tale om en 
art forskydning af 

herskende postkoloniale 
diskurser, hvor den hvide 
”magthaver” tillægges et 
afvigende sprog og uvant 
placeres som off er.
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perkerparodi, gør ikke denne klichésamling mindre 
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korrekt skriftsprog, der synes at være en markør for 
velanset og vellykket litteratur, for på den måde at 
fremhæve den fremmedhed, der ironisk gennemsy-
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ad vejen, om end det bliver en smule irriterende i læ-
selængden. Men det noget forkvaklede sprog tjener 
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Amalie Smiths tredje udgivelse, I civil (Gyldendal, 
2012), kalder sig slet og ret en ”samling”. Det er også 
bogens strukturerende fi gur. ”Samlingen forsøger 
at forene det, der hører sammen” – og således sam-
ler bogen i hybrid sammensætning lyrisk kortpro-
sa, digte, lister og fotografi er. Det er en værkform, 
der bryder gængse genrekonventioner, ikke vildt og 
digressivt, men ud fra et specifi kt ordningsprincip, 
nemlig altså samlingens. Det minder en om, at en-
hver form også er et postulat – når man laver ting af 
ord og kalder dem romaner, leksika, historiebøger, 
digtsamlinger, encyklopædier og så videre, er det en 
påstand om, at sådan kan erfaringen konfi gureres, 
at det ”giver mening” sådan.
 Når man samler, sorterer man – dét skal med, 
dét skal ikke med. Man sætter skel i erfaringens 
mudder. For Amalie Smith konstituerer samlingen 
altså en grundlæggende betingelse for erfarings-
dannelsen. Samlingen er et forskelsprincip. Det er 
samlingen (og/eller samleren), der udstikker de ka-
tegorier, tingene skal ordnes efter. Således er I ci-
vil en æstetisk manifestation af samlingens princip. 
Amalie Smith sætter regler, samler, sorterer og kate-
goriserer for så at iagttage, hvordan erfaringen klyn-
ger sig sammen og danner en ny repræsentation af 
virkeligheden.
 Men i I civil antager samlingsbegrebet også 
en mere konkret betydning, nemlig som metafor 
for kroppen: ”Kroppen er en maskine, der sorterer 
og omdanner stof og giver det struktur som krop.” 
Værket som (organisk) samling spejler altså kroppen 
som samling, og denne enkle konceptualisering vir-
ker næsten indlysende, når den først er præsenteret; 
ja, sådan kan man godt se det.
 Det er imidlertid ikke kun en formel poin-
te. Kroppen spiller også en hovedrolle i den histo-
rie, bogen fortæller. Den handler om et kæreste-
par, et jeg og et du, hvoraf du’et får kræft. Man føl-
ger sygdomsforløbet, helbredelsen og endelig brud-
det, parforholdets opløsning og jegfortællerens føl-
gende individueringsforsøg. I værkets samlingsme-
taforik optræder kræftsvulsten som et fremmedle-
geme, som stik imod kroppens naturlige processer 

hæmingsløst oversamler og ironisk nok derfor med-
fører samlingens opløsning via døden: ”En død krop 
er i spredning.”
 Nu kunne det måske lyde, som om I civil er en 
meget tør og teoretisk bog. Jeg har mest talt om 
samlingsgenren som formelt og konceptuelt greb, 
mest fordi det er så originalt og konkret set. Men 
der er masser af nært sanset skønhed i bogens tek-
ster, som diskuterer, refl ekterer, sanser og erin-
drer. Nogle gange glider en konkret og nok så trivi-
el iagttagelse nærmest umærkeligt over i en refl eksi-
on, som i denne smukke strofes lavmælte tindren: ”I 
parken samler en mand aff ald op/ med en pose/ som 
handske,// som krænges ud over hånden/ og igen 
bliver en pose/ vendt om sit indhold”. Det er der også 
plads til i samlingen.
Således er I civil en klog og smuk bog. Den er et in-
sisterende forsøg på at gennem- og samtænke kun-
sten og kroppen og kærligheden, og med det har 
Amalie Smith begået et originalt værk. Med andre 
ord: tag og læs den. 

RASMUS STENFALK (f. 1988) er BA i dansk 
og religionsvidenskab fra Københavns 
Universitet og redaktør på Reception. 

At samle sig som krop
AF RASMUS STENFALK

”  Når man 
samler, sorterer 

man – dét skal med, 
dét skal ikke med. 

Man sætter skel i 
erfaringens mudder. 
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(Gyldendal, 
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der bryder gængse genrekonventioner, ikke vildt og 
digressivt, men ud fra et specifi kt ordningsprincip, 
nemlig altså samlingens. Det minder en om, at en-
hver form også er et postulat – når man laver ting af 
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I ci-
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AF TIM LISSAUER

I 2004 indledte jeg mine universitetsstudier med 
Thomas Bredsdorff s fremragende afskedsforelæs-
ning, og det synes derfor passende, at han i sep-
tember 2011, en måned efter jeg afl everede mit kan-
didatspeciale om humor, udgav en bog om ironi. 
Professoren, der altså nu er emeritus (men langt fra 
udtjent), har med Ironiens Pris sat sig for at under-
søge den ironiske mentalitet i fi re danske forfatter-
skaber, undervejs suppleret af en række fi losofi ske 
og litterære bifi gurer, særligt Kierkegaard. Det sker 
med vanlig pædagogisk sans og et misundelsesvær-
digt formidlingstalent. 
 Bredsdorff  indleder med en ”Lille begrebshisto-
rie”, hvor vi både får at vide hvad ironi er, og især , 
hvad det ikke er. I den begrebslige klarheds navn 
sendes en række af sprogets misfostre i snickerboet 
for at snitte træfi gurer sammen med romantikkens 
forbryderduo, Schlegel og Fichte, der er skyld i hele 
miseren. De tog sjovheden ud af ironien og gjorde 
den til en erkendelsesform ”til stort besvær for efter-
tiden” (s. 32). Ud ryger også dramatisk ironi, tragisk 
ironi og skæbnens ironi, og bedst som man sidder og 
venter på at Alanis Morisette får sin bekomst, er vi 
fremme ved Holberg.
 Læsningen af oplysningens store ironiker er 
uden tvivl bogens stærkeste og mest interessante. 
Blandt fl ere oplyste pointer fremhæver Bredsdorff , 
at selvom Holberg brugte ironien i kritikken og 

særligt satirens tjeneste, så forhindrede hans vittige 
natur ham i at blive taget alvorligt, både i sam- og 
eftertiden. Sådan er det desværre i et alvorligt land, 
lyder det, hvor man tror, at alvor kun er alvor og sjov 
kun sjov. 
 Herpå følger en desværre lidt for detaljeret 
gennemgang af H.C. Andersen – der nævnes hele 
46 titler(!), hvilket er lidt over en pr. side, og det er 
kun omkring en � erdedel, der sådan for alvor bru-
ges til noget. Beskrivelsen af forfatterskabets udvik-
ling er ellers både skarp og væsentlig, fra den unge 
Andersen, der dyrker romantikernes illusionsbrud 
(romantisk ironi), til den ældre Andersen, der tager 
udgangspunkt i klassisk ironi, forener den med sen-
timentalitet og giver den nye og stærkere ben at gå 
på. 
 Tredje afsnit er dedikeret til journalisten og 
forfatteren Herman Bang. Hvor Bang i sin sagpro-
sa er koncis og uironisk, er hans skønlitterære vir-
ke gennemsyret af moralsk ironi, der både ikke bare 
revser hoved- og bipersoner, men tilmed selveste læ-
seren! Gennemgangen af Dannevirke-scenen i Tine 
er så forbilledlig og morsom, at man straks må gen-
læse romanen.
 Endelig tages Villy Sørensen under særdeles 
kærlig behandling. Bredsdorff  lægger ikke skjul på 
sin store sympati for forfatteren, men navnlig livs-
fi losoff en Sørensen. Dennes ironi er, ligesom hos 

Kronisk
   ironisk

Holberg, iblandet store mængder 
humor, ligesom den ofte peger tilba-
ge mod forfatteren, altså selvironi.
 I 2003 dedikerede Bredsdorff  et 
helt værk til at forsvare Den Brogede 
Oplysning. Truslen kom hovedsage-
ligt fra Frankfurterskolens banner-
førere, Adorno og Horkheimer, hvis 
Oplysningens Dialektik har haft klas-
sikerstatus på Europas litteratur-
videnskabelige institutter i et halvt 
århundrede. Bredsdorff  hævder, at 
A&Hs oplysningskritik bare er romantikkens vin på 
nye fl asker, hvilket ikke skal diskuteres her, blot be-
mærkes, at bogen har en interessant passage om lat-
terens potentiale for magtmisbrug. Den slette lat-
ter, kalder forfatterne den, og det kunne lige så godt 
være den slette ironi, altså den der udøves nedad: 
”Es ist das Echo der Macht als unentrinnbarer. Fun 
ist ein Stahlbad.” (Dialektik der Au� lärung: 126) Mag-
ten man ikke kan undslippe; et stålbad. Det lyder jo 
ikke særligt sjovt.
 Dette magtmisbrug nævnes sparsomt i Ironiens 
Pris. Det sker dels i en social kontekst, i gennemgan-
gen af Herman Bangs novelle ”Irene Holm”, hvor vi 
får at vide, at ”ironi er udøvelse af magt og derfor 
også kan være magtmisbrug”. Dels i det afslutten-
de kapitel om ”Ironien som kors og katarsis”, hvor 

forskellen mellem magthaveren og den magtesløses 
ironi endelig pensles fuldt ud.
 Denne form for ironi er særlig relevant, ale-
ne grundet sin udbredelse i medierne, den politiske 
dagsorden og i tv-fi ktionen. Magtmisbrug er nemlig 
også en del af ironiens pris.

TIM LISSAUER (f. 1984) er cand.mag. 
i moderne kultur og kulturformidling 
fra Københavns Universitet.

Thomas Bredsdorff 
Ironiens pris (2011)

Gyldendal
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