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Hvad den nye læser ikke vil ænse, har den trofaste 
læser nok allerede bemærket. Der er noget ander-
ledes ved dette nummer af Reception. Men hvad? Jo, 
du har gættet rigtigt. Dette nummer har intet tema.
 I stedet for at gøre, som traditionen foreskriver, 
har vi denne gang gjort plads til en række artikler 
fra et bredere spektrum af den nordiske litteratur-
forskning. Peter Stein Larsen indleder på redak-
tionens opfordring således med en statusopgørelse 
over den danske centrallyrik og interaktionslyrik i 
10’erne, mens Erik Skyum-Nielsen afrunder num-
meret med spørgsmålet “Kunne en sådan roman 
skrives og udgives i Danmark?“ i sin anmeldelse af 
norske Lars Aamund Vaages seneste roman, Syngja, 
som udkom i Norge i efteråret 2012.
 Og nu vi taler om Norge. Reception hedder ikke 
tidsskrift for nordisk litteratur for ingenting. Det er 
vores ambition at bidrage til en bedre udveksling af 
god litteratur de nordiske lande imellem ved fortsat 
at sætte fokus på udgivelser ikke bare fra vores eget 
Danmark, men fra hele Norden. Derfor skruer vi 
med dette nummer lige så stille op for antallet af an-
meldelser af nye nordiske værker, som endnu ikke er 
oversat til dansk, ligesom vi har opfordret syv af de 
bedste nordiske digtere lige nu til at donere en tekst 
eller to til os.
 gennem hele 2013 fejres 200-året for Søren 
Kierkegaards fødsel som bekendt landet over med 
alt fra foredragsrækker og festivaller til udstillin-
ger, tv-programmer og teaterforestillinger. Her på 
Reception vil vi også gerne tage del i festlighederne, 

og derfor fejrer vi jubilæumsåret med to artikler om 
den store danske teolog, filosof og forfatter. På side 
55-59 argumenterer Markus Floris Christensen for, 
hvorfor Kierkegaard er en lige så stor stilist, som 
han er tænker, mens Pia Søltoft, centerleder ved 
Søren Kierkegaard Forskningscenteret, på side 58-63 
undersøger, hvordan han i sine værker forholder sig 
til følelser.
 Som noget nyt stiller to ph.d.-studerende i 
dette nummer kontordøren på klem for Receptions 
læsere og giver et indblik i deres ph.d.-projekter - 
denne gang Mads Bunch og Susanne Kemp. Det 
sker på side 112-115 i den nye sektion Ph.d-spot, 
som fremover vil sætte fokus på aktuelle litterære 
forskningsprojekter på danskstudiet ved Institut for 
Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

Velkommen til det 71. nummer af Reception 
- tidsskrift for nordisk litteratur. 

Redaktionen
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Dansk lyrik har i de seneste år gennemgået en ri-
vende udvikling. Denne ekspansion har i høj grad 
vedrørt udbredelsen af lyrikken. Modsat f.eks. ro-
manen har lyrikken vist sig kun i ringe grad at være 
bundet til bogmediet. Den synes i eminent grad at 
have en evne til at kunne interagere med andre gen-
rer, kunstarter og medier, og man kan bemærke, at 
lyrikken i dag er allestedsnærværende, hvis man be-
tragter dens utallige manifestationer i form af f.eks. 
sanglyrik, slogans, performance og elektronisk for-
midlede tekstenheder.
 Man kan registrere en voldsom vækst inden for 
fænomener som creative writing-kurser, lyrikcaféer, 
lyrikfestivaler, digtoplæsninger samt arrangementer 
med fænomener som poetry slam, open mike poetry 
og spoken word. Og selv om Dana gioia næppe får 
ret i sin spådom i ”Disappearing Ink: Poetry at the 
End of Print Culture” (2003), hvor han forudsiger, at 
den mundtlige performance vil overtage skriftkul-
turens rolle i forhold til poesien, så er det et faktum, 
at lyrikkens mundtlige og gestiske potentialer har 
været i en eksplosiv udvikling i det nye årtusind.
 Derudover synes lyrikken også i påfaldende 
grad at have været i stand til at udnytte de digitale 

teknologiske muligheder. Hans Kristian Rustad på-
peger i Digital litteratur. En innføring (2012), at ”lyrikk 
fremstår som en af de mest innovative sjangrene i 
digitale medier” (Rustad 2012: 72), og Rustad giver 
en karakteristik af, hvordan man har set en voldsom 
udvikling inden for en digital poesi, hvor der er tale 
om komplekse samspil mellem skrift, billede, musik, 
grafik, film og tale. Man finder talrige netsteder, 
hvor digte publiceres og kommenteres, og i sociale 
medier som blogger, Twitter og Facebook har lyrik-
ken også fundet sin plads. 
 En ting er imidlertid den kvantitative vækst 
i lyrikken og den genres evne til at indgå i synte-
ser med andre genrer og kunstarter samt blive re-
medieret i nye medier. En anden sag er den mere 
kvalitative side af sagen, nemlig spørgsmålet om 
hvordan lyrikkens formsprog og former ser ud. På 
opfordring fra Receptions redaktion vil jeg i det føl-
gende gøre nogle overvejelser over dette forhold. 
Disse refleksioner sker med baggrund i Drømme og 
dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000 (2009), 
hvor jeg skelnede mellem to litteraturhistoriske spor 
og grundformer af lyrik, nemlig centrallyrik og in-
teraktionslyrik. Ved centrallyrik forstår jeg tekster 

med et monologisk præg, i hvilke det poetiske sub-
jekts stemme tillægges en høj grad af autoritet 
og autenticitet, og i hvilke dette subjekt figurerer 
som det entydige centrum i det poetiske univers. 
Som værker har centrallyrikkens tekster et præg af 
enhed, og i stilistisk henseende er der en høj grad af 
homogenitet.
 Modsat centrallyrikken er interaktionslyrikken 
karakteriseret ved, at det poetiske subjekts autoritet 
er anfægtet. Når betegnelsen ’interaktion’ bruges, 

skyldes det, at det essentielle ved denne poesi er, at 
udsigelsesinstansen – i modsætning til, hvad vi ser 
i centrallyrikken – står i et interaktionsforhold til 
og er påvirket af andre sociale kontekster og andre 
udsigelsesinstanser, der sætter deres præg på den 
poetiske stil. Her er der tale om en stilistisk og 
genremæssig heterogenitet, der betegner et opgør 
med den beherskelsesnorm, som vi finder inden for 
centrallyrikken. Det ofte anarkistiske og kaotiske i 
kompositionel forstand bevirker desuden, at sådan-
ne tekster sjældent er klart afgrænsede som værker.
 Med hensyn til de to kategorier, centrallyrik og 
interaktionslyrik, er det vigtigt at slå fast, at jeg be-
tragter disse som ’åbne’ litteraturhistoriske begre-
ber, mellem hvilke grænserne i høj grad er flydende. 
Det drejer sig således på ingen måde om absolutte 
kategorier, men om poler og modsætninger i et kon-
tinuum. Den overordnede forståelsesramme består 
i, at alle poetiske tekster relaterer sig til de to po-
etiske hovedstrømninger, men at der er en mængde 
variationer med hensyn til, hvorledes dette foregår. 
Eller sagt på en anden måde: De fleste digtere har et 
mellemværende med normer fra både den centrally-
riske og den interaktionslyriske lejr. 

De fleste 
digtere har et 

mellemværende med 
normer fra både den 
centrallyriske og den 
interaktionslyriske lejr.

“Af  PETER STEIN LARSEN 
ILLUSTRATION Af CATERINA SOfIE PANTANI NIELSEN

I doktorafhandlingen Drømme og dialoger fra 2009 lancerede 
Peter Stein Larsen idéen om, at den danske poesi omkring år 2000 
bestod af to forskelligartede poetiske traditioner: en monologisk 
centrallyrik og en dialogisk interaktionslyrik. I dette nummer af 
Reception har vi bedt ham gøre status over den danske lyrik her og 
nu. Hvordan tager den sig ud, og er de to begreber stadig aktuelle.

Danske poetiske 
traditioner i 10’erne
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 I det følgende har Receptions redaktion bedt 
mig om at se på ”de to traditioners status anno 2012-
13” samt på, om jeg ser ”nogle tegn og tendenser på, 
at vi bevæger os i den ene eller den anden retning i 
den danske lyrik”. Jeg har her valgt at diskutere disse 
forhold med afsæt i en række af de vigtigste værker 
fra 2010’ernes danske poesi, nemlig digtsamlinger af 
Søren Ulrik Thomsen, Henrik Nordbrandt, Nicolaj 
Stochholm, Thomas 
Boberg, Lone Hørslev, 
Nikolaj Zeuthen, Olga 
Ravn og Christina 
Hagen.

DE CENTRALLYRISKE
Søren Ulrik Thomsen 
har gennem hele sit 
forfatterskab været en 
digter, hos hvem en cen-
trallyrisk strategi har 
stået særdeles markant. 
Vi har i de 6 digtsamlin-
ger, der er kommet med 
gennemsnitligt fem års 
mellemrum siden City 
Slang (1981) hver gang 
set et markant og autoritativt talende, poetisk sub-
jekt, en klar afgrænsethed af den poetiske form og 
en dyrkelse af et poetisk særsprog, der står i mod-
sætning til de sociale sprog. Den nyeste digtsamling, 
der udkommer hele ni år efter Det værste og det bed-
ste (2002), nemlig Rystet spejl (2011), er ingen undta-
gelse fra denne tendens. Den prægnante titel peger 
på noget af det, man også altid finder i Thomsens 
poesi, nemlig interessen for det modsætningsfyldte. 
Og det er i sandhed også et kompliceret selvopgør, 
som digteren er ude i, når han i samlingens 42 digte 
tager livtag med emner som dødens betydning for 
jeget, de værdier, der trods alt gør tilværelsen værd 
at leve, samt erindringens og fortidens indvirkning 
på nuet.
 Blandt emnerne i Rystet spejl er død, forfald 
og forgængelighed de kvantitativt mest domine-
rende. Allerede i bogens første digt anslås dette 
motiv, idet det fortælles, at ”folk er begyndt at dø”, 
og ”de seneste 10 år / gik dobbelt så hurtigt som ti-
året før”. Angsten for døden udmales med slagkraf-
tige visuelle scenarier som den følgende: ”da jeg for 
et øjeblik siden / sad og kikkede ned / på mine ikke 
længere unge hænder / blev jeg grebet af rædsel / for 
måske aldrig mere / at høre din stemme genkende 
min / hvis jeg lagde mig til at sove / i det alt for 
hvide sengetøj / på værelse 1007”. Karakteristisk for 
Thomsens smertefulde og melankolske beskrivelser 

af tabet af alt det, der var, er det også, at perspek-
tivet bredes ud til at omfatte mange andre personer 
og grupper end digteren selv. Det gælder et snapshot 
som: ”Selv oldinge føler sig fortabte / når de sidder 
og stirrer ud i fællesarealerne / og pludselig husker 
/ at de har mistet deres forældre”. Det er tilfældet 
for personer fra digterens egen generation, som er 
gået til: ”Forleden så jeg dig på et natteværtshus / 

med ensomheden / som en 
giftig glorie om panden. / 
Din planet var på vej / ind 
i et andet solsystem. Uden 
sol.” Og det gælder i en idi-
osynkratisk beskrivelse af 
stakkels Hvidovre, som er 
helt på højde med det poe-
tiske forbillede, hvad angår 
hæslighedsæstetik, nemlig 
Jess Ørnsbo: ”I Hvidovre, 
på novemberdage / i visse 
alt for store vejkryds / når 
bus 200 S / gennem det 
nedfaldne løv og de smat-
tede gratisaviser / glider 
forbi tandteknikerne og 
thaibordellerne / fjernlag-

rene og hundefrisørerne”. 
 Det er imidlertid på ingen måde kun dekaden-
cen, hæsligheden, forgængeligheden og døden, der 
får lov til at folde sig ud i digterens rystede spejl. For 
som i Thomsens øvrige poesi er der oftest en kon-
trastæstetik, hvor det smertefulde, ækle og dødsvi-
ede modsvares af en positiv utopi. Et af de smukke 
digte, der formulerer drømmen om alt det, der und-
drager sig død og destruktion, lyder i sin helhed: 
”Mellem alle disse digte / om døden og erindringen 
/ er der her blevet plads til 11 linjer / om mælkebøt-
terne / hvis lys jeg igen i år har glemt / med ét bliver 
tændt som et tivoli / og om at falde i hver sin søvn 
/ i den samme seng / og vågne mens natten er dy-
best / og stilheden størst / med en hånd så let på sin 
skulder.”   
 Modstrategien i forhold til den desillusionerede 
tilgang til verden rummer hovedsageligt de to kom-
ponenter, som vi også finder i den symbolistiske tra-
dition fra Sophus Claussen over Thorkild Bjørnvig 
til Inger Christensen, nemlig kærligheden og poesi-
en. Hvad angår den poetiske skabelsesproces, synes 
Thomsens tro på denne at være usvækket gennem 
alle 30 års forfatterskab. Ligesom i samlingerne Nye 
digte (1987), Hjemfalden (1991) og Det skabtes vaklen 
(1996) er det nyeste værk fyldt med prægnante for-
muleringer om dét digt, som digteren endnu ikke 
har skrevet, og som han stadig drømmer om at 

skrive. Rystet spejl klinger ud med følgende fanfare: 
”Radioen har fanget en fjern station / hvor et kor af 
børn / på et sprog som må være russisk / læser noget 
som må være poesi / og kunne lyde som en oversæt-
telse / af digtet jeg altid har drømt om at skrive.”
 Rystet spejl er dog naturligvis ikke bare et re-
play af poetologiske temaer og strategier, som alle-
rede er set i forfatterskabet, men rummer også som 
noget af det mest interessante poetens opgør med 
sin egen fortid. Vi har her kritiske kommentarer, 
som når digteren med adresse til sin egen poetik 
Mit lys brænder (1985) skriver: ”Som ung forekom 
barndommen mig / lige så fjern og uvirkelig som 
døden / vi diskuterede som et matematisk bevis”. 
Vi møder digte, der problematiserer de digterroller, 
som Thomsens har eksperimenteret med i forskel-
lige perioder af sit forfatterskab, såsom den roman-
tisk-symbolistiske poet, som ”vil være et ”jeg” / med 
måneskin og cellomusik”, eller den konkretistisk-
minimalistiske digter, der er en ”funktionær i spro-

gets systemer”. Og vi har Thomsen som ironisk og 
selvironisk spasmager, når han anfører: ”Her skulle 
egentlig have stået et digt / som jeg nu har kasseret 
/ selvom det indeholdt / en rammende bemærkning 
om mine fjender / plus et par rigtig flotte linjer / 
som er typiske for min poesi”.  
 En sådan afslappet humor er ny i Søren Ulrik 
Thomsens poesi og er også et godt bevis på, at 
den centrallyriske strategi fungerer inden for en 

særdeles bred palet af livsholdninger og stilarter. 
Det komplekse billedsprog, den elegante syntaks og 
de paradokse formuleringer er på ingen måde kun 
udgangspunkt for patosladede formuleringer i po-
etisk højstil, men danner  grundlag for en eksisten-
tiel centrallyrik, hvor der på én gang er nøgternhed, 
smerte, humor, tragik og lethed i beskrivelserne af, 
hvordan oplevelser af død, tab, og forgængelighed 
blander sig med fantasier om kærlighedens og kun-
stens forløsende kraft.  
 Henrik Nordbrandts digtsamling 3 ½ D (2012) 
er på linje med Rystet spejl med hensyn til, at en 
grundstemning er melankolsk resignation, og en 
vigtig tematik er en statusopgørelse over livet. 
Ligesom Thomsen er det dominerende poetiske vir-
kemiddel hos Nordbrandt også helt i overensstem-
melse med en centrallyrisk poetik, nemlig de på én 
gang præcise, komplekse, inciterende, slagkraftige 
og originale poetiske billeder, hvis mål er at udtryk-
ke  sjælelige tilstande, som det normale hverdagslige 
eller videnskabelige sprog ikke kan dække. Titlen er 
særdeles velvalgt, for intet er mere typisk for denne 
digter end den måde, hvorpå der i hans tekster ud-
folder sig drømmeagtige universer, i hvilke tilvæ-
relsen aldrig fremtræder, som den gør ifølge en gold 
positivistisk logik.
 Den tilbageskuende optik i forstemt afmagt, 
som man træffer i 3 ½ D, er på ingen måde ny i for-
fatterskabet. Det er derimod værkets tone af nøg-
tern resignation. Neddæmpet er ikke bare den hede 
emotionalitet, der knytter sig til det tidlige forfat-
terskabs erotiske længselsdigte fra attiske landska-
ber med hvidkalkede huse og azurblå hav, men også 
den idiosynkratiske vrængen, som man fandt i for-
rige års værk, Vi danskere, hvor der i en række tale-
sprogsnære digte blev skældt ud på alt og alle i kon-
geriget Danmark. Hermed er det dog på ingen måde 
sagt, at motiverne fra de sidste samlinger er forladt. 
Der er således i 3 ½ D en række digte, hvor kristen-
dommen som altid hos Nordbrandt får en ordentlig 
en med stålbørsten. Mens man i de seneste digtsam-
linger og fortællingen Lille Duduk og store Godok 
(2007) mødte en sarkastisk kristendomskritik, er 
spørgsmålet om livet efter døden i 3 ½ D ganske vist 
stadig beskrevet med grotesk humor, men også med 
en tone af eksistentiel alvor som i et digt med titlen 
”Referat af en udflugt”: 
 ”Når man dør, får man bind for øjnene / og bli-
ver anbragt på bagsædet af en sort bil / mellem to 
sværtbevæbnede engle / så ens chance for at gen-
finde / den vidunderlige have, der er rejsens mål / er 
lig nul // fortæller de, der påstår, de har været der / 
hvor ordet vidunder går i opfyldelse / selv om man 
kun husker få detaljer / nogle kulørte lamper, farven 

I Hørslevs lyrik 
oplever vi en 
fabelagtig evne 

til at opsnappe og  indsvejse 
formuleringer fra en række 
agenter fra omgivelserne på 
en måde, så disse personer 
står lyslevende og ætser sig 
ind i læserens bevidsthed.

“
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på en blomst / og en bro over en bæk så klar som 
diamant.”
 Ligesom i Thomsens Rystet spejl er der også 
i 3 ½ D et poetologisk selvopgør i en del digte, idet 
disse kan læses som ironiske kommentarer til den 
idiosynkratisk-koleriske holdning, som Nordbrandt 
har fremvist i sine seneste digtsamlinger. Et digt 
klinger ud i den følgende rablende udladning fra det 
fornærmede og selvretfærdige jeg: ”Så kunne de selv 
/ finde ud af, hvem de var / og om de ville være det / 
eller gøre noget ved sagen // Mig skal de ikke regne 
med / når ilden tager fat / og de forgæves banker på 
vinduerne / med deres små, hvide bløde hænder”.
Hvad der især kendetegner digtene i 3 ½ D er dog, 
at Nordbrandt er en unik illusionsmager, når han 
lader rumlige dimensioner krydse tidslige, drømme 
filtre sig ind i konkret virkelighed, mytologi blande 
sig med dagligdag, og det mirakuløst vidunderlige 
opstå midt i en triviel og forudsigelig verden. Det 
følgende digt hedder ”Dødssejlere” og er prototypisk 
for Nordbrandt med dets arabeskagtige associative 
billedstruktur, elegante syntaks og dets på én gang 
illusionsløse, patosladede og ironiske gennemlys-
ning af smerten ved et tab: ”Dødssejlere kalder vi 
dem / på grund af formen // på de sår de laver / når 
de forlader kroppen // med et lille stykke af sjælen 
om bord / og under en hård fralandsvind // driver 
tilbage gennem tiden / i et omvendt perspektiv // så 
de bliver større og større / jo længere de fjerner sig 
fra os // som mødre, som krænkelser / som hårde ord 
for længst fortrudt // til mørket sænker sig / engang 
midt i forrige århundrede // og lyden af ankerkæder-
ne / kilometer efter kilometer // fortæller os at dybet 
/ har nået os”.
 Store fællestræk med både Thomsen og 
Nordbrandt har Nicolaj Stochholm, hvis nyeste sam-
ling bærer titlen Ødelagt rim (2013). I Stochholms 
centrallyrik er omdrejningspunktet altid et jeg, men 
dette jeg er underkastet en konstant udforsknings-
proces – ofte fyldt med vrængende selvironi og sar-
kasme – hvor der reflekteres over jegets forhold til 
sit sprog, sit sjæleliv og sine omgivelser. Vi bevæger 
os mellem sydlige himmelstrøg og dansk frostvejr, 
mellem fortvivlelse og forelskelse, og mellem barsto-
le og kirkesæder. Der er hele tiden drøn på, og vi har 
at gøre med en poesi, der aldrig nogensinde bliver 
selvfed eller patetisk, som man ser det i visse lyriske 
forfatterskaber, hvor fokus hele tiden er på digterens 
identitet og den poetiske skabelsesproces. Dette 
skyldes også, at Stochholms bog modsat hans tidlige 
lyrik rummer en uforlignelig humor. Alene titlerne 
på digtene er ofte poetiske fund som i tilfældet med 
”Onlinesygen i København”, ”Sms fra jeget”, ”Staten 
kommer” og ”Digtet som idiot”. Det drejer sig oftest 

om effektfulde tekster, hvor før og nu, her og der, og 
indre og ydre blander sig med hinanden: 
”Jeg bestiller hele to timers / ekstra søvn hos ho-
vedpersonen / subjektet og driver ind i det / for-
ræderiske rum med sølvpletter / og små faldende 
gyldne sole / i det passive Middelhav ikke / spor 
verdensfjernt fra mig / selv overfladisk betragtet og 

/ min rolle hos hovedpersonen / der søvnløst druk-
kent dikterer / dugdråber og rim jeg kun kan / tolke 
som et tørt opkognings / destillat af min egentlige 
natur”. 
 Motivisk er det imidlertid ikke bare spørgsmå-
let om den digteriske skabelsesproces, der tema-
tiseres, men også – igen gennemsyret af en subtil 
selvironi – længsel efter en religiøs dimension i til-
værelsen: ”Stavrende fra pol til pol / kursen fra bar 
til bordel / toppedes jeg med jeget / selv på Sønder 
Boulevard / en skramlet og skummel / vinternat 
mellem kirken / og trafikskiltet af sort sne // Klemt 
af timen trådte jeg / ind i en mursten og hørte / 
koret orkesteret der mødte / alle toner mellem mig 
og / den frosthærdet faldende / mellem enhver me-
ning / og det absolutte ingenting // Jeg så et stor-
mende ocean / og jeg så et skib med en / lysende 
kristus i stævnen / og jeg så at havet var os / men-
nesker bølgende fra / dag til nat og jeg så at han / 
bjærgede enkelte om bord.”
 Mens vi hos Thomsen, Nordbrandt og 
Stochholm finder selvironien i forhold til det cen-
trallyriske projekt samt en ætsende nihilistisk ci-
vilisationskritik i nogenlunde beherskede doser, så 
folder denne sig ud for fuld udblæsning i et andet 
centrallyrisk projekt, nemlig Thomas Bobergs 
Hesteæderne 1 og 2 (2010-2011). Karakteristisk er det 
her i pagt med al centrallyrik, at der er tale om et 
poetisk særsprog i en række koncentrerede tekster 
med en klar og distinkt udsigelse. Værket er en 

fascinerende, apokalyptisk poetisk beretning om 
nutidssamfundets forfald. Vi befinder os i et sur-
realistisk univers, der er en mellemting mellem 
dommedags-science fiction a la Ridley Scotts Blade 
Runner og den mest sorte og hæslighedsæstetise-
rende lyrik af Jess Ørnsbo, Henrik Nordbrandt eller 
Michael Strunge. En typisk salve lyder: ”Askesolen 
i zenit, / en hestepiskers rå latter bag et buskads, / 
et bilvrag drivende i en sø af / råddent vand / fra en 
gennemhullet tank, / en dreng med et drømmende 
udtryk / mellem to vagters greb, / en splittet vaske-
maskine, / en bunke smadrede computere, / en kvin-
de på en rygende losseplads”.
Man skal imidlertid bemærke, at det langtfra drejer 
sig om nogen målrettet samfundskritik i den for-
stand, at man kan knytte de beskrevne scenarier til 
konkrete sociale og politiske forhold. Tværtimod 
synes der at være en metapoetisk dagsorden, idet 
Boberg anlægger en satirisk og sarkastisk optik på 
den del af kunsten, som ufortrødent holder fast ved 
de traditionelle opfattelser af, hvad f.eks. poesien, 
skønheden og digteren er for nogle størrelser. 
Hovedpersonerne i Hesteæderne 1-2 har navne som 
”hestepiskerne”, ”kristenpatrioterne”, ”hesteæder-
ne”, ”konsulen”, samt ikke mindst en person, der ti-
tuleres ”kollegaen”. Den sidstnævnte aktør har især 
en central placering i værkets afsluttende 
del, og det fortælles her: ”Den aldrende 
hesteæderdigter registrerer verdens ha-
stige opløsning” og ”trækker et månesle-
bet haiku og kaster det mod kollegaens 
hjerte”.
 Skal man identificere denne ”kol-
lega”, så drejer det sig tydeligvis om en 
ætsende kritik af en parodisk romantisk-
symbolistisk digter med æteriske hym-
ner, metafysisk natursværmeri og elfen-
benstårn: ”En smuk kvinde / sætter sig 
på hug bag en forkullet pølsevogn, / en 
fundamentalist brændte af / på Valentins dag. // En 
kristen hesteæder / slagter en ged / med profetens 
negleklipper. // En aldrende kunstner / der har over-
levet den gamle verden / maler ufortrødent videre / 
på et billede af de hvide heste / ved udødelighedens 
kilde”. Man skal imidlertid ikke tro, at den verdens-
fjerne, selvfede og ignorante ”kollega” er noget iso-
leret fænomen, idet han tværtimod fremelskes af et 
samfund med fordummede, ukritiske og velbjær-
gede kunstdyrkere: ”Pensionerede bibliotekarer, / 
de sidste grå hjelme, / en flok velstående kristne kul-
turnydere, / vestlige diplomater, / kendte veganere, 
/ konsulens sekretær, / klummeskrivere fra den of-
ficielle avis, / og et par litterater / af den blå blomsts 
nåde rejste sig / i enstemmig applaus, / kollegaen 

bukkede, bukkede igen, / tyssede på sine gejstlige, / 
sine liderlige fans, forlangte / en isklump, / en pibe-
renser, / en bunke illustrativt græs, / et æble, / et flag 
/ en eksistentiel tavshed, / en nat i Legoland, / en 
dråbe sandhed, tak, / en fremtid i de tunge annaler, / 
et glas klart urin, / en fuldkommen indiskutabel an-
erkendelse / af kunstnerisk indsats / her på tærsklen 
til det store blackout.”
 I Bobergs Hesteæderne er vi naturligvis i en 
yderposition inden for centrallyrikken, idet den 
autoritative digterskikkelse, der vanligvis figurerer 
som centrum i det poetiske univers, i voldsom grad 
er dekonstrueret, travesteret og ironisk fremstil-
let som eksponent for en tandløs og intetsigende 
kunst. At digteren i en sarkastisk og selvdestruktiv 
diskurs går til angreb ikke bare på civilisationen 
som helhed, men også på sin egen status som dig-
ter, er der imidlertid ikke noget nyt i, idet noget 
sådan har floreret i europæisk lyrik siden Rimbaud 
og Lautréamont, uden at centrallyrikkens status af 
denne grund er blevet svækket. 

DE INTERAKTIONSLYRISKE
I interaktionslyrikken har man som nævnt ikke 
som i centrallyrikken fokus på et enkelt jegs dybe 
og unikke sjæleliv, men i stedet på de sociale ud-

vekslinger og konfrontationer, som et subjekt op-
lever med andre personer og stemmer. Her er Lone 
Hørslev, der debuterede i 2001 med Tak, blandt de 
mest fremtrædende digtere.  I Hørslevs lyrik oplever 
vi en fabelagtig evne til at opsnappe og  indsvejse 
formuleringer fra en række agenter fra omgivel-
serne på en måde, så disse personer står lyslevende 
og ætser sig ind i læserens bevidsthed. I hendes ny-
este bog La’os (2012) møder vi et jeg, der har sine 
fødder placeret dybt i en særdeles ordinær hverdag 
med problematiske forhold til børn, kæreste og be-
kendte, gulvvask, tømmermænd og larmende TV i 
baggrunden med reportager om global opvarmning 
og finanskrise. At det poetiske jeg har sådanne om-
givelser, er naturligvis ikke i sig selv interessant. Det 

At digteren i en sarkastisk 
og selvdestruktiv diskurs 
går til angreb ikke bare 

på civilisationen som helhed, men 
også på sin egen status som digter, 
er der imidlertid ikke noget nyt i ...

“
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er derimod digterens sans for at stille skarpt på indi-
vider i sin omverden, der med en raffineret Herman 
Bang’sk replikindividualisme afslører sig selv i deres 
udtalelser. 
 Et portræt af en usædvanlig afstumpet og op-
blæst mandsperson indfanges f.eks. i den følgende 
interaktionslyriske passage: ”Jan Nielsen hænger 
min lampe op og fortæller / mig historier fra sit 
arbejde i hjemmeplejen. / Han kastede blod op ind-
til han døde (såkaldt blodstyrtning). / Hun måtte sove 
med en hjelm fordi hjernen / ikke fyldte kraniet helt 
ud. / Hans lunger blev langsomt ædt op af betændelse, 
så døde han. / For Jan Nielsen er det bare et arbejde. 
/ Det skal man for guds skyld ikke tage med hjem, 
siger han / og spiser den kage jeg har givet ham. / Jan 
Nielsen – der ikke tager døden med hjem. / Det er 
flot / og modigt / at sætte karrygult og mintgrønt 
sammen. Siger Jan / Nielsen så.”
 Tilsvarende er Lone Hørslevs empati smuk og 
suveræn, når hun skildrer ofrene i det overfladiske 
og præstationsorienterede nutidssamfund: ”Hans 
hånd som hænger der for enden af armen på bil-
ledet, en lille spag pegepind der ikke peger nogen 
steder hen. Fremviser og ikke viser NOgET fordi 
intet af det han foretager sig er fremvisningsværdigt. 
På Facebook larmer de lykkelige, deres opdateringer 
skratter som hyæners gale latter, deres opdateringer 
fødes i sejrsskjorte. Alt det man ikke kan fortælle. 
Og hvem vil også høre om ham her. Hans afhæn-
gighed af porno og SØDT, hans daglige besøg hos 
sin far på hospitalet og hans glæde ved værktøj for 
eksempel.” 
 Nikolaj Zeuthen er som Hørslev en interakti-
onslyriker, der er en mester i at fange en situation 
eller en replik fra det daglige liv og vende og dreje 
den, så den kaster en masse betydninger af sig, og 
således at den oven i købet bliver hylende morsom. 
Strategien med at smelte citater ind i poetiske tek-
ster med det resultat, at der opstår en flerstemmig-
hed i udsagnet, udfolder sig i Zeuthens Frivers fra 
Howitzvej (2012), der falder i forlængelse af debuten 
Oliebål (2009).
 Hos Zeuthen handler det ofte om at hive de 
flotte talemåder ned på jorden, så de fremstår som 
de klicheer, de er. Her er et herligt eksempel, der 
låner floskler fra en gammel socialistisk børne-
sang, om hvordan ”de voksne også kan være bange 
”: ”hvad var det nu vi sagde til hinanden / da vi i sin 
tid / for alle de mange, bange, lange år siden / gik ind 
ad hoveddøren sammen / hånd i hånd? / vi sagde vist 
ikke rigtig noget / og vi gik jo slet ikke ind samtidig 
/ vi bar på flyttekasser / og blev hjulpet af venner og 
familie / og købte pizza! / så’ der pizza! / det var vel 
hvad vi sagde”.

 I teksterne fra Frivers fra Howitzvej er der tale 
om en ganske anden form for intertekstualitet, end 
man træffer i den indimellem akademisk-kokette 
stil hos visse af Forfatterskolens debutanter, der 
strør om sig med indforståede hints til hele den vest-
lige kulturhistorie. Zeuthen har  et ret elegant horn 
i siden på den intellektuelle elite, som i den følgende 
passage: ”nogen vil sige at al den asfalt / alle de ryt-
mer og stemmer / ”konstruerer” os / ”italesætter” os 
/ og engang talte jeg sågar med en pige / som sagde 
at det var en reproduktion / af en heteroseksuel og 
undertrykkende norm  / når en mand og en kvinde 
fik et barn / hun var vist også lidt fuld, men alligevel: 
/ så kan jeg bedre lide Heerup og nisser”.  
 Brugen af det hverdagslige og talesproglige som 
et kraftcenter i poesien er i det hele taget en trend 
i tiden, der udover Zeuthen og Hørslev tæller vær-
ker af Pia Juul, Viggo Madsen, Eske K. Mathiesen, 
Naja Marie Aidt, Dy Plambeck, Marius Nørup 
Nielsen og Sternberg. Og enhver snak om, at lyrik-
ken i 2010’erne ikke er socialt kritisk bliver da også 
gjort til skamme, hvis man læser Nikolaj Zeuthens 
syleskarpe, socialt satiriske poesi: ”Det er en hvid-
glødende sommerdag / og den eneste der ikke er 

med / er Slagter Lund som har travlt hjemme / med 
at bygge udestue og anlægge bad / svensk stil med 
riskoste på væggen / udestuen skal bruges til de 
mange kontanter / han efterhånden ikke ved hvad 
han skal gøre af / i andre rum kører forskellige kvali-
tetspornofilm / porno er helt normalt”.
 I Olga Ravns debutværk Jeg æder mig selv som 
lyng (2012) har det hverdagslige og den direkte so-
ciale kritik ikke samme vægt som ved de førnævnte 
digtere. Hos Ravn møder vi en kompleks koncept- 
og montagepoesi med et vildtvoksende net af ofte 
obskure, kulturhistoriske intertekstuelle referencer, 
der minder om, hvad vi finder hos Mette Moestrup, 
Ursula Andkjær Olsen, Martin glaz Serup og Lars 
Skinnebach. Vi træffer i denne interaktionsly-
rik bl.a. anatomen Sir Astley Coopers livshistorie 
og plancher fra hans On the Anatomy of the Breast 
(1840) samt talrige henvisninger til Tove Ditlevsens 

Pigesind (1939), som digtsamlingen angiveligt skulle 
være en genskrivning af med udgangspunkt i et be-
stemt bogstavsystem.
 Mest raffineret i Jeg æder mig selv som lyng er 
imidlertid den flerstemmighed, som teksterne be-
sidder, hvor flere forskellige sprogregistre er nittet 
ind i hinanden i eksplosive blandinger. Det handler 
i samlingen om at sætte ord på kropslige og kønslige 
fornemmelser af den mest komplicerede slags, og 
der foregår en skånselsløs konfrontation med alle-
hånde ubehagsoplevelser. I Ravns stil sammenknyt-
tes et vokabular med relation til en uskyldig lillepi-
gesfære med udtryk omhandlende seksuelle over-
greb som i en rå tekst om kønsidentitet med titlen 
”guldhjerterne”: ”guldhjerterne, lilla festskrud hele 
livet, grænsen er allerede overskredet nu må vi lære 
at nyde dét også, en læseletbog under overskriften 
sex sutter cement i helvede”. 
 I en anden tekst kobles begreber fra en kristen-
borgerlig socialisation med voldsomme porno-
grafiske scenarier i et afsnit med den sigende titel 
”Reklamepigebarnet”, og en række dissonantiske 
og provokative billedsproglige excesser udfolder sig 
med udtryk som ”et forkyndende samleje, et salme-
cum shot” og ”kolonihavehus af dominans”: ”jeg 
tog det nemsvære etiske standpunkt at hadelske 
Lolita, jeg havde brug for en fast hånd ifølge nogle 
fornuftige autoriteter, jeg havde brug for et forkyn-
dende samleje, et salme-cum shot, men ingen kunne 
åbenbart holde mig, det var desværre en smule 
smertefuldt, jeg blev ensom i mit kolonihavehus af 
dominans”.
 Christina Hagens White Girl (2012) er som Olga 
Ravns digtsamling og Hagens  brevroman 71 breve 
til M (2010) et udpræget konceptværk, hvorved der 
menes, at essensen ved bogen er en bestemt idé af 
æstetisk, social eller politisk art. I Hagens forrige 

bog var hovedkilden en brevkorrespondance med 
en fængslet morder, mens hun i White Girl har hen-
tet inspiration fra en række postkort, som hun har 
modtaget fra forskellige personer, der beretter om 
deres værste ferieoplevelser. Nogle af disse postkort 
er optrykt på omslagets inderside, mens titel og for-
fatternavn er skrevet med snasket blyant på forsi-
den, således at der i White Girl er satset på et multi-
modalt udtryk, idet det grimme og sjuskede grafiske 
design korresponderer med værkets idiosynkratiske, 
rablende og uskønne stil. 
 Sammenligner vi Hagens interaktionslyrik med 
Hørslevs og Zeuthens, er der en tydelig forskel, idet 
sidstnævnte forholder sig ironisk til en lang række 
sociale aktører, som det lyriske jeg interagerer og 

konfronteres med, mens der i Hagens tilfælde er 
tale om, at digtsamlingen låner stemme til en eller 
flere ”White girls”, der rejser rundt i verden, og som 
grundlæggende er et ret ubehageligt bekendtskab. 
Der er således fyldt med racistiske, aggressive, in-
tolerante, hysteriske og imperialistiske udsagn i 
bogens 34 tekster, der tager udgangspunkt i forskel-
lige lokaliteter i Sydøstasien, Afrika, Europa, USA og 

Der er hele tiden 
drøn på, og vi har 
at gøre med en 

poesi, der aldrig nogensinde 
bliver selvfed eller patetisk ...

“
Guldhjerterne, 
lilla festskrud hele 
livet, grænsen er 

allerede overskredet nu må 
vi lære at nyde dét også, en 
læseletbog under overskriften 
sex sutter cement i helvede.

“

16 17

St
eI

n
 l

a
r

Se
n



SteIn
 la

r
Sen

Latinamerika. En tekst lyder f.eks.: 
 ”Til dig, sort dame i New York, bag den fucking 
skranke i metro: Du den attitude pakke væk. Jeg på 
toilet græde din opførsel. Jeg med toiletpapir sidde 
på billig restaurant og græde ned i mad. Du tro det 
sjov? Dame, du holde op med at rulle med den øjen 
og kalde mig grim ting, du sige jeg dum. Du den 
skinke spise i den lille faldefærdig hus i Bronx. Jeg se 
folk som dig den hus i Bronx og mænd stå varme sig 
ved tønde ild. Du ikke tro, du bedre end mig, fordi 
du der offentlig job har. Jeg putte dig gennem kød-
hakke, hvis du få mig til græde igen”.
 Stilen i White Girls verbale excesser over den 
utilfredshed, som subjektet oplever på diverse tu-
ristdestinationer, rummer, som man ser, talrige 
finurlige og crazy-humoristiske anvendelser af ta-
lemåder og ordspil. Hagen anvender desuden fire 
deformerende greb i forhold til normalt talesprog, 
nemlig omvendt ordstilling, brug af ”den” som be-
stemt artikel, fejl i substantivernes køn og verber i 
infinitiv, der anvendes i hver eneste sætning i bogen. 
Man må forstå dette gebrokne og ubehjælpelige 
sprog som et symbolsk udtryk for den usikkerhed og 
magtesløshed, som personerne føler i forhold til de 
fremmede kulturer. 
 At en sådan bizar og absurd-hæslig stil benyt-
tes, og at vi træffer en helt igennem usympatisk 
rejsende jegfortæller i et litterært værk, er der ikke 
noget nyt i, idet man som et verdenslitterært ek-
sempel på dette bl.a. har Louis-Ferdinand Celines 
Rejsen til nattens ende (1932). I Hagens bog sætter den 
ynkelige hvide piges monologer dog mange tanker 
i gang, idet de er et korrektiv til den politisk kor-
rekte synsvinkel, som man finder i rejselitteratur, 
hvor fortælleren er storsindet, indsigtsfuld, empa-
tisk, solidarisk og socialt bevidst i sit møde med det 
fremmede, som man ser det hos Troels Kløvedal, Ib 
Michael eller Jacob Holdt, når de konfronteres med 
fremmede kulturer. Hagens tekster indfanger kort 
og godt stemmer, som aldrig har været indlemmet 
i og er fundet værdige til at optræde i litteraturens 
verden, og hendes interaktionslyriske strategi arti-
kulerer i højeste grad en social og politisk kritik af 
den repressive tolerance og konfliktskyheden i en 
nutidig konsensuskultur. 

SLUTORD
De foregående otte centrallyriske og interakti-
onslyriske værker er naturligvis kun eksempler på 
disse tendenser i 2010’ernes danske litteratur. Man 
kunne således have nævnt talrige andre forfatter-
skaber og værker, der repræsenterer disse strømnin-
ger i den nyeste danske digtning. For centrallyrik-
kens vedkommende kunne det have været værker 

af Pia Tafdrup, Marianne Larsen, Simon grotrian, 
Lene Henningsen, Klaus Rifbjerg, Peter Poulsen, 
Sten Kaalø, Julie Sten-Knudsen, Ulrikka S. gernes, 
Adda Djørup, Benny Andersen, Thomas Krogsbøl, 
Christel Wiinblad, Lars Mønster, Knud Sørensen, 
Annemette Kure Andersen og Ingrid Mejer Jensen, 
mens man blandt interaktionslyrikere fra de sene-
ste år kunne nævne Peter Laugesen, Klaus Høeck, 
Claus Carstensen, Ursula Andkjær Olsen, Per 
Aage Brandt, Eske K. Mathiesen, Mette Moestrup, 
Per Kirkeby, Jørgen Leth, René Jean Jensen, Theis 
Ørntoft, Marius Nørup-Nielsen, Lars Skinnebach, 
Naja Marie Aidt, Asta Olivia Nordenhof og Pejk 
Malinowski. Alene denne opremsning skulle godt-
gøre to ting, nemlig at der dels synes at herske en 
stor og frodig diversitet inden for hver af de to poeti-
ske traditioner, dels at de to traditioner stadig synes 
at trives i bedste velgående og at udvikle sig og hin-
anden i et vitalt sam- og modspil.
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Da Gjennom natten (1) udkom i 2011, levede Stig 
Sæterbakken endnu. Romanen, der var den tiende, 
han havde skrevet, blev rost til skyerne og vandt flere 
priser i Norge, og den blev vurderet til at være en af 
de vigtigste norske romaner det år. Fortællingen i 
Gjennom natten bliver fortalt af den 45-årige tand-
læge Karl Meyer. Han er ikke specielt tilfreds med 
sit liv, men han er trods alt glad for sin kone, Eva, og 
deres to børn, Stine og Ole-Jacob. Et selvdestruktivt 
indre mørke, der har fulgt ham hele livet, bliver dog 
ved med at trække i ham, og Karl indleder en affære 
med en yngre kvinde. Familien kan ikke tilgive ham, 
og især Ole-Jacob er uforsonlig. En aften drikker 
sønnen sig derfor fuld og slår sig selv ihjel ved med 
vilje at køre galt i Evas bil. Karl kan ikke udholde 
sorgen, og i bogens anden del følger vi således hans 
forsøg på at ødelægge sig selv. Han konfronterer sit 
eget indre mørke i et hus i Slovakiet, der kan frem-
trylle beboerens værste mareridt. Og her møder Karl 
sin undergang.Romanens grundstemning er over-
vældende trist. Livssynet er båret af en sortsynet 
eller negativ solipsisme. Ikke kun lever hvert enkelt 
menneske isoleret i sin egen verden uden mulighed 
for at overvinde barrieren til de andre – livet i sig 
selv er umuligt at udholde, samtidig med at det er 
umuligt at give slip på det. I den negative solipsisme 
er alt omkring én dødt, alle handlinger mening-
sløse og enhver stræben formålsløs. På den måde 
er det en modbydelig bog at læse, for den rummer 
intet håb, kun mørke. Alligevel er romanen værd at 
læse på grund af sin store litterære kvalitet og sin 
kompromisløshed. 
 Med udgangspunkt i et livssyn som det ovenfor 
beskrevne er det svært ikke samtidig at medtæn-
ke de begivenheder i Sæterbakkens liv, der fulgte 
efter romanens udgivelse, i min analyse. Den 25. 
januar 2012 begik Stig Sæterbakken selvmord, 46 
år gammel, den samme alder som hovedpersonen i 
Gjennom natten, Karl Meyer.

at LæSe SIg gennem møRket
En analyse af Gjennom natten står således over for et 
dilemma. Skal man læse romanen biografisk, eller 
skal man fuldstændig ignorere Sæterbakkens hand-
ling og gå til bogen på mere nykritisk vis? Hvis man 
gør det første, er der en stor risiko for at reducere 
bogen til et psykologisk casestudie, hvor man nemt 
kan finde tegn på depression og suicidale tanker 
– hvilket også gælder for mange af Sæterbakkens 
andre bøger – og på den måde mister man bogens 
litterære side af syne. Hvis man til gengæld ignore-
rer hans handling og udelukkende ser på værket, 
så forsvinder noget af den alvor, som bogen er gen-
nemsyret af. Målet i den følgende analyse er derfor 

at finde en fortolkningsvej midt mellem det biogra-
fiske og det litterære, mellem fortælleren, den im-
plicitte forfatter og den virkelige forfatter. Det vil 
jeg gøre ved at fokusere på romanens livssyn, den 
negative solipsisme, og beskrivelsen af det mørke, 
der fører Karl Meyer frem mod sin selvødelæggelse. 

Målet er ikke en apologi for selvmord og ej heller en 
forklaring af Sæterbakkens handling. Det er snarere 
et forsøg på at se det mørke i øjnene, som romanen 
langsomt trækker os ind i. I romanen er mørket en 
grænse for vores forståelse af andre mennesker, 
af sprogets mulighed for at kommunikere og for 
vores famlende forsøg på at forstå vores eget selv, 
der i Karls tilfælde først driver ham ind i en affære 
og senere til de grusomme handlinger, jeg vender 
tilbage til i slutningen af analysen. Mørket er såle-
des en grænse for vores forståelse, på samme måde 
som Sæterbakkens selvmord er en grænse for denne 
analyse.
 Romanens struktur gør det også nødvendigt 
med en todelt tilgang. Første del er hovedsageligt 
realistisk funderet, men i anden del forandres for-
tællingen, og en mere allegorisk tone får større og 
større vægt. Denne tvetydige tone inviterer os til på 
den ene side at læse romanen som en realistisk skil-
dring af en depressiv tilstand, der samtidig kan be-
tragtes som et billede på menneskets eksistentielle 
vilkår, og på den anden side at læse den som en (ne-
gativ) allegorisk fremstilling af grænsen for vores er-
kendelse, det være sig erkendelse af os selv, af verden 
eller af litteraturen.

DEN DøDE MOR OG DET DøDE bARN
Livssynet i Gjennom natten bliver fremsat som fi-
losofiske overvejelser af Karls fortællerstemme 

Målet er ikke 
en apologi for 
selvmord og 

ej heller en forklaring 
af  Sæterbakkens 
handling. Det er snarere 
et forsøg på at se det 
mørke i øjnene, som  
romanen langsomt 
trækker os ind i.

“nåR man bLIveR
indhentet
af mørket

Om Gjennom natten af Stig Sæterbakken.

Med gjennom natten udforsker 
Stig Sæterbakken et selvdestruktivt 
indre mørke – et mørke, der både er 

udtryk for hovedpersonens depressive 
tilstand, men også er en allegori 

for grænserne til vores erkendelse 
af os selv, verden og litteraturen.

Af HenrIk TorjuSen
IlluSTrATIoner Af HjørDIS MArIA lonGvA
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Det er ikke muligt at definere tabet, fordi det ifølge 
Kristeva opstår før den sproglige evne, og det føles 
derfor som et sår. Der er således ikke noget eller 
nogen at være vred på. Det opleves som et unavngi-
vent tab, et enigmatisk og udefinerbart mørke, som 
den deprimerede bliver ved med at vende tilbage til. 
Selvmordet er for Kristeva ikke en modstand mod 
sorgen og tabet, men derimod en forening med den, 
en forening med den umulige kærlighed, der aldrig 
blev givet. (5) 
 I Umuligheten av å leve gør Sæterbakken denne 
tilstand til et alment vilkår. Det er ikke kun en me-
lankolsk tilstand, som Kristeva definerer det som, 
men en tilstand, der dækker alle mennesker. Dette 
almene vilkår, den negative solipsisme, er der, hvor 
min læsning begynder. Midt i det ingenting som 
Karl Meyer (og Stig Sæterbakken) ender i.

DEN UfORSTåELIGE UTROSKAb
Da vi møder Karl Meyer i romanens indledning, 
er han i dyb sorg. Hans 17-årige søn, Ole-Jacob, er 
netop blevet begravet, og Ole-Jacobs selvmord bliver 
romanens omdrejningspunkt, der opdeler begiven-
hederne i et før, et under og et efter. I delen før får 
vi beskrevet Karls liv og hans forhold til familien, 
delen under beskrives den tilbageværende families 
opløsning, og i delen efter følger vi Karls rejse mod 
huset i Slovakiet. 
 Romanen starter midt i sorgen, hvor selve eksi-
stensen er blevet et problem for Karl. Mindet om og 
savnet af Ole-Jacob gør det umuligt at leve. ”Å glem-
me ham [Ole-Jacob] var det verste jeg kunne gøre. Å 
huske ham var det verste jeg kunne gjøre. […] Mens 
jeg sto slik, gikk solen ned, og det ble natt, og det er 
natten som siden har vart” (9). Karls sorg er altfor-

tærende, og familielivet falder langsomt fra hinan-
den i dens skygge. Karl kan ikke få sig selv til at tro 
på, at der er nogen udvej:

”Vi skal klare det. Vi skal klare det.” Men jeg 
hadde ikke før sagt det, så kjente jeg hulheten i 
det, hulheten i det jeg akkurat sa, i det jeg hadde 
vært, alt som var, alt som kom til å være. […] Hva 

i tekststykker, der minder om stemmen i 
Sæterbakkens essays, og som mod slutningen nær-
mer sig det, man kunne udlede som en central tese i 
bogens tankeverden:

Ingenting, tenkte jeg. Det er ingenting her. 
Utenom mig. Alt er dødt, jeg er det ene som lever. 
Jeg kan gjøre hva jeg vil, men det er også det 
eneste. Alt jeg har trodd på og tatt del i, det har 
bare vært min egne illusjoner, skapt for å dekke 
over den tomheten jeg har levd med[.] (242) 

Verden er tømt for betydning, og det eneste, der er 
tilbage, er individets egne handlinger, der ikke har 
nogen betydning, da verden ikke eksisterer efter ens 
egen død. I denne forståelse af verden er det med 
andre ord meningsløst at handle. 
Det er en tanke, man genfinder i sammenfattet form 
i Sæterbakkens korte essay Umuligheten av å leve fra 
2010. Her knytter Sæterbakken tanken om handlin-
gernes meningsløshed til selvmordet, som han ikke 
ser som en modstandshandling, som en reaktion, 
men i stedet som en handling i en tømt verden, hvor 
der ikke er noget at reagere mod:

Det å ha vært barn er vår store sorg i livet. Vi 
går jo rundt og bærer på et dødt barn, helt til vi 
dør. I den forstand er det allerede for sent å ta 
livet av seg, ettersom man, idet man kommer så 
langt som til å ønske sin egen død, allerede er 
død. Det er kanskje grusomt å måtte innrømme 
det, men livet kommer alltid selvmorderen i 
forkjøpet, ved allerede å ha drept det i ham 
eller henne som kunne opprettholdt ham eller 
henne. Selvmordet er sånn sett den bortkastede 
handling per definisjon, snytt for alt, selv den 
bortkastelsen som motiverer den, forestillingen, 
romantisk, om en siste gjenværende mulighet 
til å gjøre noe med det, i betydningen kaste bort 
selve forutsetningen for å gjøre noe med noe som 
helst, dvs. en selv og ens eget liv. Sannheten er at 
det er ingenting å ta livet av. Akkurat som det er 
ingenting å leve for. Ikke noe tilbake, verken liv 
eller død. (3)

Sæterbakken gør dermed den franske psykoanaly-
tiker Julia Kristevas beskrivelse af den melankolske 
eller depressive tilstand til et eksistentielt vilkår. 
For Kristeva er den melankolske tilstand et resultat 
af internaliseringen af den ”døde mor”, der opstår 
som et resultat af en fraværende mor i den tidlige 
barndom. (4) Den døde mor internaliseres som et 
sår eller en indre mangelfuldhed, en indre tomhed, 
der bl.a. viser sig som en manglende evne til at tale. 

begivenhed, han ikke er herre over: ”Hun smilte til 
meg, og jeg falt. Jeg lokket frem smilet i henne, og 
det fikk meg til å falle for henne” (52). Der sker en 
udveksling – han lokker, hun smiler, han falder – 
som er nok. Derefter er resten bare en naturlig ud-
vikling, som ingen af dem helhjertet vil, men som de 
ikke kan befri sig fra.
 Ofte er det at genfortælle begivenhederne en 
måde for en fortæller at komme overens med det, 
der er sket. Det bliver en måde at skabe en sam-
menhængende historie, der kan føre frem til en ac-
cept af den nuværende situation. For Karl virker det 
modsat. Hans genfortælling af historien gør kun 
virkeligheden mere uforståelig. Han har svært ved at 
trænge ind til sine egne motiver. Han er ikke herre 
over sine egne handlinger eller ord – og hans be-
vidsthed er altid bagefter hans egne handlinger.

DET UMENNESKELIGE I DE ANDRE
Det er ikke kun selvforståelsen, der svinder ind, jo 
mere Karl forsøger at forstå, men også evnen til at 
forstå handlinger og motiver. Karl forsøger vedhol-
dende at forudsige begivenhedernes gang, men hans 

skal vi gøre, tenkte jeg. Når dette er over. Når vi 
er ferdige med all sorgen. Når vi har kommet oss 
igjennom det, hvis vi gjør det, hva i all verden 
skal vi foreta oss da. (13-14)

Her begynder Karls og vores problemer med at for-
stå og fortolke begivenhederne. Resten af denne del, 
frem til afrejsen mod Slovakiet, er Karls forsøg på at 
forstå de begivenheder, der ledte frem til den nuvæ-
rende situation. Men når Karl søger ind til kilderne 
for sine handlinger, så støder han og vi kun på det 
indre mørke, på en grænse, der ikke er til at over-
skride. Det er ikke så svært at give en overordnet og 
logisk beskrivelse af hændelserne, der fører til Karls 
tilstand i begyndelsen af bogen, men motiverne er 
selvmodsigende. Det gør også en læsning af bogen 
kompliceret, da motivafsøgningen hele tiden ven-
der tilbage til et nulpunkt, det indre mørke, hvor der 
ikke er noget svar, og vores analyse må begynde for-
fra. Læsningen må således blive i grænselandet, hvor 
man kan skimte mørket, men ikke trænge ind i det.
Hovedeksemplet er Karls fremstilling af mødet 
med Mona, som han er Eva utro med. Det er en 

Det å ha vært 
barn er vår store 
sorg i livet. vi 

går jo rundt og bærer på et 
dødt barn, helt til vi dør.

“
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forudsigelser viser sig hver eneste gang at være for-
kerte. Da han er ude at spise med Eva på deres første 
date, ser han hele deres fremtid udspille sig for sit 
indre blik, lige fra tiden som forældre, hendes utro-
skab, frem til deres genforening og fremtid:

[I] et vilt flimmer kunne jeg se hvordan alt ville 
bli: huset vi skulle bo i, reisene vi skulle legge ut 
på, høytidene vi skulle feire, rommene vi skulle 
vandre omkring i, barna vi skulle bli foreldrene 
til og som skulle være der hele tiden, sammen 
med oss, år etter å[.] (31)

Karl forestiller sig, at Eva vil finde sig en elsker, men 
”med tiden til hjelp ville finne tilbake til det […] slik 
at vi en dag ville kunne konstatere at vi sto sterkere 
enn noen gang” (32). Jo mere Karl forsøger at forstå, 
jo dybere han søger efter egne og andres motiver, jo 
mere uforståelig bliver verden for ham, jo mere for-
virrende og fremmede bliver de andre. 
 Det er kun kærligheden til Eva, der i glimt kan 
overvinde afstanden til de andre, men selv denne 
relation er kun overfladisk, da Karl undersøger 
den nærmere. Han tænker således tilbage på en si-
tuation, inden han var utro, hvor Eva stillede ham 
spørgsmålet om, hvorfor han valgte hende i stedet 
for alle de andre, han kunne have fået. I stedet for 
at besvare hendes spørgsmål betragter han Eva, der 
fortsætter med at tale og efterhånden forsvinder 
ind i selvrefleksionens malstrøm, hvor det ene ord 
følger det andet, og hun ikke længere er til at nå. 
Karl beskriver det som ”et elvløp som skulle vaskes. 
Hindringer i veien bare økte trykket” (44). Det er, 
som om hun befinder sig i en trance, hvor han ikke 
kan nå hende, ind til ”mennesket i henne vendte til-
bake, folder og rynker smatt på plass” (45). Selv Eva 
rummer noget uforståeligt, ikke-menneskeligt, som 
Karl ikke har adgang til. Dette ikkerige står i mod-
sætning til det liv, der udspiller sig i hverdagslivets 
følelser og handlinger.
 Den samme fremmedhed eksisterer i Karls 
indre og giver sig udtryk i hans reaktion på fami-
lielivet, der både rummer positive og negative ele-
menter. Kærligheden til Eva og til deres børn hører 
til hverdagens sfære, her er Karl tryg, og hans liv er 
forudsigeligt. Men ægteskabets hverdagsliv bliver 
også rutine og afføder evindelige gentagelser af de 
samme handlinger. Og ifølge Karl selv er det især 
frustrationen over hverdagens gentagne rutiner, der 
fører ham i  armene på Mona, for hverdagens genta-
gelser og repetition kalder på  mørket i ham, selv om 
han ville ønske, det ikke var sådan.

MøRKET vOKSER
Mødet med Mona er en vej ud af rutinen, men det 
er en tvetydig vej, da Karl godt er klar over, at vejen 
ikke fører mod forløsning, men mod fortabelse. For 
nok fører hans tilnærmelser til Mona til en ny føl-
somhed. Han genfinder sin glæde ved musik og film, 
som han har mistet i samlivet med Eva. Han begyn-
der at læse digte. Men formålet med deres forhold 
beskrives som et forsøg på at gå under. ”Jeg ønsket å 
leve sammen med Eva, og jeg ønsket å drukne sam-
men med Mona. […] Hvorfor måtte man slutte å leve 
bare fordi man druknet?” (59). Karl vil både have 
trygheden sammen med Eva og den uforpligtende 
hedonisme sammen med Mona. 
 Men det uforpligtende betyder frihed, og frihed 
betyder tomhed og meningsløshed. For frihed har 
ingen positiv værdi i fortællingen. ”Alle ønsker om 
frihet er basert på en misforståelse,” som Karl ud-
trykker det. Frihed er en illusion. Den er drømmen 
om at kende sine egne inderste ønsker, når man i 
virkeligheden ikke er herre over sig selv. Og inderst 
inde i Karl hersker mørket, der bare gerne vil gå 
under.
 Forholdet til Mona går hurtigt skævt. De for-
står ikke hinanden, og de mener begge, at forholdet 
og deres utroskab, som alle i deres respektive om-
gangskreds ser misbilligende på, blev påbegyndt af 
den anden. Han mener, at hun forførte ham, og hun 
mener, at han forførte hende. Der er med andre ord 
ingen af dem, der mener at have truffet en bevidst 
beslutning om det. Og pludselig åbner et hul sig 
under Karl: ”Hva skulle vi gjøre? Vi hadde ikke noen 

andre steder å dra. Det var ikke noe annet som lå og 
ventet på oss når vi fikk nok av dette” (99). Karls tan-
ker genvækker en gammel drøm, som han har haft, 
siden han var barn. Det er drømmen om at udslette 
alt og begynde forfra. ”Ikke forsvinde sporløst, men 
dukke sporløst opp. […] Jeg så så levende for meg hvor 
fri og ubekymret jeg ville ha levd i den andre byen” 

(100). Hvis bare Karl kunne smide det nuværende liv 
og blive en anden, så ville han blive levende igen. 
Han forlader Mona og vender tilbage til Eva og bør-
nene. Nok får han lov til at flytte tilbage, men Eva 
undviger ham, og Ole-Jacob vil ikke tale med ham 
længere. Og så finder Ole-Jacob en flaske sprut, stjæ-
ler Evas bil og kører med vilje ind i en modkørende 
bil. Ole-Jacobs selvmord er det sidste trin i den pro-

ces, vi har fulgt frem til da. Og efter Ole-Jacobs død 
indser Karl, at han intet ved. 

Jeg hadde gått fra å vite alt til å vite ingenting. 
[…] Var det derfor han gjorde det? Fordi jeg ikke 
hadde noen anelse? Fordi jeg ikke hadde peiling 
på noe av det som foregikk? At det hans måte a 
få fortalt det på, gjøre hele verden oppmerksom 
på det, at jeg ikke hadde skjønt en helvetes jævla 
dritt? (131)

Sorgen over Ole-Jacobs død er en udløsende faktor 
for Karls senere handlinger, men den er ikke selve 
grundlaget for udførelsen. Det mørke, der sidenhen 
skal sluge Karl, var, som vi har set, allerede til stede 
inden. Med Ole-Jacobs død slår sproget ikke længere 
til. Den kærlighed, der rakte ind i mørket, findes 
ikke længere. Da han forsøger at tale med  Eva, slår 
ordene ikke til: ”det var bare et tomt hull som åpnet 
seg, inn mot det som hadde vært min kone, men 
som ikke var det lengre, som bare var tomrommet 
hun hadde etterlatt seg da hun ble revet bort” (116). 
Nu kan et nyt kapitel starte for Karl, ”som begynnel-
sen på en etterlengtet ødeleggelse” (118). 
REJSE MOD NATTENS ENDE
Fortællingen ændrer karakter i anden halvdel. 
Første halvdel var Karls mislykkede forsøg på at re-
flektere over sit liv og sine handlinger, mens anden 

halvdel er en rejse ind i det mørke, som hele tiden 
har befundet sig under overfladen. Rejsens mere me-
taforiske og mentale aspekt antydes også i stednav-
nene, der ofte får en bibetydning. Den første by, Karl 
kommer til på rejsen, hedder Redenburg (taleborg), 
baren, han besøger i Bratislava, hedder U Dežmára 
(grænsevagten) og diskoteket, hvor han henter nøg-
len og betaler for opholdet i huset, hedder Neusohl  
(ny sjæl), det samme navn, som byen, Banská 
Bystrica, hvor huset ligger, har på tysk. (6) Rejsen har 
med andre ord allegoriske træk, hvilket gør Karls 
rejse til mere end historien om en enkelt mands 
længsel efter selvødelæggelse. I modsætning til fx. 
Dantes Den guddommelige komedie og John Bunyans 
The Pilgrim’s Progress (1678), der begge er religiøse al-
legorier med kristen forløsning som endemål, er der 
dog ikke noget mål i Gjennom natten. Der er ingen 
forløsning, men kun et tættere og dybere mørke. 
Romanen er tættere på Joseph Conrads Heart of 
Darkness, hvor mørket, i form af karakteren Kurtz’ 
udtryk the horror, aldrig får en forklaring, men i ste-
det er en grænse for forståelsen af den menneskelige 
eksistens. Men hvor Conrads fortæller søger væk fra 
Kurtz og the horror, søger Karl ind mod mørket for at 
fortabe sig i det.
 Men inden vi begiver os ind i mørket sammen 
med Karl, får vi beskrevet en tærskelbegivenhed i 
første kapitel af anden del. Da Karl forlader hjem-
met, får vi en beskrivelse af afskeden med Eva, Stine 
og hjemmet, som i første omgang virker som en til-
forladelig, om end meget negativ metaforisk frem-
stilling, der først til sidst i fortællingen antager en 
helt anden og decideret uhyggelig karakter.

Da jeg stod med kofferten ute på fortauet og 
ventet på drosjen, kom hun plutselig løpende ut, 
hun fektet med armene og skrek, ildrød i fjeset, 
som om huset brant og hun bare så vidt hadde 
klart å redde seg ut av flammene. (137)

Ildebranden dukker op igen i romanens sidste linjer, 
hvor vi pludselig kommer i tvivl om, hvorvidt bran-
den er en metaforisk beskrivelse af Evas og Karls 
mentale tilstand, eller om det er en konkret hæn-
delse. Jeg vender tilbage til ildebranden til sidst, og 
vil for nu betragte det som et udtryk for Karls behov 
for at slette hele sin fortid. Han sletter ligeledes alle 
kontaktoplysninger på sin mobiltelefon pånær Ole-
Jacobs telefonnummer, og han undlader herefter at 
tage telefonen, når den ringer. Vi kan derfor ikke 
vide, om Eva og Stine er i live, efter at Karl er taget 
af sted.
 Rejsen er den liminale scene for allegorien, men 
rejsen ender i et perverteret dannelsesperspektiv, 

frihed er en 
illusion. Den 
er drømmen  

om at kende sine egne 
inderste ønsker, når man 
i virkeligheden ikke er 
herre over sig selv.

“
Han byggede huset 
færdigt, satte en 
rotte fast på sit 

bryst i et bur, han ikke kunne 
tage af, og som var åbent 
ind mod hans hud. Så satte 
han sig til at vente på, at den 
gnavede sig vej igennem ham, 
når sulten blev for stærk.

“
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hvor reintegrationen vendes på hovedet og bliver en 
cementering af fremmedgørelsen. Den centrale del i 
allegorien er huset i Banská Bystrica, der fremstilles 
som et perverteret hjem, Karl når frem til for enden 
af rejsen. 
 Huset er en besynderlig størrelse. Alle, der ved 
noget om det, siger, at husets evner er overnaturli-
ge, men samtidig ved de, at det findes og fungerer, 
men uden at vide hvordan. Der er også indsat fire 
billeder af huset i bogen, og hvis man finder frem 
til den rigtige adresse på fx google Maps, så kan 
man se den tomme have, hvor to hynder ligger sam-
menlagt på en tom havebænk ved siden af en rød 
skraldespand. (7) Denne repræsentation spejler bil-
leder af tidligere koncentrationslejre eller krigszo-
ner, der på samme måder kan findes på et kort, men 
hvis mentale egenskaber er at fremkalde billeder af 
grusomme begivenheder, der kun findes som erin-
dringer. Repræsentationen af huset bliver et billede 
på lidelsens konkrete stedslighed, men samtidig en 
henvisning til det uforståelige ved andres lidelse.
Inden for fortællingens ramme er husets forhistorie 
i sig selv foruroligende. Det blev bygget af en over-
levende fra 2. Verdenskrigs koncentrationslejre, 
Marian Reuter. Han blev gift, efter at han kom til-
bage, men opdagede en dag, at hans kone var ham 
utro, hvorefter han slog hende og deres datter ihjel 
og murede deres lig inde i fundamentet på det 
hus, han var ved at bygge. Han byggede huset fær-
dig, satte en rotte fast på sit bryst i et bur, han ikke 
kunne tage af, og som var åbent ind mod hans hud. 
Så satte han sig til at vente på, at den gnavede sig 
vej igennem ham, når sulten blev for stærk. Husets 
mørke stammer altså fra de lidelser, som dets byg-
herre gennemlevede i det.

fRA REDENbURG TIL bANSKá bYSTRICA 
– ELLER fRA TALE TIL DEN NYE SJæL
Første stop på vej fra hjemmet er Redenburg (nav-
net betyder vel taleborgen – eller måske en borg, 
der beskytter mod tale), hvor Karl bor i den gamle 
bykerne, der er ”en lukket verden fri for angst og 
mistenksomhet” (140). De gamle huse og snævre 
gader er beskyttende, men da Karl går rundt i byen, 
befinder han sig pludselig uden for dens tryllekreds, 
ude i den nye by, og her ser han en kvinde på en blå 
motorcykel, som forsvinder i trafikken ”i infernoet 
av støy der det minste brudd på årvakenheten ville 
rive skinnet og kjættet av henne, vri neglene, knuse 
knoklene og sprøyte hjernemassen hennes utover 
asfaltdekket” (141). Karl selv står uden for dette sam-
fund – han forsøger ikke længere at beskytte sig 
mod verdens tilfældigheder, der kan medføre livsfa-
re, han deltager ikke længere i ”det evige jaget etter 

å unngå å dø” (142). Han er ikke længere interesse-
ret i et samfund, ”hvor det overordnede målet alli-
kevel var likt for alle, å innta sin plass, beholde den 
og videreutvikle den, bringe den til fullkommenhet 
så langt råd var” (142). I den forstand var Ole-Jacobs 
død begyndelsen på enden for Karl. 
 Han befinder sig i en liminal zone, et mellem-
rum, der betegner overgangen fra en tilstand til en 
anden, og hvor Karl forestiller sig, at han ”kunne 
sitte slik så lenge som helst, til lyden av en evig 0-0 
kamp der den ene omgangen avløste den andre i et 
vedvarende unisont jubelbrus” (147). Kampen for 
tilværelsen har mistet sin betydning for ham. Men 
kampen kan ikke fortsætte, og verden presser sig på 
med sin iver og sin virkelyst, og Karl bliver tvunget 
til at tage videre. 

I LANDET, HvOR HåbET bLIvER TIL LORT
I Bratislava, hvor Karl skal have nøglen til det slo-
vakiske hus, er alting uforståeligt. Det fremmede 
sprog isolerer ham. På baren grænsevagten møder 
han dog en ældre mand, der hedder Jan Johanides, 
og som inviterer ham til at spille skak. Jan Johanides 
er også navnet på en afdød slovakisk forfatter, der 
skrev om Holocaust og kommunistisk terror. (8) 
Skakspillet, navnet på baren og Johanides peger alle 
på en allegorisk overgang til dødsriget. Portvagten 
Johanides lukker ham igennem og sender ham 
videre.
 Efter at have gået rundt i Bratislavas gader, som 
Karl beskriver som en labyrint, lader han sine skridt 
styre af byen og finder frem til diskoteket Neusohl, 
der er ”et endeløst villniss av ganger og rom” (207), 

og hvor ”lukten kjentes ut som en blanding av av-
føring og søt parfyme” (207). Der er rejst en galge 
midt på dansegulvet, og ordene til musikken anty-
der, hvad han er på vej mod: ”gOD PLEASE FUCK 
MY MIND FOR gOOD” (207). (9) Han har begivet 
sig ind i helvede, men uden at vide, hvad der driver 
ham. ”Hva var det jeg tenkte på, da jeg gikk inn dit? 
Hvilken gal mann var det som hadde byttet ut mine 
ønsker med sine? Hvilket sted på veien var det jeg 
hadde mistet meg selv?” (208). Han finder dog ikke 
Zagreb, der har nøglerne til huset, og går forvirret 
fra stedet. Men i en drøm samme nat, finder han en 
dør for enden af en hospitalsgang: 

og mens jeg stod der, kjente jeg en deilig be-
roligende visshet med hensyn til hvad jeg ville 
få se når jeg åpnet døren, og som var det som 
ville gjøre ende på alle lengsler, varmen fra et 

bankende hjerte, lyset fra et ansikt så kjært, et 
par lyseblå øyne gjenåpnet for aldri mer å skulle 
lukkes. (209)

Da Karl vågner, er han ikke længere i tvivl. Han ved, 
hvad han skal gøre, og han ved ”at han ikke lenger 
har noe å frykte” (210). Vi må antage, at de lyseblå 
øjne tilhører Ole-Jacob. Mørket rummer en antyd-
ning af lys, der styrer Karls skridt. Det er dog et tve-
tydigt lys, for øjnene skal aldrig lukkes igen. Det er 
ikke en jordisk genforening, der er tale om. Tilbage 
på Neusohl møder han Zagreb, der fortæller ham 
om stedet og advarer ham mod dets kraft, der henter 
sin styrke fra en hævngerrig gud. 

gud er muligens en drittsekk. Men noen er 

det som våker over oss, det mener jeg ingen 
kan være i tvil om. Svartadauden. Holocaust. 
AIDS. Orkaner og tyfoner. En kan bli religiøs av 
mindre. Auschwitz og Hiroshima og gulag, det 
er guds vinpresser! Med dem knuser han oss og 
presser ut den saften de trenger for å overleve, de 
som blir igjen. (217)

Lidelsen inde i huset minder os om den uforståelige 
lidelse og modbydelighed, der er i verden omkring 
os. Udtrykket guds vinpresser eller vinperse stam-
mer fra Johannes’ Åbenbaring, kapitel 14, vers 18-20, 
hvor det ved dommedag er udtryk for guds vrede:

Tag din skarpe segl og skær klaserne af jordens 
vintræ; thi dets druer er modne.” Og englen 
svang sin segl over jorden og afskar frugten på 
jordens vintræ og kastede den i guds harmes 
store persekar. Og persekarret blev trådt uden for 
byen, og der strømmede blod ud af persekarret, 
helt op til hestenes bidsler, på en strækning af et 
tusinde og seks hundrede stadier. (10)

Ifølge Zagreb er Karl på vej ind i det mørke, der er 
guds vrede, og hvor gud høster og presser dem, der 
ikke bliver frelst, i vinpersen. Her bliver de mast 
til blods og udslettet. Mens Karl taler med Zagreb, 
bliver en af diskoteksgæsterne hængt op i galgen til 
de andres jubel. Men her på Neusohl er det bare en 
leg med rædsler, der aldrig for alvor bliver alvorlige. 
gæsterne har selv valgt det, og de bliver stående ved 
grænsen uden at overskride den. I modsætning til 
der, hvor Karl skal hen.

DET ALMINDELIGE HUS
Da Karl står på dørtrinnet til huset, ser han to men-
nesker på gaden, og han tænker med glæde, ”at de 
var de siste levende menneskene jeg kom til å se” 
(229). Huset er tomt, og tingene i huset er støvede. 
Her kan Karl kun møde sig selv, og da han ser sig i 
spejlet på toilettet, ser han ”ansiktet til en mager 
mann, avkreftet, uthungret, som en krigsfange […] 
stirret tilbake på meg med en villskap i blikket” (233). 
I huset er der ikke flere masker at tage på, der er 
ikke flere relationer eller mere sprog. Der er ingen, 
der svarer, og ingen, der lytter. Her er Karl alene 
med sig selv og det indre mørke. Efter at have gået 
rundt i huset finder Karl til slut ned i kælderen, hvor 
han finder ind i en snæver gang, der slutter i et lille, 
trangt kammer dybest nede under huset. Dette må 
også være stedet, hvor Marian Reuter må have place-
ret ligene af sin kone og sit barn. Han rører ved væg-
gene, der er kolde og døde, og bryder sammen. Her 
slutter Karls rejse som menneske.

Det er en 
spøgelsesverden, 
hvor karl ved 

indgangen spørger sig selv, 
om han er død, om dette er 
de dødes verden. Men han 
kan stadig mærke sin krop. 
Mareridtet lever i hans 
mentale verden, men bliver 
udtrykt på hans krop. 

“
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Det er ingenting her. Utenom meg. Alt er dødt, 
jeg det ene som lever. Jeg kan gjøre hva jeg vil, 
men det er også det eneste. Alt jeg har trodd 
på og tatt del i, det har bare vært mine egne 
illusjoner, skapt for å dekke over den tomheten 
jeg har levd med, den hvor ingenting finnes, hvor 
ingenting har funnes nogen gang, annet enn det 
jeg har vært nødt til å forestille meg for å holde 
det ut. Spøkelser, alt sammen. (242)

Som Karl har nævnt flere gange, så er idéen om fri-
hed en fejltagelse. Den totale solipsisme, at verden 
kun findes, når jeg findes, bliver også til verdens af-
slutning eller grænse. At der er intet andet end mig, 
betyder også, at der ikke findes noget efter mig. 
 For første gang kan Karl græde efter Ole-Jacobs 
død, og han slår til slut hovedet ind i væggen foran 
sig, så hans næse brækker – ”og nå var det som noe 
løsnet i hjernen, som om et egg som inntil nå hadde 
ligget der, intakt, endelig sprakk, og det som hadde 
vært inni det rant ut og strømmet ned i øynene og 
nesen og munnen min sammen med tårerne og blo-
det” (243).
 Herefter forsvinder den omgivende verden, 
og vi begiver os ind i et ”Ikkerige”, som også er 

overskriften på næste kapitel, der ikke længere er 
realistisk. Det er en spøgelsesverden, hvor Karl ved 
indgangen spørger sig selv, om han er død, om dette 
er de dødes verden. Men han kan stadig mærke sin 
krop. Mareridtet lever i hans mentale verden, men 
bliver udtrykt på hans krop. 

IKKERIGET
Nu dukker der lyde op i huset, og inde i stuen sidder 
nu hans kone og deres to børn rundt om spisebordet 
med ryggen til ham. Men de er ikke virkelige.

Men jeg visste også at det ville være noe med 
dem, at de ville være ugjenkjennelige, heslige, 
med rynker, lik de til eldgamle mennesker, 
eller svarte av sot, som etter en brann, at de var 
skadet, at de hadde stygge brannsår. […] Og jeg 
visste at det var jeg som hadde gjort det, at det 
var min skyld at de var blitt slik. (249)

Han går alligevel ind til dem i ikkeriget, og her kon-
denseres det helvede, som Zagreb lovede Karl, da 
han gav ham nøglerne. Men det er et meget anderle-
des helvede, end både Karl og læseren har forestillet 
sig. Helvede består nemlig i at gennemleve december 

Sæ
te

r
b

a
k

k
en

måned sammen med familien igen og igen og igen. 
Alle hverdagens og helligdagenes ritualer og gøre-
mål bliver gennemspillet på samme måde. 
Dette helvede forener således repetition og gen-
tagelse med længslen efter den familie, han har 
mistet. 
Helvede er altså at leve sammen med den familie, 
han har ødelagt. Men er det kun utroskaben og Ole-
Jacobs selvmord, eller er der noget mere, han har at 
sone? For da vi når frem til fortællingens gådefulde 
sidste linjer, åbner Karls ord for flere fortolkninger:

Når dere kommer, skal jeg forklare alt. For det 
var ikke jeg som startet brannen. Jeg lot være å 
fikse ledningen, det er riktig. Og jeg var for sent 
ute til å redde dere, det er også sant. Men det var 
ikke jeg som startet brannen. (265)

Der er flere muligheder for at forstå Karls ord. 
Branden kan være en allegorisk beskrivelse af fami-
lielivet. Karls utroskab startede en brand, der tilslut 
ødelagde det hele. Det kan også være et billede på 
livets meningsløshed, hvor branden i vores indre 
ødelægger alt. Kærlighed kan dulme gløderne, men 
det kan ikke slukke ilden. Og endelig kan det være 
et konkret billede, som der er lagt spor ud til i hele 
fortællingen – at Karl har brændt Eva og Stine inde, 
da han forlod hjemmet. Det er denne ildspåsættelse, 
som er det store mørke, der har brændt i hans indre 
i bogens anden halvdel: At han ikke kunne bære at 
miste dem, og derfor har sat ild til huset. 
 Den allegoriske læsning og den realistiske 
læsning folder sig ind i hinanden og kan ikke skil-
les ad. Tvetydigheden i ”ikkeriget” er en grænse for 
vores forståelse, en grænse for vores læsning, hvor 
vi læner os ind i et mørke, hvor der ikke længere er 
ord. Sproget rummer døden som mulighed, men i 
kraft af sit potentiale er det nødvendigvis levende. 
I essayet af Sæterbakken, som jeg citerede tidligere, 
skriver han, at selvmordet ikke er en modstands-
handling, og i Gjennom natten viser Sæterbakken, at 
selvødelæggelse ikke er en romantisk eller heroisk 
akt. Det er snarere et mørke, der indhenter én, og 
hvor der ikke længere er et sprog eller en fortælling, 
men hvor flammerne i stedet brænder det hele til 
ukendelighed.
 Hvilket fører tilbage til Sæterbakkens selv-
mord, der har givet min læsning af romanen en 
særlig klangbund af realiseret selvødelæggelse. Det 
er en uforståelig handling, og Gjennom natten min-
der os om, at ethvert menneske rummer ukendte og  
uforståelige dybder. Og en dag kan denne ensom-
hed blive for meget, og mørket få overtaget.

”Når man velger å ta sitt eget liv, er man alene 
i verden”, sa Caroline. ”Man har ingen steder å 
gjøre av seg. Det er en beslutning, som er fattet 
lenge før det skjer. En dag hender det noe, og 
man velger at dø. På den måten kunne jeg forstå 
ham.”  (183)

NOTER
1. Sæterbakken 2012 [2011]. Herefter henvises til 

denne udgave med sidetal.
2. Sæterbakken 2010.
3. Ibid.
4. Kristeva 1989.
5. Ibid., s. 12-13.
6. Min fortolkning af Neusohl som ny sjæl går 

mere på ordligheden med ny sjæl og new soul, 
end med den konkrete betydning af ordet sohl, 
der dels betyder bund eller sål, dels henviser til 
efternavnet Sohl, der var navnet på de tidligere 
herskere over de sohlske besiddelser.

7. https://www.maps.google.com, Skubínska Cesta 
64, Banská Bystrica. Besøgt 10. marts 2013.

8. https://lic.ned.univie.ac.at/en/node/24560 
Besøgt 10. marts 2013.

9. Linjen stammer fra sangen ”Careful what you 
wish for” fra albummet The New Backwards af 
Coil (2008).

10. Bibelen, gyldendal, 1969, s. 1030.

LITTERATURLISTE
Bibelen 1969. gyldendal, København.
Kristeva, Julia 1989. Black Sun: Depression and 

Melancholia. Columbia University Press, New 
York.

Sæterbakken, Stig 2010. Umuligheten av å leve. 
Flamme Forlag, Oslo.

Sæterbakken, Stig 2012 [2011]. Gjennom natten. 
Cappelen Damm, Oslo.

HENRIK TORJUSEN (f. 1978) er ph.d.-studerende 
på Institutt for litteratur, områdestudier og euro-
peiske språk ved Universitetet i Oslo. MA i Liberal 
Studies fra The New School for Social Research, 
New York. Redaktør på Litteraturmagasinet 
Standart.



naja marie aidt
gennem landskaber

30 31

a
Id

t

at lede
at lade sig lede

at føre
at lade sig føre

ind i den grønne skov

at bevæge
at lade sig bevæge

at følge
at lade sig følge

at holde
at lade sig holde

I et rødt værelse, røde forhæng

At lede nogen hen ad en ujævn vej
At føre nogen ind gennem en mørk port
At bevæge nogen med ord, latter 
At følge nogen ud over isen
At holde nogen for nar

I den grønne skov, i et rødt værelse 
På en gul mark hvor lærkerne synger:
Lærkerne synger over den gule mark
Røde forhæng i et rødt værelse, blafrende,
i den grønne skov, lugten af råd og jord

at synge
at lade sig synge

at lugte
at lade sig lugte

at blafre
at lade sig blafre

At lade sig lede fordi det er tvang/trygt
At lade sig føre fordi det er trygt/tvang
At lade sig bevæge fordi det troskyldigt/tindrende
At lade sig følge fordi det er tindrende/troskyldigt
At lade sig holde fordi det er tilgivelse/trods
At lade sig synge fordi det er trods/tilgivelse

a
Id

t

At lade sig lugte fordi det er tungsindigt/tirrende 
At lade sig blafre fordi det er tirrende/tungsindigt

 

tvivl/tvivl 

Syng mig           Lugt mig             Blafr mig

råd og jord
isen er latter

hold nogen tæt ind til dig i den grønne skov og:

gå ad den ujævne vej som fører dig 
ind gennem en mørk port og:

vær blafrende og rød og:

sig ikke at det er umuligt at blive 
som lærkernes sang over den gule mark og:

vær troskyldig som en nar 
kend forskel på trygt og tvang og:

på tungsindigt, tirrende, tindrende, tilgivelse, trods 

men:

syng, syng

syng marken gul og syng så skoven
grønnes

nogen trodser dig og bringer dig ud af fatning
nogen tilgiver dig og bringer dig et diadem af sølv
eller nogen taber dig på gulvet, du er et spejl
nogen tirrer dig, åndeløst, du gisper
og en nat hvor månen er pulver på himlen: 
nogen tvinger dig til noget der ikke findes sprog for  
det trækker røde striber gennem din gule mark

et diadem af sølv i dit lyse hår, i dit sorte hår, i dit røde/brune hår

din mark er splintret, du gisper.

se månen: lysende mat på himlen, 
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at være bragt så meget ud af fatning, at det er  

en opløsning

en mur af ingenting

Ikke at ville trodses
Ikke at ville tilgives
Ikke at ville tabes
Ikke at ville tirres
Ikke at ville tvinges

Ikke at ville tvinges
Ikke at ville tvinges
Ikke at ville tvinges

spejl, du gisper et diadem af sølv
du er pulver og splintret

du er form/opløsning/bevægelig 

at grønnes og blive til råd, jord

tvivlen, et nagende kors i kroppen

inde i den mørke port: skygger.

ujævn vej ind i drøm om rødt 
                du står på isen en klar dag og fryser
                              du er lige dele nar og kriger

grib dit spyd

vil du trodse
tabe
tirre
tvinge

vil du tilgive?

et nagende kors i kroppen

dybt inde i den grønne skov
et rødt værelse. 
røde forhæng
som mælk mod huden

lærkerne flyver over den ujævne vej
det er en klar dag

og ud over isen
og det bliver nat; månen, et diadem af sølv

Skovens former bevæger sig/opløser sig.
Et kors stukket ned i jorden,
blafrende sang ved graven. 
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Hvem gisper:

hjem

mælk

jeg 

Hvem siger:

kriger

hvad er det for en bevægelse
at ville tvinge

hvad er det for en bevægelse
at lade sig tvinge

tab en mønt af glas i brønden
dit lyse hår, dit sorte hår, dit røde/brune hår
er nattens filtrede mørke
brønden er som mælk mod huden
våd, glat

hvem hvisker ”hjem”?

sig ikke at det er umuligt at blive som 
månens skin på himlen
at blive mere glas end mur af ingenting
mere jord, skov, port, vej, gisp, sprog, ikke-sprog

kriger, jeg griber mit spyd
og møder dig i stormvejr,
jeg møder dig i blæst så hård
som lussinger, som den ydmygelse
du aldrig kan glemme
men som du skal glemme
som skal blive en del af dit kød
så du bærer den med dig
graciøst

som når lærkerne lander
i birketræet
som når ikke-sprog alligevel
er sprog, den måde en 
sådan udveksling finder sted på

åndeløst

graciøst

dit hår i vinden
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du bevæger

du siger: ”mælk” med samme lethed som du gisper

ujævn drøm om at
holde sig selv for nar

et fald fra en uvejsom klippe
at lede, føre, tvinge sig selv ind i en konkylie, en labyrint 

som dis
som stier i dis
              våde
                          glatte

i skoven

men bag ved skoven er der endnu et landskab

bag ved skoven

                            endnu et landskab

                                                  ---------------

at drive ud ad en tangent
og gøre nogen ondt

at gøre sig selv ondt

at det ikke er sådan klaveret spiller

at der i det grænseløse
i den vilde frihedstrang
er destruktion

at føle frygt

og frygten er endnu et landskab:

bag skoven: uvejsomme klipper

at stå som et barn,
uskyldigt

men uskyldigheden er en blå anemone
et synsbedrag

for her vokser kun tornede buske
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mur af ingenting
en konkylies snørklede fængsel

hvordan balancere mellem:
overlevelse/frihed
og er der en mislyd her, et ekko af noget
for længst gennemspillet?

er der forvrænget musik her?

er det den lyd du hører herude på klipperne
hvor du blafrer som en fane for vinden?

dit lyse hår, dit sorte hår, dit røde/brune hår
danser for vinden

højt oppe og der er langt ned

                 //fald//

længst nede og der er langt op

himlen er stål

mislyd, gnavende støj i ørets tragt

det er ikke en klar dag

havgusen er som røg fra en slagmark

du tror du trodser, når du taber
du tror du tilgiver, når du trodser
du tror du trodser, når du tvinger

der er noget skjult

du tilbeder ikke

der er vrede her

isen er latter

skoven, en fjern grøn linje

søen, frosset til

tro ikke at et diadem af sølv
nødvendigvis udgør en værdi
at månens flygtige lys over bjergene
er andet end flygtigt lys

som bader landskaber i drømme
eller: som avler drømme i landskabet

der er ensomhed her
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der er det bestående
og det ikke-bestående

du slår dig i tøjret
du er en hest 

kast med hovedet

en soldat på din ryg

at tilbede en blå anemone
som er: en tornebusk

at tilbede et diadem af sølv
som er: drømme i landskabet

at landskaber hele tiden opløser sig/bevæger sig

tvivl/tvivl

transaktion mellem måne og jord/råd

vi dækker soldatens kiste med vores sang

at stå i en mørk port og pisse
dampen fra den varme urin
som havgus, røg fra en slagmark
men også månens pulverdragt,
dis over søen
at pisse i en mørk port er ikke andet end
at pisse i en mørk port:
frihed, udfrielse

jeg kan lide dig, kriger, død eller levende

du har gemt dig bag blå anemoner
din uniform er grønnere end grønt
end skovens fjerne linje
så træder du hårdt frem 
løfter din riffel
kaster med hovedet

der er vrede her

en lyd af rustne våben
fra en gammel krig

vreden sviner din ensomhed til

eller: omvendt

dette landskab er stål og blankpudset seletøj
over din ryg

en værdi som du med oprejst pande
tror på
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men noget er skjult

stormen vælter skoven

At søge ly i en skakt
mens vinden hyler
At vinden hyler i en tom konkylie
At konkylien skinner som månen
At månen er et øje
der ser på søen

og søen er is

lugt af jord, råd
og denne gamle schlager 
hjertets musik
noget for længst gennemspillet

vi synger
med klare øjne
blikket vendt mod himlen

denne mislyd som 
uskyldigheden er

som skal befri os
som vi tror på med oprejst pande

stå klart frem

kriger

uskylden sviner din frihed til
den er falsk som præstens ord når han lyver

med sang skal dæmonerne
uddrives fra det betændte hjerte

at blive tvunget, ført
ad en ujævn vej
med livet i hænderne

en andens frihed
dit fængsel
din krig

her er ingen lærker
ingen gule marker

brønden løber tør
nattens filtrede mørke
er i dit hår

en brat opvågen  

og bag dette landskab, et andet
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                                                      ---------------

allerede varme, lys

et øje stikker i mit øje

gloende sol i raspende hjerne
sand under tungen

et chok over denne gliden, i søvne,
fra kulde og sten til ørken

at være blændet er:
ikke-føle, ikke-mærke 

stivnet i et blik fra helvede  //
bragt til tavshed

kriger og nar og selve krigen
er ørken nu

hed og gul
umulig at overleve

som det sidste suk
i det første skrig

der er ensomhed her
isolation

kriger, nar, krig 
er menneske, celle, forbindelse,
en klump kød
gribbene venter på 

som skal blive til rådnende søle, stinkende

som skal blive til en lille gravplads:

grønne kroner kaster skygge, 
hullet sort og absolut

noget stjerneløst

en nat på havet

tunge skyer

kisten sænkes, lirkes, plantes

er jeg som palmer i et
fatamorgana 
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og ikke bare palmer men
palmer i deres helhed,
plantefibre, molekyler,
de mindste bevægelser i væksten?

alle smådyr som næres af det

er jeg det friske skud og
tæring dybt i stammen?

uroligt sovende barn,
en livmoder der vil befrugtes

en livmoder der ikke vil befrugtes

som støder fra sig, rasende over al denne
dødsmærkede befrugtning

at være centrum for befrugtning

en dråbe honning drypper langsomt fra sin kube
drypper drypper
på græs.

åh

denne ørken.
disse palmer der ikke findes. 
dette, der ikke giver liv.

Udspændt mellem liv og ikke-liv

Der synges dér ved gravens lutrende grønne
vi dækker soldatens kiste med vores sang

over graven: stjernerne
stjernerne: en diamant-lignelse,
et stød af lys,
en udstrakt tid hvor også det døde lyser

for evigt

men gravpladsen er et synsbedrag,
som palmerne,
jeg siger dig: dette er en ørken
her er kun det du som er jeg

som er hun, han

og vi skal nu bevæge os i tiden
som var vi lyset

vi forstår nu at vi skal springe i vores liv
og alt det vi troede vi forstod
forstår vi ikke

der er noget skjult
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du skjuler dig

det bliver ved

du, jeg, hun, han ligger i sandet og tørrer ud (livet springer i os)
vi længes efter noget der hverken er sprog eller ikke-sprog

fugt os med ørkenrosens nektar
gnid vores tomme øjne
det vil få os til at græde

og:

gråd slukker vores ubærlige tørst
gråd er brystet der sprænges                      

drikkevand, svale kilder, regn 

ingenting er uskyldigt i ørkenen
alt uskyldigt må dø 

ingen gemmesteder
ingen grønne skove 
ingen mørke porte

stormen gør sandet til knive

sandstorm gør dig blind

du har gravet dig ned for at overleve

du er alene i et hul

du er alene i et hul

          ---------------

At lokke
At lade sig lokke
At snyde
At lade sig snyde
At bruge
At lade sig bruge
At misbruge
At lade sig misbruge
At udbytte
At lade sig udbytte
At undertrykke
At lade sig undertrykke
At lyve
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At lade sig lyve
At bedrage
At lade sig bedrage
At underkaste
At lade sig underkaste

at tro blindt på noget smukt/
for uden noget smukt styrter alting i grus:

det er et fatamorgana

tavshed//tvivl

du kan høre dit eget åndedrag

du er stadig i live

og du,
du er: 
alperose,
lille kalejdoskop

spindende snurretop i støvet

er krigeren den smerte
der flytter rundt
som en syl, en
bedøvelse,
et nagende kors i kroppen?

noget der chokerer dig

sætter dig i stå

krigeren søger en bolig

Lokker nogen ned i en mørk skakt
Snyder sig til et lysglimt
Bruger en andens fortvivlelse
Misbruger sit væsen
Undertrykker noget brændende og stejlt
Lyver, bedrager soldaten
Underkaster sig krigen

løgnen er brændende og stejl
den er et lysglimt i en mørk skakt
dens væsen er misbrug
soldatens skjul
mens krigen raser

du skal underkaste dig mig

jeg vil misbruge din kærlighed

din kærlighed bliver til frygt
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og så vil jeg ikke have den

det gør mig rasende

                *

han, hun, du, jeg:
vi er ørken-alpe-juleroser

og: et duftende flor i juli

vi stinker når vi rådner

vi er: nar der danser 

små kalejdoskoper, er vi

åh

                        *

du skal ikke bedrage mig

jeg vil undertrykke din vildskab

din vildskab lokker mig

og så vil jeg ikke have den

det gør mig rasende

                *

den der er alene i et hul
tåler ikke selskab

men længes efter nogen
der trykker sig så tæt mod hud, membran

at hud, membran næsten sprækker

gråd er drikkevand, svale kilder, regn
mælk til det uroligt sovende barn
urin der plasker i en port:

udfrielse, frihed

at forsvinde i en anden =
den befrugtede livmoder

at jeg forsvinder i du, han, hun =
et hul

              dødsmærket befrugtning
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tåler ikke selskab / vil sprække ved berøring

krigeren søger en bolig

alperose, lille kalejdoskop
spinder som en syl i støvet

det forvirrer mig
at vokse ud af min skal, mit hul

                        *

jeg vil lokke alt ud af dig

du har snydt mig for din kærlighed

jeg vil bruge det i mod dig

og så vil jeg have dig

det gør mig rasende

jeg vil lede dig i fordærv

du synger mig bevæget

du skal følge mig overalt

jeg holder dig som en fugl til mit bryst

du brænder mig

du kan ikke føres

jeg vil have dig til at blafre

du vil selv blafre

din vildskab skræmmer mig

din vildskab skræmmer mig

det gør mig rasende

               *

den uskyldige underkaster sig soldaten,



naja maRIe aIdt (f.1963) debuterede i 1991 og har siden 
modtaget bl.a. Nordisk Råds Litteraturpris for novellesam-
lingen Bavian i 2008. ”gennem landskaber” trykkes første 
gang i dette nummer af Reception.
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kan ikke andet

der er krig

soldaten udbytter, udnytter
alt uskyldigt må dø

der er krig

uden noget smukt styrter alting i grus+
det er et fatamorgana+
uden noget smukt styrter alting i grus

                 *

du trodser mig i din ujævne drøm om rødt

jeg tvinger dig med mit spyd

du er som mælk mod huden

jeg vil ikke tabe dig

din kærlighed er en dråbe honning i græsset
 
det tirrer mig

læg blankpudset seletøj over din ryg

dit lyse hår, dit sorte hår, dit røde/brune hår

jeg gisper dit navn

uvejsom klippe, lille kalejdoskop

din frihed sviner min ensomhed til

                 *

transaktion mellem måne og jord
sproget springer i os
vi vokser

en sang til mit betændte hjerte

er du

lærker over den gule mark
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månepulver, latter, is

en fane der danser for vinden

                     *

du får mig til at vokse

det er en pinsel

det er ikke flugt

                  *

at bevæge
at lade sig bevæge

sig ikke at det er umuligt at blive til
landskaber der hele tiden opløser sig/bevæger sig
mere menneske end mur af ingenting

diamant-lignelse

udspændt mellem liv og ikke-liv
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Du har kommit till receptionen. Nej, jag kan tyvärr inte ta något meddelande. Kan du tänka dig att 
ta emot ett istället? Varsågod. Ett ord från Ekström Lindbäck medan du väntar.

Ja, goddag, vilket var ditt ärende? Detta är fortfarande receptionen för Lyra Ekström Lindbäck. Hon 
är inte inneboende just nu. Nej, det vet jag inte, det kan dröja. Sch, sätt dig ner och vänta. Det går bra 
att ta med ditt sällskap, men ni måste vara tysta härinne.

Växeln, vilket är ditt ärende? Tyvärr, vi behandlar inte sådana förfrågningar. Nej, jag är ledsen, inte 
det heller. Vadå? Verkligen inte, du har kommit till helt fel anslutning. Jag är hemskt ledsen. Ja, ingen 
fara, sådant händer ju ibland. Förlåt? Jaa, du får nog höra med din lokala distributör, på det området 
har jag inga mandat. gör det, det låter som en bättre lösning. Lycka till då! Trevlig dag.

Just nu är det många som försöker nå Lyra Ekström Lindbäck. Ha tålamod, så behandlar vi din för-
frågan så snart vi kan.

Och vad kan jag hjälpa dig med? Nej, hon tar inte emot. När hon är inne? Aldrig, naturligtvis, inte här 
åtminstone. Den här receptionen är en kringresande rest som reses upp på platser som författaren 
inte klarar att besöka själv. Vi kan tyvärr inte göra några undantag vad gäller tillgängligheten till 
henne. Är det något annat jag kan hjälpa dig med? Till höger rakt utanför dörren, femtio meter upp 
längs gatan och så buss ett mot Stora Essingen. Önskar dig en trevlig dag.

Ursäkta madame, men du har nog kommit fel. Det här är en reception. 

Förlåt? Vi lämnar inte ut några kontaktuppgifter. Nej, jag har tyvärr ingen möjlighet att lämna något 
meddelande till Ekström Lindbäck. Hon är inte inne nu. Hur var ditt namn? Äh, jag hörde inte. Den 
här glasrutan är för tjock. Upp med hakan, det finns tidskrifter att bläddra i medan du väntar. Här är 
en som jag särskilt kan rekommendera.
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LyRa ekStRöm LIndbäck (f. 1990) 
er svensk forfatter, litteraturkritiker og 
redaktør på det online poesitidsskrift 
fikssion. Hun debuterede i 2012 med ro-
manen Tilhör Lyra Ekström Lindbäck.

Kaffe finns i närmaste fik. Jag har för mig att det ligger ett runt hörnet här. Tjugofem kronor ungefär. 
Vilka fina. Tack så mycket. Tyvärr har jag ingen plats att ställa dem på. Åh, jaså, de är till författaren? 
Ja, det kan du ju inbilla dig, lilla vän. Hallå, vad gör du nu! I den stora gröna om jag får be. Här i recep-
tionen sopsorterar vi allt avfall. Tack så mycket. Adjö.
Välkommen till receptionen, det är receptionisten som talar. Javisst, lite litteratur, det ska vi absolut 
kunna ordna. Hur var namnet? Då skickar jag en bunt så snart som möjligt. Svårt att säga exakt, men 
senast tisdag. Ja, gör det, så får vi försöka hitta på någon annan lösning i så fall. Tack för att du ringde 
och trevlig dag!

När hon kommer ner? Aldrig någonsin, förstås. Den här? Javisst, det är riktigt, för syns skull har vi 
ritat ut den. Känn själv på handtaget. Helt platt, som du ser. Det är ingen idé att försöka nå henne på 
annat håll, hon har inget att tillägga och egentligen inte särskilt mycket att säga till om. Men vi beslöt 
ändå att rita en dörr här bakom receptionsdisken. För många besökare har den en lugnande symbolisk 
laddning. Nej, aldrig någonsin förstås. Varsågod att slå dig ned i väntrummet så länge.



Det gav anledning til debat, da 16 forfattere i løbet 
af kirkeåret 2012 gik på prædikestolen i Sankt 
Jakobs Kirke på Østerbro for at give deres for-
tolkning af evangeliet. Initiativet fik stor medie-
bevågenhed, og kirkegængerne strømmede til. 
Forfatterprædikenerne blev til i et samarbejde 
mellem sognepræst Rasmus Nøjgaard, forfatter-
skolerektor Pablo Llambías samt gyldendal, hvor 
de i november 2012 blev udgivet (1). I forordet skit-
serer initiativtagerne projektets sigte: Dels at vise 
Folkekirken som ”et åbent mødested for tradition og 
fornyelse”, dels at udfordre prædikenen som genre 
”personligt” og ”erfaringsnært”. Tidligere sogne-
præst i Skovshoved, Johannes H. Christensen, så 
initiativet som en ”tivolisering” af kirken, og ifølge 
Sørine gottfredsen lignede det “kirkens kapitula-
tion” (2).
 Men hvordan fortolker forfatterne evangeliet? 
Hvordan ser det ud henholdsvis i forhold til initia-
tivtagernes sigte og modstandernes skepsis? Med tre 

nedslag vil jeg her fokusere på, hvilke fortolknin-
ger af troen, og hvilke billeder af gud forfatterne 
formulerer. I den forbindelse vil jeg drage et religi-
onssociologisk perspektiv til religiøs forandring i 
samfundet.

danSkeRneS ReLIgIøSe væRdIeR
De såkaldte Værdiundersøgelser, der foretages af 
Sociologisk Institut på Københavns Universitet, har 
over en 30-årig periode bl.a. undersøgt danskernes 
forhold til religion og tro (3). Hvor man inden for re-
ligionssociologien tidligere spåede, at moderne sam-
fund ville blive sekulariserede, dvs. at religion mister 
sin betydning for til sidst at forsvinde, peger under-
søgelsens resultater snarere på, at religionens rolle 
er blevet omfortolket og præget af individualisering.
Således tror 69 % af danskerne ifølge Værdi-
undersøgelsen på gud, hvilket viser, at danskerne 
ikke er blevet mindre religiøse over en 30-årig pe-
riode. Til gengæld har gudsopfattelsen ændret sig, 

Af  METTE HEMMINGSEN 
ILLUSTRATIONER Af RAKEL DEHN STAMMER OG LYKKE MALTOfT WANGE

forfatterprædikenerne i Sankt Jakobs Kirke, der nu er 
udkommet i bogform, realiserer den klassiske lutherske tanke 
om, at enhver kan prædike. Men de kan mere end det. Tilsammen 
afspejler de den stigende individualisering af troen, der er 
tendens til i den danske befolknings kristne religiøsitet, ligesom 
de efterlader et indtryk af et gudsbillede i stadig forandring.

At overgive sig til
det ufattelige
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således at troen på ”en personlig gud” er faldende, 
mens troen på gud som ”en særlig åndelig kraft” er 
stigende (4). Der sker en højere grad af individuali-
sering, hvor man sammensætter sin egen troslære 
uafhængigt af religiøse autoriteter.
 Er det en tendens, der kan spores på individu-
elt plan i forfatterprædikenerne, og hvordan kan 
projektet som helhed ses i lyset af de religiøse foran-
dringer i samfundet?

DEN TRADITIONELLE: 
TROEN På EN PERSONLIG GUD
Jens Smærup Sørensen prædiker over Lignelsen om 
den fortabte søn (Lukasevangeliet, kap. 15). Lignelsen 
skildrer en far og hans to sønner, hvoraf den ene 
ødsler sin formue bort ude i verden, mens den anden 
trofast arbejder hjemme i marken. Da den fortabte 
søn vender hjem, slagter faren fedekalven og holder 
en fest for ham til den hårdtarbejdende brors store 
forbitrelse.
 Med udgangspunkt i lignelsens retfærdigheds-
tematik illustrerer Smærup Sørensen, hvordan en 
moderne læser kan spejle sig i den. Retfærdighed 
er noget, enhver har en fornemmelse for:  ”Vi har 
det ligesom i os”. Som børn delte han og søsteren 
en køkkenbænk ved spisebordet, og de havde en 
evig kamp om, hvem der kunne tilkæmpe sig mest 
plads ved at tirre og skubbe den anden. Han husker, 
hvordan en altoverskyggende vrede indfandt sig 
hos ham, hvis han fik skylden i en situation, hvor 
hun havde været først på krigsstien: ”Hvor var dét 
uretfærdigt!”
 I kølvandet på vreden skete der dog noget: ”For 
jeg oplevede, at der ud over striden og dommen og 
retfærdigheden også var – noget andet.” Her drager 
Smærup Sørensen en parallel til lignelsens foruret-
tede bror: ”For han vil mærke dette andet, og at det 
kan sætte både ham og alle andre fri”. Dette andet 
er identisk med ”en højere retfærdighed”. Ordvalget 
implicerer et skel mellem retfærdighed som et verds-
ligt og guddommeligt fænomen, og i den forbindelse 
er Smærup Sørensen på linje med en teologisk læs-
ning af lignelsen. 
 Til sammenligning siger den grundtvigian-
ske valgmenighedspræst Helge Elbek om lignelsen 
i en prædiken fra 1972: ”Man har drøftet, om en 
far i virkelighedens verden ville bære sig sådan ad. 
Spørgsmålet er ligegyldigt, for der hvor Jesus teg-
ner billedet af denne far, der er mennesketanker-
nes spor endt” (5). Som hos Elbek er det i Smærup 
Sørensens læsning en kraft hinsides den alminde-
lige erfaringsverden, der bringer mennesket ud over 
selvretfærdigheden.

Ud af jegkaPSLen 
Denne kraft, som både Smærup Sørensen og Elbek 
taler om, er ensbetydende med guds kærlighed. I 
forlængelse heraf fremhæver Smærup Sørensen, at 
evangeliet rummer en nutidighed. Frelsen, der med 
et moderne udtryk beskrives som en ”second chan-
ce”, er ikke noget, der venter hinsides, men derimod 
sætter mennesket fri til at leve sit liv ”som i guds 
rige”. Denne fortolkning er på linje med grundtvigs 
teologiske kongstanke, at guds ord sætter ind nu-
og-her i ”De levendes land”, og ikke først i det hinsi-
des. Og déri ligger en håndsrækning til det moderne 
menneske, der med Smærup Sørensens ord er ”inde-
spærret i sin egen jegkapsel.” 
 Det billede peger på mennesket som isoleret, 
indespærret og ensomt og ikke i stand til ved egen 
eller andres kraft at finde ud af jegkapslen. Her un-
derstreger Smærup Sørensen igen evangeliets nu-
tidsdimension. Evangeliets kærlighedsløfte kom-

mer således mennesket til undsætning, og det sker 
alene ved troen på det, og i selv samme øjeblik som 
den indfinder sig. Som i den klassiske lutherske tan-
kegang er troen altså eneste adgangsbillet til guds 
kærlighed og frelse.
 genremæssigt følger denne prædiken en tradi-
tionel model, og på det tematiske plan er den i ud-
lægningen af begreberne retfærdighed, kærlighed 
og frelse i overensstemmelse med den evagelisk-
lutherske troslære. Det ubestemte andet tegner sig 
indledningsvis som en diffus åndelig kraft, men det 
identificeres siden med ”guds kærlighed”, hvorved 
der formuleres en tro på en personlig gud. Smærup 
Sørensens prædiken læner sig dermed tæt op ad det 
traditionelle kristne gudsbillede. 

den SPIRItUeLLe: 
tRoen På en SæRLIg åndeLIg kRaft
Anne Lise Marstrand-Jørgensen prædiker over 
en tekst, hvor Jesus helbreder en døv (Markus-
evangeliet, kap. 7, 31-37). I sin prædiken lægger hun 
vægt på forholdet mellem tro og tvivl. Som prædi-
kant tager hun i lighed med Jens Smærup Sørensen 
udgangspunkt i en erfaringsnær oplevelse, nemlig 
sit eget trosforhold, som ofte bliver udfordret af 
forundrede venner, der spørger: “Hvorfor?” Men 
Marstrand-Jørgensen læser ikke Bibelen som en 
bog, der besvarer spørgsmålet hvorfor, men som 
derimod stiller det: ”Hvorfor udvirker gud ikke flere 
mirakler […]?”. Hun inddrager Teodicéproblemet, 
der kredser omkring det kristne paradoks, at gud er 
god og almægtig, men samtidig har skabt en verden, 
hvor ondskab og lidelse eksisterer. Det spørgsmål er 
vennernes anke ofte forbundet med, og det er heller 
ikke afklaret for hende selv. 
 Men tro og tvivl følges ad, og netop med 
Theodicéproblemet finder hun et argument for, at 
troen ikke er et svaghedstegn. Nogle af vennerne 
mener, at troen på gud må være ensbetydende med 
at kunne se en meningsfuld sammenhæng med li-
vets begivenhedsforløb. Men Marstrand-Jørgensen 
afviser en sådan skæbnetro og definerer i stedet 
troen som det “at overgive sig til det ufattelige”. 
Det indebærer, at mennesket ikke selv er “øver-
ste instans”, når det føler sig magtesløst, og at det 
kan ”lytte efter svar i stilheden”.  Som i Smærup 
Sørensens prædiken tematiseres det moderne men-
neskes ensomhed. Begge prædikener peger væk fra 
tanken om menneskets eget ansvar for sin succes. 
De leverer et budskab om, at mennesket ikke altid er 
herre over sit eget liv. 

en SUbLIm kæRLIgHedSeRfaRIng
I evangelieteksten siger Jesus ”Effatha”, der betyder 
luk dig op, da han helbreder den døve. Marstrand-
Jørgensen giver en klar definition af lignelsens bil-
ledlige betydning: ”At kunne høre, at tage imod ord 
og forstå, det er miraklet.” Denne tilstand, der er 
ensbetydende med ”troens nådegave”, fordrer for 
hende også en omsætning i praksis, hvor man skal 
”være til gavn i alt hvad man gør.”  
 Med Hildegard af Bingens poesi definerer hun 
en tro på gud som en særlig åndelig kraft: ”Alt gen-
nemstrømmes af kærlighed, fra dybet til de yderste 
stjerner”. Denne oplevelse beskriver en sublim kær-
lighedserfaring af nærmest panteistisk karakter. 
Der tegner sig et mindre traditionelt gudsbillede i 
denne prædiken. Marstrand-Jørgensen beskriver sig 
selv som ”et troende menneske”, og enkelte steder 
taler hun om ”Vorherre”. Men det kommer også til 

udtryk, at der såvel hos en middelaldernonne som 
hos et moderne troende menneske er plads til et 
mere diffust billede af gud som noget ufatteligt eller 
en gennemstrømmende kærlighedskraft, også inden 
for rammerne af en traditionel kristen bekendelse.
 
den modeRne: tRoen På SIg SeLv
Pablo Llambiás bryder med den klassiske prædiken-
genre og diskuterer i sonetform forholdet mellem 
tro og tvivl. Udgangspunktet er beretningen om den 
vantro Thomas, der ville stikke en finger i Jesus’ sår 
for at få bevis for, at han var den korsfæstede og gen-
opstandne, som han hævdede.
 Llambías spørger: Hvornår er man troende 
nok? Direkte henvendt til læseren lyder det: ”Kan du 
sige dig fri for at tvivle […] Kan du sige dig fri for / 
ikke at være som jeg. Et menneske”.  Det at tvivle, og 
i dette tilfælde det at tvivle på troen, gør Llambías 
med disse linjer til et almenmenneskeligt vilkår. 
I forlængelse af denne henvendelse til et ubestemt 
du, bliver det klart, at du’et refererer til digterjeg-
ets samtale med sig selv. Således er du’et en morgen 
stået tidligt op for at læse teksten om den vantro 
Thomas. Der er tale om en sjældent set du-fortæl-
ler, der bekender, ikke sin tro, men sin tvivl: ”Du 
ved ikke om du føler dig god nok. […] Det er lang tid 
siden, du har følt dig som noget som helst.” Denne 
nihilistiske oplevelse af livet betyder i første om-
gang, at du’et har mistet troen på sig selv, herunder 

troen på sin berettigelse på prædikestolen. Videre 
i sonettens forløb følger vi du’ets samtale med sig 
selv, hvor det fremgår at det også har mistet troen på 
gud. Eller i hvert fald tvivler stærkt på den. Llambías 
leverer et opgør med den tanke, at det er væsentligt 
at tro for at stå på prædikestolen. Heri ligger der en 
replik til mediedebatten om præsternes tro, der tog 
sin begyndelse med grosbøll-sagen tilbage i 2003, og 
som for nylig fik aktualitet, da Mejdal Kirkes menig-
hedsråd i et jobopslag efterlyste en troende præst (6). 

Som helhed leverer 
initiativet nye 
perspektiver på, 

hvad en prædiken er, ligesom 
det stiller spørgsmålet om, 
hvad man kan diskutere inden 
for rammerne af folkekirken. 

kan du sige dig 
fri for at tvivle 
[…] kan du sige 

dig fri for / ikke at være 
som jeg. et menneske”.  Det 
at tvivle, og i dette tilfælde 
det at tvivle på troen, gør 
llambías med disse linjer til 
et almenmenneskeligt vilkår.

“
“
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Llambías’ prædiken udgør det mest radikale eksem-
pel på, at religiøsiteten er stærkt individualiseret i 
det senmoderne samfund, men også i de to andre 
prædikener kan individualiseringstendensen spores, 
fx taler Marstrand-Jørgensen om gud som “det ufat-
telige”, og Smærup Sørensen om gud som “noget 
andet”. Men derudover holder Smærup Sørensen sig 
til en klassisk teologisk læsning i overensstemmelse 
med de kristne dogmer, mens både Marstrand-
Jørgensen og Llambías er mere søgende. Særligt med 
Llambías’ prædiken får tvivlen på gud en stemme, 
men som vi har set, bidrager den dermed netop også 
til en klassisk teologisk diskussion af forholdet mel-
lem tro og tvivl. 
 De tre prædikener formulerer både et tradi-
tionelt og mere eksperimenterende gudsbilleder, og 
særligt Marstrand-Jørgensen og Llambías’ prædike-
ner peger på, at gudsbilledet er i stadig forandring. 
Hos Marstrand-Jørgensen bliver det defineret som 
“en særlig åndelig kraft”, og hos Llambías handler 
det snarere om individets billede af sig selv end om 
billedet af gud. 
 Som helhed leverer initiativet nye perspektiver 
på, hvad en prædiken er, ligesom det stiller spørgs-
målet om, hvad man kan diskutere inden for ram-
merne af Folkekirken. 
 I et religionssociologisk perspektiv kan projek-
tet ses som en reaktion på det omgivende samfunds 
religiøse forandring, hvor den institutionelle kirke 
forsøger at rumme mere sammensatte, individuali-
serede billeder af troen og gud.
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Prædikenen slutter i det åbne og uafklarede. Et sug 
må være gået gennem kirkerummet med den til-
lidserklæring, Llambías rækker ud mod tilhørerne: 
”giv mig dine hænder / Her er mit sår / Du må gerne 
stikke hånden i det og mærke efter”.
 genremæssigt udgør Llambías’ prædiken et 

kerneeksempel på det forhold, som Jean-Marie 
Schaeffer påpeger i sit opgør med de klassiske genre-
distinktioner (7).  genre har en tekstuel, betydende 
funktion, og det er særligt tydeligt i Llambías’ præ-
diken. Han tematiserer det at prædike, den medføl-
gende tvivl samt kriterierne for en prædikant. Med 
genrebruddet følger således et eksperiment med det 
indhold, der almindeligvis tematiseres i prædiken-
genren. Paradoksalt nok beskæftiger prædikenen sig 
dog samtidig med et af de klassiske aspekter af den 
kristne tro, som også tematiseres i evangelieteksten: 
Tro og tvivl er uadskillelige følgesvende. Denne præ-
diken formulerer ikke i samme grad som de andre to 
en egentlig teologi, men kan måske snarere ses som 
et oplæg til refleksion over, hvad man kan temati-
sere inden for genren. 

gUdSbILLedeR og tRo I StadIg 
foRandRIng
De gudsbilleder, der tegner sig i de tre prædikener, 
bevæger sig fra det traditionelle over det spirituelle 
til det mere prøvende og tvivlende. Tematisk om-
handler alle prædikenerne det moderne menne-
skets ensomhed, ligesom forfatterne inddrager de 
eksistentielle temaer omkring tro, tvivl, tilgivelse og 
kærlighed, som evangeliet kredser om. Dermed er de 
tro mod evangeliets tekstoplæg, og disse eksempler 
på forfatterprædikener kan dermed siges at afkræfte 
skeptikernes frygt for “tivoliseringen” af kirken.
 Som initiativtagerne forventer, står forfatter-
prædikenerne både for tradition og fornyelse, lige-
som forfatterne tager afsæt i noget erfaringsnært. 

Med Hildegard 
af Bingens 
poesi definerer 

hun en tro på Gud som 
en særlig åndelig kraft: 
”Alt gennemstrømmes af 
kærlighed, fra dybet til 
de yderste stjerner”.

“
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Når talen falder på Søren Kierkegaard i Danmark, 
spares der sjældent på de floromvundne vendinger. 
Kierkegaard tilhører, sammen med H.C. Andersen og 
Karen Blixen, ”en ganske lille gruppe af danske forfat-
tere, der med rette kan kaldes verdensnavne”, som det 
fx hedder i Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs 
forord til genudgivelsen af Blixen/Dinesens Syv fan-
tastiske Fortællinger. Kierkegaard er et verdensnavn, 
en mester, der ikke kan bemestres, en af landets mest 
betydningsfulde og komplekse forfattere. At der hvi-
ler en ubestridelig sandhed bag udsagn som disse, er 
hævet over enhver tvivl. Kierkegaard er noget af det 
ypperste, vi har – hvis man nu skal tale fra et kollek-
tivt vi. Det synes de fleste at være enige om.
 Spørgsmålene om, hvor og hvordan man skal 
”fortøje” Kierkegaard – hvad man skal lade sin læs-
ning udgå fra, synes til gengæld at være en gen-
kommende genstand for uenighed. Inden for sø-
farten gives der overordnet tre måder at fortøje, 
dvs. fastgøre, et skib på. Man kan fortøje ved en kaj 
i en havn, man kan fortøje til havs, hvis de fornødne 
anlæg er at finde i nærheden, og man kan fortøje til 
andre skibe i rum sø i tilfælde af et overfyldt havne-
anlæg. Overfører vi disse fortøjningsmuligheder til 
Kierkegaard-receptionen og antager, at Kierkegaard 

er et skib, og at havet er en flydende myriade af til-
gangsvinkler, kan der altså her fremhæves tre måder 
at bringe ham fast på - at indkredse forfatteren og 
forfatterskabets skæringspunkter. 
 Man kan bringe skibet i havn og fastgøre det til 
kajen, hvilket i forskningen kunne svare til en æste-
tisk-retorisk læsning, i fald man regner kajen for det 
foreliggende forfatterskab, det konkrete tekstma-
teriale, hvori man kan gå i land og fordybe sig i det 
intratekstuelle; man kan binde det fast til et i søen 
eksisterende betonanlæg, hvad der kunne oversættes 
til en streng biografisk læsning, hvor man benytter sig 
af den mulighed, der umiddelbart ligger mest lige for, 
og endelig kan man binde an til et eller flere skibe, 
der viser sig i nærheden – en procedure, der kunne 
minde om en kontekstuel-historisk og begrebsorien-
teret læsning, hvor man sætter Kierkegaard op imod 
andre forfattere eller filosoffer, på hvem han har øvet 
indflydelse eller omvendt.
 I det følgende vil Kierkegaard blive bragt i havn 
og undersøgt ud fra en æstetisk-retorisk synsvinkel. 
Det er nærmere bestemt Kierkegaards stil, det kier-
kegaardske ”hvordan” eller måden, hvorpå hans skrift 
tager form, der i denne sammenhæng skal kastes lys 
over. Valget af denne ”fortøjningsform” beror på den 

tanke, at Kierkegaards udtryksside er af ligeså præg-
nant betydning som den indholdsmæssige – og at det 
først og fremmest er i skrivestilen, at dette verdens-
navn udviser sine ypperligheder. 

KOMISK LAvSTIL GENNEM ALLUSION: KLOGE 
ELSE OG KALLUNDbORGS-KRøNIKEN. 
Der kan udledes mange psykologiske alvorligheder og 
religionsfilosofiske trappestiger af Kierkegaards snur-
rige skrifter. Man kan også vælge at koncentrere sig 
om noget andet. Incipit: Et gennemgående moment 
både i den æstetiske og etisk-religiøse produktion er 
benyttelsen af forskellige stiltræk, der giver teksterne 
en humoristisk klangbund under de ellers så ånd-
fulde tematikker.  Kierkegaards pen er en stilistisk 
håndmixer, der uden blusel sammenføjer elementer 
fra et lærd-filosofisk vokabular med en hverdagslig, 
talesprogspræget diskurs. 
 Et eksempel herpå er bl.a. at spore i Afsluttende 
uvidenskabelig Efterskrift (1846), der oprindeligt var 
tænkt som værket, hvori forfatterskabets selvprokla-
merede ”Total-Tanke”, problemet angående det ”at 
blive Christen skulle klarlægges” (SV, b. 18-19, 1994: 
106). Endvidere er det i Efterskriftet, at Kierkegaard 
for første gang vedkender sig pseudonymiteten, hvor-
for der ikke kan herske tvivl om værkets alvorsfulde 
anstrøg. Det er dog ikke alene den adstadige tone, 
der dominerer det tilsyneladende slut-skrift. I før-
ste paragraf, kap. 3, der bærer titlen ”Det at existere; 
Virkelighed”, støder man således ind i en højst mærk-
værdig og plat-raffineret profanering af Hegel og de i 
samtiden eksisterende hegelianere: 

Som bekjendt har den hegelske Philosophie 
hævet Modsigelsens grundsætning, og mere 
end een gang har Hegel selv med Fynd holdt 
Dommedag over saadanne Tænkere, som 
forbleve i Forstandens og Reflexionens Sphære, 
og derfor paastode, at der var et Enten – Eller. 
Siden den Tid er det blevet en yndet Leg, at 
saasnart En ymter om et aut – aut, at der da 
kommer en Hegelianer (ligesom Jens Skovfoged i 
Kallundborgs-Krøniken) paa Hesten trip trap trap 
og vinder en Seier og rider hjem igjen.  
(SV, b. 9-10, 1994: 12 )

Ovenstående passus berører indholdsmæssigt et af 
kardinalpunkterne i Kierkegaards filosofi. Det drejer 
sig således om opgøret med Hegel, der insisterede på 
modsætningernes ophævelse i en trinvis forsoning 
i Phänomenologie des Geistes, hovedværket fra 1807. 
Måden, hvorpå kritikken sætter ind, er imidlertid 
ret så ukonventionel. Allerede i citatets anden hel-
sætning begynder det at gnistre, idet Hegel pålægges 

med ”Fynd” at have holdt ”Dommedag” over den 
slags tænkere, der søger at fastholde modsætninger-
nes uforenelige status: at insistere på rigtigheden 
i et ”Enten-Eller”. Helt galt går det dog først i pas-
sagens anden del, hvor hegelianerne sammenlignes 
med ”Jens Skovfoged i Kallundborgs-Krøniken”, der 
”trip trap trap” kommer ridende, vinder og rider hjem 
igen. Hvad vi ser her, er et eksempel på komisk lav-
stil, hvor hegelianismen latterliggøres gennem allu-
sionen til Jens Baggensens versfortælling. Ved brugen 
af det næsten naivistisk-barnlige ”trip trap trap” tager 
Hegel-kritikken en humoristisk drejning på et sted, 
hvor den burde være saglig og ærværdig. 
 Et andet eksempel på komisk lavstil, der kommer 
til syne gennem en allusion, kan ses i Begrebet Angest 
(1844), der oprindeligt skulle have haft følgende titel: 
Om / Begrebet Angest. / En slet og ret psychologisk 
Overveielse i Retning af / det dogmatiske Problem om 
Arvesynden / af S. Kierkegaard / M:A: (garff 2000: 236). 
Værket om angsten var altså i første omgang tænkt 
som en afhandling med et videnskabeligt tilsnit, un-
derskrevet af forfatteren selv med dennes akademiske 
titel. Dette angiver noget om, at Kierkegaard med 
angst-afhandlingen ville markere sine evner udi det 
begrebsligt-akademiske arbejde. Med angst-afhand-
lingen skulle psykologen og filosoffen Kierkegaard 
for alvor sætte sig igennem, men som i tilfældet 

Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift følger stilen ikke 
med intentionen. I § 6, der består af en noget flagren-
de gennemgang af genesis, lyder det således: 

Naar Een gjør et dumt Spørgsmaal, da see man 
vel til, at man ikke svarer ham; thi ellers er man 
nok saa dum som Spørgeren. Det Taabelige 
i hiint Spørgsmaal ligger ikke saa meget i 
Spørgsmaalet, som i at man dermed henvender 
sig til Videnskaben. Naar man bliver hjemme med 
det, som den kloge Else med sine Projekter, sam-
menkalder ligesindede Venner, saa har man dog 
nogenlunde forstaaet sin Dumhed. Videnskaben 

kierkegaards pen 
er en stilistisk 
håndmixer der 

uden blusel sammenføjer 
elementer fra et lærdfilosofisk 
vokabular med en hverdagslig, 
talesprogspræget diskurs.

“
af maRkUS fLoRIS cHRIStenSen

ILLUStRatIon af cateRIna SofIe PantanI nIeLSen

kierkegaard er ikke god til at skrive efter en snor. Han 
skriver i flere retninger, i cirkler, i udbrud og åndenød, 
og mellem disse retoriske krumspring blander han alvor 
og komik, så der opstår en særlig plastisk stil af lige så 
prægnant betydning som hans alvorsfulde tankegods.
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kan derimod ikke forklare Sligt. Enhver Videnskab 
ligger enten i en logisk Immanents, eller i 
Immanentsen indenfor en Transcendents, hvilken 
den ikke kan forklare. (SV, b. 5-6, 1994: 143)     

Midt i en længere analyse af syndefaldet begynder 
fortælleren her at anstille nogle generelle betragt-
ninger over, hvad man skal stille op, hvis man bliver 
stillet et dumt spørgsmål. Eksemplet, der skal sup-
plere tankegangen, bliver hentet i Brødrene grimm-
eventyret om “Den kloge Else”, der en dag, da hendes 
frier er i huset, og hun er blevet sendt i kælderen for 
at tappe øl, konstaterer, at der over hendes hoved sid-
der en hammer fast i væggen, som murerne angiveligt 
ved en fejl har ladet sidde. 
Else bliver lettere panisk, da hun kommer i hu, at 
hendes kommende børn vil risikere at få hammeren 
i hovedet, når de i fremtiden vil blive sendt ned for at 
hente øl. Else bliver aldeles befippet over denne tanke 
og sætter sig lamslået på gulvet. Efter en tid kommer 
hele huset rendende i forundring over, hvor øllet og 
Else bliver af. Else forklarer dem alvoren, hvortil fa-
deren udbryder ”Hvilken klog Else, har vi ikke!” og 
begynder at græde. Endelig kommer hendes tilkom-
mende ned til de andre, og da han bliver bekendt med 
Elses klogskab, beslutter han sig for at gifte sig med 
hende…

 Hvad, der er værd at bemærke i henvisningen 
til kloge Else, er den stødeffekt, som allusionen hid-
bringer. Ikke mindst som senmoderne læser bliver 
man trukket ud af det sprog- og tankeunivers, som 
paragraffen i det foregående har bevæget sig inden-
for, når en figur som kloge Else pludselig optræder på 
lige fod med kristne grundskikkelser og begreber som 

Adam og Eva, arvesynd og frihed. Men skaber forfat-
terens jonglering med disse figurer problemer for 
læseforståelsen? 
 Snarere tværtimod. Allusionerne til Kallund-
borgs-Krøniken og Kloge Else er en del af forfatterens 
stil, der fungerer som en mulighedsbetingelse for, at 
det betydningsmæssige, det egentlige tankeindhold, 
kan træde tydeligere frem. Ved at kaste komiske stør-
relser som Jens Skovfoged og  Kloge Else ind i en kon-
tekst, der ikke just inviterer til leg og fikse fornøjelig-
heder, lader man teksternes fulminante indhold un-
dergå en rystelse: Man bringer det dybereliggende op 
til overfladen, man gør det umiddelbart uindtagelige 
spiseligt. 

DE POETISKE MOMENTER I 
KIERKEGAARDS fORfATTERSKAb 
I Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed, Kierke-
gaards posthumt udgivne læsevejledning til forfat-
terskabet, kan man registrere en fra forfatterens side 
udtalt skepsis over for ”det digteriske”. For den sene 
Kierkegaard var ambitionen angiveligt ”… saa hurtigt 
som muligt at udtømme det Digteriske” (SV, b. 18-19, 
1994: 133). Det poetiske sprog, den æstetiske skrift, 
var noget, der skulle udskrives, ryddes af vejen for at 
gøre plads til det egentlige, problemet angående dét 
at blive kristen – ikke noget, der skulle forestå som et 
centralt aspekt ved forfatterskabet. 
En lignende kritisk indstilling til det digteriske 
ses også hos pseudonymet og karakterfortælleren 
Constantin Constantius i Gjentagelsen (1843), der taler 
om, at han ikke vil skrive på ”Digterviis”, da det blot 
vil føre til, at han ”vilde tage en Mængde uvedkom-
mende Ting med: Dagligstuer og gangklæder, skjøn-
ne Egne, Paarørende og Venner” (SV, b. 5-6, 1994: 124).
Constantius unddrager sig altså at skrive i et de-
skriptivt, associativt sprog, hvor der bliver plads til 
rum, landskabs- og personbeskrivelser. Ikke desto 
mindre er det netop, hvad han udfolder flere steder 
i Gjentagelsen. Et eksempel herpå kan man spore i det 
afsnit, hvor Constantius er i Königstädter-teateret 
i Berlin for at overvære en posse – datidens svar på 
en sofistikeret udgave af Cirkusrevyen. Her ligger 
Constantius og slumrer hen i sin loge og kommer da 
til at tænke på sin barnepige: 

Min uforglemmelige Barnepige, Du flygtige 
Nymphe, der boede i den Bæk, som løb under 
min Faders gaard, og altid tog hjælpsom Deel i 
Barnets Leeg, om Du end kun skjøttede Dig selv! 
Du min Reenhed; som ikke blev ældre, medens jeg 
var bleven gammel; Du stille Nymphe, til hvem 
jeg atter tyede hen, træt af Menneskene, træt af 
mig selv (…) Du mit lykkeligere Selv, Du flygtige 

Liv, der 
boer i den 
Bæk, der løber 
forbi min Faders gaard, 
hvor jeg ligger henstrakt, 
som var min Skikkelse en nedlagt 
Vandringsstav, men jeg er frelst og frigjort 
i den vemodige Rislen! –” (SV, b. 5-6, 1994: 
145-146). 

Ambitionen om ikke at skrive digterisk om ”paa-
rørende og Venner” falder hermed til jorden. Hvad 
vi ser her, er et lyrisk erindringsudfald, der swinger 
insisterende i en stødbar rytme. Retorisk har vi med 
den genkommende brug af det personlige pronomen 
”Du” at gøre med en anafor (”gentagelse i begyndel-
sen af flere paa hinanden følgende Led”), men ikke i 
traditionel, græsk forstand, hvor gentagelsen falder 
tre gange (Albeck 2006: 164). I ovenstående passus 
gentages Du’et fem gange, hvilket giver stykket en 
hymnisk-agiterende tonalitet. Et andet eksempel på 
digterisk springkraft ses i den mageløse passus om 
vinden i bjergegnen: 

Man tænker maaskee ikke paa, at der var et 
Øieblik, da den Vind, der nu i mange Aar har havt 
sin Bolig mellem disse Bjerge kom som ubekjendt 
til disse Egne, styrtede sig forvildet, meningsløst 

Man bliver tvunget  
til at følge de afveje 
og udfald, der udgår 
fra forfatterens 

blomstrende pen i 
tilnærmelserne af kierkegaards 
”hvad”. Man bliver tvunget 
til at bevæge sig med  
skriften og stilspringene, 
hvis man har i sinde at nå frem  
til tanken.

“
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ind imellem Kløfterne, ned i Bjerghulerne, frem-
bragte nu et Hviin, som den næsten selv studsede 
over, nu et huult Brøl, som den selv flygtede for, 
nu en Klagetone, som den ikke selv vidste hvorfra 
den kom, nu et Suk fra Afgrundens Angst, saa 
dybt, at Vinden selv blev bange og tvivlede et 
Øieblik, om den turde boe i disse Egne, nu et 
lyrisk overgivent Hopsasa, efterat have lært sit 
Instrument at kjende, sammenarbeidede alt Dette 
i den Melodi, som den fra Dag til Dag uforandret 
foredrager (SV, b. 5-6, 1994: 31). 

Den ”skjønne Egn”, som Constantius efter eget ud-
sagn ikke ”gad” at skrive om, bliver i det ovenstående 
udlagt til fulde. Det er - udtrykt med Roman Jakobson 
- poesiens ”polysemantiske væsen” (Jakobson 2001: 
113), der viser sig i sektionen om vinden i bjergene. 
Vinden frembringer således divergerende betyd-
ninger, som den ikke selv kan gøre sig til herre over. 
Den iværksætter en musikalsk, eksistentiel aktivitet 
(jf. det hule brøl, klagetonen, sukket fra afgrundens 
angst), som den selv ”studser over” og bliver bange 
for. Vinden bliver et offer for sin egen aktivitet og 
ender med at erkende, at det er ”i den Melodi”, den 
stadige proces af aflejring og omlejring, at den ”ufor-
andret skal foredrage” og finde sig til rette.
 Betydningsglidningerne, der markeres ved den 
anaforiske brug af tidsadverbiet ”nu”, der her optræ-
der fire gange, understreger ydermere, at vi har at 
gøre med en associativt, sprogspillende passage, der 
må betegnes som poetiserende – eller som det hed-
der: ”… et lyrisk overgivent Hopsasa”. 
 Trods mistanken over for det digteriske op-
træder der altså flere fuldgode lyriske passager i 
Kierkegaards skrifter. De poetiske momenter har 
den effekt, at de bløder teksterne og tankerne op; 
de bringer læseren på afveje i en aktiverende gestus. 

Man bliver tvunget til at følge de afveje og udfald, der 
udgår fra forfatterens blomstrende pen i tilnærmel-
serne af Kierkegaards ”hvad”. Man bliver tvunget til 
at bevæge sig med skriften og stilspringene, hvis man 
har i sinde at nå frem til tanken. Skriften og tanken er 
intimt forbundet – også i de sekvenser, hvor barnepi-
gen hyldes, eller vinden styrter omkring i en uvejsom 
bjergegn. 

PLASTICITET
I den æstetisk-litterære ende af Kierkegaard-forsk-
ningen har der gennem tiden været fremsat en serie 
af forsøg på at genrebestemme Kierkegaards vær-
ker og på at indkredse en træffende titel på man-

dens virke: Roger Laporte læser ham ”først og frem-
mest” som ”forfatter” (Laporte 1995: 280), Johannes 
de Mylius anslår, at Kierkegaards æstetiske skrifter 
udgør ”en digtning på den fremmedgørende refleksi-
ons præmisser” (de Mylius 1988: 22), mens Flemming 
Harrits med Barthes i ryggen mener, at Kierkegaard 
skriver en særegen form for ”paralitteratur”, en litte-
ratur, der går ved siden af eller løber på langs: ”ikke 
produkt, men produceren; ikke struktur, men struk-
turering; ikke afhandling, men essay, ikke system, 
men systematiserende spil” (Harrits 1993: IV). Endelig 
kalder Poul Erik Tøjner ham i essayet Stilens tænker 
for ”digterfilosof”, for hvem det gælder, at ”han netop 
hverken er digter eller filosof” (Tøjner 1995: 9). 
 Uklarhederne er til at tage at føle på. Derfor 
vil jeg i det følgende introducere et begreb, der kan 

bruges til at specificere, hvad Kierkegaard foreta-
ger sig; hentet hos en af de nyere franske tænkere, 
Derrida-eleven Catherine Malabou (1959), hvis af-
handling om Hegel, The Future of Hegel: Plasticity, 
Temporality, and Dialectic, bidrog til, at Derrida måtte 
revurdere sin egen læsning af Hegel i forordet til det 
omtalte værk. Nøglebegrebet i Malabous tænkning er 
”plasticitet”, en term, hun har fundet i indledningen 
til Phenomenologie des Geistes, og som hun inddrager 
i en alsidig sammenstilling mellem Hegels dialektik, 
Heideggers destruktion og Derridas dekonstrukti-
on samt den moderne neurobiologi. Jeg vil her ikke 
gå i dybden med Malabous læsninger af hhv. Hegel, 
Heidegger og Derrida, men blot opridse de mest cen-
trale aspekter og kortfattede definitioner ved og af 
begrebet. 
 I Plasticity at the Dusk of Writing: Dialectic, 
Destruction, Deconstruction, der kan læses som 
Malabous forsøg på at beskrive, hvordan man kan 
undersøge de forskellige koncepter, som de tre oven-
nævnte filosoffer indvarslede, er hovedtanken, at pla-
sticitet udgør det ”motor scheme”, det formale motiv, 
hvorigennem al fortolkning af disse både negative 
og frembringende bevægelser må udgå fra (Malabou 
2010: 13). Plasticitet kommer, skriver hun i en note, 
af det græske ”plassein”, der implicerer det at give og 
tage form, men også at tilintetgøre form, hvilket knyt-
ter an til moderne: 

plastic explosives” related to ”bombing” is an 
explosive substance of nitroglycerine and nitro-
cellulose capable of setting off violent detonations 
(Malabou 2010: 87).

Plasticitet er altså både formgivende, formtagende, 
formtilintetgørende og formeksplosivt - og er at 
spore i alt, der er nærværende: det, der ”er” her og 
nu, det, der drages frem i lyset. I den forstand udgør 
plasticitet ”the deflagration of presence”, ”the explo-
sive side of subjectivity” (Malabou 2010: 9), anslås 
det. Plasticitet er den immanente fare for eksplosion 
og afbrænding, der hviler i fastlåste strukturer og sy-
stemer. Andetsteds lyder det: “Plasticity refers to the 
spontaneous organization of fragments” (Malabou 
2010: 7), hvormed vi er nået til et punkt, hvor 
Kierkegaards stil synes at kunne indføjes. 
 Kierkegaards stil, hans kombinationer udi det 
alvorsfulde og komiske, hans lyriske passager og re-
toriske krumspring, kan med Malabou læses som 
et udtryk for plasticitet: en spontan organisering af 
fragmenter, en sammenvævning af eksplosive løsdele. 
Hos Kierkegaard er stilen både formgivende og form-
tilintetgørende. Snart bevæger den sig i retning af 

stringent, religionsfilosofisk eksplikation, snart i ret-
ning af spøgefuldhed og polysemantik. Kierkegaards 
stil er en plastisk stil, der er kommet til verden i kraft 
af en spontant svunget håndmixer – fra en ustyrlig 
pen i en ustyrlig forfatters hånd. Med plasticitets-
begrebet er Kierkegaard blevet fortøjet til kajen, hans 
flagrende stil blevet fastgjort til et anlæg, en termi-
nus, der om ikke andet kan holde ham fast for en 
tid. Det betyder dog ikke, at han er blevet kystsikret 
endnu. Om noget sådant er muligt, må stå hen i det 
uvisse.
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Der er mange forskellige teorier om, hvordan man 
skal forstå følelsernes funktion og betydning. 
Kierkegaard kendte og brugte de klassiske svar fra 
Descartes og Spinoza, men udvikler sit eget syn på 
følelserne, der minder meget om den måde, hvorpå 
Jean-Paul Sartre forankrer beskrivelsen af følelserne 
fænomenologisk.
 I den lille afhandling ‘Skyggerids’ fra 1. del af 
Enten – Eller, som er grundteksten for denne arti-
kel, definerer Kierkegaard følelserne som en tele-
grafisk efterretning fra det indre i et menneske. For 
Kierkegaard opstår en følelse nok som en reaktion 
på en ydre begivenhed, men samtidig er både den 
psykiske og den fysiske konstitution i den person, 
som reagerer på begivenheden afgørende. I følelsen 
viser begivenhedens betydning for personen sig i det 
ydre, hvorfor følelserne afdækker sider af person-
ligheden, der ellers ville være skjulte. I det følgende 
skal vi se nærmere på glæden og sorgen og på, hvad 
disse følelser åbenbarer om et menneske.

DET INDvORTES I DET UDvORTES
Det første, der bliver slået fast i forordet til Enten 
– Eller er, at det indre ikke er det ydre. Forordet 

indledes med den kendte henvendelse til læseren: 
“Det er maaskee dog stundom faldet Dig ind, kjære 
Læser, at tvivle en Smule om Rigtigheden af den be-
kjendte philosophiske Sætning, at det Udvortes er 
det Indvortes, det Indvortes det Udvortes” (SKS 2, 
11).1 Men på trods af denne insisteren på, at der er 
en afgørende forskel på det indre og det ydre, hvilket 
gør det umuligt at tale om en identitet mellem det 
indvortes og det udvortes, så er det alligevel uden for 
enhver tvivl, at det indre giver sig til kende gennem 
det ydre. Og følelserne er netop det sted, hvor denne 
telegrafiske trafik mellem det indvortes og det ud-
vortes viser sig på den klarest mulige måde. 
I ‘Skyggerids’ præciseres det, at det udvortes ikke 
blot er en genspejling af det indvortes. Men det ud-
vortes, en persons ydre fremtoning, siges at kunne 
give et indblik i, hvad der skjuler i sig inderst inde i 
en person. Hvis man, vel at mærke, ser opmærksomt 
efter: 

Det Udvortes har derfor vel Betydning for os, 
men ikke som Udtryk for det Indvortes, men 
som en telegraphisk Efterretning om, at der 
dybt inde skjuler sig Noget. Naar man længe og 

opmærksomt betragter et Ansigt, da opdager 
man stundom ligesom et andet Ansigt inden 
i det, man seer. Dette er i Almindelighed et 
umiskjendeligt Tegn paa, at Sjælen skjuler en 
Emigrant, der har trukket sig tilbage fra det 
Udvortes for at vaage over en forborgen Skat, 
og Veien for Iagttagelsens Bevægelse er antydet 
derved, at det ene Ansigt ligesom ligger inden i 
det andet, hvilket giver at forstaae, at man maa 
stræbe at trænge ind efter, hvis man vil opdage 
Noget.” (SKS 2, 169f.).

Det ene ansigt ligger ligesom inde i det andet, hvis 
man ser nøje efter. Og det gør Kierkegaard. Eller 
rettere hans pseudonym A, der er forfatteren til af-
handlingen ‘Skyggerids’. A har stillet sig den opgave 
at spejde efter den emigrant, som sjælen skjuler. A 

ønsker at se det indre gennem det ydre. Og det gør 
han ved at se nærmere på sorgens og glædens for-
skellige fremtrædelsesformer. Man kan derfor op-
fatte ‘Skyggerids’ som et lille fænomenologisk studie 
af følelserne glæde og sorg. Et studie af, hvorledes et 
menneskes inderste giver sig fysisk tilkende i dets 
ydre: “Fænomenologen udforsker således følelsen 
i forhold til bevidstheden eller til mennesket, han 
undersøger ikke blot, hvad den er, men også hvad 
den kan lære os om et væsen, som netop ejer den 
egenskab, at det er i stand til at blive bevæget”, siger 
Sartre i sin Skitse til en teori om følelserne. A synes at 
være af samme opfattelse, når det gælder glæden og 
sorgen i et menneske.2

 Det indre er ikke det ydre, men det træder te-
legrafisk frem derigennem. Det indre viser sig, giver 
sig til kende gennem det udvortes, og opgaven bliver 

af PIa SøLtoft

ILLUStRatIon af RakeL deHn StammeR

Kierkegaard var som eksperimenterende psykolog også interesseret 
i at sige noget om følelser, hvilket han gjorde under pseudonymet 
A i afhandlingen “Skyggerids” fra første del af Enten-Eller. Heri 
udlagde han følelser som en telegrafisk forbindelse mellem det 
indre og det ydre - en udlægning, der skulle vise sig at have relevans 
langt ind i det 20. århundrede for en tænker som Jean-Paul Sartre.

og følelsernes telegrafiske efterretning
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da “at udforske følelsernes betydning. Hvad skal 
man forstå hermed? At betyde vil sige at pege mod 
noget andet og at pege mod det på en sådan måde, 
at man gennem at undersøge betydningen netop fin-
der frem til det betydede (signifié).”3  Som et mærke-
ligt og kendeligt fænomen trænger følelserne sig på. 
Sartre kalder følelsen “en organiseret form for men-
neskelig eksistens”, idet han betoner, at følelsen har 
“sit væsen, sine særlige strukturer, sine love for sin 
fremtræden, sin betydning”,4 en opfattelse vi i det 
følgende skal se, at Kierkegaard deler. 

TELEGRAfISK TRAfIK
Følelsernes telegrafiske natur åbenbarer sider af et 
menneskes sind, der ellers ville være skjulte, og der-
for kan vi lære en del om, hvad et menneske er, ved 
at betragte dets følelser og måden disse giver sig til-
kende på i det ydre. 
 For Kierkegaard skal følelserne på den ene side 
forklares ud fra forholdet til det, der vækker dem: 
Hvad er det en person lader sig afficere af? Hvad 
er karakteren af den begivenhed, der har vakt fø-
lelsen? På den anden side betoner han også, at den 
fysiske konstitution, hvilken følelsen vækkes i, har 
betydning. Og sidstnævnte betyder endvidere, at 
følelsen kan aflæses af andre, fordi de manifesterer 
sig kropsligt. Kierkegaard argumenterer således for, 
at følelser kan ses. Følelser er ikke blot i det indre. 
De ytrer sig og giver sig til kende fysisk. gallagher & 
Zahavi benytter følgende eksempel: “Når en person 
rødmer af skam, afslører og manifesterer denne rød-
men hans skam; den skjuler den ikke.” 5

  I ‘Skyggerids’ tager Kierkegaard udgangspunkt 
i en tydning af tre bedragne kvinders sorg.6 De tre 
bedragne kvinder er navngivne og fra kunsten kend-
te kvinder. Der er tale om  Marie Beaumarchais fra 
goethes tragedie Clavigo, Donna Elvira fra Mozarts 
opera Don Juan og Margrete fra goethes tragedie 
Faust.7 Hver af kvinderne vies et afsnit i ‘Skyggerids’, 
men samtidig understreger A, den pseudonyme for-
fatter til ‘Skyggerids’, at “navnene maae ansees for 
nomina appellativa, og der skal saaledes fra min 
Side Intet være til Hinder for, om Én eller Anden af 
Eder skulde føle sig fristet til at nævne det enkelte 
Billede med et andet Navn, et kjærere Navn, eller et 
Navn, der maaskee falder ham naturligere” (SKS 2, 
174). 
 Kvinderne er således typer, og beskrivelsen af 
dem skal ikke forstås som personkarakteristikker, 
men som personlighedsbeskrivelser, der hviler på 
A’s undersøgelse af, hvordan sorgen ytrer sig i disse 
kvinder, hvorfor der henvises til en almen genkende-
lighed hos andre end de ved navn nævnte personer. 
Men selv om ‘Skyggerids’ primært er koncentreret 

om sorgens væsen indledes afhandlingen ikke desto 
mindre med en beskrivelse af følelsen glæde. Lad os 
derfor begynde med den.

HvAD ER GLæDE?
glæde er umiddelbart synlig. Man kan se på en per-
son, om hun er glad. glæden er således en følelse, 
der trænger sig på på en sådan måde, at den ikke er 
til at skjule. I ‘Skyggerids’ er pointen, at glæden op-
bevarer “den stille gjennemsigtighed, at det Indre 
hviler i et tilsvarende Ydre […], hvorfor glæden langt 
lettere lader sig kunstnerisk fremstille end Sorgen” 
(SKS 2, 167). Det skyldes, at ”glæden er meddeel-
som”, som det lyder i den tredje og sidste af talerne 
i den lille samling opbyggelige taler, der bærer tit-
len Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen og 
udkom i 1849 (SKS 11, 40). Her beskriver Kierkegaard 
glædens grundform; den ubetingede glæde. Det er 

den glæde, der ikke er betinget af noget som helst 
andet end selve tilværelsens vidunder. Et vidunder, 
der manifesterer sig i naturen, og som Kierkegaard 
i disse tre gudelige taler lader liljen og fuglens glæde 
være sindbilledet på.8 

 Hvad er den ubetingede glæde? Det er at glæde 
sig over tilværelsens vidunder, ikke blot som det 
viser sig uden for mennesket i den omgivende natur, 
men også sådan som dette vidunder giver sig til 
kende i det enkelte menneskes egen tilværelse som 
sansende væsen.9 At glæde sig ubetinget som men-
neske er ikke at glæde sig over dette eller hint, men 
at hver enkelt af os betænker: ”Altsaa, at Du blev til, 
at Du er til, at Du ”idag” faaer det Fornødne, for at 
være til; at Du blev til, at Du blev Menneske; at Du 
kan see, betænk, at Du kan see, at Du kan høre, at 
Du kan lugte, at Du kan smage, at Du kan føle” (SKS 

11, 43). Denne ’grundglæde’, den ubetingede glæde 
over at kunne se, høre, lugte, smage og føle kunne 
man også kalde en glæde over, at glæden gennem 
alle disse sanser har en mulighed for at udtrykke sig 
og blive kendelig.
 I citatet fremhæves det lille ord ”i dag” ved 
hjælp af Kierkegaards brug af anførselstegn. Det er 
ikke tilfældigt. Både i talerne over liljen og fuglen og 
i afhandlingen ’Skyggerids’ fremhæves det, at glæ-
den altid står i forhold til det nærværende. I talerne 
over fuglen og liljen lyder det som følger: ”Hvad er 
glæde, eller det at være glad? Det er, i sandhed at 
være sig selv nærværende; men det at være sig selv 
i sandhed nærværende, det er dette ”I dag”, dette, 
at være i dag, i Sandhed at være i dag” (SKS 11, 43). I 
’Skyggerids’ betones det mere en passant, at glæden, 
i modsætning til sorgen, der altid forholder sig til 
det forbigangne, altid er nærværende og derfor giver 
sig til kende i nuet (Jf. SKS 2, 172).

HvAD bETYDER GLæDE?
Det er endvidere en pointe i ‘Skyggerids’, at glæden 
kan ses på og mærkes i kroppen. Og derfor giver det 
god mening at se på glædens manifestation, hvis 
man vil vide noget om den person, der glæder sig, 
hvilket netop er en ganske vigtig pointe i optakten 
til afhandlingen ’Skyggerids’.
 Det er således ikke følelsen glæde i sig selv, der 
er interessant, men det, følelsen glæde betyder. At 
glæden markerer sig fysisk betyder ikke, at følelsen 
selv er legemlig. Følelsen er hos Kierkegaard netop 
et af de steder, hvor sjæl og legeme viser sig mest 
forbundne. Her er Kierkegaard og Sartre ganske 
enige.10 Også Sartre understreger, at følelsen ikke 
eksisterer som et legemligt fænomen per se, “efter-
som et legeme ikke kan nære følelser, da det er ude 
af stand til at overføre en mening om sine egne re-
aktioner. Den må da søge ud over kredsløbs- og ån-
dedrætforstyrrelserne, fordi netop dette udover er 
meningen med glæden og sorgen.” 11

 I ’Skyggerids’ analyseres som nævnt tre forskel-
lige bedragne kvinders sorg. Tanken er, at de hver 
især gennem et kærlighedsbedrag, en forførelse, er 
stillet i en situation, hvor den umiddelbare glæde, 
der er intimt forbundet med kærlighed, bliver afløst 
af sorg. Men i disse bedragne kvinders tilfælde er det 
ikke blot en sorg over én gang for alle at have mistet 
den elskede. Det er en sorg, der forholder sig til, at 
den elskede hverken er tabt til døden eller en anden, 
men mistet på en sådan måde, at kvinderne er fan-
get af en nagende dobbeltrettet tvivl, som de aldrig 
kan komme til livs: Har der overhovedet været tale 
om kærlighed fra den elskedes side? Elsker han 
måske stadig? 

 For det første er det vigtigt at lægge mærke til, 
at Kierkegaard tænker glæden og sorgen som hin-
andens modsætninger og således hylder den par-
vise opdeling af affektationerne, som både René 
Descartes (1596-1650) og Baruch de Spinoza (1632-
1677) er talsmænd for i deres respektive teorier om 
følelserne, alle forskelle til trods.
 Når det gælder Descartes’ teori om følelserne, 
omtales denne blandt andet i en fodnote i Begrebet 
Angest, hvor det netop fremhæves, at “Cartesius i sit 
Skrift de affectionibus har gjort opmærksom paa, at 
der til enhver Lidenskab bestandig svarer en anden, 
kun med Beundring er det ikke Tilfældet” (SKS 4, 
445).12 Kierkegaard er også tilhænger af tanken om, 
at enhver følelse har et modstykke i en modsatret-
tet følelse. I Kierkegaards optik bliver dette til en 
dialektisk forbindelse mellem de negative og de 
positive følelser, hvorfor fraværet af den ene peger 
hen på den anden forstået således, at den negative 
følelse kan ses som fraværet af den positive. Dette 
er også tydeligt i Kierkegaards beskrivelse af hadet 
i Kjerlighedens gjerninger: “Had er en Kjerlighed, 
som er bleven til sit Modsatte, en Kjerlighed, som er 
gaaet til grunde. Nede i grunden brænder bestan-
digt Kjerligheden, men Flammen er Hadets; først, 
naar Kjerligheden er udbrændt, først da er ogsaa 
Hadets Flamme slukket” (SKS 9, 41). 
 Kierkegaard er dog ikke ellers imponeret over 
Descartes’ udviklinger, “Den detaillerede Udførelse 
er temmelig svag”, som det lettere lakonisk lyder 
i samme note. Kierkegaard er ikke sen til straks at 
tilføre Descartes’ teori det manglende modstykke 
til beundringen.13 Med vanlig selvbevidsthed ryster 
Kierkegaard ikke på hånden, men udpeger straks 
misundelsen som beundringens diametrale mod-
stykke.14 Som vi skal vise nedenfor, er misundelse 
kærlighedens modsætning og som sådan et negativt 
kendetegn, der peger i retning af kærlighedens fra-
vær.15 Men lad os nu vende tilbage til følelserne sorg 
og glæde og det indbyrdes forhold mellem disse. 
 “glæden hører det til, at den vil åbenbare sig, 
Sorgen vil skjule sig ja stunddom endog bedrage. 
glæden er meddelsom, selskabelig, aabenhjer-
tet, vil yttre sig; Sorgen er indesluttet, taus, een-
som og søger tilbage i sig selv. Rigtigheden vil vist 
Ingen negte, der blot nogenlunde har gjort Livet til 
gjenstand for sin Iagttagelse” (SKS 2, 167). glæden 
manifesterer sig umiddelbart og er derfor synlig. 

GLæDENS SYNLIGHED
I ‘Skyggerids’ forbindes både sorgen og glæden 
med kærligheden. glæden er den følelse, der led-
sager den lykkelige kærlighed. Mens sorgen er 
den grundstemning eller følelse, der ledsager den 

følelsernes 
telegrafiske natur 
åbenbarer sider af 

et menneskes sind, der ellers 
ville være skjulte og derfor 
kan vi lære en del om, hvad et 
menneske er, ved at betragte 
dets følelser og måden disse 
giver sig tilkende på i det ydre.

“
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ulykkelige kærlighed.  Det er bemærkelsesværdigt, 
at Kierkegaard netop fremdrager følelserne sorg 
og glæde som grundlæggende for henholdsvis den 
ulykkelige og den lykkelige kærlighed. På denne 
vis ’mimer’ han den grundskelnen, som Baruch de 
Spinoza i tredje del af sin Etik foretager mellem ak-
tive og passive følelser. For Spinoza bygger de aktive 
følelser på glæde og opfattes som følelsesbetonede 
oplevelser af fremskridt i indsigt og erkendelse. De 
passive følelser bygger på sorg. De opfattes som re-
gressive og beror på manglende indsigt. Sorgen og 
de passive følelser binder os, og vi kan ikke komme 
dem til livs med en viden. Kun med en anden følelse 
ophæves de. Følelsen af glæde gør netop mennesket 
fri af de passive følelsers åg.16

 Det vigtige ved forholdet mellem glæde og kær-
lighed er, at der er tale om et umiddelbart forhold. 
Forholdet mellem kærlighed og glæde er umiddel-
bart i den forstand, at den indre kærlighed lader 
sig ligefremt ane gennem den glæde, der viser sig i 
det ydre; smilet, de tindrende øjne, den let nervøse 
latter og den sitrende fornemmelse i kroppen. Der 
er altså i en vis forstand tale om, at der i forhol-
det mellem kærlighed og glæde hersker en ”stille 
gjennemsigtighed” (SKS 2, 167), hvor det indre hvi-
ler i det ydre, hvorfor Kierkegaard fremhæver, at det 
er muligt rent kunstnerisk at afbillede glæde, mens 
det som oftest er langt vanskeligere at fremstille 
sorg.17 

 Og det er ikke kun på grund af det umiddelbare 
forhold mellem det indre og det ydre, at glæden er 
langt nemmere at fremstille end sorgen. Det skyldes 
også selve glædens væsen. Det ligger nemlig i glæ-
den at ville åbenbare sig; glæden vil ud, den vil vise 
sig, stille sig til skue! Den der er rigtig glad kan slet 
ikke skjule det. Når man er glad trænger glæden sig 
på, den overmander en og lader sig ikke holde tilba-
ge. glæden er ”meddelsom, selskabelig aabenhjertet, 
vil yttre sig” (SKS 2, 167). 

føLELSENS fORUDSæTNING
I ’Skyggerids’ understreges det endvidere, at både 
når det gælder den psykiske og den fysiske forank-
ring af en følelse, er det vigtigt at holde sig for øje, at 
der er tale om en subjektiv og en objektiv side. Hvad 
der vækker glæde eller sorg i det enkelte menneske 
er højst forskelligt og bundet til det enkelte menne-
skes psykiske disposition og de konkrete omstæn-
digheder, der vækker glæden. Hvorledes glæden eller 
sorgen ytrer sig i det enkelte menneske, afhænger af 
det enkelte menneskes fysiske disposition. glædens 
subjektive side er således forankret både i de psyki-
ske og fysiske dispositioner, der kendetegner den 
konkrete person, der oplever følelsen glæde. 

Den objektive side bestemmes som nævnt af den 
genstand eller den begivenhed, der har fremkaldt 
glæden. Begge dele, både det subjektive og det objek-
tive aspekt, har indflydelse på, hvorledes forholdet 
mellem det indre og det ydre gebærder sig.18 Altså 
indflydelse på i hvilken grad og med hvilken gen-
nemskuelighed en indre følelse lader sig aflæse i det 
ydre. Et lidt længere citat til belysning:

Der gives Mennesker, hvis Organisation er 
saaledes indrettet, at, naar de blive afficerede, 
Blodet strømme ud efter til Hudsystemet, og 
den indre Bevægelse saaledes bliver synlig i 
det Ydre; Andres Organisation er af den Art, 
at Blodet strømmer tilbage, søger ind ad til 
Hjertekammeret og Organismens indre Dele. 
Saaledes omtrent forholder det sig med glæde 
og Sorg med Hensyn til Yttringsmaaden. Den 
først skildrede Organisation er meget lettere 
at iagttage end den sidste. Ved den første seer 
man Udtrykket, den indre Bevægelse er synlig 
i det Ydre; i den anden Organisation ahner 
man den indre Bevægelse. Den ydre Bleghed er 
ligesom det Indres Afskedshilsen, og Tanken og 
Phantasien iler efter Flygtningen, der skjuler sig i 
det Forborgne (SKS 2, 167).  

Både glæde og sorg sætter således spor i kroppen. 
Men glædens spor er umiddelbare og derfor mere 
synlige end sorgens, hvorfor det er langt nemmere at 
skue lykkelig kærlighed i en persons ydre, end det er 
at spotte ulykkelig kærlighed. glæden sladrer og be-
nytter kroppen som sladrehank. Den lykkelige stiller 
som oftest sin lykke til skue, ja, hun kan som nævnt 
ikke andet! glæden trænger sig på! Den vil ud, fordi 
det netop ligger i dens væsen at være meddelsom, at 
give sig til kende. gennem glæden ytrer kærligheden 
sig som et overskud af liv, lyst og lidenskab.

GLæDENS bAGSIDE 
Selv om ’Skyggerids’ indledes med en beskrivelse 
af glæden, handler afhandlingen egentlig om den-
nes skyggeside: sorgen. At afhandlingen kaldes 
‘Skyggerids’ skyldes således dels, at de eksempler, 
der drages frem, er fra livets skyggeside; der hvor 
bedraget har lagt kærligheden i mørke. Men det 
skyldes også, at den sorg, der skal beskrives, ikke er 
umiddelbart synlig i det ydre, men som en art vand-
mærke først giver sig til kende, når man iagttager 
den på en særlig måde: “Betragter jeg et Ark Papiir, 
saa har det maaskee for den umiddelbare Iagttagelse 
intet Mærkværdigt, men først idet jeg holder det op 
for Dagens Lys og gjennemskuer det, da opdager jeg 
det fine indre Billede, der ligesom er for sjæleligt til 

umiddelbart at sees” (SKS 2, 171). 
 Et ’skyggerids’ er netop betegnelsen for et silhu-
etbillede, der ved gennemlysning danner et omvendt 
billede på væggen.19 A giver følgende beskrivelse af 
sin metode, som forvisser os om, at han på enhver 
måde udfylder rollen som en erotisk betragter, der 
med sit bevæbnede blik penetrerer det ydre for at 
komme frem til det indre: “Ingen hemmelig Sorg 
undgaaer vor Opmærksomhed, ingen lønlig Sorg 
er saa knibsk og saa stolt, at vi jo formaae at træn-
ge seirrige ind i dens inderste Smuthuller!” (SKS 
2, 171). A forklarer baggrunden for sit valg af titlen 
‘Skyggerids’ på følgende måde:

Tager jeg et Skyggerids i Haanden, da faaer 
jeg intet Indtryk deraf, kan ingen egentlig 
Forestilling gjøre mig derom, først naar jeg 
holder det op mod væggen og nu ikke betragter 
det umiddelbare Billede med det, der viser sig 
paa Væggen, først da seer jeg det. Saaledes er 
ogsaa det Billede, jeg her vil vise, et indre Billede, 
som først bliver bemærkeligt, idet jeg gjennem-
skuer det Udvortes. Det Udvortes har maaskee 
Intet Paafaldende ved sig, men først idet jeg 
gjennemskuer det, først da opdager jeg det indre 
Billede, som det, jeg vil vise, et indre Billede, der 
er for fiint til at blive udvortes synligt, da det er 
vævet af Sjælens sagteste Stemninger” (SKS 2, 
171).

Sorgen opfattes som nævnt som glædens mod-
sætning eller vrangbillede. Man kunne sige, at den 
ulykkelige kærlighed, der beskrives gennem de tre 
bedragne kvinders historie, kun er synlig som bagsi-
den af den lykkelige kærlighed, der i alle tre kvinders 
tilfælde knytter sig til erindringen om den elskede. 
Sorgen får sin dybde, fordi den engang var glæde, in-
tensiteten ligger i kontrasten. 
 Men sorgen er ikke blot bagsiden af glædens 
medalje. Sorgens natur er væsensforskellig fra glæ-
dens, hvilket netop er en af grundene til, at sorgen er 
langt vanskeligere at afbillede end glæden: ”Sorgen 
vil skjule sig ja stundom endog bedrage […] Sorgen er 
indesluttet, taus, eensom og søger tilbage i sig selv; 
Rigtigheden vil vist Ingen negte, der blot nogenlun-
de har gjort Livet til gjenstand for sin Iagttagelse” 
(SKS 2, 167). 
 Men på trods af, at denne trang til at leve i det 
skjulte, som ligger iboende i sorgens væsen, gør det 
langt vanskeligere at iagttage ulykkelig kærlighed 
end lykkelig, så er det ikke desto mindre en analyse 
ikke bare af sorgens, men af den reflekterede sorgs 
skikkelser, der udgør hovedprojektet i afhandlin-
gen ’Skyggerids’.  For at forstå dette projekt er det 

vigtigt at holde sig for øje, at i den reflekterede sorg 
er “Ligevægten mellem det Indre og det Ydre hævet” 
(SKS 2, 168), hvilket betyder, at den reflekterede sorg 
er vanskelig at afbillede, al den stund den aldrig er 
i ro. Refleksionen er en uro, der kendetegner sorgen 
på en så markant måde, at der genereres en særegen 
sorgtype: 

Naar Sorgen har Ro, saa vil Sorgens Indre ogsaa 
efterhaanden arbeide sig ud efter, blive synlig 
i det Udvortes, og saaledes blive gjenstand for 
kunstnerisk Fremstilling. Naar Sorgen har Ro og 
Hvile i sig selv, da indtræder Bevægelsen indefra 
ud efter, den reflekterede Sorg bevæger sig ind 
efter, ligesom Blodet, der flygter fra Yderfladen 
og kun lader Een ahne det ved den henilende 
Bleghed. Den reflekterede Sorg medfører ingen 
væsentlig Forandring i det Udvortes; selv 
Sorgens første Øieblik haster den ind efter, og 
kun en omhyggeligere Iagttager ahner dens 
Foresvinden; senere vaager den omhyggeligt 
over, at det Udvortes er saa lidt paafaldende som 
muligt (SKS 2, 16). 

DEN REfLEKTEREDE SORG
I ’Skyggerids’ er det netop en pointe at vise, at den 
sorg, der er glædens modsætning og således afløser 
denne i de tre bedragne kvinders tilfælde ikke er en 
umiddelbar sorg over et tab, men altså en reflekte-

ret sorg, der derfor ikke forholder sig til tabet som 
noget til fortiden hørende og derfor afsluttet. Tabet 
opfattes omvendt som nærværende og vedvarende, 
og derfor forholder sorgen sig ikke blot til fortiden, 
men også til nutiden. 

Glæden sladrer 
og benytter 
kroppen som 

sladrehank. Den lykkelige 
stiller som oftest sin lykke 
til skue, ja, hun kan som 
nævnt ikke andet! Glæden 
trænger sig på! Den vil ud, 
fordi det netop ligger i dens 
væsen at være meddelsom, 
at give sig til kende.

“
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 Også den reflekterede sorg viser sig i kroppen, 
som anført i den citerede passage ovenfor. Men her 
er forholdet ikke umiddelbart og “det Ydre inde-
holder her i det Høieste kun et Vink, der leder paa 
Sporet, stunddom end ikke saa meget. Kunstnerisk 
lader denne Sorg sig ikke fremstille, thi Ligevægten 
mellem de Indre og det Ydre er hævet og den ligger 
saaledes ikke i rumlige Bestemmelser” (SKS 2, 167f.) 
Iagttageren må derfor tage sig i agt, strenge sig an, 
gøre sig umage for at kunne se denne ulykkelige 
kærligheds sorg. Et arbejde der ikke mindst vanske-
liggøres af selve sorgens natur.
 Vi har været inde på, at glæden er langt mere 
meddelsom end sorgen, hvilket skyldtes den stille 
gennemsigtighed og den ro og hvile, der kendeteg-
ner glæden. Med den reflekterede sorg forholder 
det sig omvendt; den er uro og konstant bevægelse. 
Derfor lignes den metaforisk med et “egern i bur”, 
fordi den stadigt “løber rundt i sig selv”.20 Den re-
flekterede sorgs bevægelse er altid indefter, aldrig 
udadtil og det er naturligvis derfor, den er vanske-
lig at iagttage og dermed også vanskelig at afbillede 
kunstnerisk:

Den reflekterede Sorg bevæger sig ind efter, 
ligesom Blodet, der flygter fra yderfladen og kun 
lader Én ahne det ved den henilende Bleghed. 
Den reflekterede Sorg medfører ingen væsentlig 
Forandring i det Udvortes; selv i Sorgens første 
Øieblik haster den ind efter, og kun en omhyg-
geligere Iagttager ahner dens Forsvinden; senere 
vaager den omhyggeligt over, at det Udvortes er 
saa lidt paafaldende som muligt. (SKS 2, 169) .21

Og hvad er så årsagen til den reflekterede sorg? 
Årsagen skal dels søges i “Individets subjektive 
Beskaffenhed”, dels i sorgens anledning; den objek-
tive kendsgerning, der foranlediger sorgen (jf. SKS 
2, 169). Med hensyn til individets subjektive beskaf-
fenhed må der være en vis sensitivitet til stede, en 
lydhørhed over for sorgens dybere toner. Derimod 
gøres der kort proces, hvis der er tale om et “reflexi-
onssygt Individ”, fordi et sådant vil forvandle enhver 
sorg til en reflekteret sorg.22 

 Når det gælder den reflekterede sorgs objektive 
anledning, så må denne være af en sådan karakter, 
at den efterlader en tvivl.  En tvivl, der gør, at sorgen 
så at sige ikke rigtig kan bekvemmes sig til at sørge. 
Det gælder i de tilfælde, hvor ens sorg er forbundet 
med en art bedrag, og man derfor ikke kan vide sig 
sikker på, om man overhovedet sørger. Og i givet 
fald: Hvad man sørger over. Når bedraget ikke har at 
gøre med et udvortes tab af, fx penge eller anseelse, 
men derimod med et indre tab, tabet af den elskede, 

så bliver sandsynligheden for en reflekteret sorg 
større. Og netop dette er tilfældet, hvis man som de 
tre kvinder i ‘Skyggerids’ har mistet sin elskede gen-
nem et bedrag. Denne form for reflekteret sorg kan 
ikke “blive gjenstand for kunstnerisk Fremstilling; 
deels er den nemlig aldrig tilværende men bestandig 
i Vorden, deels er det Udvortes, det Synlige, indiffe-

rent og ligegyldigt” (SKS 2, 170). 
 Hvis man derimod har mistet sin elskede 
til døden, er sorgen herover ikke forbundet med 
samme slags tvivl, som når det gælder bedraget, og 
vi har derfor her at gøre med en umiddelbar skik-
kelse af sorgen, der kan ses i det ydre og derfor også 
gøres til genstand for en kunstnerisk fremstilling: 
“Den umiddelbare Sorg er nemlig det umiddelbare 
Aftryk og Udtryk af Sorgens Indtryk”, som det så 
præcist lyder (SKS 2, 170).

KONKLUSION  
I ’Skyggerids’ ser A nøje efter, når han betragter de 
tre bedragne kvinder. Han ser derfor mere end det, 
man umiddelbart kan få øje på. Han ser det indre 
gennem det ydre og får øje på det ansigt, der ligesom 
skjuler sig i det andet ansigt: 

Det Udvortes er da vel gjenstand for vor 
Iagttagelse, men ikke for vor Interesse; saaledes 
sidder Fiskeren og retter urokkeligt sit Blik paa 
Floddet, men Floddet interesserer ham slet ikke, 
men vel Bevægelserne nede paa Bunden. Det 
Udvortes har derfor vel Betydning for os, men 
ikke som Udtryk for det Indvortes, men som 
en telegraphisk Efterretning om, at der dybt 
inde skjuler sig Noget. Naar man længe og op-
mærksomt betragter et Ansigt, da opdager man 

stundom ligesom et andet Ansigt inden i det, 
man seer. Dette er i Almindelighed et umiskjen-
deligt Tegn paa, at Sjælen skjuler en Emigrant, 
der har trukket sig tilbage fra det Udvortes for 
at vaage over en forborgen Skat, og Veien for 
Iagttagelsens Bevægelser er antydet derved, at 
det ene Ansigt ligesom ligger inden i det andet, 
hvilket giver at forstaae, at man maa stræbe at 
trænge ind efter, hvis man vil opdage Noget  (SKS 
2, 172). 

Man må således gøre sig umage, hvis man vil skue 
og beskrive den reflekterede sorg. Ja, man må fak-
tisk besidde en særegen opmærksomhed, der beror 
lige så meget på “den medfødte gave som den er-
hvervede Færdighed” (SKS 2, 174). Sorgens betragter 
må være vant til “at betragte Livets Phænomener 
ligesom man betragter Rariteter i et Kunstcabinet” 
(ibid.), for kun herved bliver det muligt at iagttage 
et andet menneske på en sådan måde, at hans eller 
hendes indre lokkes frem: 

Der hører et eget Øie til for at see det, et eget Blik 
for at forfølge dette usvigelige Indicium paa hem-
melig Sorg. Dette Blik er attraaende, og dog saa 
omhyggeligt, ængstende og tvingende, og dog saa 
deeltagende, udholdende og underfundigt og dog 
saa oprigtigt og velvilligt, det dysser Individet i 
en vis behagelig Mathed, i hvilken det finder en 
vellyst i at udgyde sin Sorg, ligesom den Vellyst, 
der nydes ved at forbløde” (ibid). 

Den umiddelbare sorg giver sig til kende i det ydre, 
som vi tidligere hørte. Den manifesterer sig fysisk 
og lader ane, at den er derinde. Den reflekterede sorg 
derimod skjuler sig, men helt kan den alligevel ikke 
holde sig gemt, hvilket naturligvis skyldes, at sorgen 
på samme måde som den glæde, der hører naturligt 
til kærligheden, med nødvendighed lader sig mærke 
i kroppen og derfor tillige giver sig til kende fysisk: 

Længe kan det undgaae vor Opmærksomhed, 
men naar da tilfældigvis en Mine, et ord, et Suk, 
en Klang i Stemmen, et Vink i Øiet, en Zittren i 
Læben, et Feilgreb i Haandtrykket troløst for-
raader, hvad omhyggeligst blev gjemt, da vaagner 
Lidenskaben, da begynder Striden. Da gjælder 
det, at man har Aarvaagenhed og Udholdenhed 
og Klogskab. (SKS 2,173). 

Således viser analysen af glæden og sorgens ma-
nifestationer i ‘Skyggerids’ at Kierkegaard faktisk 
tiltror det indre en vis synlighed i det ydre. En syn-
lighed, der beror på opfattelsen af følelserne som en 

telegrafisk efterretning fra det inderste i et menne-
ske. En efterretning, der ikke lader sig umiddelbar 
skue, men er tilgængelig for det opmærksomme øje, 
der hviler vedholdende på en person og således løn-
nes med at se det ansigt, der ligesom skjuler sig inde 
i et andet ansigt.  

NOTER
1  Kierkegaard citeres i det følgende efter Søren 

Kierkegaards Skrifter (SKS), udgivet af Søren 
Kierkegaard Forskningscenteret, gads Forlag, 
1997-2012. Parentesen bag citatet angiver bind og 
sidetal.

2  Jean-Paul Sartre, Skitse til en teori om 
følelserne,Hans Reitzels Forlag, København 
(1969)1994 s. 29.

3  Citatet fortsætter på følgende måde: “For 
psykologen betyder følelsen intet, fordi han 
studerer den som kendsgerning, dvs. ved at 
afskære den fra alt det øvrige. Den bliver altså fra 
begyndelsen ikke-betydende, men hvis enhver 
menneskelig kendsgerning virkelig har en en 
betydning, gør psykologen hermed følelsen 
til noget at naturen dødt, ikke-psykisk og 
umenneskeligt. Hvis vi som fænomenologer vil 
gøre følelsen til et virkeligt bevidsthedsfænomen, 
må vi derimod betragte den som betydende 
(signifiant) lige fra begyndelsen”, Skitse til en teori 
om følelserne, s. 30f.

4  Ibid. s. 31.
5 gallager, Shaun & Dan Zahavi, Bevidsthedens 

fænomenologi, gyldendal, København 2008, s. 
264.

6 Også george Pattison anfører, at man kan læse 
ikke bare ‘Skyggerids’, men flere af afhandligerne 
i Enten-Eller og Stadier paa Livets Vei som 
fænomenologiske studier og, at denne metode 
gentages i Kierkegaards senere beskrivelser af 
religiøse fænomener “where humility, patience, 
and the experience of forgiveness are treated 
not dissimilarly to anxiety and the other 
“darker” mental states”, ‘Kierkegaard and the 
Limits of Phenomenology, An Experiment, (red. 
Jeffrey Hansen) Northwestern University Press, 
Evanston, Illinois 2010, s. 195. 

7 Amy Laura Halle fremhæver endvidere den 
overraskende pointe, at Kierkegaard “grants A 
a notably biblical imagination, emphasizing 
the religious implications of the sketches. Each 
woman’s description of her love is phased in 
scriptural terms, culminating with Margrethe’s 
petitions to Faust”, Kierkegaard and the Treachery 
of Love, s. 135.

8 Det karakteristiske for fuglen og liljen som 

vi har været inde på, 
at glæden er langt 
mere meddelsom 

end sorgen, hvilket skyldtes den 
stille gennemsigtighed og den 
ro og hvile, der kende-tegner 
glæden. Med den reflekterede 
sorg forholder det sig omvendt; 
den er uro og konstant bevægelse.

“
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læremestre i glæde er netop, at de i en vis 
forstand ikke glæder sig over noget bestemt. 
Liljen og fuglen er glæden. De bærer glæden i 
sig selv som en del af tilværelsens vidunder. De 
glæder sig ikke over noget, men over intet: ”[D]
ersom det man glæder sig over, var slet Intet, 
og man dog i Sandhed var ubeskrivelig glad, da 
beviste dette jo allerbedst, at man selv er glæden 
og glæden selv – som Lilien og Fuglen er det” 
(SKS 11, 41). 

9 For en analyse af Kierkegaards opbyggelige taler 
over Matt. 6,10 og temaet om liljen på marken 
og fuglen under himlen se ‘Liljen paa Marken og 
Fuglen under Himlen – læst af Pia Søltoft, Den 
udødelige, C. A. Reitzel 2005, s. 289-301.

10 For Kierkegaard udgør forholdet mellem 
følelsen og bevidstheden gemyttet:”gemyttet 
er sjælelivets klangbund. Kierkegaard opfatter 
gemyt som en enhed af følelse og selvbevidsthed: 
gemyt er, at følelserne åbner sig og bliver 
tilgængelige for bevidstheden, og følelsen føler 
bevidstheden som sin egen”, Jens Hougaard 
refererer her til Kierkegaard i Begrebet Angest, 
hvor Kierkegaard citerer Rosenkrantz for netop 
denne anskuelse. ”Romantisk kærlighed” 2. bog, 
Sjæl og forelskelse, Århus 2008, s. 12.

11 Jean-Paul Sartre, Skitse til en teori om følelserne, s. 
32. 

12  René Descartes, Tractatus de passionibus animæ, 
i Renati Descartes opera philosophica, Amsterdam 
1678, som Kierkegaard havde stående i sit 
bibliotek, (Ktl. 473).

13 Kierkegaard er opmærksom på, at Descartes 
benytter ordet “admiratio” i betydningen 
forundring og vender flere gange tilbage til dette 
forhold i sine journaler, jf. Pap IV B 13,23 samt 
Pap IV C 10.

14 Kierkegaard fortsætter således noten om 
Descartes syn på følelserne på følgende vis: 
“men det har interesseret mig, at han gjorde en 
Undtagelse med Beundring, netop fordi denne 
som bekjendt baade efter Platos og Aristoteles’ 
Begreb udgjorde Philosophiens Lidenskab, og 
den Lidenskab, med hvilken al Philosopheren 
begyndte. Til Beundring svarer forøvrigt 
Misundelse, og den nyere Philosophie vilde vel 
ogsaa tale om Tvivlen. Men deri ligger netop 
den nyere Philosophies grundfeil, at den vilde 
begynde med det Negative, istedetfor med det 
Positive, hvilket altid er det Første, ganske i den 
Forstand, som naar man siger omnis affirmatio 
est negatio, hvor man sætter affirmatio først. Det 
Spørgsmaal, om det Første er det Positive eller 
det Negative, er af overordentlig Vigtighed, og 

den eneste nyere Philosoph, der har erklæret sig 
for det Positive, er vel egentlig Herbart” (SKS 4, 
445, fodnote 1). 

15  Robert C. Roberts peger også på dette 
forhold mellem beundring og misundelse hos 
Kierkegaaard. Roberts bestemmer beundring 
som “a frank cheerful, and humble recognition 
of excellence”, hvorimod misundelse er “the 
unhappy recognition of excellence”, ‘Passion 
and Reflection’  International Kierkegaard 
Commentary: Two Ages, red. Robert Perkins, 
Macon 1984, s. 95.

16  I sit bibliotek havde Kierkegaard Benedicti 
de Spinoza, Opera philosophica omnia. edid. A. 
G. Froerer, Stuttgart 1830, hvori findes ”Ethica 
ordine geometrico demonstrata et in quinque 
partes distincta” (Etik fremstillet efter den 
geometriske metode og inddelt i fem dele, 
(Ktl 788). Kierkegaard henviser kun meget 
sporadisk til Spinoza i forfatterskab og journaler. 
Intetsteds finder vi en direkte henvisning til 
det ovenfor omtalte tredje kapitel og Spinozas 
klassificering af de aktive og de passive følelser 
og deres indbyrdes forbundenhed. Det faktum, 
at Kierkegaard ikke synes at have interesseret sig 
for Spinozas beskrivelse af følelserne støttes af 
Claire Carlistles undersøgelse af Kierkegaards 
brug af Spinoza. Om end Carlistle argumenterer 
for, at Kierkegaard på trods af de ganske få 
direkte henvisninger til Spinoza, alligevel har 
en dyb interesse for Spinozas tanker, så gør 
hun samtidig opmærksom på, at Kierkegaards 
interesse centrerer sig om følgende emner: 
Synet på mirakler, forholdet mellem den ideale 
og den faktiske væren samt Spinozas tanker 
om teleologi, immanens og sandhed, jf. Clare 
Carlistle, ’Baruc de Spinoza: ”Questioning 
Transcendense, Teleology, and Truth’, i 
Kierkegaard and the Rennaissance and Modern 
Traditions”, Tome I: Philosophy, ed. Jon Stewart, 
Kierkegaard Research: Sources, Reception and 
Resources, Ashgate 2009, s. 184. Vi skal behandle 
en enkelt henvisning til Ethica i kapitel 11.

17 “Hvad der derfor skal blive gjenstand for 
kunstnerisk Fremstilling maa have den 
stille gjennemsigtighed, at det Indre hviler 
i et tilsvarende Ydre. Jo mindre dette er 
Tilfældet, desto vanskeligere bliver Opgaven 
for Kunstneren, indtil den Forskjel gjør sig 
gjældende, der lærer ham, at det slet ingen 
Opgave er for ham. Anvende vi, hvad her ikke 
er fremsat men løst henkastet, paa Forholdet 
mellem Sorg og glæde, saa vil man let indsee, 
at glæden langt lettere lader sig kunstnerisk 

fremstille end Sorgen. Dermed skal ingenlunde 
være negtet, at Sorgen lader sig kunstnerisk 
fremstille, men vel udtalt, at der kommer et 
Punkt, hvor det er den væsentlig at sætte en 
Modsætning mellem det Indre og Ydre, som gjør 
Fremstillingen af den umulig for Kunsten” (SKS 
2, 167). 

18 Som nævnt fremhæver Rick Anthony Furtak 
også denne sammenhæng mellem det subjektive 
og det objective, der peger i retning af følelsens 
fænomenale intentionalitet: “Unlike a sore leg or 
an itchy scalp, an emotion is a way of seeing the 
world: when we get angry or when we grieve, we 
feel anger at someone or grief about something 
[…]Wisdom in Love. Kierkegaard and the Ancient 
Quest for Emotional Integrity,  University of 
Nortre Dame Press, Indiana 2005, s. 4.

19  Dette kan ske ved brug af en fremviser, fx en 
laterna magica, jf. SKS K 2, s. 158.  

20  “Som et Egern i sit Buur, saaledes løber den 
rundt i sig selv, dog ikke saa eensformig 
som dette Dyr, men bestandigt afvexlende i 
Combinationer af Sorgens indre Momenter. Det, 
der gjør, at den reflekterede Sorg ikke kan blive 
gjenstand for kunstnerisk Fremstilling, er, at 
den mangler Ro, at den ikke bliver enig med sig 
selv, ikke hviler i noget bestemt enkelt Udtryk. 
Som den Syge i sin smerte snart kaster sig paa 
den ene Side, snart paa den anden, saaledes 
omtumles den reflekterede Sorg for at finde sin 
gjenstand og sit Udtryk. Naar Sorgen har Ro, saa 
vil Sorgens Indre ogsaa efterhaanden arbejde sig 
ud efter, blive synlig i det Udvortes, og saaledes 
blive gjenstand for kunstnerisk Fremstilling” 
(SKS 2, 168).

21  Følgende beskrivelse af den reflekterede sorg bør 
også citeres:”Idet den nu saaledes søger ind efter, 
da finder den endelig et Indelukke, et Inderste, 
hvor den mener den kan forblive, og nu begynder 
den sin eensformige Bevægelse. Som Pendulen 
i Uhret, saaledes svinger den frem og tilbage og 
kan ikke finde Hvile. Den begynder bestandig 
forfra og overveier atter, afhører Vidnerne, 
sammenholder og prøver de forskjellige Udsagn, 
hvad den allerede har gjort hundrede gange, 
men den bliver aldrig færdig. Det ensformige 
har i Tidens Løb noget Bedøvende ved sig. 
Som Tagdryppenes ensformige Fald, som et 
Rokkehjuls ensformige Snurren, som den 
monotone Lyd, der fremkommer ved, at et 
Menneske gaaer frem og tilbage med afmaalte 
Skridt i en Etage over os, bedøver, saaledes 
finder den reflekterede Sorg til sidst Lise i denne 
Bevægelse, der som en illusorisk Motion bliver 

den til Nødvendighed. Endelig fremkommer 
der en vis Ligevægt, Trangen til at lade Sorgen 
komme til gjennembrud, forsaavidt den en 
enkelt gang kan have yttret sig, ophører, det 
Udvortes er stille og roligt, og inderst inde i 
sin lille Afkrog lever Sorgen som en velforvaret 
Fange i et underjordisk Fængsel, der henlever 
den det ene Aar efter det andet i sin eensformige 
Bevægelse, gaaer frem og tilbage i sit Aflukke, 
aldrig træt af at tilbagelægge Sorgens lange eller 
korte Vei” (SKS 2, 168f.).

22 “Dette er imidlertid en Sygelighed, der 
ikke synderlig kan interessere, da enhver 
Tilfældighed paa den Maade kan undergaae en 
Metamorphose, hvorved den bliver en reflekteret 

Sorg” (SKS 2, 169). 

PIa SøLtoft (f. 1963) er centerleder for 
Afdeling for systematisk teologi ved det 
Teologiske Fakultet og forskningslektor ved 
Søren Kierkegaard Forskningscenteret. 
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draUmkVedet
(natt til 6. januar, 2013)

jeg havnet i et uføre
lover deg
iris og hornhinne 
så overdrevet stimulert
selv om jeg blinket aldri
øynene opp
jeg sov
til trettende dags jul
i ørske gjennom kjellervinduet
så jeg sko som svarte
på klemtets innkall
jeg følgte sko og klemt
til kirketrapp
jeg trodde jeg fremdeles var
i en sky av svart støv
som var lettere enn støv
dra aldri etter meg i den skyen
det blir for mye å ta inn
er du klar over at det finnes daler
der nede
at fjellene er høyere
hvis du starter oppstigningen
fra fjordbunnen
jeg har sett heite helvete
fått glimt av himmel
jeg har hovercraftet
over et tjern
et tidligere drikkevann
det var som vievann
var det et tynt islag over 
jeg for så lett der over
dypere var dalene
da strevde jeg
hele tiden månen
alltid månen
veiene går over alt
veiene går under jorden
der er det vanskelig å se
men du føler månen
selv under jorden
føler du månen
jeg har aldri følt meg 
tung det brenner
jeg hører vann
trenger tilgang
brenner

af eRLend o. nødtvedt
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bare hører vann
jeg var trøtt og tung
jeg var under jorden
likevel var det
fugler som sang
under meg
hele tiden månen
og stier under bakken
har mistet hunden min
for lengst
frakken min revnet
har du noengang sett
negler sprette fra tær
under måne
under bakke
de prøver å rive 
fingrene mine av
de grep meg
i anklene
faen prøv deg aldri på 
den broen
bikkjen biter
ormen stinger
stuten står
stuten stanger
på en bro
gjallabro den er lei
og bratt
og lang og bratt
jeg vasset i en myr
hadde jord i kjeften
men sto på bro
takk gud for at 
du aldri var 
i mine sko

isen blå
brenne blå
isblå brenne
sjelen revner
etter slik frost
i auromheimi
var det mildt sagt
langt mellom kjentsfolk
var det gudmoren min
jeg så
rødt gull på hendene
det var Mia
som en hanske
mer som ring
månen er der
fremdeles
jeg kom våt frem
tok av til høyre
så der et land
det må ha vært paradis
der sto hun
igjen
med gull som var rød
hun sa stikk

og ta dommen
mann

å nei denne kisen
her har grått skjegg
svart hest
ble du alltid beroliget
av slikt et syn
nok en overraskelse:
de kom nordfrå
men sjæle-mikkel kom
fra syden puh
en hvit hest
og der ble Jesus
endelig introdusert
kraftigste støt
i luren
siden ordet ble lys
alt jeg kastet i
vektskålen
hver bortkastede dag
den vondeste tanke
tenkt slengt
i skålen
Jesum Krist

jeg så meg rundt
går det an å vasse
i jord det gjør
denne fyren
trang tid
trang
jakke av bly
han hadde valgt
feil en eller
annen gang
i en trang by
deler av en sjel
svirret i en skog
det var noe med
glødende jord
eller glør
noen hadde giftet
seg feil
søskenbarngifte
er visst orm
som alltid
i ring
biter
seg i halen
det eneste 
som manglet var jo
en heks
der ja
røre i blod
en gryte med rødt
faen
det er hett
i helvete
de knekker ryggen
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på på prester der
dommen står
dommen går
kn kn kn knekk

gi en slant
gi en sko
til den som danser
barfott på knuste
glass
tungen taler
tungen taler
tungen taler
på dommedag
ro har den
ro har den
som gir fattig
mat
han trenger ikke
motgå på den
broen du vet
han blir ikke ristet
i hundens jævgap
han får ikke stang av stut
på broen du vet
gi din bror din
kappe du vet
tungen taler
tungen taler
tungen taler
på dommedag

gamlinger og
dere som er unge
dette må dere ta
dønn på alvor
jeg er Olav Åsteson
det var det 
jeg drømte

eRLend o. nødtvedt (f. 1984) er en norsk 
digter og redaktør på tidsskriftet Vagant. Han har 
tidligere gået på Skrivekunstakademiet og vandt 
i 2008 Ung Poesi-prisen i Norge. I 2012 fik han 
det norske forfatterlegat Bjørnsonstipendiet.  
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SImone weIL

aaSne LInneStå (f. 1963) er en norsk forfatter, lyriker og dramatiker bosat 
i Oslo. Hun debuterede i 2000 med digtsamlingen Små, hellige løgner og har 
sidst udgivet bogen Morsmål i 2012.

Enkelt.
Kom ikke til deg. 
Enkelt nektet.
Enkelt var                 .avsidesliggende.
Et folk du ikke nådde. 
Du falt ut. 
Ditt fall. Slått oppover. 
Kategoriene tålte deg
.heller ikke.

Det gjaldt å ikke være .kvinne. Heller ikke .mann.
Det var en annen der inne. En gud kanskje fant.
Du kledde deg. Ut av
.kvinne.
 Inn i   mennesket   . Kjønn falt ut.
Halleluja.
Utgått kjønn hviler hos den sanne gud. Kan skje.

Ingen kjente deg. 
Men hvem kjenner vi.
Hvem kan ensom. 
.meg.
Deg.

Jeg tror ikke. Men. Du kjente. En kraft.
Krafta. Noe. Som. grer. Sansene. Blankere.
Sansenes støt  *under*  det saliges trykk.

Du der. Og hele tida folket i tankene
                                armeen de arme de utarmede
de som ikke eier ikke 

finner

pusten fra gud.
Du hos folket og gud. I og med ditt ømmeste.
Du fant. den Pusten. 
Den. Langsomt i deg. Tilvekst. 
Der kroppen skallet av. Falt fra.
gud var der ingen kom.
Du. Et verk og et løv.
Der inne. Simone. Røde jomfrua.

Og noe vakkert, folkelig, utbeina, kanskje,
helt, og plutselig.

af aaSne LInneStå
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I denne artikel vil jeg først argumentere for forde-
lene ved en retorisk tilgang til spørgsmålet om fik-
tionalitet. I den kontekst vil jeg argumentere for, 
at evnen til fiktionalisering er en helt fundamental 
menneskelig, kognitiv evne, der kommer til udtryk 
i fiktion som romaner og noveller og film, men slet 
ikke kun her. Dernæst vil jeg kort gennemgå nogle 
af de konsekvenser denne opfattelse får for forståel-
sen af litteratur i en mere snæver forstand. Her vil 
jeg argumentere for, at enhver teori, der, som det 
fx gælder nykritikken samt klassisk og post-klas-
sisk narratologi, ekskluderer forfatteren og i stedet 
taler om fx en implicit forfatter, fortæller, eksplicit 
fortæller, og hvad man ellers kan finde på – at en-
hver sådan teori nødvendigvis løber ind i store teo-
retiske og analytiske problemer. Overordnet set er 
argumentet, at vi bør gå fra modeller som denne af 
Chatman:

Til simplere modeller som denne: 

Eller sagt på dansk, at vi som læsere med fordel kan 
bruge fortællingen til at spørge, hvorfor en forfat-
ter vælger hvilke midler til hvad hvornår. I artiklens 
sidste dele vil jeg undersøge, hvad dette betyder for 
forståelsen af bestemte tekster på tværs af fiktion/
ikke-fiktionsskellet. 

fIktIonaLISeRIng Som menneSkeLIg 
kognItIv evne og Som kommUnIkatIv 
StRategI
For et par måneder siden åbnede vi i Aarhus ”Centre 
for Fictionality Studies”, og i disse uger udkommer 
vinderen af Lærebogsprisen 2011, Fiktionalitet skre-
vet af Carsten Stage, Henrik Skov Nielsen, Rikke 
Andersen Kraglund, Louise Brix Jacobsen, Stefan 
Kjerkegaard og Camilla Møhring Reestorff. Idéen 
bag både centret og bogen er, at fiktionalitet ikke er 
noget, som alene findes i afgrænsede genrer som ro-
maner og spillefilm, men noget som snart sagt alle 
mennesker dagligt anvender og møder. Dvs. at både 
centret og bogen langt hen ad vejen undersøger be-
tydningen af fiktionalitet uden for fiktion – selv om 
fiktion naturligvis også spiller en central rolle for 
forståelsen af fiktionalitet. 
 Hvad er så fiktionalitet og fiktionalisering, 
når det ikke er det samme som fiktion og ikke kun 
findes i fiktion? Til en begyndelse kan jeg sige det 
således, at fiktionalitet forstår jeg som en egen-
skab ved noget – fortrinsvis fortællinger (visuelle, 
skriftlige, mundtlige, gestiske mm). Denne egen-
skab, eller kvalitet om man vil, kan en afsender sig-
nalere, at fortællingen besidder, og tilsvarende kan 

en modtager antage, at fortællingen besidder denne 
kvalitet. Disse to handlinger kan kaldes fiktiona-
lisering. For mig er fiktionalitet altså en egenskab, 
fiktionalisering en handling og fiktion en form for 
overgenre, som rummer en række konventionalise-
rede former for fiktionalisering (1). I denne optik er 

fiktionalisering en måde at gøre noget med og ved 
virkeligheden med vilje og med et formål, uanset om 
det finder sted i eller uden for konventionaliseret, 
generisk fiktion.
 Fiktionalisering er blevet anvendt på tværs af 
tider, på tværs af genrer og på tværs af medier til at 
forestille og fremstille virkeligheder. Spørgsmålet er 
så, hvad man mere konkret bruger fiktionalisering 
til. I udgangspunktet er det uselvfølgeligt og kog-
nitivt besynderligt. En sammenligning mellem den 
sande og den løgnagtige talehandling kan være op-
lysende. Det er således rimelig klart, hvad den kom-
munikative og kognitive værdi af at tale sandt er: 
Man søger at omtale virkeligheden, som den er: Man 
kan fx sige: 

“Det er snart vinterferie” 
eller 
“Malariamyggens stik er farligt” 
eller 
”17 er et primtal”. 

Tilsvarende er det rimelig klart, hvad den kommu-
nikative og kognitive værdi af at lyve er. Man søger 
aktivt at skjule, at man ikke omtaler virkeligheden, 
som den er: Man siger fx: 

”Jeg har gennemført mindst 1000 rotteforsøg” 
eller 
”Jeg har ikke taget penge fra kassen” 
eller 
“I did not have sex with that woman”. 

Louise Brix JacoBsen     stefan KJerKegaard      riKKe andersen KragLund     
HenriK sKov nieLsen     camiLLa møHring reestorff     carsten stage
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denne Bog introducerer begrebet fiktionalitet og viser, hvordan fx poli-

tiske taler, dokumentarfilm og facebook-opdateringer kan benytte sig af fiktionaliserede 

former for kommunikation. fiktionalitet anvendes således både i og uden for traditionelle 

fiktioner som et middel til at opnå bestemte mål i virkeligheden. fiktionalitet bør derfor 

ikke kun forbindes med romaner, noveller eller spillefilm, men også med andre former for 

tekster og fortællinger.

gennem en række analyser vises det i bogen, hvordan afsendere kan bruge  fiktionalitet 

strategisk til fx selvfremstilling, politisk spin, samfundskritik og som redskab til udvikling 

af den kunst og kulturscene, der i tiltagende grad er   medialiseret.

Bogen henvender sig til studerende ved lange og mellemlange uddannelser, hvor der 

 undervises i dansk, litteratur eller kultur og medier, og vil være interessant for gymnasie- 

og seminarielærere i forbindelse med tværfaglige samarbejder.
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Retorik

af HenRIk Skov nIeLSen

ILLUStRatIoneR af cateRIna SofIe PantanI nIeLSen

betydningen af   fiktionalitet og fiktionalisering er historisk 
blevet overskygget af et snævert fokus på fiktion som et 
sæt af genkendelige, konventionaliserede genrer. Men 
retorisk set er fiktionalisering et redskab som mange 
andre, der kan anvendes på et utal af måder.
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Det er ikke vanskeligt at se motivet til at tale sandt 
til tider, og det er ikke vanskeligt at se motivet til at 
lyve til andre tider. Begge dele udfylder velforståede 
roller. 
 Fiktionalisering adskiller sig fra begge, men 
låner også noget fra begge. Fra løgnen låner fiktio-
naliseringen, at den ikke omtaler virkeligheden, som 
den er. Fra den sande tale låner fiktionaliseringen, at 
den ikke ønsker at bedrage nogen eller give dem en 
fejlagtig opfattelse. Derfor adskiller fiktionaliserin-
gen sig fra løgnen ved ikke at skjule, men tværtimod 
helt eksplicit at fremhæve og vise, at den ikke omta-
ler virkeligheden, som den er. Det er i udgangspunk-
tet besynderligt, hvorfor man skulle ønske det. Man 
siger fx: 

”Der var engang et fortryllet slot” 
eller 
”Jeg ventede i 100 år på maden” 
eller 
”Today we are all Norwegians”. 

Det gælder alle de tre udsagn, at de er åbenlyst ukor-
rekte. Men det gælder også, at det ville være en me-
ningsløs indvending mod dem, at de er det. Man kan 
ikke forestille sig en benægtelse som respons à la 
”Der var engang et fortryllet slot” – nej der var ej! En 
tilsvarende benægtelse kan sagtens møde løgnen. Så 
hvorfor gør vi det så? Hvorfor fremhæver vi så ofte 
for andre, at nu taler vi om noget, som ikke just er 
tilfældet? Et sådant spørgsmål og en sådan tilgang 
til fiktionalitet er retorisk. Retorik handler bl.a. om 
måder at argumentere på og om, at nogen søger at 
overbevise nogen om noget. Man kan så undersøge, 
i hvilken situation det sker, hvordan det sker, hvad 
der siges, og hvordan der tales. Man kan se på mål 
og midler og på, hvad den talende gerne vil opnå, 
og på hvordan hun forsøger at opnå det. En retorisk 
tilgang til fiktionalitet vil dermed anskue valget af 
fiktionalisering (hvad enten dette valg finder sted 
i en reklame, en roman, en politisk tale eller noget 
andet) som noget der i sig selv er et retorisk valg og 
et retorisk middel.  Lad os se på et eksempel, som 
jeg har fra min gode ven og kollega Stefan Iversen. 
Stefan undersøger bl.a. fiktionalisering i politik og 
har fx talt om den danske statsministers åbnings-
tale i Folketinget, hvor Helle Thorning taler om 
fremtidens skole og om ”lad-os-kalde-ham-Emil”. 
Med dette udtryk signalerer hun tydeligt fiktionali-
sering, idet det gøres klart, at der ikke er tale om en 
bestemt, eksisterende dreng, men om et tænkt, mu-
ligt eksempel.
 Skoledagen kan for eksempel starte med 
matematik. Klassen lærer om vinkler, grader og 

procenter. Matematikken er flyttet fra klasseloka-
let til skolens værksted. Her er Emil i gang med at 
bygge et fuglehus sammen med tre andre fra klas-
sen. Lugten af træ, lyden af saven, den rette vinkel 
på fuglehusets tag – det får Pythagoras sætning til 
at hænge bedre fast. 
 ”Hvad vinder Helle Thorning ved at fiktiona-
lisere og tale om en ikke-værende dreng frem for 
om faktiske børn?” spørger Stefan. Man kan i den 
forbindelse sammenligne med det samme argu-
ment formuleret uden brug af fiktionalisering. Det 
ville vel omtrent lyde således: ”Praktiske fag som 
sløjd understøtter boglig indlæring”. Eller hvis man 
retorisk ville lægge sig endnu tættere op ad logos-
baserede argumenter: ”Al forskning viser, at prak-
tiske fag som sløjd understøtter boglig indlæring”. 
Problemstillingen ved de to omskrivninger er, at de 
lige netop ikke er uimodtagelige for indvendinger 
eller benægtelser. Det er fuldt ud muligt at gøre ”nej 
det gør ej!”-argumenter gældende som i ”nej det er 
ikke tilfældet (eller al forskning viser ikke), at prak-
tiske fag som sløjd understøtter boglig indlæring”. 
Det er ikke tilnærmelsesvis lige så nærliggende at 
afvise, at ”lyden af saven” kan være medvirkende til 
at få ”Pythagoras sætning til at hænge bedre fast” 
hos ”lad-os-kalde-ham-Emil”. Fiktionalisering, kan 
man sige i forlængelse af Stefans eksempel, kan 
virke logos-immuniserende. Man gør sig på godt og 
ondt svært tilgængelig for rationelle argumenter. 
generelt betragtet er fiktionalisering retorisk set 

et redskab som mange andre, der kan anvendes på 
mangfoldige måder. Som menneskelig evne er fik-
tionalisering medvirkende til at gøre det muligt at 
forstå identitet, erindring, samfund og kultur ved 
at involvere analyser af det aktuelle og virkelige over 
for det mulige og potentielle. Dette er en artsspeci-
fik evne, som ikke findes ved andre dyr end menne-
sket. Vi er på godt og ondt homo fingens – ikke som 

nogle troede i postmodernismen, fordi vi er karak-
terer i en fiktion. Det karakteriserer ikke menne-
sker, at de er fiktive, men derimod – og nok så vigtigt 
– at fiktion er menneskelig. 
 Jeg argumenterer altså, inspireret af Richard 
Walsh’ The Rhetoric of Fictionality, for en tilgang, der 
ikke som Dorrit Cohn m.fl. mener, at der eksisterer 
absolutte, ontologiske forskelle mellem fiktive og 
ikke-fiktive værker, og ikke som Hayden White m.fl. 
mener, at alle fortællinger er fiktion, og ikke som 
David Herman m.fl. mener, at læsere og fortolkere 
går til alle fortællinger med de samme interpretative 
redskaber. Min tilgang er retorisk og kontekstuali-
stisk, fordi den antager, at modtagere vil indrette og 
ændre deres læsning, forståelse og deres tolknings-
strategier, alt efter om de opfatter en tekst eller for-
tælling som fiktionaliseret. Modtagere kan antage 
med rette eller urette, at forfatteren har fiktionali-
seret, og dette vil ændre deres tolkning på samme 
måde (men med andre resultater), som det vil ændre 
deres tolkning, hvis de mener, at forfatteren er iro-
nisk. Opsummerende kan man sige, at to grundan-
tagelser er for det første, at fiktionalisering også kan 
anvendes uden for de genrer, der betegner konventi-
onaliseret fiktion, og at man således ikke kun finder 
fiktionalisering i fx romaner og noveller, men også 
i politiske taler, i retssager, i Facebook-opdateringer 
osv. samt for det andet, at fiktionalisering ikke be-
tegner en teknik, hvormed man fjerner sig fra ver-
den, men et spektrum af måder, hvorpå man inter-
agerer med verden.
 Det betyder ikke, at jeg vil benægte, at der fin-
des fiktive genrer og generisk fiktion. Tværtimod er 
der et flertal af tilfælde, hvor forholdene er ukompli-
cerede i den forstand, at alt peger i samme retning. 
Det kan være, hvis der anvendes bestemte narrative 
teknikker som fx den netop af Cohn fremhævede 
adgang til andre personers tanker; og hvis paratek-
sten samtidig betegner et værk som fx ”roman”; og 
hvis den fortalte verden samtidig er ulig vores egen – 
fx en fremtidig verden; og hvis forfatter og fortæller 

hedder noget helt forskelligt osv. Det er vigtigt, at 
disse punkter hver for sig hverken er nødvendige 
eller tilstrækkelige til at afgøre spørgsmålet, om der 
er tale om fiktion, men tilsammen gør de det ofte 
til en simpel og automatisk antagelse hos læseren, 
at der her er tale om noget genkendeligt og konven-
tionaliseret, fx en ”roman”. Sådanne genkendelige 
genrer, der kan fungere som en referenceramme for 
læsere, er naturligvis ikke evige og uforanderlige og 
ens på tværs af verdens kulturer. I Danmark opstår 
og konsolideres roman- og novellegenren over en 
længere periode igennem det attende og nittende 
århundrede, hvorefter man får en situation, hvor 
læsere rutinemæssigt kan forstå en given teksts 
mærkværdigheder med henvisning til, at det ”er en 
fiktion”.
 Min pointe er i stedet, at betydningen af   fiktio-
nalitet og fiktionalisering er blevet overskygget af et 
snævert fokus på fiktion som et sæt af genkendelige, 
konventionaliserede genrer. I fiktionsteorihistorien 
har man bestandigt klappet fiktionalisering sam-
men med fiktion og antaget, at der kun fiktionalise-
res i fiktioner – eller at en tekst eller tale transforme-
redes til fiktion, hvis der anvendtes fiktionalisering. 
Det er ingenlunde tilfældet. Når Obama fx siger, at 
han ikke alene vil fremlægge sin fødselsattest, men 
selve sin fødselsvideo, for så at vise en tidlig scene 
fra Disney-filmen Løvernes konge (med Carsten 
Stages eksempel fra lærebogen Fiktionalitet nævnt 
ovenfor), så taler han ikke sandt, men han lyver hel-
ler ikke. Han fiktionaliserer, og han signalerer klart, 
at han fiktionaliserer. At sige, at hans tale dermed 
bliver til en fiktion, ville imidlertid være stærkt mis-
visende. Sammenblanding af fiktionalitetsteori med 
fiktionsteori har været til skade for begge dele, da 
man dermed hverken har undersøgt den generelle 
betydning af fiktionalisering uden for fiktion eller 
nogen af de vigtigste roller og funktioner, fiktion 
tjener. Med den brede pensel: Fiktionalitetsteori har 
været fiktionsteori, og fiktionsteori har altoverve-
jende været romanteori. 

for mig er 
fiktionalitet altså 
en egenskab, 

fiktionalisering en handling 
og fiktion en form for 
overgenre, som rummer en 
række konventionaliserede 
former for fiktionalisering.

“
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 Med disse ord om konteksten og det teoreti-
ske framework vil jeg kort gennemgå nogle af de 
konsekvenser, det får for visse litteraturteoretiske 
begreber og antagelser, for så derefter at forsøge at 
demonstrere, at det både giver os en mindre modsi-
gelsesfyldt forståelse af, hvad der sker i fiktion i tra-
ditionel forstand, som jo stadig trives i bedste velgå-
ende, og giver os bedre midler til at beskrive hybride 
og fiktionstvetydige former.

LItteRæRe fIktIoneR
Først og fremmest ligger det i denne tilgang, som er 
retorisk, at afsenderen er relevant. Det betyder, når 
det gælder litteratur, at jeg i modsætning til fx ny-
kritiske og autonomiæstetiske tilgange ikke ønsker 
at afskære teksten fra dens ophavsmand/-kvinde. 
En sådan læsning er ikke uden forbindelse til bio-
grafiske læsninger. Men de spørgsmål, som stilles, 
er forskudt sammen med målet for analysen. Ser 
man på fiktionalisering som retorisk strategi, så til-
lader man sig at inddrage forfatteren og at spørge til, 
hvilke valg han eller hun har gjort og hvorfor. Men 
at spørge til forfatterens mål og midler skal ikke ses 
som udtryk for et ønske om at gøre forfatteren til 
målet for analysen. Spørgsmål om valg og strategier, 
fiktionalisering og formål er ikke måder at forlade 
teksten på, men derimod nye måder at undersøge 
den nøje på. Dermed kan man ofte bedre forstå, 
hvordan en tekst kan lykkes og mislykkes med at på-
virke læseren, virkeligheden og verden ved at bruge 
eller undlade at bruge fiktionalisering.
 Den næste konsekvens er, at når forfatteren er 
fortællingens skaber, så kan en fra forfatteren for-
skellig fortæller ikke være det. I en banal og indly-
sende forstand fortæller rigtige forfattere til rigtige 
læsere. De skriver bøger, der indeholder historier, 
som læseren læser. Læseren kan lide nogle forfat-
tere, men ikke andre, fordi han med rette tillægger 
forfatterne den fortælleevne, som han finder i bø-
gerne. Det er lige så selvevident, at karakterer i bø-
gerne fortæller til hinanden. Om der derudover også 
er fortællere, som ikke er enten netop forfatteren 
eller en karakter i værkerne, er langt mere tvivlsomt, 
fordi de ikke på samme måde som forfattere og ka-
rakterer klart kan udpeges. En mulig indvending her 
kunne være, at der i førstepersonsfortællinger tyde-
ligvis er en fortæller til stede. Ingen vil være uenig i, 
at Ishmael fra Moby Dick eller Patrick Bateman fra 
American Psycho findes i deres respektive fiktive ver-
dener. Men disse er netop karakterer, og de fortæller 
i deres egenskab af karakterer og ikke som fortæl-
lere, der hverken er forfattere eller karakterer. 
 Faktisk kan man hævde, at teorien om, at fik-
tive fortællinger er fortalt af en fiktiv fortæller, er 

skabt, fordi man netop ikke har haft en teori for, at 
forfatterens egen talehandling kunne være fiktiona-
liseret. Man har derfor haft behov for en agent, der 
på sit eget niveau fortalte en ikke-fiktiv fortælling. 
Hele det litteraturvidenskabelige og fortælleteore-
tiske begrebsapparat, der i løbet af de sidste 100 år 
har puttet stadigt flere agenter ind i forståelsen af 
den fiktionaliserede fortælling (fortælleren, the im-
plied author, den implicitte fortæller osv.) har gjort 
det for at kunne undgå at behandle fiktion som 
fiktion og som invention, for i stedet at behandle 
det som i bund og grund rammesat ikke-fiktion. 
Forestillingen om fortælleren er skabt for at til-
lade, at den fiktive fortælling kan læses som refe-
rentiel og som en fortælling om noget hændt frem 
for som noget opfundet. Nemlig som om forfatteren 
skaber en fortælling, der indeholder en fortæller, 
hvis fortælling ikke er inventiv, og hvor stemme og 
person ikke er frakoblet. Inden for fiktionens ram-
mer opfattes fortællerens fortælling som referentiel 
og ikke-fiktiv. Et af mange problemer er imidlertid, 
at denne opfattelse ikke kan forklare, hvordan en 
fortæller så fx kan have adgang til andre personers 
tanker, som det er tilfældet i utallige tredjepersons-

fortællinger og også adskillige jeg-fortællinger. I 
hvert fald ikke med mindre man tilskriver samme 
fortæller en evne til fiktionalisering, men i så fald 
mister fortælleren hele sin raison d’etre ved blot at 
dublere forfatteren unødvendigt og gøre præcis det, 
som vi allerede ved, at forfatteren gør. Fortælleren er 
skabt til at berøve fiktionen dens inventive karakter 
for at kunne undgå spørgsmålet om, hvordan denne 
egenskab ved fiktion kan kombineres med forståel-
sen af, hvad fortælling er. Forfatterens og fiktionens 

genfødsel må således betales med fortællerens liv. 
 Det forhold, at fiktionalitet ikke kun findes i 
fiktion, og det forhold, at den virkelige forfatter er 
fiktionens fortæller, er to konsekvenser af samme 
opfattelse af fiktionalitet. Det er, fordi forfatteren 
(som alle andre mennesker) kan fiktionalisere, at der 
ikke er behov for en fortæller, som fortæller en for-
tælling, som på hendes eget niveau og for hende er 
ikke-fiktiv.
 Det betyder også, at fiktive genrer bliver sam-
menlignelige (ikke lig) med ikke-fiktive genrer. Og 
det betyder, at en analyse kan begynde og kan tage 
sit udgangspunkt før skellet mellem fiktion og ikke-
fiktion og tidligt spørge: Fiktionaliseres der, og i 
givet fald hvordan og hvorfor og med hvilke konse-
kvenser for tolkningen?
 Denne tilgang har ikke alene betydning for for-
ståelsen af forholdet mellem fortællere og forfattere, 
men også for en række af litteratur- og fortælleteo-
riens kernebegreber som fx story og discourse (hvor 
fiktionaliseret diskurs indeholder en retorisk appel 
til at se story som et resultat af discourse mindst 
lige så meget som omvendt) og jeg-fortællinger 
(hvor fiktionaliseret diskurs indeholder en reto-
risk appel til at se jeget som sætningens skabning 
mindst lige så meget som omvendt) og fortalt tid 
og fortælletid (hvor fortælletid kun kan være ma-
nifesteret i teksten, hvis den er det i form af fortalt 
tid og dermed fordobler tidsligheden i fortalt tid, 
snarere end den udgør et selvstændigt, herfra for-
skelligt niveau). Der er ikke plads til her i detaljer 
at udvikle disse teoretiske konsekvenser. I stedet vil 
jeg vise nogle af de analytiske konsekvenser tilgan-
gen kan have; først i forhold til Hunger Games, som 
ret utvetydigt er generisk fiktion, og dernæst i for-
hold til Selvmordsaktionen, der hinsides diskussion 
benytter sig af fiktionalisering, uden at den enty-
digt kan rubriceres som enten generisk fiktion eller 
ikke-fiktion.

HUNGER GAMES – GENERISK fIKTION 
SOM POLITISK INTERvENTION
Suzanne Collins’ Hunger Games-trilogi (2) er en af de 
senere års mest succesfulde fiktionsserier. Hunger 
Games foregår i en dystopisk fremtid, hvor ”The 
Capitol” bestemmer over alle distrikter i landet 
Panem, hvis indbyggere for langt de flestes vedkom-
mende er fattige og undertrykte. For The Capitol 
har de andre distrikters indbyggere alene beretti-
gelse som producenter af livsfornødenheder og luk-
susvarer ved at arbejde i miner eller med elektronik 
eller fødevarer alt efter distrikt. Regeringen afholder 
hvert år de Hunger Games, der har givet serien navn, 
og som består i at to udtrukne teenagere fra hvert 

af de 12 officielle distrikter skal mødes i en kamp 
til døden i et storstilet reality show. ”Legene” bliver 
indstiftet 74 år før begivenhederne i første bog, for 
at The Capitol kan fejre sejren over et oprørsforsøg 
dengang og minde alle om, hvor meget bedre det er 
nu. Katniss melder sig ”frivilligt” som deltager, da 
hendes lillesøster, Prim, bliver udtrukket, og første 

bog handler hovedsageligt om dødsspillet og kam-
pen i arenaen, mens de to næste bøger breder cirk-
lerne ud og også handler om forholdet mellem di-
strikterne og ”The Capitol” og om kamp og oprør og 
revolution. Forfatteren Suzanne Collins har udtalt: 

I was flipping through images of reality televisi-
on, there were these young people competing for 
a million dollars [...] and I saw images of the Iraq 
War. Two things began to sort of fuse together 
in a very unsettling way, and there is really the 
moment when I got the idea for Katniss’ story (3).

Denne fusion er meget karakteristisk for serien og 
for filmen, hvor krig og underholdning i høj grad 
blandes sammen på en måde, som til forveksling 
ligner reality shows som Survivor og Robinson-
ekspeditionen. Serien er ganske subtil ved den 
måde, hvorpå den gør fiktionens virkelighed til en 
del af spillene, som har en meget klar politisk funk-
tion, og som spillederne ændrer og påvirker, alt 
efter hvad udefrakommende omstændigheder gør 
ønskeligt. Samtidig er hverdagen og virkeligheden 
uden for legene selv i en anden forstand i kraftig ud-
veksling med spillene, idet det i nogle distrikter kan 
være en profession at uddanne sig til professionel 
deltager, de såkaldte ”ambisonere” (career tributes), 
og idet man fx kan få flere lodder og dermed større 
chance for at blive udtrukket som deltager, hvis man 
forbryder sig mod en regel eller tager mod ekstra 
madrationer. Serien er fra start til slut usentimental 

Sammenblanding 
af fiktionalitets-teori 
med fiktionsteori 

har været til skade for begge 
dele, da man dermed hverken 
har undersøgt den generelle 
betydning af fiktionalisering 
uden for fiktion eller nogle 
af de vigtigste roller og 
funktioner, fiktion tjener.

“

Selv om den entydigt
er generisk fiktion, 
gælder det således 

Hunger Games-serien, at den i 
høj grad anvender fiktionalise-
ring som et middel til at 
påvirke læsernes forståelse af 
den faktiske virkelighed.

“
82 83

Sk
o

v
 n

Ie
lS

en
Sk

o
v

 n
IelSen



langt ud i det desillusionerede og har ikke en let og 
entydig distribution af den gode og den onde side. 
Da det kommer til et oprør, bliver spørgsmål om 
moral, korruption og magtspil blandt oprørerne lige 
så centrale som spørgsmålet om kampen mod The 
Capitol.
 Formelt set er romanerne fortalt i første person 
præsens. Ud over at være en relativt sjælden form 
indtil omkring årtusindskiftet, er det også en form, 
der tydeligt signalerer fiktionalitet. Dorrit Cohn 
kaldte i 1999 formen for ”fictional present” og hæv-
der, at den markerer ”a narrator’s ’impossible’ verbal 
stance” (4). Siden er formen i høj grad blevet konven-
tionaliseret, således at de fleste læsere næppe lægger 
mærke til det usædvanlige forhold, at det jo ofte vil 
være ikke alene atypisk, men decideret umuligt at gå 
rundt og fortælle alt, hvad der sker, mens det sker – 
konkret i serien fx mens Katniss er i overhængende 
livsfare adskillige gange. Karakterfortælleren er 
altså til dels frakoblet selve fortællingens ord og kan 
næppe gøres ansvarlig for alle stilistiske og kompo-
sitionelle valg. Læseren vil – selv om ”jeg” refererer 
til Katniss – blive ledt på afveje, hvis hun overvejer 
hvordan, hvorfor og hvornår Katniss skulle fortælle 
alle disse ting, både når omstændighederne ikke 
tillader det, fordi hun skal være helt stille, eller når 
der slet ikke er nogen i nærheden at fortælle til. Her 
giver det igen langt bedre mening at sige, at den vir-
kelige fortæller er forfatteren, men at hun fortæller 
i første person og præsens for at skabe en fængende 
form og samtidig en form, der understøtter, at man 
ikke kan vide, hvordan det hele ender, eller hvad der 
sker i næste moment, fordi synsvinklen (om end 
altså ikke selve fortælleakten) er henlagt til en ka-
rakter midt i begivenhederne, som ikke har mulig-
hed for tilbageblik og overblik. 
 Forfatterens egen sammenligning med Irak-
krigen er på mange måder apropos, og bøgerne 
handler i høj grad om, hvordan man omtaler, be-
skriver og retfærdiggør politiske valg og handlinger. 
I den forbindelse kan man sammenligne med den 
meget roste film The Hurt Locker (5), der helt direkte 
handler om Irak-krigen. The Hurt Locker viser de 
enorme personlige omkostninger, som det har for 
en amerikansk minør at rejse til Irak og demontere 
bomber under de mest ekstreme omstændigheder. 
Hovedpersonen mister således muligheden for en-
hver form for normal relation til familie og hverdag 
derhjemme og har til sidst ikke andre livsmulighe-
der eller interesser tilbage end at fortsætte arbejdet 
i Irak med de ekstreme farer og adrenalinkicks, det 
medfører. I den forstand er filmen alt andet end ro-
senrød. Samtidig er den helt og holdent affirmativ 
i forhold til gængse amerikanske verdensbilleder 

og Irakbilleder. Den fremstiller den amerikan-
ske indsats i Irak som selvopofrende og heroisk. 
Amerikanere, personificeret ved hovedpersonen, 
ofrer sig bogstaveligt talt for at skabe ro og orden i 
det kaos, som irakerne har skabt. Irakerne fremstil-
les som bombemagere og terrorister i splid med alle 
andre og ikke mindst med sig selv. Det er til dette 
kaoshelvede af et land, at Amerikanerne ankom-
mer og uselvisk forsøger at bibringe et minimum af 
orden. Der er meget lav grad af tvetydighed i forhold 
til rollefordelingerne, og filmen komplicerer ikke 

tingene ved at spørge til andre mulige motiver på 
hverken amerikansk eller irakisk side.
 Hunger Games (filmen og bøgerne) er heroverfor 
revolutionære og bestemt ikke affirmative i forhold 
til gængse verdensopfattelser. De benytter fiktiona-
lisering som et middel til at lade os se aspekter af 
vores virkelighed, som vi måske ellers ikke får øje 
på. I Hunger Games er ”justice hall” det sted, hvor 
man skyder folk for at fløjte. ”Peacekeepers” er sol-
dater – og bl.a. dem, som udfører likvideringerne. På 
denne og mangfoldige andre måder tilfører bøgerne 
en art uselvfølgelighed til verden og forståelsen af 
den og sproget for den. Ydermere peger denne uselv-
følgeliggørelse ikke alene ind mod seriens univers, 
men også ud mod den virkelige verden. Man kan 
sige, at der bliver tale om en art virkelighedsrekur-
sivitet, hvor læseren mødes af spørgsmålet, om det 
overhovedet er muligt at omtale virkelige politiske, 
ideologiske og psykologiske konflikter og komplek-
ser med et sprog friholdt for fiktionalisering? 
 Selv om den entydigt er generisk fiktion, gæl-
der det således Hunger Games-serien, at den i høj 
grad anvender fiktionalisering som et middel til at 
påvirke læsernes forståelse af den faktiske virkelig-
hed. Serien er meget mere end et middel til at opnå 

forfatterens mål, som på den anden side næppe 
kunne være hverken formuleret eller nået uden se-
rien, men der er god overensstemmelse mellem form 
og indhold inden for fiktionens rammer og udtalel-
ser af forfatteren uden for disse rammer, som fx den 
følgende:

What do you think about choices your gover-
nment past or present, or other governments 
around the world make? What’s your relations-
hip to reality TV versus your relationship to 
news? Was there anything that disturbed you 
because it reflected aspects of your own life, and 
what can you do about it? (6)

Med Hunger Games skabes altså et univers, 
der ikke på nogen umiddelbar måde er vores. 
Fiktionaliseringen bruges imidlertid ikke som et 
middel til at vende sig bort fra virkeligheden, men 
som et middel til intervention og transformation og 
illumination af, hvordan og hvad virkeligheden er og 
kan tænkes at blive. Katniss bliver flere gange stillet 
over for valg, hvor ingen af mulighederne er accep-
table og en del af hendes determination og særegne 
forvaltning af sin ”heltestatus” kommer af hendes 
evne og vilje til ikke at acceptere valget og situatio-
nens rammesætning. Det gælder både den politiske 
situation, forholdet mellem Capitol og distrikterne, 
samt de medfølgende forhold omkring medier, per-
formance og dødsspil. I stedet søger hun hele tiden 
at ændre og transformere dem. 
 I tredje og sidste bind bliver Katniss symbol 
på revolutionen mod The Capitol; hun bliver deres 
”Mockingjay”. Mockingjays er fugle, der er skabt ved 
parring af mockingbird-hunner og mandlige jabber-
jays skabt via genteknik af The Capitol. Mockingjays 
kan memorere og gentage sange og toner, som de 
kan lide, og bliver bl.a. af den årsag symboler på det 
kommende oprør mod Capitol på samme måde, som 
Katniss selv bliver en Mockingjay ved at sprede og 
gentage budskabet om oprøret – ligesom hun i øvrigt 
som sin far kan synge, så mockingjays lytter. I den 
forstand er bogen en nutidig version af klassikeren 
To Kill a Mockingbird. Hvor To Kill a Mockingbird 
primært beskæftiger sig med racemæssige ulighe-
der, beskæftiger Hunger Games-trilogien sig med en 
bred konceptualisering af et kapitalistisk, under-
trykkende system. Man kan således hævde, at sidste 
del, Mockingjay, selv bliver en art mockingjay, der 
samler og spreder budskabet om mulighed for oprør 
mod ulighed og for retfærdighed. 

SeLvmoRdSaktIonen – kUnSt 
Som foRmbevIdSt PoLItIk og 

fIktIonaLISeRIng Som PoLItISk StRategI 
Jeg vil her mod slutningen forholde mig helt usubtilt 
til et par hovedtræk i dele af Beckwerkets virke og 
publikationer. 
 Når man skal pejle sig vej igennem moradset 
af iscenesættelser, applauser, kritikker, tiljublere og 
forhærdede Stidsen-gemytter, så kan det være en 
hjælp – det har det i det mindste været for mig – at 
se, at det kunstsyn, som dominerer Nielsens ver-
denshistorie – både bogen Nielsens verdenshistorie og 
opfattelsen af verden i projekterne – er et kunstsyn, 
der i teori og praksis anser kunst for at være form-
bevidst politik. Helt gennemgående er Nielsens 
projekter, bøger, performances, teaterstykker mm., 
ikke mindre politiske end de er formbevidste, og 

ikke mindre formbevidste end de er politiske. Det er 
en bestemt måde at involvere sig politisk på – ikke 
som en nebengesjæft, hvor man qua kunstner skri-
ver under på en seddel for bedre forhold i asylcentre, 
men hvor projektet i sig selv er politisk. Til forskel 
fra langt de fleste andre kunstnere er selve det po-
litiske sagens kerne. Og til forskel fra langt de fleste 
politiske aktører, er formen en afgørende del af det 
politiske håndværk. 
 Det tager sig ud som i Selvmordsaktionen, der på 
en og samme tid er en kunstnerisk og en realpolitisk 
præstation. Eller som i Suverænen eller Store Satans 
Fald. Det er utopiske projekter, fremhæver Nielsen 

Sproget er ikke 
uskyldigt, og det 
vil potentielt 

altid kunne gøres til 
genstand for en ideologisk 
forhandling om et givent 
udtryk opfattes som 
deskriptivt, misvisende 
eller fiktionaliserende.

“
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ofte selv, og sandt er det da også, at det ikke er sand-
synligt, at det helt og holdent lykkes at indføre de-
mokrati i Irak eller fremtvinge revolution i Iran ved 
tomandsaktioner. Men det utopiske er noget andet 
end det umulige. Der sigtes hele tiden mod det mu-
lige, som befinder sig midt imellem det virkelige og 
det umulige. Det er en næsten pragmatisk utopisme, 
som på den ene side sigter langt, langt ud over, hvad 
man normalt vil antage er muligt, men på den anden 
side netop søger helt konkret at gøre det muligt ved 
ikke at acceptere typiske begrænsninger.Hvordan 
ser formbevidst politik ud på et detailniveau? Lad 
mig illustrere med et eksempel på, hvordan det 
lyder:

I slowly worked my way up through the hot spots 
of far too obvious agents, Amarah, Baghdad, 
Amman, Bandar Abbas and all the way through 
Iran to Tehran. But now, all of a sudden I am 
back where I started: In the mud between ruins, 
moaning minarets among veiled women. Why? 
(7)

Det her er Becketts Molloy, hvis Molloy havde in-
teresse i at infiltrere Mellemøsten. Det er rytmen, 
der bringer os fra de mange ab-byer i begyndelsen 
hen til alliterationen, der forbinder først mud og 
moaning minarets og derefter veiled women why. 
Vi kommer alfabetet igennem på denne lille rundtur 
og i alliterationerne kommer vi fra M’et fra Molloy, 
Moran, Murphy osv. til det omvendte M, M’et på ho-
vedet i form af W’et fra andre Beckett-figurer som 
Watt og Worm. Om det er intentionelt og bevidst, er 
næppe til at sige, men det er formbevidst politik og 
politisk formalisme, hvilket bringer mig til en anden 
helt konkret formbevidst politisk ytring, denne gang 
fra Selvmordsaktionen, hvor det hedder om vilkå-
rene for denne øjenvidneberetning: ”Jeg forsøger at 
se ud af ruden, se ind i Irak, men jeg kan ingenting 
se, ingen form for form, selv oerkenen er oedelagt 
[…]”(8)
 Som man ser, er ikke alene ørkenen ødelagt, 
også ordet ”ørken” er ødelagt. Selv ”ødelagt” er øde-
lagt. På handlingsplanet skyldes det, at Nielsen ikke 
har de danske tegn til rådighed, når han nedskri-
ver sine notater, og samtidig betyder det, at undta-
gelsestilstanden flytter helt ind i ordene selv på en 
rent ud skrifttematisk måde. Undtagelsestilstanden 
sætter sit mærke på så signifikante danske ord som 
“død”, ”fortælle” og ”øje” og altså ”ødelagt”. Her kan 
man så spørge, hvorfor tingene skal kompliceres på 
denne måde. Hvorfor helt bogstaveligt mudre bille-
det? Og hvorfor fiktionalisere? Hvis virkeligheden er 
målet, hvordan kan fiktionalisering så være midlet? 

De spørgsmål kan der komme gode artikler og op-
gaver ud af at besvare, tror jeg.  Her er der kun plads 
til en hurtig skitse af tre, tentative muligheder.

1. I modsætning til en determineret actionhe-
ro-politik à la amerikanernes medfører det 
en langt mere tøvende, tvivlende, tænkende 
(måske europæisk) form.

2. Det kan ses som en måde at indreflektere, at 
det langt fra er sikkert, at målene og intentio-
nerne er klare, og som en måde at lade formen 
være medbestemmende. At lade midlet være en 
del af målet. Ikke som l’art pour l’art i form af 
kunst kun for kunstens skyld, men som kunst 
for demokratiets skyld, for Irans skyld, for re-
volutionens skyld. Kunst for guds skyld.

3. Endelig kan det ses som en måde ikke at lade 
sig begrænse af det værende, det aktuelle og 
det virkelige, men at række efter det mulige, 
det ikke-værende, det potentielle. 

Det forekommer mig igen at være et helt gen-
nemgående træk ved Das Beckwerks virke, at fik-
tionalisering bruges som et middel i virkelighedens 
tjeneste. Samtidig bevirker det igen en form for 
virkelighedsrekursivitet som omtalt ovenfor, som 
problematiserer muligheden for at omtale politiske 
konflikter med et sprog friholdt for fiktionalise-
ring. Her kan man blot tænke på et udtryk som det 
velkendte at ”indføre demokrati,” et udtryk og en 

realitet, der spiller en helt central rolle i det tredje 
bind i Hunger Games-serien, men endnu mere netop 
i Selvmordsaktionen. Selvmordsaktionen eksempli-
ficerer på glimrende vis, hvordan der laves virkelig-
hed ud af en talemåde, da hovedpersonerne Nielsen 
og Rasmussen helt konkret fører en kasse med de-
mokrati ind over grænsen til Irak og således på deres 
måde indfører demokrati.(9) Men hvad vil det ”i vir-
keligheden” sige at indføre demokrati? Demokrati 
er sjældent, hvis nogensinde, blevet institueret fre-
deligt.  Oftest vil der konkret være tale om en fun-
damentalt voldelig aktion enten indefra eller udefra, 
i Irak fx i form af en udefrakommende invasion af 
et selvstændigt land. Blandt meget andet indeholder 
udtrykket ”at indføre demokrati” altså i det kon-
krete tilfælde elementer som tanks, drab, vold, mord 
osv., hvilket rejser spørgsmålet, om der ikke også 
her er tale om en art fiktionalisering, der kan minde 
om den, man finder i Hunger Games’ ”peacekeepers”. 
Herfra kan man spørge videre til andre virkelige 
krigsudtryk som ”friendly fire” og ”smart bombs” 
– ja endog til betegnelser som ”terrorister” vs. ”fri-
hedskæmpere”?  Sproget er ikke uskyldigt, og det vil 
potentielt altid kunne gøres til genstand for en ideo-
logisk forhandling om et givent udtryk opfattes som 
deskriptivt, misvisende eller fiktionaliserende.

 Selvmordsaktionen siger noget om blandt andet 
undtagelsestilstand, Irak og demokrati, som ræk-
ker langt ud over værkets egne grænser, men som 
man ikke får øje på, hvis man ikke undersøger vær-
ket selv.  Betydningsproduktionen er både værkim-
manent og verdensvendt, og bogen et både etisk og 
æstetisk dokument. Jeg har allerede nævnt ord som 
”ødelagt” og udtryk som ”indføre demokrati”, men 
en anden slående ting er, at bogen formelt deler 
struktur med noget så ærkelitterært som Svend 
Åge Madsens Tugt og utugt i mellemtiden. Madsens 
roman er på en gang en samtidsroman om Århus 
anno 1976, en fremtids-roman om en tid, hvor man 
ikke længere kender til romaner og til mange andre 
ting, som kendetegner samtiden, og endelig en hi-
storisk roman, hvor historikeren Ato Vari forsøger 
at rekonstruere tankemodeller, genrer og histo-
riske fakta. Den samme treenighed af samtidsro-
man, science fiction og historisk rekonstruktion 

kendetegner og præger Selvmordsaktionen. En ana-
lyse, der ønsker at sige noget om bogens opbygning, 
må kunne bringe et bud på, hvad der sker mellem de 
to niveauer og dermed mellem 2004 og år 21, som 
angives til at være år 2025 efter gammel tidsregning, 
hvilket altså netop placerer den ny tidsregnings be-
gyndelse i 2004. Spørgsmålet om forholdet mellem 
de to niveauer kan ignoreres, hvis man på forhånd 
er sikker på, at bogen handler om virkelighedens og 
kun virkelighedens Irak eller om forfatterens selvi-
scenesættelsesstrategier; til gengæld må det være 
et af de helt fundamentale, hvis interessen også 
er at sige noget om, hvad der sker i teksten. Ved 
Selvmordsaktionens slutning synes selve ønsket om at 
indføre demokrati at have ført til både demokratiets 
og protagonistens selvudslettelse. 
 Denne logik ses efter endt læsning tydeligt 
annonceret allerede i forholdet mellem titel og un-
dertitel, som dermed oplyser om, at det ikke er en 
beretning om demokratiets indførsel, men om ”for-
søget” på samme samt at det – i endnu en bogstave-
lig læsning af titlen – ender som en selvmordsak-
tion. En selvmordsaktion, der ikke tager form af et 
selvmordsterroristisk angreb på demokratiet, men 
af demokratiets eget selvmord. Denne læsning af 
bogen (10) beror på, at værk og verden her anses for 
at være ubrydeligt forbundne, således at man ved 
endt læsning uvægerligt føres tilbage til spørgsmål 
om både den individuelle historie om demokratiets 
indførelse i Irak og verdenshistorien med USA’s ver-
sion af samme – og til spørgsmål om, hvad det vil 
sige for de to historier respektivt, hvis de kan karak-
teriseres som selvmordsaktioner.
 I den forstand er fiktionalisering eminent vel-
egnet til at skabe en dobbelteksponering af det 
ikke-værende og det værende og således invitere læ-
seren til se det virkelige gennem det mulige. Denne 
strategi har måske aldrig været anvendt med større 
held eller i et mere berømt tilfælde end af Martin 
Luther King. I hans “I have a dream”-tale er forbin-
delsen mellem, hvad der er fiktionaliseret, og hvad 
der er virkeligt, bestandig så stærk, at talen ikke 
engang virker fiktionaliseret. Sammenhængen mel-
lem, hvad der ikke er (i form af ligestilling), og hvad 
der er, er så stærk, at det, som er, virker uvirkeligt, 
mens det, som ikke er, virker realistisk. Strategien, 
som King anvender til at opnå dette, er at gentage to 
sætninger:
 “I have a dream that one day…” med tryk på 
“one day” og “I have a dream today” med tryk på 
”dream”. Således bliver i dags drøm til morgenda-
gens virkelighed. Dette skaber en slags dobbelteks-
ponering af nutid og fremtid.
 Selvmordsaktionen sammenstiller tilsvarende 

og hvorfor  
fiktionalisere?
Hvis virkeligheden 

er målet, hvordan kan 
fiktionalisering så være midlet?“

Hvis Martin luther 
king havde en 
drøm, så har Claus 

Beck-nielsen et mareridt.“
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en forestillet fremtid med en virkelig nutid. Den er 
med et åbenlyst fiktionaliserende træk fortalt fra 
fremtiden. Effekten og invitationen er sammenlig-
nelig med Martin Luther Kings. Læseren inviteres 
til at lave en dobbelteksponering af det nuværende 
og det fremtidige og blandt andet spørge sig selv: 
”Hvad er det i det foreliggende, der ville kunne skabe 
denne form for fremtid? Er det invasionen i Irak? Er 
det den amerikanske exceptionalisme? Er det for-
søget på at indføre demokrati i Irak af Nielsen og 
Rasmussen eller af den såkaldte internationale så-
kaldte samfund?”
 Hvis Martin Luther King havde en drøm, så har 
Claus Beck-Nielsen et mareridt. Begge bruger de fik-
tionaliserende fremstillinger af det mulige og frem-
tidige til at påvirke vores forståelse af det aktuelle og 
nutidige.

konkLUSIon, modeL og teSeR 
Et argument, som jeg har gjort gældende gennem 
denne artikel er, at anvendelsen af fiktionalisering i 
sig selv er et retorisk valg, som aktiverer den menne-
skelige evne til ikke alene at processere det virkelige 
og aktuelle, men også det mulige og potentielle, og 
at dette valg og denne evne langt fra kun kommer 
til udtryk i fiktion. Det betyder, at i stedet for at an-
tage, at der er to forskellige kasser, der indeholder 
henholdsvis fiktion og non-fiktion, så begynder jeg 
før denne sondring og spørger: Hvorfor, hvordan og 
med hvilken effekt kan en afsender vælge fiktionali-
sering som et middel til at opnå et mål? Det betyder 
ligeledes, at den virkelige afsender er den intentio-
nelle agent på tværs af fiktion/ikke-fiktions kløften, 
og at det gør en stor forskel for læseren og hans/
hendes strategier, om han/hun tror,   at afsenderen 
inviterer ham/hende til at fortolke meddelelsen som 
fiktionaliseret eller ej. Med dette in mente bliver sy-
stemet og modellen uspektakulær i den forstand, 
at den ikke har brug for en masse forskellige agen-
ter, alt efter genre og fiktionsstatus. Den er enkel 
og konsekvent i den forstand, at den altid tilskriver 
meddelelsen, hvad enten dette er i form af en fortæl-
ling, handling eller gestus, til afsenderen selv, sam-
tidig med at den giver mulighed for, at afsenderen, 
som det er tilfældet i megen litteratur, integrerer 
karakterfortælleren i fortællingen og dermed repræ-
senterer en karakters fortælling. 

Modellen i al sin simpelhed er altså, som følger:

Afsender (fx en virkelig forfatter) Meddelelse 
(fiktionaliseret eller ej og typisk en fortælling) 
Modtager (fx en virkelig læser)

Den giver os efter min overbevisning en række for-
dele: Hvis vi behandler fiktionalitet som en retorisk 
strategi, der er forskellig fra, men sammenlignelig 
med, ironi, og som kan anvendes på tværs af genrer, 
medier, generiske fiktionsskel. 
 Og som ændrer vores fortolkning i for-
hold til, hvis vi ikke antager, at fortællingen er 
fiktionaliseret.
 Så kan vi tilskrive den forfatteren (uden inten-
tionalistiske fejlslutninger om, at vi kan få adgang 
til forfatterens intentioner, eller om at intentio-
ner altid indfries eller er de samme gennem et helt 
forfatterskab). 
 Og så ender vi med en meget simpel model, som 
er teoretisk attraktiv, fordi den tillader at antage, at 

der er forskel på fortællinger og de fortolkningsstra-
tegier, de inviterer til, uden at fundere denne forskel 
i en fiktionsontologi.
Som er fortolkningsmæssigt attraktiv, fordi den 
ikke begrænser fortolkningerne til, hvad der ville 
være muligt i en ikke-fiktionaliseret kontekst.
 Som er didaktisk attraktiv, fordi den tilskynder 
elever og studerende til at spørge til og at undersøge 
en virkelig afsenders valg, intentioner, midler og 
formål.
 Og endelig er modellen ideologisk attraktiv, 
fordi den anvender formalistiske læsestrategier 
og close readings til netop både at stille og besvare 
disse spørgsmål, og derfor gør os til bedre læsere 
af fiktion og ikke-fiktion, idet der opstår et fornyet 
behov for stærke formallæsninger, når læseren skal 

beskrive og begrunde, hvilke strategier, teknikker og 
evt. fiktionaliseringer afsenderen har valgt at gøre 
brug af, samt hvordan de hver for sig og tilsammen 
påvirker fortolkningen. James Phelan taler i den for-
bindelse nyttigt om en ”reasoning backwards”, hvor 
man gør sig iagttagelser i teksten og derudfra tilla-
der sig at stille spørgsmål som: ”hvad betyder det, at 
fortællingen er således og ikke anderledes?”, ”at der 
er foretaget dette valg og ikke hint?”, ”hvad betyder 
mine detailiagttagelser for min opfattelse af tek-
stens betydning, for min tolkning af forfatterens re-
aliserede og urealiserede intentioner og for min for-
ståelse af, hvad det, der står, fortæller mig om det, 
der ikke står og om, hvordan teksten påvirker mig?” 
(min parafrase af overordnede spørgsmål i Phelans 
produktion de senere år).
 En sådan tilgang til fiktionalitet har ikke alene 
en masse at sige om fiktionalitet uden for fiktion og 
uden for værker generelt, men også om fortællinger, 
hvis fiktionsstatus er tvivlsom eller tvetydig. 

Til allersidst vil jeg samle artiklens erkendelsesinte-
resse op i ti teser, som er udsprunget af en retorisk 
tilgang til spørgsmålet om fiktionalisering:
 
Tese 1: fiktionalitet er en basal menneskelig evne til 

imagination, der eksisterer før og hinsides ge-
nerisk fiktion. Det er en kvalitet, som man kan 
(eller kan undlade at) signalere og/eller antage at 
en fortælling (eller et billede, en tekst, en attitude 
mm.) besidder. Den er manifesteret i generisk fik-
tion i fx spillefilm og skønlitteratur, men ikke kun 
her.

Tese 2: fiktionalitet er resultatet af en autorial in-
tention. I fiktive såvel som non-fiktive og i fiktio-
naliserede såvel som ikke-fiktionaliserede fortæl-
linger er der en autorial agent med intentionalitet 
uden for teksten eller fortællingen, og det giver 
mening også at analysere teksten som et mani-
festeret udtryk for denne intention. Dette gælder 
uanset om intentionen anses for realiseret eller 
ej; om den er bevidst eller ej; om den primært er 
æstetisk eller ej; om en del af intentionen måtte 
have været netop at sløre forskellen på det fik-
tive og det ikke-fiktive; og endelig uanset, at det 
næppe nogensinde er muligt med sikkerhed at 
kunne slutte fra tekst til intention. Teksten er det 
håndgribelige resultat af valg, som ikke er truf-
fet af teksten selv, men af ingen andre end dens 
afsender.

Tese 3:  fiktionalisering er en bestemt måde at kom-
munikere på (set fra afsenderens side). Den fik-
tionaliserende intention er oftest signaleret ek-
sempelvis paratekstuelt og/eller retorisk. Når en 

fiktionaliserende intention er signaleret, så kan vi 
sige, at en afsender ”fiktionaliserer”, hvilket ikke 
betyder at noget ikke-fiktivt transformeres til no-
get fiktivt, men derimod at et ikke-begrænsende 
og ofte ikke-referentielt forhold til virkeligheden 
er ”foregrounded”. Den retoriske kraft bag dette 
er ganske anderledes fra den, som man finder bag 
en løgn, hvor man lige netop normalt forsøger at 
skjule, at virkeligheden ikke omtales, som den er.

Tese 4:  fiktionalisering er en interpretativ antagel-
se om et stykke kommunikation (set fra modta-
gerens side). At tilskrive en tekst eller fortælling 
fiktionalitet er at antage en fiktionaliserende 
intention. Denne aktivitet kan vi ligeledes kalde 
for fiktionalisering. Det vil sige, at både afsendere 
og modtagere kan fiktionalisere på samme måde 
som både afsendere og modtagere kan ”narrativi-
sere” ved henholdsvis at konstruere og forstå en 
tekst som en fortælling. 

Tese 5: Der findes ikke noget særtræk, som er di-
stinktivt for fiktion. Der er ikke en bestemt tek-
nik, fortælleform, ord eller måde at tale på som 
ontologisk alene tilhører fiktion. Ingen teknik 
findes i al fiktion og/eller kun i fiktion. Men visse 
fortælleformer (som fx repræsentationen af andre 
personers tanker) signalerer stærkt (i det mindste 
inden for visse kulturelle og historiske kontek-
ster) en fiktionaliserende intention. 

Tese 6:  fiktionalisering i form af signaleringen/
antagelsen af en fiktionaliserende intention in-
debærer en attitude og et forhold til det kom-
munikerede, som er anderledes end forholdet 
til ikke-fiktionaliserede fortællinger. Typisk og 
paradigmatisk (i det mindste i samtidig, vestlig 
kultur) en antagelse om, at det fortalte er helt 
eller delvist opfundet, og at fortællingen privile-
gerer emotionelle og etiske domme snarere end 
sandhedsdomme.

Tese 7:  fiktionalisering som en retorisk måde at 
tale på er et middel til et mål uanset om det an-
vendes lokalt (i form af fx en overdrivelse eller 
en lignelse) eller globalt (fx ved at genrebetegne 
noget fx ”roman”). Målet kan dog være uklart el-
ler tvetydigt og midlet kan vise sig faktisk ikke at 
understøtte målet.

Tese 8:  fiktion og fiktionaliseret sprog er en be-
stemt form for normalkommunikation, og det er 
hverken mere eller mindre exceptionelt end ikke-
fiktionaliseret sprog.

Tese 9:  fiktion er et faktum. fiktionalitet er en rea-
litet. Det er et empirisk faktum, at vores samfund 
rummer enorme mængder af fiktioner. I film, ro-
maner, tv, teater mm. er vi omgivet af fiktioner, 
og fiktioner optager store dele af pensum i flere 

Ser man på 
fiktionalisering som 
retorisk strategi, 

så tillader man sig at inddrage 
forfatteren og at spørge til, 
hvilke valg han eller hun har 
gjort og hvorfor. Men at spørge 
til forfatterens mål og midler 
skal ikke ses som udtryk for et 
ønske om at gøre forfatteren 
til målet for analysen.

“
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fag inden for uddannelsessystemet på alle trin fra 
folkeskole over gymnasium til universitet. På den 
anden side ses der også ofte fiktionalitet i ikke-
fiktive genrer, således som vi har set det i politi-
ske taler, aktioner, sociale sammenhænge mm. 
Fiktionalisering er her et middel til at forhandle 
forholdet mellem det, som er, og det, som kunne 
være eller ikke er.

Tese 10:  fiktionalitet kan opfattes som et paraply-
begreb, der rummer så forskellige og distinktive 
diskursformer som kontrafaktisk historieskriv-
ning, tankeeksperiment, hypotese mm. Arbejdet 
med fiktion og med fiktionaliseret kultur og 
kunst inden for humaniora er sammenligneligt 
med arbejde med scenarier, fremskrivninger, 
tankeeksperimenter inden for andre videnskaber 
som fx økonomi, samfundsvidenskab og fysik.

noteR
1. Fx er det en konvention i romanen, at forfatteren 

kan vælge (men ikke behøver) at give adgang 
til mange personers tanker uden at forklare, 
hvorfra hun kender dem, og det er en konvention 
i Hollywood-filmen, at kameraet kan filme hvor 
som helst – selv fx personer, der er helt alene 
og indespærrede, eller at filmen kan fremstille, 
hvordan en bestemt person oplever verden (fx 
via rystede billeder, hvis personen er syg eller 
groggy)

2. Collins 2008, 2009 og 2010
3. Collins 2008, 2009 og 2010: kolofon
4. Cohn 1999: 105
5. Bigelow 2008
6. Harris og Forer 21. marts 2012
7. Das Beckwerk 2011
8. clausbeck-nielsen.net 2005, 33f
9. clausbeck-nielsen.net 2005
10. For en mere fyldestgørende læsning se min 

artikel ”Selvmordsaktioner”. Kultur og klasse. 
K&K104. 35. årgang nr. 2. Forlaget Medusa, 
Budapest.

LItteRatUR
Bigelow, K. (2008). The Hurt Locker. USA: Voltage 

Pictures.
clausbeck-nielsen.net (2005). Selvmordsaktionen, 

gyldendal.
Cohn, D. (1999). The Distinction of Fiction. 

Princeton: The Johns Hopkins University Press.
Collins, S. (2008). The Hunger Games. New York: 

Scholastic Press.
Collins, S. (2008). Catching Fire. New York: 

Scholastic Press.
Collins, S. (2008). Mockingjay. New York: Scholastic 

Press.
Das Beckwerk (2011). Nielsens verdenshistorie, 

gyldendal.
Harris, D. og B. Forer (21. marts 2012). Meet the 

Woman Who Created ’The Hunger Games’. I ABC 
News. http://abcnews.go.com/Entertainment/
meet-woman-created-hunger-games/
story?id=15970640.

Nielsen, Henrik Skov. 2007. ”Selvmordsaktioner”. 
Kultur og klasse. K&K 104. 35. årgang nr. 2. 
Forlaget Medusa, Budapest.

HenRIk Skov nIeLSen (f. 1972) er professor ved 
Institut for Æstetik og kommunikation ved Aarhus 
Universitet. Han er desuden leder af det nyligt op-
rettede “Centre for Fictionality Studies” og arbej-
der samtidig på narratologiske forskningsprojekter 
om forholdet mellem forfattere og fortællere og om 
unaturlig narratologi i forskergrupperne NRL og 
Unnatural Narratology.
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Dorthe Nors om:

udgør en pæn procentdel af kroppen.
(Og en pæn procentdel af klodens overflade, samt en 
betydningsfuld del af vores drømme- og metaforver-
den. Jeg tænkte dog ikke så meget på vand som sym-
bol på noget som helst, da jeg skrev om Minna – og 
det selv om hun er en havfrue. Jeg tænkte mere på, 
hvor hæsligt det er, at være ‘ude af sit rette element’ 
og være tvunget til at leve i en verden, hvor ens inder-
ste væsen ikke kan ses, ikke kan tale, ikke kan udtryk-
ke sig. At være strandet på et skær langt fra sit eget 
univers; det handler “Minna mangler et øvelokale” 
om for mig. Og så handler den selvfølgelig om, hvor-
dan Minna ved at udvikle et røvhulsfilter og sine egne 
ben at stå og gå på, får bevæget sig tilbage til det sted, 
hun hører hjemme; hjem til sig selv.)

kan man gøre med, hvad man vil. 
(Hvis altså man ved, hvad man gør, for ellers tror jeg 
godt, man kan komme grueligt galt af sted. Minna 
mangler et øvelokale ligner et langdigt, men er den 
skinbarligste prosa. Let at læse med storyline og det 
hele. Jeg har på mine sidste to bøger fundet det in-
teressant at lave benspænd for mig selv, og i Minna 
mangler et øvelokale blev det så: Kan man fortælle en 
god historie med helsætninger alene? Ja, mener jeg 
selv. I øvrigt har jeg tit tænkt, at Danmark godt kunne 
adoptere den svenske genrebetegnelse ‘diktberättel-
se’, altså ‘digtberetning’, for lige nøjagtig den genre-
kasse kunne mine sidste to bøger måske godt passe i).

 
er det Dorthe Nors hedder i andres ører.
(I mine egne ører hedder jeg ‘mig’, eller ‘jeg’, eller 
Dorthe. Min mor kaldte mig Tullemor, og i mange år 
hed jeg Nors, fordi der var fire der hed Dorthe, i min 
klasse. Jeg er født og opvokset på Herning-kanten, 
uddannet cand.mag. i Nordisk Litteratur (med spe-
ciale i svensk) fra Aarhus Universitet. Debuterede 
i 2001 med romanen Soul og har skrevet fem bøger 
siden. For at tjene penge til forfatterskabet har jeg 
undervist i litteratur på diverse højskoler samt over-
sat bøger fra norsk og svensk til dansk, indtil jeg i 
2011 fik Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. 
Samtidigt har jeg arbejdet mig ud gennem hegnet og 
ind i USA, hvor min novellesamling Kantslag under 
titlen Karate Chop udkommer i 2014 på det fantasti-
ske forlag graywolf Press. Det var det officiøse. Rent 
privat kører jeg i Toyota og bor i Valby.

leverer 23 kromosomer per sædcelle.
(Og derefter spiller de en væsentlig rolle i barnets 
tilværelse som forælder, fyrtårn, identitetsskaber, 
verdensbetvinger og alt muligt. Minna savner sin 
far, som er ham, der har lært hende at svømme, 
synge og være kvinde. Fædre fremhæves gerne 
som vigtige for sønnerne, men fædre er absolut 
lige så vigtige for døtrene, eller fædre er bare vig-
tige. Minna har (alt for) mange kvinder omkring 
sig og savner en ordentlig maskulin figur, og så 
handler det i Minnas tilfælde vel også om, at hvis 
man er havfrue, så er ens far givetvis Poseidon (aka 
Neptun); altså en stor, stærk herre uden vand-
skræk. Right you are if you think you are).

findes ikke kun på Langelinie.
(De findes også på kajen foran Diamanten, men vig-
tigere endnu; de findes også inde i os selv, hvis vi ser 
ordentligt efter. De er måske den side af os, der er 
tryg ved dybder, holder øjnene åbne og får os til at 
turde at synge, som vi er skabt til. Havfruen er udover 
at være en nipsgenstand, som tusindvis af japanere og 
kinesere årligt foreviger i stærkt modlys, som overle-
veringen vil vide, i højere grad en kraftfuld feminin 
størrelse; en kvindelighed af en anden verden, der er 
i stand til at synge mænd til sig. Det er da alligevel 
noget, og må jeg anbefale Anne Marie Carl-Nielsens 
vidunderlige havfrueskulptur ved Diamanten. Det 
var den, der blandt andet kaldte Minna ud af min 
mærkelige hjerne).

[havfruer] findes 
også inde i os 

selv, hvis vi ser 
ordentligt efter.  De er måske 
den side af os, der er tryg ved 
dybder, holder øjnene åbne 

og får os til at turde at synge, 
som vi er skabt til.

“
af Lykke maLtoft wange
ILLUStRatIon af Lykke maLtoft wange

Dorthe skriver sætninger som én i første klasse. Dorthe leger med genrerne. Dorthe 
er sjov, men hun er også dyb. Dorthe har skrevet en forunderlig samtidsfortælling 
af anaforisk paratakse. fortællingen består nemlig kun af hovedsætninger. 
Helsætningerne gør fortællingen barnlig, og barnligheden gør fortællingen magisk.  
Magien er situeret i en genkendelig hverdag i København. fortællingen kaldes en 
roman. Romanen handler om Minna. Den hedder ”Minna mangler et øvelokale”. Du 
vil kunne genkende Minna. 
 
Her fortæller Dorthe Nors om nogle af de centrale tematikker i værket og ikke 
mindst om Dorthe Nors selv. Hos os må Dorthe godt skrive hypotaktisk.

Vand
genrer

hypotakse

fædre

dorthe nors

haVfrUerDa
orthe
roppede
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Mobilen er brandvarm af beskeder.
Elisabeth er efter hende på cyklen.
Elisabeth er 10 år ældre end Minna.
Elisabeth er gift med en succesfuld optiker.
Elisabeth bor i Kartoffelrækkerne.
Optikeren er tynd og tør.
Minna forstår ham godt.
Optikeren er gæst i sit eget hjem.
gæster har det svært hos Elisabeth.
Skoene skal sættes i entreen.
Skoene må aldrig komme ind over tærsklen.
gæsten skal tisse.
gæsten skal tisse meget.
Wc’et ligger på den anden side af bryggerset.
Skoene skal alligevel af.
Skoene skal påføres og aftages uden støtte fra væggene.
Væggene i entreen må ikke få snavsede pletter.
Bænken i entreen må ikke få numse på sig.
Bænken er ikke til at sidde på.
Bænken er til at skabe harmoni i entreen.
gæsten er barfodet og på vej ind i et hus fuldt af regler.
Elisabeth laver reglerne.
Ingen andre har licens til at lave regler i huset.
Bestik må ikke klinkes mod service.
Borde må ikke aftørres med våd klud.
Bøger skal indpakkes i smudsbind.
Fingre må ikke pege på billeder.
Kaffekrusene må ikke stå uden brikker.
Kaffekrusene må ikke indeholde kaffe.
Kaffe er forbudt hos Elisabeth.
Alle skal drikke te.
Optikeren har tynd mave af te, men
optikeren skal tage skoene af, inden han løber på wc.
Optikeren kæmper med sine ruskindssko i entreen.
Optikeren er bange for at sætte fingre.
Optikeren når lige ud på toilettet på sine strømpesokker.
Lortet løber som grøn te af ham.
Elisabeth råber: Er det dig, skat?
Lortet løber og løber.
Optikeren overvejer, om han tør skide videre.
Elisabeth råber: Var det dig, som kom hjem, skat?
Optikeren rækker ud efter toiletpapiret.
Optikeren husker at rive det lige over.
Optikeren er ensom, han er helt uden allierede.
Elisabeth og optikeren har hverken hund eller børn.
Det er trist, men
en ting er sikker:
Børn sætter numse alle steder.
Elisabeth er også næsten halvtreds.
Elisabeth er stadig smuk.
Håret er lyst som Minnas, men
Elisabeths hår tør ikke krølle.      
Elisabeth er illumineret.
Elisabeth er en viljesakt.
Elisabeth har sendt en strøm af beskeder efter Minna.
Minna sidder på cyklen og læser dem.
Minna nærmer sig Knippelsbro.
Minna har en hånd på styret.

PaRatakSe

Kommer af græsk, para (bl.a. side om side) og taxis 
(ordning). Kan derfor oversættes til sideordning.  
Som navnet beskriver, bruges paratakse altså om 
noget, der er ligestillet, der har samme gyldighed. 
Paratakse findes på flere niveauer i sætningsanaly-
sen, men bliver ofte brugt til at betegne en hoved-
sætningsbåret struktur.  På sætningsniveau kan 
man ofte genkende paratakse ved (sideordnings-)
konjunktionerne “og”, “men” og “eller”.

Kilder: denstoredanske.dk og Gads Litteraturleksikon

mInna mangLeR et øveLokaLe 
er udgivet på Samleren i 2013 og er en 

roman på 91 sider (stort set) udeluk-
kende bestående af helsætninger.

doRtHe noRS (f. 1970) er en 
dansk forfatter og uddannet cand. 

mag. i Nordisk Litteratur fra Aarhus 
Universitet. I 2011 modtog hun Statens 

Kunstfonds treårige arbejdslegat. 

Lykke maLtoft wange (f. 1990) 
er danskstuderende på Københavns 

Universitet og redaktør på Reception. 

UddRag af

“mInna mangLeR et øveLokaLe”

af doRtHe noRS

...

...
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SéRSvEITIN: AðGERð 0402

ég gæti látið negla mig
upp undir sófaborðið
andlitið niður
ökklar og úlnliðir í öll horn
ég gæti haft glas með sogröri
á gólfinu
kannski kakómalt í glasinu
það yrði að vera dúkur
yfir okkur borðinu
ég yrði að passa að hnerra ekki
fötin helst aðsniðin
anda hægt sýna 
þolinmæði > > > allt þetta maus 
til þess að heyra
hvernig þið talið
um mig og alla hina
með kjaft fullan
af smákökum
og glösin frá iittala
og georg jensen 
í glerskápunum
ég mun leka 
öllu

Sigurbjörg Þrastardóttir

SPecIaLStyRken: oPeRatIon 0402 

jeg kunne lade mig sømme
fast under sofabordet
med ansigtet nedad
ankler og håndled i alle hjørner
jeg kunne have et glas med sugerør
stående på gulvet
måske kakaomælk i glasset
der ville være dug over mig og bordet
jeg ville passe på ikke at nyse
tøjet helst kropsnært
trække vejret roligt udvise
tålmodighed > > > alt dette besvær
bare for at høre
hvordan I taler om mig og alle andre
med munden fuld af småkager
og glassene fra iittala
og georg jensen
i glasskabene
jeg ville afsløre
alt
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YfIRGEfA

ég held að ég verði ekki hérna
næst þegar þú opnar
marrandi glugga
og vantar meira smjörlíki eða
vilt bara skoða heiminn
næst þegar þú brotnar
eða þykir óhjákvæmilegt
að slá tölu á djöflana sem elta
þig ég segi ekki að
vanræktir akrar
vaxi best það
er kjaftæði en
ég held að ég verði
samt ekki hérna
næst og mér
þykir ástin 
mjög fyrir
því

Sigurbjörg Þrastardóttir

fORLADE

jeg tror ikke jeg er her
næste gang du åbner
et knirkende vindue
og mangler mere margarine eller
bare vil udforske verden
næste gang du går itu
eller ikke kan undgå
at sætte tal på de djævle der jager
dig jeg siger ikke at
forsømte marker
gror bedst det
er noget vrøvl men
jeg tror stadig ikke
jeg er her
næste gang
og det er jeg
elskede 
meget ked
af
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SIgURbjöRg ÞRaStaRdóttIR (f. 1973) er en 
islandsk forfatter. Hun debuterede i 1999 med digt-
samlingen Blálogaland. Teksterne i dette udvalg er 
taget fra digtsamlingen Túlípanafallhlífar.
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Af  MARJUN  SYDERbø  KJELNæS
OvERSAT Af  JENNY  JOHANNESSEN

Vakt
Eg havi staðið við vindeygu og bíðað eftir blinkandi ljósum
Eg havi væntað tað ringasta og vitað at tað var á veg
Eg havi staðið við sjúkralegur
Eg havi hoyrt hvæsandi andadrátt ferðast inn og út úr likamum
Eg havi hoyrt maskinur berjast við deyðan
Eg havi hoyrt fótafet nærkast durunum aftan fyri meg
Eg havi hoyrt grát verða svølgdan og svølgdan 
Eg havi flutt meg
Eg havi tikið kýlan í barkanum við mær
Eg havi býtt blóð um við blekk
Eg eri ikki verdug
Eg dugi tveyoghálvfems sløg av heiligvági uttanat, men bara eina yrking ella tvær um eg hugsi meg um
Eg havi staðið við vindeygu og bíðað eftir at himmalin fór at lata seg upp
Eg havi hoyrt einglar við røddum sum trompetir
Eg havi sæð samkensluna sum eitt nakið pinkubarn
Eg veit at alt sum eg geri kemur rekandi aftur ímóti mær – alt
Eg veit, at tú ræðist meg, tí eg vil liva av álvara
Eg veit at tú troyttast av mær, tí at eg lati alt fara inn, tí at eg hoyri hvørt einasta orð
Eg havi sæð orð doyggja
Eg havi givið setningum hjartamassagu
Eg havi lagt líkverju oman á orðið samhuga
Eg havi syrgt við gravstaðið
Eg havi givið alt verður betri  elektriskar stoytir, aftur og aftur
Eg havi sæð vónina kvaklast við
Eg havi staðið við vindeygu og trýst ennið móti tí kalda rútinum
Eg havi vent mær á
Eg havi stungið ein blóðheitan dreym við mínum fyllipenni
Eg havi sæð hann bløða út
Eg havi sorlað
Eg havi endurreist
Eg havi treiskast
Eg havi torað 
Eg havi droymt um at liva í einum landi stýrt av góðum ætlanum og viti
Eg havi kikað eftir rættvísi
Eg havi kikkað eftir ondini
Eg havi lisið tað, ið onnur hava skrivað í øskuna av niðurbrendum dreymum
Eg havi hildið fyri eyguni og biðið faðir vár
Eg havi góðtikið 
Eg havi svikið
Eg havi sæð
Eg havi sært
Eg havi hoyrt grát verða svølgdan og svølgdan 
Eg havi tagt

Jeg har stået ved vinduer og ventet på blinkende lys
Jeg har forventet det værste og vidst at det var på vej
Jeg har stået ved sygesenge
Jeg har hørt hvæsende åndedræt rejse ind og ud af legemer
Jeg har hørt maskiner kæmpe mod døden
Jeg har hørt fodtrin nærme sig døre bag mig
Jeg har hørt gråd blive sunket og sunket
Jeg har flyttet mig
Jeg har taget klumpen i halsen med mig
Jeg har byttet blod for blæk
Jeg er ikke værdig
Jeg kan tooghalvfems typer medicin udenad men bare et digt eller to hvis jeg tænker mig om
Jeg har stået ved vinduer og ventet på at himlen skulle åbne sig
Jeg har hørt engle med stemmer som trompeter
Jeg har set sympatien som et nøgent spædbarn
Jeg ved at alt hvad jeg gør kommer strømmende tilbage mod mig – alt
Jeg ved at du er bange for mig fordi jeg vil leve for alvor
Jeg ved at du bliver træt af mig fordi alt har fri adgang fordi jeg hører hvert eneste ord
Jeg har set ord dø
Jeg har givet sætninger hjertemassage
Jeg har lagt ligklæde over ordet solidaritet
Jeg har sørget ved gravstedet
Jeg har givet alt bliver bedre elektrisk stød igen og igen
Jeg har set håbet røre på sig 
Jeg har stået ved vinduer og lagt kinden mod den kolde rude
Jeg har vendt mig om
Jeg har gennemboret en fyrig drøm med min fyldepen
Jeg har set den bløde ud
Jeg har knust
Jeg har genrejst
Jeg har trodset
Jeg har turdet
Jeg har drømt om at leve i et land styret af gode intentioner og forstand
Jeg har set langt efter retfærdighed
Jeg har snappet efter vejret
Jeg har læst det andre har skrevet i asken af nedbrændte drømme
Jeg har holdt mig for øjnene og bedt Fader Vor
Jeg har accepteret
Jeg har svigtet
Jeg har set
Jeg har såret
Jeg har hørt gråd blive sunket og sunket
Jeg har været tavs

Vagt

maRjUn SydeRbø kjeLnæS (f. 1974) er en færøsk 
børnebogsforfatter, poet og sygeplejerske. ”Vakt” er oprin-
deligt trykt i samlingen Rót Tripp – orð en route fra 2012.
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litteraturen 
som händelse 
och handling

Litteraturens evne til at handle - dens performativitet - 
kommer bedst til udtryk i performances, fx oplæsninger 
og andre former for optræden - hændelser. betragter 
man litteratur som performance, danner der sig et 
andet litteraturbegreb end det, hermeneutikken 
og sprogfilosofien dikterer. Studiet af litteraturens 
performativitet fokuserer på, hvad teksten gør og ikke 
(kun) hvad den betyder. I denne artikel præsenterer 
professor ved Lunds Universitet Eva Hættner Aurelius de 
centrale begreber inden for performativitetsforskningen 
og studiets historik i Sverige fra 1800 til 2008.
 
Af EvA HæTTNER AURELIUS

litteraturens performativitet i Sverige 1800-2008.

När Selma Lagerlöf framträder inför en publik och 
deklamerar sina verk, framträder den aflitterära 
textens förmåga att samverka med och påverka sina 
mottagare mycket tydligt. Den litterära texten gör 
något, den har en verkan, det är litteraturen som 
handling som visar sig. Den litterära texten har all-
tid denna förmåga, också i den tysta läsningen kan 
litteraturen ha en effekt, men denna effekt, denna 
verkan framträder särskilt tydligt i föreställningen, 
händelsen.
 Det är denna handlande aspekt av den litterära 
texten som begreppet performativitet söker fånga. 
Begreppet performativitet betecknar ett forsk-
ningsperspektiv som först etablerades inom (nord)
amerikansk kulturvetenskap (omkring 1990) och 
som något senare gjort sig särskilt gällande i tysk 
forskning. Detta perspektiv betraktar inte litteratur 
som något som finns mellan två bokpärmar, utan 
som en samhällelig och kulturell praktik. Det riktar 
uppmärksamheten mot litterära händelser (perfor-
mances), med förmågan att i samspel med åhörare 
och åskådare göra något (performans). Teorin om 
performativitet frågar med andra ord i första hand 
inte efter texters mening, utan efter deras verkan 
(performans). 
 Exempel på händelser (performances eller före-
ställningar) som tydligt visar litteraturens förmåga 
att göra något, är högläsning, att hålla tal, dekla-
mera eller sjunga – antingen det är direkt eller in-
direkt via medier (till exempel fonogram, radio, TV, 
internetsajter, mp3). Detta alternativa sätt att erfara 
litteratur är – till skillnad från den tysta, ensamma 
läsningen – antagligen det ursprungliga sättet. 
 Vad projektet för det första avser att under-
söka är hur litteratur i samspel mellan aktörer 
(performers) och publik (lyssnare, åskådare) formar 
känslor (till exempel chock, häpnad, skratt, tårar, 

hänryckning, tillförsikt, säkerhet), bygger (kon-
struerar) identiteter (till exempel nationella, etnis-
ka, genus, religiösa, klassmässiga) eller skapar rum i 
fantasien (1). På basis av dessa undersökningar avser 
projektet att för det andra beskriva konstans och 
förändring i litteraturens performativitet i Sverige 
1880-2008.

TEORI (2)
Performativitetsbegreppet betraktar alltså litteratur 
som en samling kulturella praktiker i ständig histo-
risk förändring: litteratur som handling och händel-

se. I detta perspektiv inriktar sig forskningen på ett 
eller flera av följande element:
 Handling: litterära texter uppfattas inte i för-
sta hand som autonoma konstverk utan som funk-
tionella element inbäddade i ett kulturellt sam-
manhang: som symboliska handlingar i en specifik 
situation.
 Händelse: att betrakta litteratur – eller konst 
överhuvudtaget – som handling i en bestämd situa-
tion innebär att man talar såväl om engångsförete-
elser som om händelser. Detta leder bland annat till 
en problematisering av det klassiska konstverkets 

Alla litterära 
texter har mer 
eller mindre 

uppenbara förbindelser 
med kulturella praktiker.“
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subjekt-objektrelation: istället för att uppfatta läsa-
ren/lyssnaren/betraktaren och konstverket som två 
väsentligt skilda instanser, ser performativitets-
forskningen ett handlingssammanhang, en konts-
händelse som uppstår genom en interaktion av flera 
deltagare. Deltagarna är inte passiva och utanförstå-
ende mottagare av konst, utan delaktiga i konsten. 

Performance: många litterära händelser kan stude-
ras som riter eller föreställningar, jämförbara med 
en rit eller en teaterföreställning. Det finns en tydlig 
närhet till ritens och teaterns föreställningsvärldar. 
 Materialitet och medialitet: att betrakta litte-
raturen som en händelse och en handling leder för 
det mesta till att beakta händelsens materiella och 
mediala implikationer, vilket innefattar dess rent 
fysiska aspekter. Den konkreta kroppsligheten och 
materialiteten i den omedierade föreställningen 
– ansikte mot ansikte – appellerar till alla sinnen, 
inte endast hörseln. I den medierade föreställningen 
måste det specifika mediets särskilda egenskaper i 
en bestämd historisk situation beaktas. 

I detta projekt refererar termerna “performativitet”, 
“performance” och “performans” till tre olika be-
grepp – mer om den begreppshistoriska bakgrun-
den nedan, här skall termernas inbördes relationer 
klargöras. Den anglosaxiska termen performance 
är central, och den har sitt ursprung i USA, där 
Richard Schechner och etnolo-
gen Milton Singers efterföljd 
lanserade termen som teater-
vetenskapligt begrepp. I denna 
tradition är det uppenbart att 
kulturella händelser inte bara 
bär på en mening, utan även 
har en handlingsfunktion. 
En performance beskrivs av 
Schechner ”as a broad spectrum 
or continuum of human acti-
ons ranging from ritual, play, 
sports, popular entertainments, the performing 
arts (theatre, dance, music), and everyday life per-
formances. The underlying notion is that any action 
that is framed, presented, highlighted, or displayed 
is a performance”(3). I enlighet med detta kan den 
litterära händelsen studeras som performance. Ett 
uppenbart problem med denna term är dock att den 
på engelska betyder både händelser och deras re-
spektive effekter, deras verkan. För våra syften är det 
nödvändigt att skilja på performance som kulturell 
händelse och performance som effekt. Detta projekt 
ansluter därför till språkbruket hos tyska forskare, 
som skiljer på performance såsom betecknande 

enbart den inramade kulturella praktiken, och per-
formans (då stavat ”performanz”) såsom betecknan-
de händelsens effekt, dess verkan.
 Termen performans används av oss i enlighet 
med teorier i samhällsvetenskap och kulturstudier, 
vilka betraktar varje social eller kulturell handling 
som konstituerande. I detta sammanhang kan per-
formans implicera både det lyckade i denna hand-
ling, och det föränderliga, bräckliga eller misslyck-
ade i den (4). Vårt huvudsakliga intresse i frågan 
om performans gäller vad Irmgard Maassen kallat 
”funktionell performativitet”, det vill säga litteratu-
rens påverkan på deltagarna i händelsen, genom att 
den formar känslor, bygger (konstruerar) identiteter, 
skapar rum för fantasier (5). Andra funktioner kan 
vara att lära ut något, eller att, som Erika Fischer-
Lichte betonat, möjliggöra ”the possibility for limi-
nal experience”, som momentant kan ”transforme-
ra” deltagare i publiken (6). Performances, förestäl-
lningar, kan enligt denna teori frambringa mystika 
eller extraordinära erfarenheter likaväl som de kan 
bekräfta rådande, konventionella attityder. 
 Termen performativitet används i projektet 
efter Hans Rudolf Veltens definition för att beteck-
na egenskaperna hos ett föremål (till exempel en 
litterär text) eller en händelse (till exempel en de-
klamation) (7). Dessa egenskaper framträder tydligt 
i en performance, en föreställning, när föremålet 
är ”framed, presented, or displayed” (8). genom att 

alltså betrakta före-
målet eller händelsen 
som en föreställning 
(performance) blir 
det möjligt analysera 
dess performativitet i 
termer av dess perfor-
mans, det vill säga ver-
kan eller funktionen av 
händelsen.
 Det är dock mis-
svisande att tala om 

performativitetsteorin – det är snarast fråga om ett 
forskningsperspektiv, i likhet med intertextualitet 
eller semiotik, och det återgår på flera tämligen oli-
kartade teorier, med respektive begreppsapparater. 
Men två linjer i begreppets historia och användning 
låter sig lätt urskiljas: å ena sidan en språkfilosofisk 
linje, alltså J. L. Austins kända teori om performa-
tiva yttranden, å andra sidan en kulturvetenskaplig 
linje med rötter i etnologi och teatervetenskap.
 I How to Do Things with Words (1962) presen-
terade Austin teorin om skillnaden mellan konstati-
va och performativa yttranden, men Austin konklu-
derade till slut att alla språkliga yttranden hade en 

performativ aspekt (9). På liknande sätt kan litterära 
yttranden uppfattas som talhandlingar med specifi-
ka performativa funktioner. Litteraturvetenskapen 
har tenderat att använda begreppet performance 
i enlighet med språkfilosofins utveckling. Detta 
har ofta implicerat dekonstruktivistisk läsning, 
detta efter Jacques Derridas kritik i ”Signature, 
Événément, Contexte” (10), vilken uppfattade per-
formans, verkan, i motsats till semiosis, de möjliga 
betydelserna (meningarna) i litterära texter (11). Den 
teoretiska grunden för performativitetsbegreppets 
eller -perspektivets emfas på händelsekaraktären i 
performances och den därmed förbundna emfasen 
på handlingen är således bland annat Derridas kri-
tik av talhandlingsteorin och Judith Butlers teori 
om det performativa i könskonstitutionen. Om hän-
delsen och handlingen blir centrala, om det perfor-
mativa blir centralt i forskningen, då kan man visa 
hur kulturella handlingar både följer och förändrar 
diskursiva modeller, hur upprepningen (iteratio-
nen) kan underminera diskursernas ordning. I det 
här sammanhanget talas det om ett performativt 
överskott, något som går utöver handlingens (yt-
trandets eller föreställningens) språkligt burna me-
ning. Sybille Krämer formulerar det så att uppmärk-
samheten gäller ”föreställningars händelsekvalitet 
och därmed instabilitet och flyktighet, som just i 
sin händelseaspekt och närvaro alltid överskrider 
ramen av en representationellt fungerande semiosis” 
(12). Senare studier har inriktat sig på litteraturens 

medialitet som relevant för litteraturens verkan, 
performans (13). 
 Men för att fånga verkan, beskriva performans, 
i en talhandling, måste man rekonstruera den ur-
sprungliga kommunikativa situationen. Detta krav 
innebär emellertid metodiska problem, som är sär-
skilt svåra att lösa om det performativa perspekti-
vet ska anläggas på en litterär text, i den moderna 
betydelsen av en författares skrivna och publice-
rade verk, framlagda för en anonym offentlighet. 
För att lösa detta problem inriktar sig detta projekt 
inte på individuella tysta läsningar (den vanligaste 
litterära praktiken under de senaste två århund-
radena) utan på muntliga litterära praktiker, före-
trädesvis kollektiva, vilka ofta är bättre dokumen-
terade och som därför lättare låter sig beskrivas 
som enskilda litterära händelser. Till detta kommer 
att muntliga, kollektiva kulturella praktiker har 
länge utforskats av etnologin och teatervetenska-
pen, vilka båda har utvecklat särskilda metoder för 
att studera föreställningar och deras verkan eller 
funktion. 
 När det gäller kulturella händelser är det 
mycket tydligt att dessa inte bara bär på en mening, 

utan också har en performativ funktion – i kontrast 
till språkliga yttranden. Redan under 1950-talet 
använde antropologen Milton Singer termen per-
formance för att beteckna organiserade kulturella 
händelser. Termen performance och dess bruk inom 
etnologisk forskning kom senare att appliceras på 
moderna samhällen. Under 1990-talet såg man en 
”performativ vändning” inom kulturvetenskaperna, 
där paradigmet ”kulturen som text” ersattes av ”kul-
turen som händelse och handling”. 
 Inom den teatervetenskapliga forskningen 
och performance-forskningen har teorin om per-
formance tydligt påverkats av den forskning som 
Schechner respektive Erika Fischer-Lichte bedrivit. 
De båda lägger stor vikt vid det performativa ele-
mentet i alla kulturella händelser, och understryker 
betydelsen av den fysiska närvaron av både aktörer 
och deltagare och deras interaktion i händelsen (14). 
Fischer-Lichte lägger också stor vikt vid materialite-
ten i teaterhändelsen (15). Sybille Krämer har, delvis 
i anslutning till detta, menat att materialiteten och 
medialiteten kan betraktas som performativitetens 
”grammatik” (16). Föreställningens performans, dess 
verkan, kan därför inte uteslutande härledas ur tex-
ternas språkligt burna mening. Performansen kan-
ske till och med motsäger eller undergräver textens 
utsaga. 

PERfORMATIvITET SOM 
LITTERATURvETENSKAPLIGT 

Den litterära 
texten gör något, 
den har en verkan, 

det är litteraturen som 
handling som visar sig.“
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fORSKNINGSPERSPEKTIv
Utgår man från talhandlingsteorin och Derridas 
kritik av denna är det klart att litteratur kan förbin-
das med performativa aspekter. Det litterära språ-
ket inte bara skapar en egen verklighet utan visar 
också fram själva språket som skapande. ”Språket 
visar sin artificialitet, de sprickor mellan mimesis 
och performans som ligger i dess iterabilitet” (17). 
Talhandlingen visar att relationen i tecknet mel-
lan betecknande och betecknat, att relationen mel-
lan tecken och referent, alltid uppvisar sprickor, 
bär spår av dialog med andra, främmande ord och 
tecken, och framförallt att talet, talhandlingen inte 
är förutsättningslös, utan att det citerar. Eftersom 
talhandlingen sedd på detta sätt pekar på sin form, 
materialitet, retoricitet och iterabilitet omöjliggör 
den varje omedelbar performans, föreställningen att 
språk och handling är identiska. Från denna språkfi-
losofiska utgångspunkt blir det litterära språket en-
bart självreflexivt och kritiskt, men man kan också 
uppfatta det som experimentellt och lekfullt (18).
 Men man kan också ta sin utgångspunkt i per-
formativitetsperspektivet sådant det har utarbetats 
inom etnologi och teatervetenskap. Då kan man 
formulera ett litteraturbegrepp som fattar littera-
turen som händelse och handling. Från denna utg-
ångspunkt betraktas texten som startpunkten för 
en litterär händelse, vilket här innefattar såväl ome-
dierade som medierade performances, vilket i sin 
tur betyder kulturella praktiker där litterära texter 
används. Alla litterära texter har mer eller mindre 
uppenbara förbindelser med kulturella praktiker. 
”Texten skrivs, distribueras och läses. Skrivakten, 
bokproduktionen, försäljningen och läsningen kan 
analyseras som kulturella handlingar, som praktiker 
styrda av fastlagda regler, av ett skript som ingår i 
och reproducerar en social ordning, en diskurs” (19). 
Dessa handlingar ingår i ett historiskt föränderligt 
fält, och projektet utgår från att ett sådant synsätt är 
fruktbart för att studera alla sorters litteratur som 
är knutna till performances och muntlighet. Men 
väl så betydelsefullt är det att uppfatta litteratur 
inte enbart som ett arkiv av texter utan som en upp-
sättning kulturella praktiker i kontinuerlig historisk 
förändring, ett sätt som projektet menar väsentligen 
kan bidra till förståelsen av litteraturens samhälle-
liga betydelse och verkan. Den långa historien om 
det offentligas kontroll och reglering av litteraturen 
- från censur till omsorgen om de ungas läsning – 
visar att frågan om vad litteraturen gÖR med sina 
mottagare, alltid har haft utbildningspolitiska, sam-
hälleliga och allmänpolitiska dimensioner. 

METODISKA övERväGANDEN OCH GREPP

Hur kan man studera litteratur som kulturell prak-
tik? Eftersom litteraturens performativitet är ett 
ungt forskningsfält, är det nödvändigt att utveckla 
en adekvat metodik. Projektet har två fundamentala 
metodiska principer: för det första måste själva den 
litterära händelsen, fixerad i rum och tid, analyse-
ras, men, och för det andra, kan man inte utesluta 
själva textanalysen, utan kombinera denna med 
analysen av händelsens själva förankring i tid och 
rum, dess karaktär av situation.  
 Den nordamerikanska metodiska traditionen i 
Schechners efterföljd har varit en av projektets me-
todiska modeller. Denna uppfattar texter som delar 
av en rit och en lek (”play”), och beskriver ramen, 
strukturen och förloppet i en performance, liksom 
dess funktion och syfte och deltagarnas erfarenhe-
ter. En annan metodisk modell har teatervetenska-
pens utforskande av teaterhändelsen varit: här har 

händelsen uppfattats som en interaktion mellan ak-
törer (performer) och publik. Som ett komplement 
till dessa modeller är den uppmärksamhet vi riktar 
mot den mediala aspekten av den litterära händel-
sen. I enlighet med dessa övervägande har vi struk-
turerat analysen av en händelse i tre nivåer:

1. HäNDELSEN Analysen av själva händelsen är 
central, och här tillhandahåller Schechner och 
den nordamerikanska etnologiska traditionen och 
teatervetenskapen de analytiska kategorierna. De 
frågor som skall besvaras är: 
 -Vilka framställningssätt används – språkliga, 

musikaliska, visuella (gester, mimik, klädsel)? 
 -Vilka, om så är fallet, tekniska media används? 
I så fall – hur medieras den litterära händelsen, 
och på vilka sätt formar medieringen händelsens 
performans? 
 -Vilka är aktörerna och publiken (till exem-
pel klass, genus, ålder, etnicitet, professionella/
amatörer)?
 -Hur erfar eller upplever publiken händelsen? 
Vilket syfte har händelsen och hur påverkar den in-
dividen eller kollektivet i meningen känslomässig 
betydelse, konstruktion av identitet, fantasi och så 
vidare? 
 -Vilka föreställningar och värden formuleras 
medvetet eller omedvetet under processen (den ide-
ologiska aspekten)? Dessa frågor kan härledas till 
Fischer-Lichtes forskningstradition, vilken uppfat-
tar den litterära händelsen som ett möte, en inter-
aktion mellan aktör och publik. Vad gäller denna in-
teraktion är graden av fysisk närhet mellan aktör(er) 
och publik viktig, och intressant nog kan vi se en 
större grad av närhet i de flesta av våra händelser, 
jämfört med konventionella teaterföreställningar. 
Denna större närhet förstärker sannolikt graden 
av interaktion. Denna tradition uppmärksammar 
också faktorer som scen och scenografi, särskilt 
betydelsen av den rent spatiala relationen mellan 
aktör(er) och publik, det vill säga om publiken sit-
ter som i en traditionell teater, i ett mörkt rum, och 
iakttar via ”den fjärde väggen”, eller om de sitter i ett 
upplyst rum, nära aktör(erna), kanske till och med 
på själva scenen. Jens Roselt understryker betydel-
sen av att aktörens kropp är dubbel, det vill säga den 
är både aktörens egen men också rollens (20). Denna 
dubbelhet är förmodligen tydligare, mer uppenbar i 
de händelser som analyseras här, eftersom de flesta 
av våra aktörer framträder under eget namn, men de 
antyder också en annan gestalt med gester, mimik 
och/eller kläder.
 Båda dessa forskningstraditioner understryker 
vikten av den emotionella aspekten av performan-
sen, och i detta fall kommer projektet att använda 
den teoretiska utveckling inom fältet emotionsteori 
som bland annat Jenefer Robinson representerar 
(21). Denna teori kommer att användas när sådana 
känslor som chock och förvåning, vilka Roselt utpe-
kat som centrala i teaterhändelsen, skall analyseras 
och förstås.
 Den mediala aspekten av händelsen måste 
också uppmärksammas. I fråga om radion har Carin 
Åberg presenterat ett metodiskt ramverk för ana-
lysen av radioprogram, vilket koncentrerar sig på 
det muntliga i mediet och programhändelsen som 
en del av ett flöde (22). Radiolyssnarens roll, både 

samhälleligt och psykologiskt, beskrivs av Birgitta 
Höijer (23), medan Andrew Crisell (24) och Stephen 
Barnard (25) beskriver de särskilda strukturer som 
finns i radioproduktion och radioförmedling, vä-
sentligen från en semiotisk utgångspunkt, efter-
som de ser dessa som en språklig kod, bestående 
av ord och röster, ljud och musik och av tystnader. 
Dessa analytiska verktyg kan också appliceras på 
ljudboken. Också televisionen har analyserats med 
semiotiska metoder, men såsom enda redskap har 
de ofta visat sig lova mer än de kunnat hålla (26). 
Därför skall projektet vid analysen av radioförestäl-
lningar och televiserade föreställningar i våra tolk-
ningar utgå från ”rather basic descriptive accounts” 
(27), och då använda väletablerade analytiska grepp 
från närläsningstraditionen och filmforskningens 
tradition (28). På detta sätt kan vi urskilja hur form 
och innehåll interagerar för att skapa performans. 
Några av de medierade performances projektet 
avser att studera, kan anses vara ”mediahändelser”, 
det vill säga live-sändningar av föreställningar. Här 
ställs frågan hur de mediala greppen kan skapa in-
trycket att TV-tittarna för känslan av att vara där, 
och inte bara tittar på den ”pale equivalent of the ce-
remonial experience on the screen” (29).

2. texten. På den andra nivån skall den litterära 
texten analyseras. Man kan här med Maassen rikta 
uppmärksamheten mot förhållandet mellan me-
ningsstrukturen och händelse- och handlingsaspek-
ten – den är dikotomisk:

diskurs – performans
argument – sinnlig evidens
språk – materiell kropp
mening – verkan
referentiell – konstitutiv symbolisk praktik
produkt, verk – process, händelse (30)

Vad denna dikotomiska struktur framförallt visar 
är att i vissa (många) fall kan litteraturforskaren 
inte nå fram till den högra polen i dikotomin annat 
än via texter. För den vetenskapliga analysen finns 
ibland inte någon tillgång till performance; i sträng 
mening har man aldrig tillgång till den. Maassen 
och Velten har utarbetat analytiska modeller för att 
påvisa texters sätt att fingera och producera perfor-
mans (31).
 För det första kan man betrakta texten som do-
kument från eller material för en performance. Man 
kan helt enkelt titta på texten och söka efter spår 
av dess interaktion med faktiska uppföranden. Till 
exempel det som Bellmans texter så tydligt visar: de 
skriver in situationen (uppförandet, performance) i 

Den långa historien 
om det offentligas 
kontroll och reglering 
av litteraturen - från 

censur till omsorgen om de 
ungas läsning – visar att frågan 
om vad litteraturen GÖr 
med sina mottagare, alltid 
har haft utbildningspolitiska, 
samhälleliga och allmän-
politiska dimensioner.

“
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texten. Likaledes kan man fråga sig hur texten styr 
uppförandet, det kan gälla regianvisningar, scen- 
och kostymbeskrivningar. Textens rytmiska och 
ljudmässiga kvaliteter kan också förbindas med ett 
tänkt uppförande. 
För det andra kan man visa på vad Maassen kallar 
strukturell performativitet: performans i texten, 
det vill säga de språkliga strukturer i texten som 
förmedlar, simulerar deltagande, närhet, kropps-
lighet, sinnlighet, händelse och muntlighet, alltså 
”strategies of staging and simulation of Performanz 
in literary texts” (32). Det källmaterial vi har för att 
komma åt händelsen i alla dessa aspekter, är rikt 
och brokigt: det finns ett flertal svenska arkiv som 
dokumenterat föreställningar och spår av dem; i 
dagböcker, memoarer, brev, recensioner, artiklar, 
inspelningar, lyssnarbrev, tittarbrev. 

3. KONTExTEN. På den tredje nivån avser projektet 
att beskriva den kulturella kontexten runt händel-
sen. Hur inramas händelsen kulturellt, samhälleligt 
och ekonomiskt? Denna analys uppmärksammar 
faktorer som den samtida kulturella placeringen 
av händelsen, publiciteten runt den, lokaliteternas 
status, den sociala sammansättningen av publiken. 
Andra kontextuella faktorer som kan vara betydel-
sefulla är graden av muntlighet och literacy i det 
omgivande samhället, och funktionen och statusen 
av det eller de medium som används, till exempel TV 
eller radio. På denna nivå får vi i viss utsträckning 
förlita på redan befintlig forskning inom litteratur-
sociologi, kultursociologi och historia generellt.  

PROJEKTETS HISTORISKA ORGANISATION 
Projektet skall undersöka litterära praktiker som 
kan betraktas som föreställningar, performances, 
och dessa läggs ut på en kronologisk linje, och denna 
linje delas i två stora avsnitt: den första omspänner 
tiden 1800-1929, en gränsdragning som betingas av 
mediehistorien: efter 1800 blev den tysta läsnin-
gen det alltmer dominerande framträdelsesättet 
för litteraturen, 1929 introducerades radiomediet 
i Sverige. Den bortre gränsen är cirka 2008, och 
denna andra period täcker då händelser medierade 
av radio, TV, och digitala medier.  
 Inom dessa båda perioder har vi valt material 
systematiskt, för att säkra representativitet. Vi har 
begränsat oss till två, brett definierade, kulturella 
praktiker: för det första det att läsa högt inför en 
publik i en bestämd kontext, för det andra det att 
sjunga inför en publik i en bestämd kontext, och 
inom dessa två praktiker har vi valt exempel från de 
tre huvudgenrerna (lyrik, drama, epik), så att dessa 
tre representeras för varje tidsavsnitt. Därtill har vi, 

när det gäller den senare perioden, valt exempel från 
radio, TV och ljudbok/mp3-spelare, dvs. exempel 
från de nya medier som uppträder under denna pe-
riod. De två kulturella praktikerna kan i sin tur ingå 
i olikartade sammanhang. Det kan vara nationella 
manifestationer, författarhyllningar, minnesfester, 
konserter, visaftnar, ritualer, allt det som konsti-
tuerar det sceniska och sociala rum som händelsen 
befinner sig i. Två saker har vi särskilt vinnlagt oss 
om: för det första måste de händelser som lyfts fram 
vara representativa för tiden, och för det andra har 
bemödat om att undersöka vad som händer när en 
speciell kulturell praktik flyttas från ett rum till ett 
annat – från en salong till en konsertsal, till radio 
och till slut till TV. 
 Litteraturens performativitet bestäms av sam-
hälleliga, tekniska och mediala faktorer. Under 
1800-talet blev den ökande betydelsen av det tryckta 
ordet (böcker, tidningar och tidskrifter) den av-
görande mediala faktorn. Denna tekniska och 
därmed mediala utveckling samspelade med en 
grundläggande förändring i det svenska samhället, 
orsakad dels av marknadsekonomins dominans, 
dels av introduktionen av allmän skolgång. Antalet 
potentiella läsare ökade markant. Litteraturen up-
pfattades som en särskild sorts skrift, nära förbun-
den med den enskilda, tysta läsningen. Under 1900-
talet inträffade likaså stora sociala och ekonomiska 
förändringar: en kraftig befolkningstillväxt, tillta-
gande industrialisering och arbetarklassens politi-
ska inflytande ökade markant. Dessa faktorer fick 
vid sidan av den mediala utvecklingen stor betydel-
sen för det litterära systemet. Den senaste mediala 
utvecklingen har fått till följd att flera samhälleliga 
arenor uppstått, vilka ersatt den homogena offent-
liga arenan med en eller två TV-kanaler, en eller ett 
par dominerande tidningar etc. 
 Nedan återfinns ett schema över projektets 
uppläggning och exempel på projektets material. 
Beskrivningen av materialet och dess historiska 
kontexter är ytterst kortfattad, eftersom det saknar 
intresse att här redogöra för detta.

DEL I: ANSIKTE MOT ANSIKTE. 1800-1929
Familjen och salongen 
Kulturell praktik 1: högläsning (till exempel de-

klamation, författarhyllningar i Silfverstolpes 
salong)

Kulturell praktik 2: sången (till exempel 
Wennerbergs föreställningar med visor)

Den offentliga scenen (konsertsalen, folkparken, 
kyrkan, skolan)

Kulturell praktik 1: högläsning (till exempel Selma 
Lagerlöfs offentliga deklamationer)

Kulturell praktik 2: sången (till exempel sångar-
framträdande vid offentliga ceremonier såsom 
invigningar)

DEL II: DEN MEDIERADE LITTERäRA 
HäNDELSEN 1930-2008
Radion
Kulturell praktik 1: högläsning (till exempel uppläs-

ningar av Stiernstedts romaner)
 Kulturell praktik 2: sången (till exempel 

Scholanders framträdande med visor) TV
Kulturell praktik 1: högläsning (till exempel Lars 

gustafssons läsning av Tennisspelarna)
Kulturell praktik 2: sången (till exempel TV-

framträdande av Vreeswijk, Åkerström)
Det digitala rummet
 Kulturell praktik 1: högläsning (ljudboken)
 Kulturell praktik 2: sången (YouTube)
Ansikte mot ansikte i en ny medial situation
Kulturell praktik 1: högläsning (till exempel poesife-

stivalen i Växjö eller Malmö)
Kulturell praktik 2: sången (till exempel visfestiva-

ler, rockfestivaler)

Som framgår av detta schema kan flera typer av per-
formances rymmas inom kategorierna ”högläsning” 
och ”sången”, de två primära kulturella praktikerna. 
Detta är en poäng i projektets organisation, efter-
som vi har siktat på att undersöka både föränder-
lighet och konstans i litteraturens performativitet. I, 
eller hellre under, detta forskningsperspektiv ligger 
ju tanken att det är det muntliga, litteraturens audi-
tiva gestalt, som tydligast visar litteraturens perfor-
mativitet. Men denna auditiva aspekt av litteraturen 
har haft olika villkor (samhällelliga, mediala, tekni-
ska) under historien. Dessa villkor och det perfor-
mativa i litteraturen (performances former och ut-
tryck, performansen) läggs så ut på en kronologisk 
linje och relateras till varandra – ett slags litteratur-
historia om litteraturens performativitet. 
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SkjULte modfoRtæLLIngeR 
og HemmeLIge noteR
Da ph.d-stipendiat Mads Bunch for nogle år siden 
underviste i emnet ”Major Works of Scandinavian 
Literature” i sin forrige stilling som dansk lektor ved 
University of British Columbia i Vancouver, Canada, 
gik det op for ham, hvor meget Karen Blixen egentlig 
var inspireret af Søren Kierkegaard, og hvor mange 
temaer, de havde til fælles.

”Jeg kunne se, at de begge var meget optaget af, hvor-
dan man bliver ”sig selv” og af forskellene og lighe-
derne mellem kønnene,” fortæller han.

Derfor besluttede han sig for at udforme et forsk-
nings-projekt, der kort og godt handlede om at af-
dække Søren Kierkegaards indflydelse på Karen 
Blixens forfatterskab. Kierkegaard og Blixen udgør 
sammen med H. C. Andersen de tre store danske for-
fattere, som har indskrevet sig i den vestlige kanon, 
og blandt andet derfor skriver han da også sin ph.d. 
på engelsk. Blixen er nemlig ikke kun en stor dansk 
forfatter, hun er i absolut verdensklasse, mener Mads 
Bunch:

”Jeg synes, det er spændende at se, hvordan Karen 
Blixen, som måske også er den største kvindelige for-
fatter, der nogensinde har levet, forholdt sig til sin 
landsmand Kierkegaards tænkning. Både Kierkegaard 
og Blixen er radikale i deres udtryk og tænkning og 
indgår i et paradigme, man kunne kalde skandinavisk 
radikalisme, hvor individualisme og køn undersø-
ges på ofte grænseoverskridende måder og inden for 

nogle formmæssige rammer, der er helt nyskabende 
og radikale i deres udtryk”.

 Her tænker Mads Bunch især på Kierkegaards 
pseu-donymer og hans prosaagtige måde at skrive 
filosofi på og på Blixens stilistisk set arkaiske, men 
narrativt set super sofistikerede, upålidelige tredje-
personsfortællinger, hvor hun med sine maskespil og 
illusionsopstillinger trækker på Kierkegaards skjulte 
måde at skrive på. Og en af de største opdagelser, 
Mads Bunch foreløbig har gjort sig på feltet, har 
været den helt særlige måde, hvorpå Blixen inddrager 
Kierkegaard i sine værker. Det gør hun altid polemisk, 
det vil altså sige, når hun har noget at sige imod ham:

”Blixen udformer sin polemik mod Kierkegaard som 
subtile, ofte skjulte modfortællinger, hvor hun på 
snedig vis vender tingene på hovedet.”

 Det har indtil videre været alment kendt i 
Blixen-forskningen, at Blixens sidste lange fortælling, 
Ehrengard, var en modfortælling til Kierkegaards 
Forførerens Dagbog, men Mads Bunchs forskning 
har yderligere påvist, at hendes tidlige fortælling 
Karneval, der først blev udgivet i 1975, er en mod-
fortælling til In vino veritas fra Stadier på Livets Vei 
(1845). Herudover har han også opdaget, at Digteren 
fra Syv fantastiske fortælllinger (1934) er en skjult re-
plik til Kierkegaards Gjentagelsen fra 1843, mens for-
tællingen desuden er bygget op omkring og leger med 
den berømte Kierkegaard-sætning, der siger ”digter 
bliver man ved den pige, man ikke fik”.

af cHRIStIna yHman kaaRSbeRg

foto: PRIvat

En af de mere skæve opdagelser på feltet gjorde Mads 
Bunch sig, da han for nogle år siden genlæste Blixens 
Ehrengard, en fortælling, han ellers havde læst mange 
gange før.

”Her opdagede jeg, at fortælleren i de sidste linjer 
hentyder til det forhold, at goethe var jomfru, indtil 
han som 39-årig på en rejse til Italien for første gang 
oplevede fysisk seksualitet. I Ehrengard viser denne 
inforUrsmation sig at spille en meget vigtig rolle for 

fortolkningen af fortællingen, fordi oplysningen til-
hører den kategori, som Poul Behrendt kalder ”en 
hemmelig note”, dvs. et stykke information, som ikke 
kan udledes af teksten, men kun af konteksten, og 
som, når den først opdages, ændrer hele ens syn på 
begivenhederne i fortællingen på radikal vis.”

 Da først Mads Bunch opdagede Ehrengards 
hemmelige note, forstod han, hvorfor den ene af de 
to hovedpersoner, den store kunstner J. W. Cazotte, 
pludselig rødmer i fortællingens sidste scene. Og 
han forstod, hvordan den kvindelige hovedperson, 
Ehrengard, på snedig vis forfører Cazotte ved at 
benytte den viden, som hun, som den eneste i hi-
storien, har regnet ud: Cazotte er - som virkelighe-
dens goethe - jomfru. Den tolkning af novellaen er 
ingen kommet frem til før nu, og i løbet af 2013 vil 
artiklen om Ehrengard blive publiceret i tidsskriftet 
Scandinavian Studies.
 Denne legen skjul med læseren, som i høj grad 
har været en inspiration fra Blixens berømte lands-
mand, Søren Kierkegaard, har gjort det til en udfor-
dring at læse og skrive om dem begge – men også så 
meget desto mere spændende, mener Mads Bunch.

Det bedste ved hele 
forløbet har været, at 

jeg gennem længere 
tid har fået lov til at forholde 

mig til – og leve med – to af de 
største forfattere og tænkere, 

verdenshistorien nogensinde har 
produceret.

“

Hvad forskes der egentlig i på InSS lige 
nu? Læs med her og få et indblik i to ph.d-
stipendiaters aktuelle forskningsarbejde.

* en artikelafhandling er bygget op som en samling fagvidenskalige artikler suppleret af et baggrundskapitel. reading Blixen in the 

light of kierkegaard består af tre separate artikler og et ca. 100 siders baggrundskapitel.
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”Mit projekt har transmogriffet sig et utal af gange, 
før det endelig størknede,” fortæller ph.d-stipendiat 
Susanne Kemp, hvis projekt overordnet set hand-
ler om dansk poesi i 00’erne med fokus på de tre 
store kvindelige lyrikere Pia Juul, Mette Moestrup 
og Ursula Andkjær Olsen. I dag har projektet fundet 
sin form, og Susanne Kemp arbejder særligt med den 
dobbelte sprogholdning, der kommer til udtryk i de 
tre forfatteres tekster. Et tema, hun anser for at være 
generationens varemærke, og som hun tror, vil blive 
ét af de aspekter vi vil komme til at bruge til at be-
skrive lyrikken i 00’erne med i fremtiden.

“Den dobbelte sprogholdning er den samtidighed af 
det helt konkrete og det billedlige, som fx kommer af 
de tre digteres brug af sange, reklamer og ordsprog og 
andre former for sprog i den idiomatiske genre. De 
erstatter troper, metaforer osv., som er stort set fra-
værende i den nye lyrik. Den dobbelte sprogholdning 
vælger ikke side i forhold til realplan og abstrakt plan, 
men lader begge dele være tilstede på én gang.”
Her nævner hun som eksempel de fragmenter, der 
optræder under overskriften “Sandt / Falsk” i Mette 
Moestrups digtsamling Kingsize fra 2006:

“Moestrup skriver fx ”Blåøjethed er en slags racisme”. 
Her spiller hun både på den konkrete betydning af, 
hvad blåøjethed er og på den billedlige, som er den, 
vi for det meste bruger. At være blåøjet er konkret at 
være etnisk hvid, og vi forstår som regel racisme som 
noget, etniske europæere bedriver. I abstrakt forstand 
er blåøjethed at være dum,” forklarer Susanne Kemp 
og fortsætter: “Der udspiller sig altså to spor i denne 
poesi, som kan siges at være en ny måde at bedrive 
poetisk sprog på. Det er det jeg arbejder med.”

– Hvorfor er det relevant at forske i netop dit emne?

”Hvis vi går ud fra, at det overhovedet er relevant 
at forske i litteratur, hvilket jeg går ud fra, vi gør i 
Reception: Der er mange grunde til, at det er rele-
vant. For det første fordi der ikke er ret mange, der 
forsker i poesi i det hele taget og slet ikke i ny poesi. 
For det andet fordi det brænder ret meget på hos 
d’damer – de er fundamentalt gode digtere. For det 
tredje er den helt nye litteratur ofte det, der optager 
litteraturstuderende mest, men det er selvsagt ikke 
den allernyeste litteratur, der er skrevet mest om. Så 
vil man læse om fx Juul, Moestrup og Andkjær er man 

”Det bedste ved hele forløbet har været, at jeg gennem 
længere tid har fået lov til at forholde mig til – og leve 
med – to af de største forfattere og tænkere, verdens-
historien nogensinde har produceret. Jeg er specielt 
interesseret i de eksistentielle aspekter af deres tænk-
ning, fx skismaet individ/samfundsnorm og i spørgs-
målet om, hvordan man bliver ”sig selv”, det man kal-
der individuation, og i deres begavede og ofte overra-
skende skildringer af de to køn, som jeg synes, jeg kan 
bruge til at danne mig mit eget syn på verden og det liv 
jeg lever.”

i høj grad henvist til korte anmeldelser og få artikler.”

En af de helt basale ting, som Susanne Kemp godt kan 
lide ved hver dag at forske i sit emne, er, at de tekster, 
hun arbejder med, er helt elementært sjove. Men der 
er også andre fordele, mener hun:

”Jeg synes, det er fedt, at man kan ”komme til”, fordi 
der ikke er lavet ret meget forskning i den helt nye 
poesi. Men det er også det værste – for der er ikke ret 
meget at læne sig op ad.”

Pia Juul, Mette Moestrup og Ursula Andkjær Olsen er 
alle kendt for at være stilistisk meget bevidste digtere, 
og en af Susanne Kemps største opdagelser på feltet 
indtil nu, har da også været succesoplevelsen, når det 
er lykkedes at sætte ord på formeksperimenterne.

”Mine tre digtere gør noget mærkeligt og spændende 
med sproget, og jeg har opdaget, at man rent faktisk 
godt kan beskrive, hvad de gør.”

– Hvad har været den måske mindst relevante, men 
mest skæve eller pudsige opdagelse?

”Forskning er meget lidt pudsige og skæve opdagel-
ser, det er mestendels hårdt skrivebordsarbejde og 
riven sig i håret. Man er glad, når man har en dag, 
hvor man rent faktisk opdager noget. Anekdoterne 
kan I hente hos Lars Bukdahl”.

cHRIStIna yHman kaaRSbeRg (f. 1985) er spe-
cialestuderende på Dansk og redaktør på Reception.

Man er glad, når man 
har en dag, hvor man 

rent faktisk opdager noget.

“

”det bRændeR Ret meget På HoS d’dameR”
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kroppen mellem 
kanter og grænser

Helle Helles prosaroman Hus og Hjem (1999) er vel-
opdyrket i skandinavisk litteratur- og receptionshi-
storie og er, ud over at være forfatterens gennem-
brudsroman, også anført som et af hovedværkerne 
inden for det, der defineres som dansk minimalrea-
lisme (Hansen 2002, Knudsen 2002 m.fl.). Romanen 
handler om den 30-årige Anne, som flytter tilbage 
til den fødeby, hun som ung brutalt løsrives fra, da 
hun mister sine forældre og flytter over til sin mo-
ster i København. Romanen tematiserer i dobbelt 
forstand hovedpersonen Annes projekt, der går på 
at skabe et hjem. Det rækker dels bagud i tid mod 
et traume og en sorg, som viser sig ubearbejdet, dels 
fremad mod det hjem, som det nyligt indflyttede hus 
skal ende med at blive. Den tilsyneladende banale 
hjemkomst-/hjemskabelsesfortælling er konstrueret 
gennem en ganske genkendelig ramme: En havneby 
med betoning af det landsbyagtige, centreret om-
kring Annes hus, et gammelt hus ”med sjæl”. Herfra 

introduceres en række identificerbare topografiske 
punkter: kirken og præsteboligen, hvor den interes-
sante nabo, Jens, bor. På den anden side huset, hvor 
det ældre ægtepar bor; veninden Anitas hus, som 
ligger i et nyere parcelhuskvarter, blomsterbutik-
ken, hvor den anden barndomsveninde Charlotte 
arbejder, byen med dens butikker og endelig, men 
ganske væsentligt for romanens udsigelse, en række 
”flugtlinjer” ud til naturområder, hav og menneske- 
og boligtomme områder. Til trods for at romanen 
henviser til et konkret sted, er dette træk ved ro-
manen i større eller mindre grad blevet ignoreret af 
receptionshistorien. 

Det, jeg ønsker med denne analyse, er at tage fat 
i det topografiske materiale i Hus og Hjem og bruge 
dette til at undersøge forholdet mellem huset på den 
ene side, og hovedpersonens jagt efter at skabe et 
hjem på den anden. 

Med en stedsfænomenologisk læsning ønsker jeg 

 
En stedsfænomenologisk læsning af Helle 
Helles Hus og Hjem 

Af METTE MECHLENbORG

Steder og omgivelser har afgørende betydning for, hvordan vi bliver 
til dem, vi er. Det kan man se i Helle Helles ”Hus og hjem”, som denne 
artikel drejer sig om, hvor fortælleren, Anne, indimellem overlader 
fortællegerningen til de steder, hvor hun ind- og udfolder sig. Steder 
sætter grænser og kanter. De forankrer vores væren i verden. 
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at afløse denne stræben efter at skabe mening i ro-
manens sporadisk og ofte divergerende udsagn med 
en læsning efter væren. Hvordan er hovedpersonens 
kropslige subjekt konstrueret, og hvordan spiller det 
ind i romanens stedserfaringer af huset, landsbyen 
og naturen og de grænser, der markerer overgangen 
fra det ene til det andet? Og hvordan hænger de to-
pologiske grænser og grænsedragninger sammen 
med læserens adgang til hovedpersonernes følelses-
liv og tanker?

Det er min tese, at en sådan læsning efter roma-
nens stedserfaring kan supplere de mange analyser, 
der ser romanen som en overgang mellem forfat-
terens tidligere stramme, fragmentariske noveller 
i kortprosagenren, hvor sprogets selvreferentialitet 
dominerer, til de senere værker fra ”randområdet”, 
hvor perifere eksistenser fra den kulturelle og socialt 
stigmatiserede del af samfundet er i fokus, og hvor 
en stram litterær realisme synes at være kendeteg-
nende.  I alle tilfælde synes mange af disse analyser 
at kredse om, hvordan og med hvilken betydning, 
romanen, som litteraten Per Krogh Hansen opsum-
merer, arbejder mod ”en nedre grænse for, hvor lidt 
man kan tillade sig at lade læseren nøjes med, uden 
at betydningsdannelsen sættes ud af drift, og uden 
at den realistiske modus undermineres.” (2002: 501).

For at underbygge en sådan læsning sætter jeg 
fokus på romanens topo-fænomenologiske mate-
riale og effekten af dette for læseroplevelsen. Det 
gør jeg ved at inddrage nyere stedsteori fra det, der 
beskrives som `den spatiale vending inden for hu-
manvidenskaben ,́ bl.a. den franske litterat Bertrand 
Westphals geocriticism. Real and imagined spaces 
(2011), Paul Rodaways værk om sansernes geografi 
(1994) og stedsfænomenologen Edward Caseys re-
fleksioner om stedserfaringer (2002, 2005). Særligt 
Caseys forståelse af den æstetiske stedserfaring som 
en begivenhed er særlig vigtig for min læsning af 
Hus og Hjem. Desuden inddrager jeg fænomenolo-
giske teoretikere som Mark Johnson (1990), David 
Seamon (1980), Merleau-Ponty, Deleuze m.fl.

DISKREPANS MELLEM STEDSbESKRIvELSE 
OG STEDSERfARING

Annes hus er centralt i Hus og Hjem, og dét er 
således genstand for hjemskabelsesprocessen og 
det meste af Annes aktivitet. Typemæssigt har vi 
at gøre med et ældre hus i to etager i byens histori-
ske center, placeret op ad kirken og med ”masser af 
sjæl”, som Anita påpeger, hvad der ikke gør sig gæl-
dende for det typiske parcelhus, hun selv bor i sam-
men med sin mand og deres barn og hund (1999:97). 
Haven omkring Annes hus er tilvokset med buske 
og træer, havebordet er rustet, og lågen knirker, 

og man har som læser en klar fornemmelse af, at 
vi har at gøre med et ældre, romantisk hus, mulig-
vis en murermestervilla, selvom dette ikke nævnes. 
Huset er tydeligt forankret i et levende, pulserende 
og alsidigt minisamfund. Fra soveværelset på før-
ste sal kan Anne f.eks. høre konfirmanderne synge 
inde i præsteboligen, skolebørnene gå forbi ude på 
vejen, og færgerne tude nede i havnen. Huset ligger 
i et område med forskellighed, mangfoldige funk-
tioner og mangfoldigt socialt liv. Der er yderligere 
markeringer af  omkringliggende natur og hav, men 
samtidig et handelscentrum med torv og butikker i 
cykelafstand fra Annes hus. Referencerne til histo-
riske bygninger og funktioner (kirken, skolen, byen 
og den gamle havneindustri) er, både på mikro- og 
makroplan, med til at tegne det spatiale miljø i ro-
manen og give det en atmosfære af landsbyidyl og 
historisk forankring, som ville gøre enhver ejen-
domssælger varm i pungen, hvis der var tale om en 
boligannonce.

Samtidig er den konsekvente summen af lyde og 
aktivitet i skolen, i kirken og fra havnen med til at 
underbygge forestillingen om, at vi har at gøre med 
et levende, historisk miljø, som (endnu) ikke er for-
faldet til kulisse for storbymenneskets drøm om 
landsbyen. Noget som underbygges af de mange 
generøse beskrivelser fra Annes gå- og cykelture, 
og hendes altid registrerende beskrivelser af butik-
ker, torve, ruter og topografiske nedslag på hen-
des vej rundt i romanens univers. Benævnelsen af 
København som en by, der ligger i acceptabel køreaf-
stand, er også med til at definere romanens rum og 
referentialitet. Fordi København samtidig associeres 
med et form for centrum, man kan vælge til og fra, 
og som synes at repræsentere en anden form for ur-
banitet og frihed (som især tiltaler singleveninden 
Charlotte), iværksætter romanen selv en slags mod-
stilling mellem storbyen og den lille provinsby, som 
igen får betydning for Annes hjemkomstfortælling, 
og, som jeg senere vil eksemplificere, har at gøre 
med to forskellige kulturelt-sociologiske steder. 

Nok er den globale, senmoderne verden til stede 
i form af frisører, caféer og indkøbscentre, men 
disse beskrives aldrig som aktører i et transnatio-
nalt netværk af kapitalisme, men som integrerede 
lokale elementer i byens organisme.  Eksempelvis 
noterer Anne, at den lokale frisør på byens torv er 
lukket, og at der i stedet er åbnet en café, som har 
”røde glasskåle rundt om på bordene,” og ”[k]unstig 
efeu ... i ranker ned ad loftet” (1999:26). Men det bli-
ver aldrig til mere end antydningen af en kritik, for 
som i lignende tilfælde omfavner Anne det nye uden 
større refleksion og ender med at spørge, om caféen 
sælger ud af det almuekøkkentøj, hun finder bagerst 

i lokalet (ibid). Samme regel gør sig gældende, da 
Anne registrerer, at apotekets facade er blevet re-
noveret, men det giver ikke anledning til yderligere 
kommentarer, andet end det minder hende om, at 
det ”stadig [er] sæson for C-vitamin” (1999:26). Anne 
registrerer, at stedet har forandret sig, men accepte-
rer disse forandringer som en del af tidens bundet-
hed til stedet.

Stedsbeskrivelserne stemmer overens med en 
”behersket, impressionistisk, stilistisk sans for loka-
liteternes særpræg”, som Jørn Erslev Andersen for-
binder med provinskunsten, og som ifølge ham har 
en dobbeltfunktion, idet den ”bevarer lokalpræget” 
og samtidig ”bringer den ud over sig selv og ind i en 
række litterære virkeligheder”, hvor den danner bag-
grundsscene for almenmenneskelige fortællinger 
om godt og skidt, mest skidt, som han konstaterer 
(2006:6-7). I Hus og Hjems tilfælde er den litterære 
kulisse nok ”kantet” og i kontrast til København, 
men det er tvivlsomt, om den har den samme form 
for ”usminkethed” (Andersen 2006:7), som de to 
herrer identificerer som typisk for den litterære pro-
vins. I hvert fald ikke, når det gælder romanens spa-
tiale centrum.

Det er ikke tilfældigt, at Annes hus er placeret 
mellem kirken på den ene side og naboparret Svend 
og Ellen på den anden, mens de resterende huse på 
vejen forbliver ubeskrevne. Over for kirken, der står 
som et symbol på troen og evigheden, inkarnerer 

det gamle ægtepar landsbyens sociale historie og 
hukommelse. De er de første til at byde Anne vel-
kommen og indenfor i deres hus. De kender til de 
fleste beboeres gøren og laden og er bekendt med 
tidligere relationer og historier, som kan være med 
til at sætte aktuelle begivenheder i et nuanceret lys. 
Men akkurat som kirken, som Anne – eller andre i 
hendes omgangskreds – ikke bruger til en forank-
ring af deres religion, forbliver også Svend og Ellen 
en rekvisit fra en historisk forgangen tid, og ikke 
tegn på et gemeinschaft i traditionel forstand, hvor 
sammenholdet er bygget på gensidig og tæt respekt 
for hinanden i et hierarkisk fastlåst, men trygt so-
cialt system, jf. Ferdinand Tönnies skelnen mellem 
genmeinschaft og gesellschaft; den før-moderne lil-
leby og den moderne storby.  Det er i eksempler som 
disse, romanen viser sin ambivalens i forhold til den 
lokale kulisse, den selv præsenterer. 

Når det kommer til stykket, kan Ellen alligevel 
ikke huske Annes forældre, men tager igen og igen 
fejl af moderens hårfarve og højde, forældrenes syg-
domsforløb og adressen, hvor de har boet. Heller 
ikke en gammel skolekammerat, som Anne giver 
sig til kende overfor, erindrer, hvem hun er, og hun 
må erkende, at som tegn, er hun lige så malplace-
ret i byen som sine forældre. Anne henviser her til, 
hvordan forældrene altid talte om at flytte, men al-
drig gjorde noget ved det, og hvordan hendes mor 
ofte sad i køkkenet med overfrakke på, som om hun 
altid var på vej et andet sted hen, noget Anne direkte 
associerer med moderens følelse af utilfredshed 
med livet (1999:81). Anne må da også til sin ærgrelse 
konstatere, at forældrene ikke ”var ... glade, og de 
havde ingen venner. De døde bare, og der er fandme 
ingen andre end mig, der kan huske, hvordan de så 
ud” (1999:52,111). Selv relationen til hendes gamle 
barndomsveninder synes at være præget af distance 
og manglende fortrolighed, bl.a. fordi hun, som an-
tydet, ikke altid er ærlig i sin kommunikation med 
dem. De taler godt nok sammen, men der synes ikke 
at blive knyttet intime bånd.  F.eks. forsøger Anne 
at forpurre et potentielt forhold mellem Charlotte 
og præsten, Jens, måske af jalousi. De synes at spille 
rollen som veninder, fordi de nu engang er placeret i 
en relation, der kræver det af dem, snarere end reelt 
at være fortrolige med hinanden.

Selv præsten Jens, som i et traditionelt gemein-
schaft ville udgøre et naturligt centrum for tvivl-
spørgsmål og trøst, og som burde signalere tro-
skab og kærlighed, ”virker slet ikke” som en rigtig 
præst, som Anne konstaterer (1999:167). Han taler 
også hellere om Annes smukke øjne end om gud 
(1999:105), har affærer med forskellige kvinder, med 
hvem han ikke intenderer at indgå ægteskab, og ser 

referencerne til 
historiske bygninger 
og funktioner 

(kirken, skolen, byen og 
den gamle havneindustri) 
er, både på mikro- og 
makroplan, med til at tegne 
det spatiale miljø i romanen 
og give det en atmosfære 
af landsbyidyl og historisk 
forankring, som der ville 
gøre enhver ejendomsmægler 
varm i pungen, hvis der var 
tale om boligannonce.

“
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i det hele taget pragmatisk på sit eget liv og sine livs-
valg (199:196). Hermed bliver han, ligesom  Ellen og 
Svend, også et tegn på fravær: Kulissen er rigtig, rol-
lerne defineret, men effekten udebliver. Af samme 
grund skal man, konkluderer Anne, ”have gode 
øjne” for at se, hvem der egentlig er ”interessante 
mennesker”, når det kommer til stykket. Implicit, at 
det ikke alene er tegnets umiddelbare fremtoning, 
der bærer indholdet (1999:35).

Med fokus på romanens mise-en-scène kan man 
allerede her øjne den kløft mellem kulisse og ind-
hold, som romanen arbejder ud fra, dvs. mellem en 
umiddelbart autentisk, unik og lokal-historisk litte-
rær (provins)kulisse, sådan som Andersen/Frandsen 
identificerer den, og en fragmenteret og lukket sen-
moderne bevidsthed på fortællerplanet, som udhu-
ler de tegn, kulissen selv konstruerer. Men, som al-
lerede nævnt, så forbliver denne uoverensstemmelse 
stort set kun antydet romanen igennem, bl.a. fordi 
vi som læsere kun sporadisk inddrages på det re-
fleksive og følelsesmæssige plan. Flytter vi fokus fra 
(det inkonsekvente) meningsniveau til det fænome-
nologisk-sensoriske niveau, er sagen dog en anden. 
Lige så drilsk forventningsuindfriet romanen leger 
med sin læsers begær efter mening på det narrative 
plan, lige så sensorisk, kropslig og mangfoldig er 
identifikationen på det litterære-fænomenologiske 
niveau. Her er ikke så meget tale om, hvorvidt de 
topologiske referencer konstituerer en (u)trovær-
dig scene, men at Anne som litterær figur funderes 
i sanselighed.

DEN SPATIALE KROP
generelt for Anne er, at hun hviler i en altid nærvæ-
rende og sansende krop. Når Anne sover i sofaen, 
får vi at vide, at den er trang, og at hun vågner op 
og tror, hun ligger og sover på en gren (1999:121). 
Sammen med Anne registrerer vi gruset under de 
høje hæle foran kirken, der knaser, når hun går, 
og fornemmer lugten af røg i næsen, selvom Anne 
ikke kan få øje på en skorsten i nærheden (1999:57). 
Vi mærker den tætte atmosfære i den lune bil, som 
har stået i solen og som må være varm at sætte sig 
ind i (1999:125), og vi erfarer kontrasten mellem den 
syrlige myntesorbet og den søde chokoladecreme, 
som Anne har lavet til middagen før byfesten, og 
som kommer til at blande sig med den bitter-søde 
scene, der udspiller sig omkring bordet (1999:146-
147). Mængden og variationen af disse sensoriske 
informationer er betragtelige og tegner omridset af 
Annes krop, som i særdeleshed er til stede og som 
hverken er fragmenteret eller manipulerende. 

Ifølge stedsfænomenologen Edward Caseys teori 
er disse sensoriske informationer ikke kun med 

til at tegne billedet af Anne og det underspillede 
drama, som sker omkring hende og i hende, men i 
lige så høj grad med til at danne det ståsted, hvor-
fra vi som læsere træder ind i hendes verden og ind 
i hendes følelses- og tankeliv. Casey bygger sin per-
formative stedsteori op i en række filosofisk-fæno-
menologiske tekster, som har kunsten og kartogra-
fien som privilegeret omdrejningspunkt. Lige som 
den franske litterat Bertrand Westpal (2012) mener 
Casey, at kunsten har en særlig evne til at formidle 
menneskets fundamentale stedsbundethed. Det 
skyldes kunstværkets iboende dobbeltkontrakt mel-
lem værkets repræsentative og performative dimen-
sion, som han pointerer, er to sider af samme sag. Et 
værk kan på den ene side stå for og stå i stedet for, 
siger han. Som noget, der ”står for” henviser værket 
til sig selv som tegn eller repræsentation, altså en 
semiologisk enhed, som kan afkodes af den kvikke 
læser. Som noget, der ”står i stedet for” er værket et 
sanseligt objekt, der præsenterer noget sanseligt, 
virkeligt, og må modtages som et sådant. Værket 
kan altså ikke udelukkende forstås som en repræ-
sentation af et givent, reelt sted; det bliver ligeledes 
til sit eget sted. Det skyldes kunstens evne til ”re-
implacement”. Virkelighedens sted er

”... taken up in the representation that both 
stands for this place and stands in for it. In this way, 
place is at once signified and reinstated, reinstated-
as-signified, assigned in an [artwork] that represents 
it. Place is not replicated but transmuted in the 

work. It is also re-placed, given a place of its own – a 
place to the second power that is none other than its 
own place in the very place of another. If this is still 
a matter of representation, it does not occur as re-
presentation, but re-implacement, that is, by means 
of finding another place in the [artwork] that repre-
sents it.” (2002:19).

Mængden og 
variationen af 
disse sensoriske 

informationer er betragtelige 
og tegner omridset af Annes 
krop, som i særdeleshed 
er til stede og som 
hverken er fragmenteret 
eller manipulerende. 

Her er altså ikke tale om et nyt sted, men om 
et fornyet sted. Forbindelsen til det oprindelige 
sted, det reelle, faktiske sted, går igennem værkets 
evne til at repræsentere steder på sine egne præ-
misser. Casey kalder da også det æstetiske sted for 
”a place to the second power”, implicit forstået, at 
denne anden magt er kunstens, ikke virkelighedens 
(2002:31).  

Læser vi Annes perceptioner som en form for 

re-implacement, er det tydeligt, at den er med til 
at gøre den spatiale kontekst tredimensional på en 
måde, som afslører en næsten ubevidst omgang med 
stedet og rummet. Vi er sammen med Anne i den 
trange sofa med benene, der sover. I den varme bil 
med solen, der står ind af bilvinduet, og i de ubeha-
gelige høje sko foran kirken. Med en tavs ubesværet-
hed appellerer romanen til læserens egne virtuelle 
sanser, dennes evne til at aktivere sin egen tilstede-
værelse i værket gennem Annes vedvarende, repeti-
tive perceptioner af store og små hverdagsritualer og 
kropslige indtryk og registreringer. Bl.a. tilskyndet 
af det faktum, at Anne ud over utallige indgående 
passager, hvor naturen og vejret beskrives sanseligt, 
stort set kun bevæger sig rundt på gåben eller cykel, 
aldrig i kollektive transportmidler eller parrets fæl-
les bil.

KROPSSUbJEKTET
Denne stille, men dominerede mise-en-scène i ro-
manen arbejder ud fra en forestilling om kroppens 
forankring i hverdagsrummet gennem ”automatic, 
typically unconscious, operations that require no 
effort”, som Mark Johnson siger i The Bodily Basis 
of Meaning, Imagination and Reason (1990). Johnson 
omtaler, hvad David Seamon uddyber med den fran-
ske fænomenologs Merleau-Pontys idé om ’the bo-
dy-subject’, krop-subjektet (1980). Med Seamons ord 
er her tale om:

”..the inherent capacity of the body to direct be-
haviors of the person intelligently, and thus func-
tion as a special kind of subject which expresses 

itself in a preconscious way usually described by 
such words as ‘automatic’, ‘habitual’, ‘involuntary’ 
and ‘mechanical’(1980:155). 

Når kropssubjektet, ifølge Merleau-Ponty, er før-
bevidst, betyder det ikke, at her er tale om en pas-
siv krop, blot at kropssubjektet arbejder ud fra spa-
tiale stimuli og kognition, som ikke er umiddelbar 
– eller kun svært – tilgængelig for bevidstheden. Når 
den så alligevel er tilgængelig i denne roman, er det 
fordi den knytter sig til Annes hjemskabelsesprojekt 
og det faktum, at Annes krop netop endnu ikke har 
forankret sig i de rutiner, vaner og aktiviteter, som 
udgør kropssubjektets ”habitual nature of everyday 
moments”, den ubemærkede kropslige forankring, 
som kun den fænomenologiske fortrolighed med 
ting og rum kan give (Seamon 1980:152-153, se også 
Rodaway 1994 om haptisk geografi). I det perspek-
tiv kan romanen læses som en præ-refleksiv gen-
givelse af et menneskes etablering i en ny by og et 
nyt hus. Rutinerne har endnu ikke indfundet sig, og 
hverdagen forekommer usammenhængende og som 
genstand for en demonstrativ opmærksomhed, som 
ikke var nødvendig, hvis disse rutiner og vaner alle-
rede var kørt i system. På dette niveau er sanseop-
levelserne med til at binde, ikke forbinde, romanen 
til et sted, men i en så nedtonet stil, at det næsten 
foregår i ubemærkethed. 

Når vi taler sanselighed og kropssubjekt, er det 
ganske påfaldende, at de spatiale sansestimuli synes 
langt mere varierede, polyfone og kropsligt nuance-
rede, jo længere vi kommer væk fra huset og lands-
bykulissen med dens tætte, meningsdirrende ord-
knaphed og indelukkethed. Her viger den koncise, 
registrerende stil tilbage for et væld af haptiske (dvs. 
berøringssansen), taktile og polysansende informa-
tioner, som i modsætning til det egentlige plot bi-
drager med en næsten ”overdetermination” af ro og 
sammenhængskraft. Bl.a. fordi vi ud over angivelsen 
af det litterære kropssubjekt – og stedet for værkets 
genplacering – får et utal af anvisninger, som er med 
til at præcisere en specifik placering i repræsenta-
tionens fornyede sted med præpositioner som ”dér”, 
”bagved”, ”ud af landevejen efter skolen”, ”til venstre 
ser vi”, osv. Derfor er vi som læsere også helt med, 
da Anne beder Anders se på den udsigt, hun forbin-
der med ordet ’horisont’. Her formår hun rent fak-
tisk at kommunikere, hvad hun mener. Også selvom 
Anders anfægter, at det nok ikke er ’horisont’ som 
begreb, der er det mest korrekte ordvalg.

Således synes intimiteten, som Anders og Anne 
har svært ved at etablere i huset, at have bedre mu-
ligheder for at indtræffe spontant på deres ture uden 
for byen, i skoven og ved stranden. Ligesom den gen-
findes i Annes ture på egen hånd. I disse flugtlinjer 

[Huset] spiller en 
væsentlig rolle 
i kontrasten 

mellem de præ-lingvistiske 
naturoplevelser og de 
sproglige betydningshuller.
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ud af huset er sproget troværdigt i forhold til det 
skildrede. Der ligger ikke noget mellem linjerne, 
der er ingen sprækker eller meningsforskydelser i 
sproget eller mellem replikkerne, ingen uoverens-
stemmelser mellem fortæller og fortalt tid, som kan 
pådrage sig opmærksomhed.  Kun en sansende krop, 
som mærker. Det er også i disse passager, romanen 
er mest generøs med sine sansestimuli, som her i en 
af romanens længere passager, hvor Anne og Anders 
er taget en tur i skoven: 

“Efter landsbyen kan vi se skoven brede sig i 
begge retninger. Vejen kløver den midtover, og vi 
kører et stykke ind og sætter cyklerne fra os op ad 
nogle tømmerstabler. Vi tager plastikposen med os 
og går ind på en sti. Den stillestående luft mellem 
træerne får sveden til at løbe, og jeg tørrer mig i an-
sigtet med et stykke køkkenrulle og drikker noget 
vand. 

Det yderste af skoven består mest af grantræer. 
Skovbunden er dækket af nåle, og nogle store my-
retuer tårner sig op mellem granerne. Der er ikke 
meget sollys, der slipper herind. Vi går forbi gran-
skoven og videre ind i bøgeskoven, indtil vi finder en 
lysning, hvor vi kan spise. 

Det er Anders, der har smurt madpakken. Han 
rækker mig en sandwich med skinke og soltørrede 
tomater, og han åbner en flaske hvidvin, som vi 
drikker af papkrus. Den er stadig kølig. 

Da vi har spist, lægger vi os ned. Det brænder i 
mit ansigt. Anders lægger sin arm omkring mig 
og kilder mig med et strå på panden. Jeg ryster mit 
hoved og lader det falde tilbage, tungt. Han kysser 
mig, og vi kan høre fuglene synge og en svag blæst 
i træernes kroner og ellers intet. Vi ligger tæt op ad 
hinanden, og jeg lytter, indtil lydene skiftevis for-
svinder og kommer igen, og så falder jeg i søvn.” 
(1999: 180 -181). 

Er romanens hovedpointe, at verden ikke kan 
formidles gennem sproglige udsagn, men netop må 
leve med sprogets manglende evne til at præcisere, 
så er det præcis, hvad sproget gør, når det kommer 
til disse topo-poetiske og sensoriske angivelser af 
den ydre, fysiske virkelighed. Når beskrivelserne af 
naturen, lyde, lugte, vind og vejr, forekommer an-
derledes troværdige og ligetil end det intrigante og 
manipulerende spil, som Anne ellers er karakterise-
ret ved, så er det, fordi virkelighedens materialitet 
trænger igennem teksten. Som i nævnte refererede 
scene, hvor Anders og Anne er i skoven, forsvinder 
replikker, monologer og refleksioner, som uundvær-
ligt må have ledsaget denne tur i skoven. Spørgsmål 
om hvilken vej Anne og Anders skal tage, hvor de 
skal sætte sig og spise, og måske en latter, da Anders 
kilder Anne med et strå, er vi helt afskåret fra at få 

indblik i. Til gengæld sænker romanens mise-en-
scène os ned på et næsten præ-lingvistisk niveau, 
hvor der er fuld skrue på de sanselige effekter: var-
men, som får Anne til at svede, mørket mellem træ-
erne, hvor solen knapt får adgang, den kølige hvid-
vin, som må virke sval i heden, den knasende skov-
bund, når de lægger sig ned og med lukkede øjne 
svinger frem og tilbage mellem vågen og sovende 
tilstand, kun beskrevet gennem fuglenes lyde. 

I dette lingvistiske ”hul” i romanen indtræffer en 
ro og en meningstavshed, som står i stærk kontrast 
til det egentlige narrative forløb, der er centreret 
om huset. Frederik Tygstrup og Karen-Margrethe 
Simonsen kalder huller som disse for ’litterære tab-
leauer’: ”scenes, situations, tableaux, and images 
that are no longer obviously subordinated to a nar-
rative chain”, siger de, men som synes at generere 
mening alene, fordi her er tale om ”an autonomous 
efield of aesthetic composition” (2004:204). Deres 
pointe er, at i disse tableauer ophører den topologi-
ske præsentation med at være beskrivende og derved 
at fungere som en kontekst til plottet, men må i ste-
det anskues som isolerede enheder med egen dybere 
mening: “Something is framed, underlined, discon-
nected from the context, and for that reason alone 
it seems to insist on a deeper meaning” (2004:206).

I modsætning til romanens generelle fortæl-
lerforløb forekommer disse steder  - eller tableauer 
- både afvigende, men også frisættende, idet der 
ikke overlades noget til læserens egen fortolkning. 
Når effekten af denne sanselighed ”stretch towards 
us and even go under us”, som Casey siger (2002:22), 
så er det, fordi denne stedserfaring netop ikke ude-
lukkende er forbeholdt fortællersynsvinklen, men 
sidder som en affekt, dvs. en reaktion hos læseren, 
romanen igennem og antyder en dyb fortrolighed og 
kærlighed til det skildrede sted, som er uafhængigt 
af det egentlige narrative forløb, men dog ikke upå-
virket af det. Vi kan f.eks. ikke vide med sikkerhed, 
om det er Anne, som fortællerinstans, der beskriver 
vejen ud til skoven, eller om det er den implicitte 
forfatterstemme, der her tager over med informa-
tioner, der vidner om et indgående kendskab til de-
taljer: ”..vi kører igennem en landsby, der består af 
nogle få huse og en branddam. Et af husene tilhø-
rer den lokale vognmand, og to af hans minibusser 
holder parkeret klods op ad hinanden i indkørslen. 
Han sidder i forhaven sammen med sin familie, og 
Anders hilser på dem, da vi kører forbi.” (1999:180).

Hvordan ved Anne, at det er den lokale vogn-
mand, der bor her? Og hvordan ved hun, at det er 
hans familiemedlemmer, han sidder sammen med 
i forhaven, og ikke besøgende venner? Det er små 
detaljer som disse, der åbner romanen op for en 

stedsfænomenologisk forankring, der overskrider  
fortællerens autoritet og gør romanen til en steds-
beskrivelse, der fremstår så præsent, fortroligt og 
erfaret, at her snarere er tale om skildringen af en 
indre erfaring. Dvs. her er tale om en topopoetisk 
sandhed, hvor værket skildrer et givent sted i sin 
essens, jf. Casey (2002). Dvs. som indlevet, sanset 
erfaring.

I modsætning til Tygstrup og Simonsen mener 
jeg af samme grund ikke, at disse tableauer skal ses 
som isolerede scener, løsrevet fra det narrative for-
løb. Snarere mener jeg, at det er disse indre steds-
oplevelser, der underbygger plottet og giver læse-
ren fornemmelse af fravær og malplacering, som 
fornemmes på det rent narrative niveau, og som 
forstærkes omkring scenerne i huset og landsbymil-

jøet. For Annes krop er ikke kun til stede i naturo-
plevelserne, men også i de utallige hverdagsbeskri-
velser, dagligdagsrutiner og omgang med huset og 
rummet. Det er bare en anden indlevet arkitektur og 
stedserfaring, der her er på spil, og som i modsæt-
ning til den frie og varierede sanselighed, der præger 
naturbeskrivelserne, sættes i kontrast til den affekt, 
det lukkede og narrative sprog har. Beskrivelserne af 
de gøremål og pligter, der knytter sig til Annes hus 
– fra fuglebakken, der mangler brød, sneen, der skal 
skovles, havebordet, der skal renses, blomster, der 
skal plantes og ordnes, og birketræet, som måske 
kan bære lyskæder til jul – er med til at italesætte 
det som en organisme, der skal plejes og have om-
sorg. Derfor er huset også et sted, hvor Anne trans-
formerer nogle af de tanker og følelser, vi ikke får 
indblik i, en relation mellem hende og huset.  Anne 
er ikke blot i gang med at skabe et  hjem, hun ska-
ber også en fortælling om sig selv. I det perspektiv 

kommer de præ-lingvistiske betydningshuller til at 
stå i kontrast til et betydningsspækket sprog, der 
peger på et indre liv, som vi ikke nødvendigvis får 
adgang til. 

GRæNSER OG KANTER
Som antydet spiller huset en væsentlig rolle i kon-
trasten mellem de præ-lingvistiske naturoplevelser 
og de sproglige betydningshuller. Ikke fordi jeg som 
sådan plæderer for en semiotisk læsning, men det er 
min påstand, at romanen indbyder til at læse resten 
af romanens topografi som steder, hvor perception, 
effekt og stimuli blandes sammen. Romanen benyt-
ter, ifølge min læsning, sin egen litterære arkitek-
tur til at illudere, hvor og hvornår Anne, som vores 
stedsfænomenologiske punkt, holder noget uden for 
vores viden. 

I et stedsfænomenologisk perspektiv er kanter 
og grænser med til at definere fortællingens rum, 
ud fra en antagelse om, at tid og rum er uadskil-
lelige (Casey 1993, Westphal 2011 m.fl. ). I “Taking 
Bachelard from the instant to the edge” (2008) spør-
ger Casey, om det er muligt at sammenligne “the 
instance of time” med “an edge in space?”, og svarer 
selv positivt ved at sammenligne kanter (borders) 
og grænser (boundaries) med forskellige former for 
temporale angivelser. Hans pointe er, at det tem-
porale “nu” (fra Bachelard) har ækvivalente træk 
med spatiale fænomener, og at det temporale “nu” 
ikke kan forstås uden at det sættes i relation til den 
konkret-stedslige kontekst, den finder sted i, og om-
vendt: grænser og kanter kan ikke krydses, uden 
at de implicerer tid.  Med andre ord: Der er i ”nu” 
altid tale om en grænse eller en kant, der krydses. 
Spørgsmålet er så, hvad der kendetegner kantens 
”nu” og grænsens ”nu”.

Ifølge Casey kan grænser forstås som forskel-
lige former for begyndelser i form af overskridel-
ser. grænsen ligger “at the beginning of an event 
to which they rise, intentionally or not; the event 
emerges from the movement through the boundary 
[grænse] and describes what happens on the other 
side.” Kanter, derimod, ”closes down such a begin-
ning by stopping discouraging the new from occur-
ring” (2008:9-10). Forstået således, at mens grænser 
markerer mulige overgange fra en begivenhed til en 
anden, så er kanten anderledes definitiv og besidder 
ikke de egenskaber, der gør det muligt at forudse 
eller fornemme, hvad der sker på den anden side. Det 
er kantens natur og funktion. Det betyder ikke, at 
kanter ikke kan overskrides eller bliver overskredet, 
men de har en anden essentiel funktion end græn-
sen. Casey nævner selv et eksempel med illegale 
mexicanske immigranter, for hvem grænsen til USA 

...det er min 
påstand, at 
romanen indbyder 

til at læse resten af romanens 
topografi som steder, 
hvor perception, effekt og 
stimuli blandes sammen. 
Her bruger romanen med 
andre ord sit kropssubjekt 
i et semiotisk ærinde. 
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forekommer som en kant, der ideologisk, psykisk 
og fysisk er vanskelig at overskride, og som først og 
fremmest optræder som en kant [border] inde i dem 
selv. For en gennemsnitlig, amerikansk statsborger 
er grænsen fra Mexico til USA blot en grænse, der 
angiver et skel mellem to nationer. Statsborgeren 
kan uhindret, og i hvert fald uden anstrengelser og 
sved, passere grænsen, lægge begivenheder i Mexico 
bag sig og fortsætte sin tur og fortælling i sit hjem-
land. For den illegale immigrant markerer grænsen, 
at noget lukker sig definitivt bag dem.

Med denne udvidede forståelse af kanter og 
grænser er det muligt at se, hvordan romanen angi-
ver faktiske topologiske grænser og kulturelle, nor-
mative skel i én og samme beskrivelse, og derved til-
lægger huset og landsbyen en kulturel overbygning, 
som er fraværende i flugtlinjerne. Som topologiske 
angivelser er her tale om almindelige, konventionel-
le grænser, mens det på det indholdsmæssige niveau 
drejer sig om betydningsfulde kulturelle og narra-
tive kanter. 

DEN INDRE fORSTAD
I en læsning efter kanter og grænser tiltrækker sær-
ligt to forhold min opmærksomhed: For det første 
romanens repetition af enkelte, egentlig banale 
hændelser, som pga. gentagelsen stritter op over 
det rent deskriptive niveau, og som derfor bør til-
trække den topo-fænomenologiske interesserede 
læsers opmærksomhed. De utallige angivelser af 
vinduet til soveværelset på første sal, som vender ud 
mod præsteboligen, som åbnes, lukkes, klaprer eller 
som bruges til spionage af nabohuset, er eksempler 
på disse banale hændelser, som falder uden for ka-
tegorien af ”habitual nature of everyday moments” 
(jf. Seamon). Akkurat som gentagne scener med kat-
ten og hoveddøren, som dukker op flere gange, og 
beskrives som låst, ulåst eller åben, illustrerer, at 
disse hverdagselementer inden for tekstens univers 
måske tillægges en betydning, der overskrider det 
rent topo-fænomenologiske. De bliver med andre 
ord betydningsbærende for romanens plot og peger 
på husets kulturelle overbygning, dvs. dens rolle i 
romanen som meningsmarkør.

Om den slags signifikante hverdagselementer 
taler Roland Barthes (1964/2004). Hans pointe er, 
at hverdagshændelser som udgangspunkt er imma-
nente betydningsbærere, der ikke signalerer mere 
end det, de signalerer. Men så snart den samme 
hændelse (vinduet åbnes, lukkes, klaprer) gentages 
ud over det forventelige og logiske, er der grund til 
at tro, at den bærer en dybere, mere skjult betyd-
ning. gentagelsen giver hændelsen en betydning, 
der ligger ud over det rent referentielle.  Et eksempel 

på dette i romanen er naboens intimiderende, lov-
løse kat, som der gentagne gange refereres til, og 
som antyder, at det ikke kun er fysiske grænser, der 
overskrides, når den igen og igen bryder ind i hendes 
have, vælter skraldespande og skaber rod i det sen-
sible system, som Anne forsøger at manifestere. Det 

samme kan hævdes om soveværelsevinduet, hoved-
døren og den røde trappe ind til præsten. Disse til-
bagevendende beskrivelser af hverdagsbegivenheder, 
rekvisitter og gøremål tiltrækker læserens opmærk-
somhed, og binder – ikke adskiller – de topologiske 
beskrivelser sammen med romanens meningsdan-
nende niveau, dvs. subjektet til husets fysiske mate-
rialitet (Vacher 2010).

Således er romanens brug af grænser og kanter 
både med til at underbygge den topologiske scene, 
men samtidig markerer den med sin minimale fæ-
nomenologiske semiotik, hvor vi som læsere nægtes 
adgang. Her fungerer husets arkitektur som sprog-
lige kanter, der lukker sig om fortællersubjektets 
hemmelige indre liv og derved udelukker os som 
læsere.

Naboens kat er en af de første hverdagsbegiven-
heder, der skitseres i Hus og Hjem, og den er i høj 
grad forbundet med grænsedragning, eller måske 
manglen på samme. Første gang vi møder den, er 
Anne gået i haven for at lægge gammelt brød til fug-
lene, men haven er allerede blevet invaderet af kat-
ten, som ligger på lur under trillebøren og får bille-
det af den snehvide og uberørte have til at forvandle 
sig til et potentielt blodigt drama på liv og død. Anne 

når romanen i 
flere sætnings-
konstruktioner går 

fra en beskrivelse af interiøret 
i Anitas parcelhus til farven på 
aftenhimlen og projektørerne 
på den nærliggende station, 
så handler det om, hvor 
sammenfiltret natur og kultur 
er, og hvor vanskeligt det er at 
skelne det ene fra det andet – 
også for vores hovedperson. 

kaster snebolde efter den, og den flygter gennem et 
hul i hegnet til præstegården og kommer derved til 
at forvarsle, hvor det egentlige drama kommer til at 
foregå (1999. 20-21). Anne forsøger gentagne gange 
at holde katten ude fra sin have og går endda ind 
til Ellen og Svend og beder dem om at kontrollere 
deres grænseløse kat, hvilket de naturligvis ikke kan 
(1999:36-37 ). Annes reaktion er en overdrivelse og 
peger på, at det måske ikke er husets fysiske græn-
ser, der skal opretholdes, men en indre kant, som 
tilsyneladende allerede på dette tidlige tidspunkt i 
romanen volder Anne kvaler.

Det fremgår af et andet eksempel, nemlig sove-
værelsesvinduet, som vender ud mod præsteboligen, 
og som ligeledes kan læses som en af disse dob-
belte grænsemarkeringer. I en scene, hvor Anders 
er hjemme på besøg, og Anne er begyndt at fatte 
interesse for den unge præst, bemærker hun, at vin-
duet ikke er lukket. Hun beder Anders om at være 
mere påpasselig, men han affærdiger hende og argu-
menterer for, at soveværelsevinduet ikke som sådan 
udgør en risiko for indbrud. Men det er ikke ind-
brud, Anne frygter, men det ikke-eksisterende, fa-
retruende andet, der ligger på den anden side. Dette 
artikuleres ikke, Anne informerer ikke om sin angst, 
men indvender, at det åbne vindue får dørene til at 
smække i huset (1999:47). Hvad Anders opfatter som 
en grænse, er for Anne en kant, der for alt i verden 
må opretholdes. Sproget er med til at fastholde det 

usigelige på den anden side af denne kant, som hun 
dog igen og igen drages imod som en mexicaner dra-
ges mod det forjættede USA.

Da Anne, også forholdsvis tidligt i romanen, har 
låst sig ude – måske selvforskyldt – finder Anders 
hende forfrossen og forkommen i haven (1999: 38-
40). Han bebrejder hende for ikke at have søgt ly for 

snevejret hos naboerne, hun lyver og siger, de ikke 
var hjemme, selv om hun – og læseren – ved, at det 
rent faktisk ikke er sandt. Anne har ikke været ovre 
og banke på hos Ellen og Svend, som, vi forinden 
har erfaret, er hjemme. Hun har til gengæld forsøgt 
at råbe Jens op på den anden side af hegnet, men er 
blevet besvaret af en kvindestemme, der beretter, 
at han ikke er hjemme. Hvad dette møde med ”den 
anden kvinde”, formentlig Ingrid, som vi senere får 
at vide, at Jens har haft en affære med, betyder for 
Anne, gives der intet indblik i. Men det er den erfa-
ring, som gør hende handlingslammet, og som re-
sulterer i, at hun – ifølge egen beretning – befinder 
sig så længe i den kolde, vinterhvide have, at hendes 
knoer gør ondt (1999: 39). Hun er tilsyneladende 
ikke bare låst ude af huset, men låst ”ude af sig selv” 
og befinder sig i et ingenmandsland, hvor hun ikke 
er i stand til at tænke klart eller reagere rationelt. 

Scenen med Anne uden for døren skal ses i rela-
tion til det forudgående og første intime møde mel-
lem Anne og præsten (1999: 26-31). Anne er af Svend 
blevet formanet om, at hun skal skovle sne væk fra 
sit fortov, og her kommer Jens ud til hende. Efter en 
kort samtale går de hjem til ham. Anne bemærker, at 
trappen op til hans hus er rød, en information som 
vi får gentaget flere gange, og som ikke tilfældigt 
er romanens eneste gennemgående farveangivelse, 
hvis vi ser bort fra blomster og flora, som beskrives 
i utallige, varierede former. Til forskel for den spi-
rende fauna i Annes have, i buketter hun erhverver 
sig og som motiv på det puslespil, hun forgæves for-
søger at lægge sammen med Jens (1999:102), og som 
generelt kan ses som en metafor for det smukkes 
forgængelighed, så er den røde farve på trappen an-
derledes konnoteret med den lidenskab, Jens vækker 
i Anne. Det er også her på trappen, de har deres før-
ste intime samtale, og Jens stiller hende spørgsmål 
om hendes fortid og følelsesliv, som ellers kun i frag-
menter afsløres. Da hun går tilbage til sit hus, op-
dager hun, at hun har ”efterladt døren ulåst” (1999: 
31). Hun er åben og ubevæbnet. Da hun dagen efter 
kommer hjem fra et besøg hos Jens, hvor de ”deler 
en flaske vin og griner meget,” har hun åbenbart fået 
mod på at gå i gang med den hjemskabelse, som el-
lers forhales grusomt gennem romanen, og hun ”får 
hængt en hylde op på badeværelset” (1999:31). Af 
samme grund får bemærkningen om, at Jens bevæ-
ger sig hjemmevant på trappen, også en anden be-
tydning end den tolkning, der går på dennotations-
planet alene, og som refererer til, at det er hans trap-
pe (1999:83). Trappen peger samtidig frem mod det 
sidste og mest åbenhjertige og artikulerede møde 
med Jens, hvor Anne fortæller ham, at det, de even-
tuelt har sammen, ikke skal være, at deres relation 

Således er romanens 
brug af grænser og 
kanter både med 
til at underbygge 

den topologiske scene, men 
samtidig markerer den med sin 
minimale fænomenologiske 
semiotik, hvor vi som 
læsere nægtes adgang. 

“

“
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herfra er definitivt brudt (1999: 155-159). Det antyde-
de forhold, som måske, måske ikke, har fået Anne til 
at overveje at gå fra hus og hjem (titlen!), manes de-
monstrativt til jorden allerede på vej over til præste-
boligen midt om natten, efter en våd middag, hvor 
Anne, i stedet for at gå med Anders, Anita og hendes 
mand og Charlotte til den årlige byfest, demonstra-
tivt ”låser døren og gemmer nøglen på det sædvan-
lige sted under en mursten lige bag porten,” og ra-
tionelt beslutter at (gen)etablere den indre kant, som 
hun har været så nær ved at tippe ud over (1999: 155). 
Herfra er der ikke flere angivelser af spontant ulå-
ste eller bevidst låste døre. Eneste antydning af en 
åbning illustreres i endnu en soveværelsescene, hvor 
Anne, nogenlunde genforenet med Anders, lader en 
bemærkning falde om, at ”Vi sover stadig med åbent 
vindue, og der er meget stille udenfor” (1999: 186). 
Det lille ”og” mellem de to informationer, frem for 
”men”, som både på det fortællende og det fortalte 
plan burde give bedre mening, kommer derfor til at 
markere endnu en sprække i teksten, som den for-
tolkende læser inviteres til at lægge sin egen fantasi 
i. Man drages mod dette ”og” som i stedet for at pege 
på sammenhængen mellem det åbne vindue og  de 
varme sommernætter, bliver en afgrundsdyb spræk-
ke af fortolkningsmuligheder. 

Det er eksempler som disse, der danner belæg 
for at læse huset som andet og mere end blot et ro-
mantisk stykke arkitektur i en landsbykulisse, men 
en i romanen og Anne indbygget indre arkitektur, 
som igen og igen lukker sig om det indre liv, i form 
af et autoritært og undertrykkende sprog. Herved 
udtrykker romanen helt ud i formen, hvordan huset 
ikke kan adskilles fra ”et indre hus”, og fra konstante 
forhandlinger mellem drømme, længsler, forpligtel-
ser og frihed, dvs. en kulturel-moralsk arkitektur.

STEDERNES SPOR I TEKSTEN
Min pointe er, at det perciperede niveau i romanen 
er en særlig sensibilitet over for huset, som på for-
skellig vis rager op over det perciperede niveau og 
ind i det konciperede, dvs. det meningsskabende ni-
veau. Det gør huset via grænser og grænsedragnin-
ger, der bliver mere dominerende, desto længere vi 
bevæger os ind på det private område og ind i hjem-
met, og som omslutter Anne i form af en markeret 
kant, hvorfra alting begynder at skride.  

Er naturen frisættende og huset, med sin disci-
plinering af Annes tanker og følelsesliv, hæmmende, 
så er det også netop i overgangen mellem den frie 
natur og det kultiverede hus, at romanens antydede 
temaer kommer til udtryk. Når romanen i flere sæt-
ningskonstruktioner går fra en beskrivelse af interi-
øret i Anitas parcelhus til farven på aftenhimlen og 

projektørerne på den nærliggende station, så hand-
ler det om, hvor sammenfiltret natur og kultur er, og 
hvor vanskeligt det er at skelne det ene fra det andet 
– også for vores hovedperson (1999:14). Det er også 
her, at romanens stedsfænomenologiske dimension 
viser sig vigtig for romanens udsigelse og mening, og 
her romanen bygger bro mellem sted og litteratur.
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kangerlussuaq: orbs 2013
af jeSSIe kLeeman

Verden er omsluttet af xnetågen
lyser i orbs om natten
om dagen

Eller er det de enorme snekrystaller
der lige viser sig
foran klipperne
her ved fjeldenes endestation
stenene og frosten fra min næse

Her går fødderne glad
med
de store tæer og de lange farvede klø’r
i patent shellac
excuse me, vi har længe brugt lak i vores skindbenklæder
so much for the value of money
og kultur er just ikke foreign currency
siger de

Håret når ned
slæber sig
som frosne snegle
og så rejser det sig om ryggen
op over hovedet
står op
som søjler

Det er ulige klippet som Haags tårne
sproget der kun eksisterer som qablrrrqblurrrrblaam’situt oqaluttut

Ansigtet
kommer til hovedet
som i en bøn vedvarende
må jeg
må jeg

må jeg være her?
I Kangerlussuaq
og i åndernes korthårede turister
i xneen

junidansen

Så! er de excellerende nationaldragters parade
på skønjomfruer der blinker til gammeldanske hvidklædte munke
i statens tjeneste

vi stiller op og synger salmer
Så! Javel, for vi er røde med mange farver
Og! Vi er hvide men så kun hvide

ja 
jo 
juni

Vi er nok så grønlandske som tibetanerne
som, skal vi sige
japanerne, men ikke som kineserne

Eller hovsa
vi er sgu også danske og norske og islandske
Vi med alle farverne i juni

Men åbenbart ikke
i huden, vi er da trolde, småfolk, jätter og qivittoq’er

Det ligger i sproget, så hvad med dansen i Bruxelles
og rytmen i juni og så tager vi dem og
æder dem i
juni
før den nat du ved i 

juni

[oqaluttut er grønlandsk for “de taler”]

jeSSIe kLeemann (f. 1959) er en grønlandsk digter og performance-
kunstner, der bor og arbejder i København. 
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rAffInereT fInSk 
SAMfunDSkrITIk

”Jeg ankommer til jeres dør som Mr. Smith. ‘Som’ 
betyder, at Smith ikke er mit navn. Men for klar-
heds skyld vil jeg fremover benytte det navn om mig 
selv, Smith.” Med de ord møder læseren første gang 
Mr. Smith, der er bogens hovedperson og gennem-
gående fortæller. Han er en mand uden tilknytning 
til andre mennesker eller steder og altid klar til at 
drage videre: ”Jeg er som penge, jeg har intet fæd-
reland.” Han lever af at løse problemer for folk, om 
end det er uklart, hvilken type problemer der egent-
lig er tale om, og præcis, hvordan han løser dem? 
Dog fortæller han, at han ”... sommetider må påvirke 
begivenhedernes gang med tilbagevirkende kraft og 
skrive historien om ...,” et udsagn, der mystificerer 
mere end forklarer. For hvem er han? Og hvem er så 
almægtig, at han kan skrive historien om?
 Mr. Smith tumler også med egne problemer. 
Bl.a. har han fundet et gammelt, gulnet stykke 
papir, et afslag fra forlaget WSOY (samme forlag 
som Mr. Smith er udkommet på) - blandt de få ting, 
som han har arvet fra sin farfar Hr. Schmidt. Af af-
slaget fremgår det, at Hr. Schmidt har indsendt et 
romanmanuskript med titlen ”Sort og Rødt”, og Mr. 

Smith har nu sat sig for at finde dette manuskript, 
fordi han tror, at det kan give ham nøglen til at for-
stå sin farfar og dermed sig selv.
Smith ved, at farfaren bliver født i Sankt Petersborg 
i slutningen af 1800-tallet, og at han vokser op i 
Viipuri (det nuværende Vyborg i Rusland). Han lever 
det meste af sit liv på Det Karelske Næs (området 
mellem Finske Bugt og Ladogasøen), ind til han i 
1936 forlader sin familie. Herefter kender ingen til 
hans videre færd. Dog ved Smith, at han dør under 
uklare omstændigheder i 1939. Således, i forsøget på 
at finde det indtil nu ukendte manuskript, opsporer 
Mr. Smith efterkommerne af Hr. Schmidts naboer 
i Viipuri, og dette leder ham til forfatteren Erkka 
Torro.

fORfATTERROLLEN I fORANDRING
Erkka Torro er en desillusioneret, folkelig forfat-
ter, som har mange læsere og bliver oversat til flere 
sprog, men som ikke anerkendes af den litterære 
elite. Han har skrevet romanen ”Sort og rødt”, og 
Mr. Smith tror derfor, at han har læst farfarens ma-
nuskript af samme navn. Det benægter Torro dog, 

En bog skal indeholde enten en forbrydelse eller et plot. Helst begge 
dele. Det mener i hvert fald hovedpersonen i Juha Seppäläs roman Mr. 
Smith (2012). Men Seppälä selv gør lige det modsatte, og han sætter 
sin læser på hårdt arbejde, når han ubesværet springer mellem fortid 
og nutid og inddrager personer uden en åbenlys plads i fortællingen. 
Således bliver handlingen blot et påskud for at diskutere og belyse 
temaer som pengenes magt, finlands historie og den moderne forfatter.

Om Juha Seppäläs Mr. Smith

Af SIRI NORDbORG MøLLER

til trods for at farfarens ma-
nuskript senere bliver fun-
det under nedrivningen af 
Torros gamle sauna.
Mødet med Torro  bliver 
yderligere til en metareflek-
teret diskussion af litteratur 
og den nutidige forfatter-
rolle. Mr. Smith gør sig såle-
des betragtninger over den 
moderne forfatter og den-
nes virke, og han hævder 
bl.a., at den moderne forfat-
ter skal være i kontakt med 
sine læsere hele tiden, han 
skal kunne svare på spørgs-
mål, og han skal kunne for-
klare sine bøger for læseren. 
Og Hr. Schmidt, Mr. Smiths 
farfar, mener faktisk slet 
ikke, at læserne er interes-
serede i selve litteraturen:
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gentagelse af den økonomiske krise i begyndelsen 
af 1900-tallet. Hr. Schmidt funderer over verdens-
markedets opståen i slutningen af 1800-tallet. De 
kalder sig begge to ved et navn, som ikke er deres 
rigtige navn. Hr. Schmidt fortæller bl.a., at hans far 
ændrede slægtsnavnet til et mere finskklingende 
navn på dagen for 100-året for filosoffen, politike-
ren og finskhedsforkæmperen J. V. Snellmans fødsel 
i maj 1906. En finsk version af Schmidt kunne være 
Seppälä, eftersom det finske ord ‘seppä’ betyder 
‘smed’. Måske er det denne tredje Mr. Smith, der 
indimellem dukker op som en art alvidende fortæl-
ler. Et eksempel på dette er, når Mr. Smith fortæller 
forfatteren Erkka Torro, at han vil blive kontaktet af 
Erno Manninen. Her bryder en stemme ind og siger: 

Lad være med at udgive noget for tit, også selvom 
du mister markedsandele på det. De kan ikke 
lide, at du udgiver noget. De hader hver eneste 
bog, du har skrevet. De synes, det er noget rod, 
som de er tvunget til at forsøge at få styr på. De 
er tvunget til at forsøge at sige noget om det.

Læserne er altså, ifølge Hr. Schmidt, mere interes-
serede i tilblivelsen af bogen. De vil gerne følge med 
via de sociale medier, og samtidig går de meget op 
i forfatterens person. Ja, der er ligefrem status i at 
være forfatter. Men folk er bange for litteraturen - 
den er ubegribelig og uforudsigelig  og kræver for-
dybelse. Det er med andre ord ikke længere nok 
at skrive bøger, en forfatter skal i lige så høj grad 
kunne markedsføre sine bøger, udlægge dem for 
sine læsere, samt kunne markedsføre sig selv. 
 Denne tematik ses også i Anja Snellmans 
roman Ivana B. (Siltala, 2012) om en ældre forfat-
ters harme over en yngre bloggers hurtige vej til 
stjernestatus. Snellman tilhører samme forfatter-
generation som Seppälä, og det er interessant, at de 
begge føler behov for at overveje og kritisere denne 
udvikling, hvor hårdt benarbejde og fordybelse til-
syneladende overhales af branding og personlig 
markedsføring.

DEN DIGITALE REvOLUTION 
OG fINANSKRISEN I USA
Mr. Smith opsøger også den pensionerede chefre-
daktør Orvo Manninen, og derigennem præsen-
teres vi for Manninens søn Erno Manninen. Erno 
Manninen har ikke nogen direkte kontakt til Mr. 
Smith, men vi følger ham alligevel i USA, hvor han 
løber maraton og arbejder med at udvikle indhold til 
smartphones - også selvom han føler sig for gammel 
til at forstå den generation, ”... der ikke kunne skelne 
en avis fra en bog, et levende billede fra musik eller 
grafik fra animation. Den generation, som bar hele 
verden i sin lomme.” 
 Ved at placere Erno Manninen i USA får 
Seppälä således lejlighed til at gå helt tæt på kon-
sekvenserne af den digitale revolution og den nu-
værende finanskrise. Manninen møder fx også 

poolrenseren Donald Southbrook, som Manninen i 
sit stille sind kalder Equity. Southbrook er et af de 
mange mennesker, der har måttet gå fra hus og hjem 
på grund af finanskrisen, og Manninen forsøger at 
snakke med ham, men får kun enstavelsessvar til-
bage. Han oplever, at deres forskellige økonomiske 
forhold stiller sig som en barriere imellem dem. Det 
bliver således et meget konkret eksempel på, hvor-
dan penge skaber skel og påvirker vores verden, og 
det er med til at understøtte romanens gennemgå-
ende kritik af kapitalismen.

KAPITALISMENS CYKLUS
Undervejs i sin søgen efter oplysninger om farfaren 
funderer Mr. Smith over kapitalismen, der fremstår 
som et centralt omdrejningspunkt gennem hele ro-
manen. Han gør sig således hele tiden betragtninger 
om penge, og hvordan de har indflydelse på menne-
sket og samfundet: 

Folk tror på kapitalismen, ligeså snart det er 
muligt for dem, lige så snart frugterne af den  
viser sig at være inden for rækkevidde. Det er 
deres dybeste væsen. Jeg elsker kapitalismen. Jeg 
elsker det, at den aldrig dør, at den lever evigt, 
ændrer form, men ikke forsvinder, ligesom 
energi. Hvis den ikke eksisterede, eksisterede jeg 
ikke. Der ville ikke eksistere nogen problemer.

For Mr. Smith at se, er penge det eneste mennesket 
lever for. Alle stræber efter at tjene penge, fordi 
penge giver frihed, men i realiteten er det kun meget 
få, der kan opnå den frihed, og som forstår at benyt-
te sig af den. Således mener Smith, at historien gen-
tager sig, mennesket bevæger sig fra den ene økono-
miske katastrofe til den anden, og det økonomiske 
system vil med sikkerhed bryde sammen, og deref-
ter vil kapitalismen med lige så usvigelig sikkerhed 
genopstå.
 Man kan spørge, hvorfor en finsk forfatter væl-
ger at skrive om finanskrisen i USA og kapitalismen 
i det hele taget. Det simple svar er vel, at krisen be-
rører os alle, og derfor må litteraturen nødvendigvis 
også beskæftige sig med den på et mere intellektu-
elt niveau. Ved at inddrage det historiske perspek-
tiv gennem Hr. Schmidt, undgår Seppälä, at emnet 
hurtigt mister sin aktualitet. I stedet fremstår bogen 
som et oplæg til overvejelse af, om vi kan gøre tin-
gene anderledes, eller om kapitalismen er indbygget 
i den menneskelige natur.

Mr. Smith og Hr. Schmidt belyser begge kapita-
lismen. Mr. Smith ser den i et historisk perspektiv, 
hvor den nuværende økonomiske krise blot er en 

en finsk version 
af Schmidt kunne 
være Seppälä, 

eftersom det finske ord 
‘seppä’ betyder ‘smed’.

folk tror på 
kapitalismen, 
ligeså snart det er 

muligt for dem, lige så snart 
frugterne af den  viser sig at 
være inden for rækkevidde.

”Her tog Mr. Smith ganske vist fejl: Erno Manninen 
kontaktede ikke Erkka Torro igen.” Denne stemme 
gør opmærksom på bogen som fiktion ved at obser-
vere udefra og kommentere teksten. Et andet greb, 
der gør bogen interessant, er, at Hr. Schmidt ved 
ting om nutiden og om sit barnebarn. Noget, der 
jo burde være umuligt, når han dør i 1939. Seppälä 
lader endda Hr. Schmidt og Mr. Smith mødes på 
trappen foran det finske parlament i Helsinki, hvor 
Mr. Smith forsøger at få svar på, hvorfor Hr. Schmidt 
forlader sin familie tilbage i 1936, men uden held. Vi 
møder også Rane. Rane er arbejdsmanden, der fin-
der Hr. Schmidts romanmanuskript under nedriv-
ningen af forfatteren Erkka Torros gamle sauna. Og 
det er Rane, der læser den første side af manuskrip-
tet, som ydermere er identisk med indledningen i 
det første afsnit af Mr. Smith, som fortælles af Hr. 
Schmidt. Således begynder man som læser at over-
veje, om afsnittene om Hr. Schmidt i virkeligheden 
er brudstykker af manuskriptet? Hvad er op og ned 
på teksten? Hvem er Mr. Smith og Hr. Schmidt, og 
hvad er deres ærinde? 
 Med Mr. Smith leverer Juha Seppälä en meget 
raffineret form for samfundskritik, hvor han tvinger 
læseren til at overveje, hvad det er for en verden, vi 
har skruet sammen. Romanen indeholder så mange 
lag, at man kan blive ved med at grave sig ned i tek-
sten og finde nye sammenhænge. Det, der ved før-
ste øjekast virker fragmentarisk, viser sig at være en 
sindrig komposition rig på litterære referencer og 
intellektuel substans. Seppäläs skrivestil er meget 
nøgtern og aforistisk, men samtidig skaber han især 
i de historiske afsnit om Det Karelske Næs nogle 
ganske fantastiske stemningsbilleder. Mr. Smith er 
en meget vedkommende og læseværdig roman.

Seppälä, Juha: Mr. Smith. WSOY, 2012, 279 sider

SIRI noRdboRg møLLeR (f. 1981) er cand.mag. 
i Finsk fra Københavns Universitet og oversætter af 
finsk litteratur.

juHA SePPÄlÄ
•	 født 1956.
•	 Uddannet cand.mag.
•	 bosat i Pori, finland
•	 debuterede i 1986 med novel-

lesamlingen torni (”tårnet”).
•	 Har skrevet over 20 vær-

ker, heriblandt romaner, 
noveller og hørespil.

•	 Har været indstillet til den 
mest prestigefyldte, finske lit-
teraturpris, finlandia-prisen, 
fire gange. Senest i 2012 med 
romanen mr. Smith.

•	 Har bl.a. modtaget kalevi 
jäntti-prisen (1988), Statsprisen 
for litteratur (2000) og 
Runeberg-prisen (2001).
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tiden laves på dansk.
 Vaage taler et sted om at gøre sig til den (eller 
de) sprogløses mund. Men kan man overhovedet 
tale (eller skrive) på vegne af en anden? Sådan kunne 
man spørge. Dog, spørgsmålet er i sammenhængen 
stillet forkert, for Vaages jegfortæller taler kun på 
vegne af sig selv. Datteren g lever uigenkaldeligt i et 
andet land, sprogligt, psykologisk og eksistentielt. 
Romanen er et forsøg på at nærme sig dette ukendte 
land gennem en kredsende og søgende dybdeboring, 
”en sofistikeret famlen”, for nu at bruge en norsk an-
melders rammende udtryk.

fORMEN OG SKRIfTEN
Teknisk betjener værket sig af korthuggede sæt-
ninger sat op i repeterende blokke, ofte spidset til i 
fritstående, aforistiske udsagn. Hertil kommer en 
suggererende, insisterende rytme og en tidsplan-
komposition, hvori forskellige bevidsthedslag til sta-
dighed veksler og blandes.

Skriftsproget er nynorsk, og den bærende sprog-
holdning må kaldes sammenbidt, insisterende 
enkel, med sætningskæder indledt med ”Jeg” eller 
ordnet som ranker af spørgsmål, lidt i stil med, hvad 
nogle måske vil kende fra Jon Fosses prosa, men 
her kombineret med respekt for sansede detaljer og 
dagliglivets realiteter, og med en pågående direkt-
hed, der får det til at fremstå, som om hvert afsnit 
ligesom må stammes og stødes frem – på samme tid 
hakkende og suverænt, i en skrift, som tydeligvis 
hele tiden har en masse at slås med.
 Det man ikke taler om, risikerer at forsvinde 
for én, skriver Lars Amund Vaage. Og det, som man 
ikke kan tale om, det kan man muligvis skrive om. 
Det at skrive er for ham basalt et udtryk for håb. 
At skrive om det mørkeste sorte bliver for ham at 

Brageprisen, der gerne anses for Norges fornemste 
litterære hædersbevisning, tildeltes 2012 forfatte-
ren Lars Amund Vaage (f. 1952) som tak for romanen 
Syngja (Oktober 2012). Den handler om en sprogløs 
autist, eller snarere om at være forælder, far, til et 
menneske med autisme. Bogen kalder på en dansk 
præsentation, dels fordi den er ægte og smuk, dels 
fordi den virker så forskellig fra, hvad der lige for 

opsøge og dyrke håbet, ud fra en grundtanke om, at 
det skjulte kan åbnes: Der findes ingen hemmelighe-
der. Der findes kun det skjulte. Det må lægges ud, til 
gennemsyn for alle.

fRA TvIvL TIL vISHED
Hvad bogen selv får lagt frem, er på det fjerneste 
datidsplan en historie om to unge mennesker, der 
forelsker sig og avler et barn i en kælderlejlighed i 
en by ved en fjord i det vestlige Norge. Hun studerer 
psykologi, han er buschauffør og nærer forfatter-
drømme. Da de bliver forældre, sidder de pludselig 
dér med en baby på skødet. En datter, der pludrer 

og ler og lader sig nusle, som småbørn nu gør, men 
som snart viser tegn på fjernhed og indelukket-
hed. Hendes smukke og rene ansigt stråler, fyldt af 
glæde, men hun er så sært bortvendt, som om hen-
des lys stråler indad eller væk. Snart melder tvivlen 
sig. Derefter kommer den lammende vished, erken-
delsen af, at ikke alt er, som det skal være. Hvorfor 
kom I ikke med hende noget før? spørger sundheds-
plejersken. I må da have forstået, at noget var rive-
galt. Barnet leger ikke, virker døvt eller tunghørt, og 
sproget, det skulle være kommet allerede for længe 
siden.
 Efter denne samtale bliver de henvist og bliver 
til en ”sag”. De gik ind på et kontor, og det var, hed-
der det så, ”som om vi aldrig kom helt ud igen”. Der 
er møder, hvor de og deres lille pige er samtaleem-
net. De befinder sig én gang for alle i det såkaldte 
hjælpeapparat. De sluses gennem børnehaver, sko-
ler og institutioner. De besøger lejre og aflastnings-
hjem. De tager på kurser, seminarer og forældremø-
der. Deltager i samarbejdsmøder og ansvarsgrup-
pemøder. Der udarbejdes papirer og opstilles planer 
for dage, uger og år.
 Romanen giver således et indblik i et forældre-
liv præget af nærmest uoverkommelige og uopfylde-
lige krav til struktur, planlægning og system – mest 
krævende, da adfærdsteorien og dermed også ad-
færdsterapien holder sit indtog – og lider nederlag:

Når g gjorde noget forkert, noget jeg ikke brød 
mig om, skulle jeg f.eks. ignorere det, ikke gøre 
noget væsen ud af det, for det var måske det, hun 
ville have, at jeg skulle hidse mig op. Hun ville 
drille mig, og så skulle jeg vende mig bort, lade 
som ingenting. Jeg skulle ikke, sådan blev det 
sagt, give negativ adfærd effekt.

Det man ikke taler 
om, risikerer at 
forsvinde for én 
Af ERIK SKYUM-NIELSEN

ILLUSTRATION Af HJøRDIS MARIA LONGvA

Bachs uroligt 
rolige Goldberg-
variationer kan 

formentlig stå som den musik, 
som tættest svarer til lars 
Amund vaages skriveteknik, 
til hans fintstemte, rytmiske 
præcision, til den sikre sans 
for det nøgne, nøgternt 
direkte og distinkte og til 
den lavmælte skrøbelighed 
i hans poetiske prosa.
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Problemet var, at dette var eller er umuligt. Og der-
for bliver Syngja en bog om afmagt og opgivne håb: 

Jeg havde håb om, at g skulle være som alle 
andre. Da jeg måtte opgive det håb, troede jeg, at 
hun skulle blive næsten i orden. Men det måtte 
jeg opgive. Så troede jeg, at hun ville komme 
sig. Det måtte jeg også opgive. Jeg troede, at 
hun så ville lære lidt. Jeg opgav det. Jeg mente, 
at jeg indså hendes problemer. Så troede jeg, at 
hun skulle leve godt, i tråd med sit væsen, i nær 
kontakt med venner og familie. At hun ville finde 
fred eller en slags lykke. Jeg ved ikke, om hun har 
fundet det. Jeg ved ikke, om hun kan klare den 
slags. Jeg ved så lidt om hende. Hvordan kan jeg 
så skrive?

Jamen, det kan han alligevel godt. – ”Et pip fra den 
mindste strube skal blive en kvidren over en eng,” 
lyder i romanen et citat fra en ældre norsk digter. Og 
med ord fra en anden, og yngre, konstateres det med 
fortrøstning: ”Ingenting går over jorden uden spor”. 
Det første citat respekterer bogen ved så at sige selv 
at ankomme til den sang, som titlen indvarsler, 
ved som sprogkunstværk selv at blive en sang. Og 
det andet realiserer Vaage ved som fortæller selv at 
træde i livets spor.

REJSE I UKENDT LAND 
Som romanen selv fortolker erindrings- og skri-
veprocessen, bliver den en rejse ind i et andet land. 
Vaage træder ind i områder af stoffet, hvor han ikke 
før har været med tanken. Han føler, at der åbner sig 
et nyt land, som egentlig var det gamle. Men gen-
nem rejsen ind i dette gamle bliver han selv på en 
måde ny:

Den, der ikke vil have på en hylde, kan skrive. 
Den, der ikke vil bo i en bås, kan skrive sit liv om. 
Den, som ikke vil være færdigudviklet, fastgroet, 
stiv, kan omforme sig selv i skrift. Han kan skabe 
sig selv om.

Passagen, som jeg gengiver her, omhandler jegfor-
tællerens tidligste år som forfatter. Men selv om han 
senere hen har fået erfaring og tyngde, har reflek-
sionen over det at skrive også gyldighed på moden-
hedsplanet og for det projekt, han nu er i gang med, 
og hvor skriften er blevet mere forpligtet, og dermed 
mere farlig:

Skriften er fremmed, streng, og jeg frygter den, 
frygter hvad jeg kan komme til at skrive, frygter 
det, som står der, det jeg har efterladt, at andre 

skal læse det, og se det, og se ind i det, dybere end 
jeg kunne, og således afsløre mig.

Men til gengæld kan skriften, viser det sig, få alt 
det med, som tale ikke kan bære. Den kan, fornem-
mer man, rumme det hele: kærlighed, afmagt, sang, 
sorg, smerte og håb. Ligesom den kan transformere 
erindringsstoffet, sådan at der pludselig åbnes for 
taknemmelighed og livsglæde trods stor smerte og 
sorg. Der går igennem Syngja en fuldt tonende ek-
sistentiel elegi, men også en stilfærdig taksigelsens 
sang i forsoning med, at livet blev som det blev.

UTOPIEN I ELEGIEN
I den artikelsamling, som Forlaget Oktober udsend-
te i 2012 i anledning af Lars Amund Vaages 60-års 
dag, skriver Jahn Thon, at de to vigtigste poler i for-
fatterskabet er sorgsangen og utopien. Romanerne 
handler, anskuet under ét, ”mer om smerte enn om 
glede. Innsikten bøkene hans kan gi, er mer av-
hengig av intensiteten i smertepunktene enn noe 
annet.” Men samtidig giver forfatterskabet aldrig 
slip på utopien, en forandrende og overskridende 
kraft, der oftest gemmer sig i normalitetens randzo-
ner og gerne er knyttet til kunst. ”Det utopiske ele-
mentet gir tyngde og fylde til elegien. Det som skjer 
og som har skjedd, må altid sees i lys av det som kan 
eller som kunne ha skjedd.” 
 Dette lader sig, nærmest rastløst, applicere på 
Syngja med dens konstante sving mellem afmagt 

og håb, smerte og taksigelsessang. Ligeledes sva-
rer romanen smukt på Ingmar Lemhagens iagtta-
gelser over musikkens funktion hos Vaage, der bag 
sig – udover bybuskørsel – har en skrinlagt karri-
ere som klassisk koncertpianist, og som i romanen 
Rubato fra 1995 spiller på ikke alene grieg, men 
også Bach, Beethoven og Chopin. Til fælles med 
Chopin har han forankringen i en folkelig kunstne-
risk tradition, et træk, der siger: fællesskab og kon-
tinuitet. Samtidig udfolder han ligesom Beethoven 
en voldsom modsætning til idyllen i form af en 

gennemspilning af det sorte og mørke i tilværelsen. 
Men med Bach genfinder han mønstre og strukturer 
– ikke i en harmonisk forløsning, men som former, 
der kan holde sammen på det, som er gået itu. Som 
altid går itu.
 Bachs uroligt-rolige goldberg-variationer kan 
formentlig stå som den musik, som tættest svarer 
til Lars Amund Vaages skriveteknik, til hans fint-
stemte, rytmiske præcision, til den sikre sans for det 
nøgne, nøgternt direkte og distinkte og til den lav-
mælte skrøbelighed i hans poetiske prosa. 
 Det skulle af det ovenstående gerne være frem-
gået, at Lars Amund Vaage med Syngja tager fat på 
et såre ømfindtligt og tabubelagt stof, men former 
det æstetisk på en måde, som forekommer værdig og 
rigtig. Han efterlader sin læser, som en norsk anmel-
der skrev, ”stille og indtryksøm”.
 Kunne en sådan roman skrives og udgives i 
Danmark? Jeg tillader mig at tvivle. Den for tiden 
herskende litterære mode hertillands er (med visse 
velgørende undtagelser) selvoptaget verdenssky. 
Smerteforskrækket og puerilt pjanket.

LITTERATUR
Lars Amund Vaage: Syngja. Forlaget Oktober, Oslo, 

2012. Citater fra romanen er oversat fra nynorsk 

af Erik Skyum-Nielsen.
Ingmar Lemhagen: ”Tastatur/klaviatur. Om tvil-

lingromanerna Rubato och Tangentane” & Jahn 
Holljen Thon: ”Den elegiske utopi”. Fra Hanne 
Bramness & Jahn Holljen Thon (red.): Vaage. 
Ti lesninger i LarsAmund Vaages forfatterskap. 
Forlaget Oktober, Oslo, 2012, hhv. s. 19-35 og s. 
75-104.

eRIk SkyUm-nIeLSen (f. 1952) er lektor ved 
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab 
på Københavns Universitet og litteraturkritiker på 
Dagbladet Information.
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reception #72
 “Mangen kraftig Mand” - læste han igen - “vil lægge sine Bén her i den fremmede Jord; mangt 
et ømt Moderhjerte vil faa det Budskab, der er tungest af alle. Men det maa være vor Trøst, at 
Ulykken vil ramme vor Fjende haardere og at langt flere Taarer ville fremkaldes i hans Hjem end 
i vort. gid Tilliden ikke maa blive gjort til Skamme, gid Modet maa blive lønnet, og gid mit næste 
Budskab maa lyde: Sejr. Jeg haaber det, vi haabe det alle; men Afgørelsen ligger i guds Haand.”
- Fra Herman Bangs Tine (1889)

Næste nummer af Reception handler om krig. Derfor holder vi dørene åbne for 
alt, der lugter af fædrelandsfølelse, islandske fejder, tabte slag ved møller, ry-
gende geværer, tapre soldater og modstandsbevægelse. Det kan være værklæsnin-
ger, interviews, akademiske fremstillinger, essays, features eller noget helt sjette 
– det eneste krav til indholdet er, at det handler om nordisk krigslitteratur. 

Reception #72 udkommer i begyndelsen af marts 2014.
Dit bidrag skal være redaktionen i hænde senest 1. november 2013. Bidrag samt 
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