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#73
Denne forpligtigelse over for verden anses som en
gennemgående tendens for en række af 2014’s yngre forfatterstemmer – stemmer, der i en overgang
blev samlet under betegnelsen ‘Generation Etik’.
I dette nummer af Reception ser vi med temaet ETIK nærmere på denne etiske drejning i nyere nordisk litteratur; med indblik i generationsdebatten fra det forgangne år, men også fra et bredere perspektiv med bidrag, der går til feltet fra andre
positioner.

Etik og litteratur handler ikke kun om, hvordan
etik manifesterer sig i den litterære tekst, men kan
også anskues som etiske spørgsmål i forbindelse med fx læsehandlingen. Vi bringer i dette nummer eksklusivt en dansk oversættelse af den engelske narratolog James Phelans Narrative Ethics (side
48), der opstiller fire positioner inden for narrativ
etik, hvor der, udover til det fortaltes etik, kan stilles spørgsmål til fortællerens, forfatterens og modtagerens etiske ansvar.

“Vi møder hver dag en politisk virkelighed, hvor Putin forbyder mennesker at vise deres homoseksuelle kærlighed, med
Irakkrigen og Utøya. Ikke at skrive politisk kan føles som en
sorg, som en forkælelse. Som at skrive til en virkelighed, der
er alt for langt væk fra den, vi lever i.” – Olga Ravn, Dagbladet
Information 28.02.2014.
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Læsehandlingen som etisk udfordring vil desuden
blive behandlet på side 27 af Anniken Greve, der
sætter fokus på læsehandlingens etik i forhold til
Holocaust-litteratur.

Vi er derfor også meget stolte af at kunne bringe
et skønlitterært bidrag af netop Athena Farrokhzad
i dette nummer af Reception. Herudover har vi
også glæden af at præsentere skønlitterære bidrag
fra tre aktuelle forfatterstemmer, der alle har gjort
sig bemærket i nyere nordisk litteratur, nemlig
Majse Aymo-Boot, Stine Pilgaard og Anne Helene
Guddal. Pilgaard bidrager med et uddrag af sin seneste roman Lejlighedssange, mens Aymo-Boot og
Guddals skønlitterære tekster for første gang ser
dagens lys i dette nummer.
Derudover kan du glæde dig til at komme i selskab
med Jens Blendstrup på side 62 og desuden få et
lille indblik i, hvad den travle mand har i kog i dette skrivende nu. Traditionen tro kan vi også præsentere flere flotte studenterbidrag og anmeldelser
af ny nordisk litteratur til sidst i nummeret.
Vi ønsker dig gode læseoplevelser med Reception
nr. 73.
				

			

Redaktionen
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LEDER

I artiklen “Autofiktion og det humane: Den etiske
drejning i dansk 2010’er litteratur” på side 98 nuancerer Mads Bunch og Louise Salling betegnelsen ‘Generation Etik’ ved at undersøge en række
danske værker i lyset af det autofiktive format, der
muliggør en kobling mellem personlig historie og
politiske og etiske spørgsmål af mere almengyldig
karakter.

Hvorvidt forfatteren har et etisk ansvar, har fyldt
megen litterær debat de seneste år. Ligeledes har
det været diskuteret, om vi kan hylde kunst og litteratur, selvom vi tager afstand fra forfatterens
overbevisninger. Men fokus kan også rettes mod
modtagerens, det være sig læserens og anmelderens, etiske ansvar i forhold til egen position og til
det at læse. “Hvor er mit herfra?”, “Hvorfra læses og
tales (der)?”, spørger Kamilla Löfström blandt andet
i sin indledende artikel om strukturel racisme og
racialisering med fokus på receptionen af en række
nordiske værker, såsom Athena Farrokhzads skønlitterære debut Vitsvit fra 2014.

“Do we really need another “creative” poem about
the way the sunlight is hitting your writing table?”
Sådan spurgte Kenneth Goldsmith engang, og svaret var (og er) naturligvis: “No.” Det har jeg længe
været enig med ham i. Men nu er jeg kommet frem
til, at vi alligevel behøvede endnu et kreativt digt
om ikke lige sollys, men så i det mindste lampelys
på den skrivendes bord:
I lyset fra skrivebordslampen
som er mere gult end dagslyset

Jeg kan
være

dit
spejl
I’ll be your mirror
Reflect what you are, in case
you don’t know
[…]
Let me stand to show
that you are blind
(Velvet Underground 1967)
AF KAMILLA LÖFSTRÖM
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Poesien
siger:

ser huden på min hånd grønlig ud,
og rødlig, med et gyldent skær.
Hvid er den ikke.
Væggen er hvid.
De brugte papirlommetørklæder
og de ubetalte regninger er hvide.
Min hånd har en anden farve. Farven har et navn.
Jeg lærte det da jeg var lille. Jeg brugte det
i børnehaven, i fritidsordningen,
når jeg skulle have fat i tussen
med den ubestemmelige lyserøde nuance
for at tegne en kødfuld arm ellet et ansigt:
Jeg skal bruge den hudfarvede.
Den tus kunne ikke bruges til andet.
(Sten-Knudsen 2013)

Digtet her er det første i Julie Sten-Knudsens digtsamling fra 2013 Atlanterhavet vokser. Det digt behøvede vi til at pege på ordet “hudfarvet”. Og så
behøvede vi åbenbart også at diskutere racialisering og strukturel racisme i litteraturkritikken,
det der også er blevet kaldt hvidhedsdebatten.
Helt kort blev den debat sat i gang, da den svenske digter og kritiker Athena Farrokhzad anmeldte digtsamlingen Yahya Hassan i Aftonbladet i januar 2014, og Lars Bukdahl reagerede på anmeldelsen med spørgsmålet “Skal man ikke være rimelig svensk i hovedet for at censurere sig selv så eftertrykkeligt og inderligt, som Athena Farrokzhad
gør?“ (Enström 2014) Jeg vil ikke gøre rede for selve debatten – google it, eller læs Bukdahls blog
og fx posterne ‘Tvangsindlagt i den hvide verden’,
‘Hvidhedsdebatten – what’s next?’ og ‘Racistisk
digt’ på prmndn.dk og fx også posten ‘Shock The
Monkey’ på Jens Jacob Toftegaards blog. I stedet vil jeg pege på nogle af de poetiske værker, der
arbejder med hvidhed og racialisering: Athena
Farrokhzads Vitsvit, Maja Lee Langvads Hun er
vred, Naja Marie Aidts, Mette Moestrups og Line
09

Knutzons Frit flet – fællesbogen og altså Julie StenKnudsens Atlanterhavet vokser. Læs dem! Og så vil
jeg pege på, hvordan en undersøgelse fra Lunds
Universitet, der spørger: Har forfatteren farve? også
kan bruges i en dansk sammenhæng.
Strukturel racisme i litteraturkritikken og
racialisering er længe blevet diskuteret i Sverige.
I Danmark fik vi egentlig lejlighed til at diskutere hvidhed og repræsentation allerede i 2006, da
Maja Lee Langvad udgav Find Holger Danske, men
ingen talte vist om emnet dengang, men det kom
vi så til i 2014, hvor Maja Lee Langvad var klar med
sin næste bog Hun er vred:

LÖFSTRÖM

Julie Sten-Knudsen er nok (ligesom Maja Lee
Langvad) det, Lars Bukdahl har kaldt “svensk i
hovedet”, og digtets jeg i Atlanterhavet vokser er i
hvert fald hudfarvet på huden. Jeget lever i en del
af verden, hvor hendes hudfarve er så almindelig, at den helt enkelt har fået navnet hudfarvet.
“Velkommen til det hudfarvede land”, lyder en linje fra det næste digt i samlingen.
Der er en indlysende pointe i, at digtsamlingen begynder i børnehaven og med barndommen.
De hudfarvede børn vokser op og lærer indirekte igennem sprogbrugen, at netop deres hudfarve
er hudfarven. Digtsamlingens første afdeling hedder ‘01 Neutral’, hvilket er navnet på jegets pudder. Navnet på pudderen skærer det ud i pap: Det
hudfarvede er det neutrale, andre farver skiller sig
ud. Så hvordan skal det hudfarvede barn blive opmærksom på sin egen hudfarve i en hudfarvet verden? Ja, det er netop spørgsmålet (og problemet).
Julie Sten-Knudsen går altså til værks på samme
måde som poststrukturalisterne og de moderne
feminister, idet hun peger på, hvordan sproget afspejler normen og afvigelser fra normen, det vil
10

Jeg har fået den tanke, at man kan læse Julie StenKnudsens digt som et slags remake eller svar på
Sara Ahmeds beskrivelse af filosoffen Husserl ved
skrivebordet i hendes artikel om hvidhedens fænomenologi. Det handler om at aflæse objekterne
omkring den skrivende. Ahmed skriver:
Genom att avläsa de objekt som uppträder i Husserls
skrivande, får man en känsla av att detta att vända
sig mot vissa saker och inte andra, hänger samman
med en mer generell orientering i förhållande till
världen. Vart du riktar dig är inte slumpmässigt: det
faktum att Husserl sitter vänd mot skrivbordet är
betecknande för hans yrke. Så Husserls blick kanske
faller på pappret som ligger på bordet, givet att han
sitter vid bordet, skrivbordet, och inte något annat
slags bord, som köksbordet. Sådana andra sorters
bord skulle kanske inte vara “rätt” slags bord för att
skriva filosofi. (Ahmed 2007)

Jeget i Atlanterhavet vokser reflekterer over sin
egen hudfarve, fordi hendes søster har en anden.
De objekter, jeget vender sig imod, er præget af en
bestemt erfaring: At vokse op sammen med en søster, der er vant til at få stillet spørgsmålet: “Hvor
kommer du fra?”:
Vi er vant til at folk spørger hvor du kommer fra,
hvordan det kan passe at vi skulle være søstre. Wow,
så har du bare sådan en lækker mulatlillesøster.
Det holder aldrig op med at forundre mig
at det er nødvendigt at sige “mulat” inden søster.
Jeg ville ønske at jeg kunne vende det døve øre til,
at jeg kunne få lov at være farveblind, men det
er min blåøjede fantasi. At være søstre: Lige. Forskellige.
Ammet ved det samme bryst. Mælken, navnet
forbinder os. Atlanterhavet adskiller,
forbinder os. (Sten-Knudsen 2013)

Et af spørgsmålene i hvidhedsdebatten var: Hvilke
anmeldere kan anmelde hvilke værker? Eller der
blev spurgt: “Kan en hvid heteroseksuel mand anmelde en lesbisk digter med koreansk baggrund?”
Spørgsmålene om hvem, der kan anmelde hvilke kunstnere, fyldte meget, men de er i mine øjne
ikke nær så interessante som spørgsmålet: Hvorfor

var det en kritiker fra Sverige, der skulle rejse debatten? Mit korte svar er: Fordi vi ikke har nogen
ikke-hvide kritikere i Danmark. Endnu.
De spørgsmål, anmeldere og læsere i det hele taget
må stille sig selv, inden de læser, taler og skriver
om et værk, må være inspireret af Ahmed: “Hvor
er mit herfra?”, “Hvordan ser der ud på mit skrivebord eller køkkenbord?” Kort sagt, at man ikke

Farrokhzad
forholder sig
hele vejen til
det, hun kan sige og ikke
kan sige som ikke-hvid
forfatter i Skandinavien.
Det er det, nogle kalder
selvcensur. Andre kalder
det en konsekvens af den
racialisering og racisme,
der findes i Skandinavien
blot kaster sit blik på værket, men også på sig selv
og eksplicit redegør for, hvorfra der læses og tales.
Karl Jonas Elton Enström har undersøgt det, man
kan kalde en række svenske anmelderes ‘herfra’ i
et arbejde fra foråret 2014. Det ligger på Lunds
Universitets website og hedder Har författeren
färg? - en studie av förlags och recensenters framställning av fyra svenska författarskap ur ett postkolonialt perspektiv.
De fire forfattere er Jonas Hassen Khemeri,
Alejandro Leiva Wenger, Marjaneh Bakhtiari og
Sami Said. Enström har valgt fire debuterende forfattere, deres bøger udkom for godt ti år siden,
men det er interessant at se, hvordan fremstillingen af de fire forfattere så ud i paratekster og epitekster og så sammenligne Enströms registreringer med, hvordan det foregår i dag i Danmark. To
af de forfatterskaber, der undersøges, er i øvrigt
oversat til dansk, nemlig Khemeri og Bakhtiari.
Enström skriver med henvisning til et tidligere,
større studie af Magnus Nilsson fra 2010 (Den föreställda mångkulturen: klass och etnicitet i svensk
samtidsprosa. Hedemora: Gidlund):

I det svenska litterära fältet går det idag att utröna
flera postkoloniala drag. Tecken på rasifiering
inom litteraturen redogörs för i Nilssons studie där
autenticitetskrav ställs på författare från förorten.
Vad Nilsson menar är att när en författare bryter den
norm som finns inom det svenska litterära fältet; (vit,
manlig, medelklass) så förväntar sig recensenter att
de ska få en bildningsroman i händerna. Detta är en
maktprocess som rent litteraturhistoriskt upprepar
sig. Då, innan “invandrarlitteraturen”, handlade det
om “kvinnolitteratur” eller “arbetarlitteratur”. Det
finns ett krav på eller förutsättande om biografisk
förankring i litteraturen och att verket är en självupplevd rapport från förorten. (Enström 2014)

Enströms pointe er, at når forfatteren bryder med
normen hvid, mandlig middelklasse, så forventer
bl.a. anmelderne en selvbiografisk rapport fra forstaden. At det forholder sig sådan, med andre ord;
at den ikke-hvide forfatter bliver mødt med en anden forventning end den hvide, har både Yahya
Hassan og Athena Farrokhzad måttet forholde
sig til. Også at man alene på grund af indvandrerbaggrunden bliver puttet i samme kasse i eksempelvis medierne. Således blev Athena Farrokhzad,
da hun udkom på dansk, kaldt “den politisk korrekte Yahya Hassan” i bl.a. kulturmagasinet AK
24syv. Forfattere som Eva Tind, Duna Ghali, Alen
Mešković og Shadi Angelina Bazeghi er også utallige gange blevet castet som “nye stemmer” og migrantforfattere, altså som én homogen gruppe af
forfattere med samme personlige erfaringer. Man
kan have deres forfatterskaber i tankerne, når man
læser Enströms eksempler.
Farrokhzad forholder sig helt eksplicit til
den realitet i selve værket, at det vil blive mødt
med en forventning om en status som autobiografisk. Fx lader hun familiemedlemmerne i
Vitsvit spørge jeget til det selvoplevede: “Hvis far er
det du skildrer”, “Hvis mor er det du skildrer” og
“Hvilken bror er det der hentydes til” (Farrokhzad:
2014)
Vitsvit er bygget op af en families citater gengivet af et jeg. Bagved familiemedlemmerne findes
Athena Farrokhzads familie af digtere, et skyggebibliotek. Poesien er en kollektiv bevægelse. Det
viser sig nemlig, at familien taler ligesom bl.a. Paul
Celan, Edith Södergrann, Gunnar Ekelöf og Nelly
Sachs. De taler ligesom Karl Marx og Beyoncé.
Begynder man at gå på opdagelse i værkets
11

LÖFSTRÖM

Hun er vred over et brev, hun modtog efter
udgivelsen af sin bog Find Holger Danske. I brevet
står der blandt andet: “Vi håber, at der ikke er ret
mange, der køber din bog. Det har du bestemt ikke
fortjent. Ingen tvinger dig til at være her i landet.
Den arbejdende danske befolkning betaler til dig
under hele din opvækst. Du ville slet ikke kunne få
tilsvarende beløb i Korea. Du har også fremstillet
Dansk Folkeparti på en barnlig og løgnagtig måde.
Med hele din væremåde har du bevist, at du føler dig
mere koreansk end dansk. Tag til Korea – der hører
du snarere hjemme. God rejse”. (Langvad 2014)

sige hvidhedens hegemoni og hierarkier. Hendes
digtsamling kan fint læses sammen med Sara
Ahmeds A Phenomenology of Whiteness fra 2007. (1)

kilder, må man droppe alle tanker om et selvbiografisk værk. Vitsvit er ikke et portræt af Athena
Farrokhzads familie. Familiemedlemmerne i
Vitsvit er fremstillet som typer, ikke virkelige personer. Faren drømmer stadig om revolutionen i
hjemlandet, moren er martyren, broren er computernørden, der ser sig selv med et hvidt blik i
spejlet:
Min far sagde: Din bror barberede sig
inden skægget begyndte at vokse

Enström interesserer sig i sin undersøgelse også
for, hvordan forlagene præsenterer deres ikke-hvide forfattere via bøgernes forsider. Her finder han
en vis tendens til eksotiske krummelurer og ornamentering sammen med beton (der altså skal illustrere ghetto og forstad). Men Enström ser ikke en
egentlig racifisering i forsiderne, men han skriver
dog: “En möjligen spekulativ tolkning är att förlagen använder sig av författarens icke-vithet och
migrantbakgrund när de paketerar och presenterar debutantens verk som bidrar till skapandet av
en sorts genre eller litterärt fack: ‘invandrarlitteratur’.” (Enström 2014)
Her er det interessant at sammenligne forsiderne fra Enströms studie med Vitsvit, der jo kan kaldes en ikke-forside. Den er et spejl. Ser læseren på
bogen, ser læseren sit eget spejlbillede. Vitsvit siger med andre ord allerede på omslaget: “I’ll be
your mirror”. Samtidig er sølvomslaget også en fysisk gengivelse af den gamle talemåde “Tale er sølv,
tavshed er guld”. Farrokhzad forholder sig hele vejen til det, hun kan sige og ikke kan sige som ikke-hvid forfatter i Skandinavien. Det er det, nogle kalder selvcensur. Andre kalder det en konsekvens af den racialisering og racisme, der findes i
Skandinavien.
Overreagerer Athena Farrokhzad, når hun allerede
inden værkets udgivelse er sikker på, at det vil blive læst selvbiografisk? At hun er nødt til at forholde sig til receptionen? Ikke hvis man ser på tidligere eksempler på modtagelse af ikke-hvide forfattere i Sverige, som Enström jo gør. Her er et citat fra
en anmeldelse af Till vår ära, der udkom i Sverige
12

Alejandro Leiva Wengers debutnoveller liknar ingenting annat. Här spränger språket fram i ständigt nya
utväxter. Aldrig kartlagda pidginspråk blandas med
vetenskaplig högsvenska, ungdomsjargong med episk
prosa. (Enström 2014)

Metaforer, der peger på noget vildt utæmmeligt
og eksotisme, er ikke usædvanlige, når hvidheden
møder forfattere med indvandrerbaggrund. Et forlag præsenterer endda på bagsideteksten sin forfatter som en, der skriver “indvandrerlitteratur”.
Jeg vil foreslå, at man også regner de anekdoter,
der opstår omkring forlag og redaktørers valg af
forsider og titler til bøger skrevet af forfattere med
indvandrerbaggrund som paratekster. Anekdoter
er naturligvis problematiske at bruge i en videnskabelig påvisning af et problem, men det er bemærkelsesværdigt, at de findes. Et svenskt eksempel er, at en forfatter fik foreslået, at der skul-

Metaforer, der
peger på noget
vildt utæmmeligt
og eksotisme, er ikke
usædvanlige, når hvidheden
møder forfattere med
indvandrerbaggrund
le være et iturevet svensk flag på forsiden af hans
bog (for at signalere “indvandrerlitteratur” velsagtens), og i Danmark har vi anekdoten om, at
Yahya Hassans debut på et tidspunkt blev foreslået
at kunne hedde “Ghettodigte”. Hvem det var, der
foreslog dette, er egentlig ikke så interessant, det
interessante er, at det blev foreslået.
Enström henregner anmeldelser til epitekster og har set nærmere på anmeldelserne af bl.a. Et øje rødt og Kald det hvad fanden du
vil, som romanerne hedder på dansk. Han koncentrerer sig om tre fokuspunkter, som går igen i
anmeldelserne:

1. “den Anden”: invandring,
etnicitet, race, boform
2. Litterær placering: kategorisering,
genrebestemmelse
3. Sprog: sprogbrug, talesprog og slang
Her kommer endnu et eksempel fra en anmeldelse
af Khemiris Et øje rødt, der viser ikke bare autenticitetskrav, men også et hierarki inden for kunstarterne. Litteratur rangerer helt tydeligt højere oppe
i anmelderens hierarki end film og hip-hop:
Bland recensionerna går det också att finna explicita autenticitetskrav från recensenternas
sida och en diskussion förs huruvida Khemiris
prosa ska läsas självbiografiskt eller inte. Nerikes
Allehanda recenserar Ett öga rött så här:
“Jag har länge väntat på att den andra generationens invandrarungdomar skulle börja skriva och
inte bara rappa och filma. Och nu är den här. “Ett
öga rött” – 2000-talets motsvarighet till 70-talets “Jack”: den nya generationens litterära röst.
Författaren Jonas Hassen Khemiri har
en svensk mor och tunisiskt far, är född i
Stockholm 1978 och uppvuxen i det invandratäta Vårberg och på medelklassiga Söder.
Var Jonas Khemiri slutar och hans hjälte tankesultanen Halim börjar är inte alls lätt att reda ut. [...]
Att en stor del av stoffet är självbiografiskt råder
det ingen tvivel om. [...] Berättelsen består av 15-åriga Halims dagboksanteckningar och är nedtecknade på en frejdig rinkebysvenska. (Enström 2014)

Ordene “en frejdig rinkebysvenska” (der nogenlunde svarer lidt til “perkerdansk”) kan man direkte
sammenligne med den måde Yahya Hassans forvanskede danske i eksempelvis ‘GHETTOGUIDE’
og ‘LANGDIGT’ er blevet mødt og læst af danske
anmeldere. Det nye sprog - nyt for anmelderne direkte fra ghettoen bliver læst som sådan et lidt
friskt pust. Og man kan også sammenligne tendensen til at sætte lighedstegn mellem de udsagn,
der optræder i værket og så forfatteren. Som ikkehvid forfatter er man sit værk.
Forventningen om det selvoplevede resulterer i, at en anmelder sætter lighedstegn mellem en
romankarakters antisemitiske udtalelser og forfatteren. Fordommene om jøder i Khemeris roman
læses som forfatterens egne:

Aftonbladets Ragnar Strömberg gör en identitetspolitisk läsning när han skriver om karaktären Halims
antisemitism och åsikter om judiska idrottsmäns
oförmåga att bli bäst p.g.a. att det i idrottens värld
inte går att köpa sig framgång. Strömberg menar att
någon på förlaget borde “påpeka det i sak befängda”
för författaren och gör härmed en direkt koppling
mellan författarens privata åsikter och verkets huvudkaraktär. (Enström 2014)

Bemærkelsesværdigt er det også at se på, hvordan anmelderne reagerer, når de har vænnet sig
til én forfatter med migrantbaggrund, og der så
kommer en ny – også med indvandrerbaggrund
og denne gang endda en kvinde. Hele tiden sporer man anmeldernes behov for kategorisering,
her er det Marjaneh Bakhtiari, der ikke bliver
læst som Marjaneh Bakhtiari, men som den kvindelige udgave af Jonas Khemiri af Aftonbladets
Ingalill Mosander: “‘Ett öga rött’, Jonas Hassen
Khemiris rapport från en invandrarförort, fick
ett lysande mottagande. Nu kommer en kvinnlig
motsvarighet.”(Enström 2014)
De to forfattere bliver forbundet alene ud fra kategorien “indvandrer” i stedet for at blive sammenlignet på grund af litterære ligheder. Her kan man
måske genkalde sig Enströms linje fra og sammenligning af betegnelserne “arbejderlitteratur”,
“kvindelitteratur” og “indvandrerlitteratur”. Køn
og klasse er lige så vigtigt at forholde sig til som etnicitet og hudfarve. Køn og hudfarve kan ses, det
kan klasse ikke altid – afhængig af hvilken klasse man selv kommer fra. Når det kommer til køn
og etnicitet skriver Enström med Bakhtiari som
eksempel, at “könandet rasifieras och rasifieringen könas.” Der er en tendens til at tilskrive kvinder og ikke-hvide som mere følelsesmæsige: “Män
och manlighet (i likhet med vita och vithet) tillskrivs egenskaper som stark, intellektuell, förnuftsstyrd och behärskad i sin person och i sitt
skapande och kvinnan (liksom den rasifierade) tillskrivs motsatser som känslostyrd med ett intuitivt
skapande.”(Enström 2014)
Selve ordet “indvandrerlitteratur” blev brugt af
Hans Hauge, da han som nytiltrådt medlem af
Legatudvalget for Litteratur foreslog en særlig pulje til indvandrerlitteratur. I Information 28.
marts 2014 bliver han citeret for: »Man kunne jo
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Din bror så terroristens ansigt i spejlet
og ønskede sig et glattejern i
julegave. (Farrokhzad 2014)

i 2001. Citatet viser med al tydelighed, hvordan
man i et værks epitekster kan se hvidhedens hegemoni, at normen er svensk middelklasse, alt andet
er eksotisk:

LÖFSTRÖM

passende ride med på bølgen fra Yahya Hassan og
sørge for at udnytte det momentum, der er her.
Der er jo en indvandrerlitteratur, men den er meget usynlig, og hvis man gerne vil have, at den skal
være mere synlig, handler det om at slå til,« siger
Hans Hauge. (2)
Artiklens overskrift var “Kunstfondsmedlem
vil lave pulje for nye Yahya Hassan’er”. Ud over
at Yahya Hassan er født i Danmark og altså ikke
er indvandrer, og ud over at bøjningen “Yahya
Hassan’er” betyder, at hvis man debuterer som
ikke-hvid digter i Danmark, er man ikke en digter, men en ‘Yahya Hassan’, så opretholder ordet “indvandrerlitteratur” hvidhedens hegemoni. Det opretholder et magtforhold, idet det konstruerer et billede af bestemte forfattere som “de
Andre”. Litteratur skrevet af ikke-indvandrere bliver herved ved med at være normen. Og selv forfattere som Khemeri og Hassan, der begge er født i
Skandinavien, bliver indvandrerforfattere.
Så længe normen er hvid og den ikke-hvide forfatter betragtes som et særsyn og de ikkehvide forfattere som en homogen gruppe (uanset
om deres forældre eller bedsteforældre så kommer
fra Libanon, Tunesien, Iran eller Sydkorea – eller
at de slet ikke er indvandret, men født i Danmark
og Sverige), så kan man tale om strukturel racisme
i litteraturkritikken og kulturjournalistikken og i
vores samfund i det hele taget.
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Den engagerede roman, der sætter sociale og etiske problemer
under debat, opfattes i reglen som en litteratur, der i sin grundform
har til hensigt at overbevise sin læser. En litteratur der vælger
side. I nærværende artikel undersøger Naja Wulff Mottelson
engagementets status i Lars Frosts roman Smukke biler efter krigen
(2004) og proklamerer, at engagement ikke udelukkende behøver at
komme til udtryk som dette forsøg på overbevisning, men i lige så
høj grad kan være en stimulering af læserens mistillid til værket.
AF NAJA WULFF MOTTELSON

Omkring årtusindskiftet florerede der i den danske dagspresse en debat om det, der af visse kritikere blev kaldt “krisen i dansk litteratur”. Denne
polemik – fremført af bl.a. forfatter og journalist
Leif Davidsen – gik i særdeleshed på en opfattelse af, at man i den litterære verden havde favoriseret en “elitær, universitær niche” (1), som ingen
nysgerrighed viste over for samfundet eller sociale
anliggender. En tendens, som bl.a. tidligere rektor
for forfatterskolen Niels Frank forbandt med en
afstandtagen fra tidligere tiders socialt engagerede
litteratur, hvor “den vulgærmarxistiske opfattelse
af kunst som instrument for politisk handling og
redskab til frigørelsen i den store sags tjeneste” (2)
affødte en generation af både kunstnere og akademikere, der bevidst tog afstand fra idéen om kunstens samfundsmæssige forpligtelser. Lars Frosts
roman Smukke biler efter krigen er et værk, der af
forfatteren selv er blevet udlagt som et forsøg på at
modgå denne kritik (3).
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ENGAGEMENT OG POLITIK
Som med mange begreber med en rig udviklings
historie kan ‘engagement’ indeholde adskillige divergerende positioner afhængigt af, hvornår og af
hvem det bruges. I efterkrigstiden positioneredes
to overordnede opfattelser af engagementets beskaffenhed: et moralsk-autoritært (formuleret af
Jean-Paul Sartre, der gjorde sig til højlydt fortaler
for en socialt ansvarlig litteratur (4), hvor den engagerede attitude forstås som noget, der forefindes
i tekstens tematiske indhold og formidles direkte af forfatteren via et instrumentelt og neutralt
sprog. Et mere indirekte engagement formuleres
af Roland Barthes, hvor engagementet tænkes som
iboende sproget og formen og først opstår i læserens afkodning af disse (5). Debatten er derfor koncentreret om, hvorvidt engagementet befinder sig:
“uden for eller inden i teksten” (6).
Herhjemme vil idéen om en socialt engageret litteratur med stor sandsynlighed vække

ET UPÅLIDELIGT VÆRK
Smukke biler efter krigen åbner med skildringen af
den unge Lasse, der ankommer til Island for at deltage i et bryllup, hvorefter han begiver sig ud på
eventyr i en lejet firehjulstrækker med en gruppe
andre unge rejsende. Undervejs i romanen kommer han ud for et færdselsuheld, er tæt på at bevidne et mord og deltager nærmest uvidende i et
tyveri, men disse dramatiske hændelser indtager
en bemærkelsesværdigt perifer rolle i romanen i
forhold til Lasses endeløst associerende diskussioner med sig selv og andre. Via Lasses forskellige tankestrømme præsenteres figurens holdninger til kontroversielle emner som indvandring, velfærdsstaten, ligestilling og dansk samfunds- og litteraturdebat – associationsrækker, der giver bogen et overordnet præg af holdningslitteratur. Som

Torben Jelsbak fremhæver i sin artikel “Mikro
Moralia – 00’ernes nye politiske litteratur” (2005),
viser al denne snak ofte en harmdirrende Lasse,
der harcelerer imod samfundets moralske forfald,
eksempelvis følgende rasen over den amerikanske
præsidents udtalelser om Irak-krigen:
Er der ingen anstændighed tilbage i verden? Kan han
[George Bush Jr.] ikke i det mindste prøve at holde
masken og prøve at bilde os ind, at amerikanerne
vil gøre sig umage for at kæmpe en anstændig krig?
(Frost, 2004: 53)

Lasses status som
figur bærer et præg
af klassisk talerør
for den engagerede forfatters
(og læsers) indignation – en
status, som dog hurtigt
problematiseres af bogens
komplekse sammenvævning
af reelle, indignerede udsagn
og sprogkritisk upålidelighed

MOTTELSON
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Mistillidens
poetik

mindelser om de socialrealistiske værker skrevet af
det 20. århundredes venstreintellektuelle, anført
af partikommunister som Hans Scherfig, Martin
Andersen Nexø og Hans Kirk. Sidstnævnte opsummerede i 1974 koncist den engagerede litterære attitude med erklæringen: “Ethvert værk må
give udtryk for en oplevelse eller en anskuelse og
være båret af lyst til at overbevise andre.” (Kirk,
1974: 22). Kendetegnende for denne klassiske, realistisk-didaktiske litteratur er “tilliden til litteraturens sociale funktion – dvs. dens mulighed for
direkte påvirkning af samfundet” (Lausten, 2007:
64). En holdning der under arbejderlitteraturens
korte renæssance i de politisk dogmatiske 1970’ere
omformedes til et fokus på “at sammenkoble beskrivelsen og analysen af magtforhold med det
tredje, syntetiserende led: frigørelsen i det handlingsanvisende” (7). For at være ideologisk valid måtte kunsten kunne omsættes til handling,
hvilket stiller skarpe krav til entydighed og nemhed i afkodningen – et fokus som har afledt den
noget nedladende term ‘brugsrealisme’ og ‘brugslyrik’ om særligt senhalvfjerdsernes litteratur (8).
Engagementbegrebet – i dets mange forskellige
tilskikkelser – er i sin essens relationelt: det omhandler forholdet imellem læser, værk og forfatter, og i et bredere perspektiv forholdet imellem
litteratur og samfund. En relation der, som Pia
Schwartz Lausten og Lisbeth Verstraete-Hansen
udtrykker det, indebærer “ansvar på den ene
side, tillid på den anden” (Lausten og VerstraeteHansen, 2007: 13).

Ved første øjekast er det tydeligt, at Lasses status
som figur bærer præg af at være et klassisk talerør
for den engagerede forfatters (og læsers) indignation – en status som dog hurtigt problematiseres
af bogens komplekse sammenvævning af reelle, indignerede udsagn og sprogkritisk upålidelighed.
Sætningen “Det er ikke ligegyldigt hvem,
der siger hvad” gentages nærmest refrænagtigt flere forskellige steder i teksten – et refræn, der antager en yderligere betydning, fordi spørgsmålet om
hvem, der siger hvad ofte er bemærkelsesværdigt
svært at besvare formelt i bogen selv. Undervejs i
fortællingen er det ofte svært at skelne klart imellem hovedpersonen Lasse og forfatteren Lars
Frost, som det fx viser sig i en historie, Lasse fortæller om en Spaniensrejse med vennerne René,
Jeppe og Pejk (Ibid. 208) – alle tre navne på forfattere, der gik på Forfatterskolen i samme omtrentlige periode som Lars Frost. Således kan man som
læser berettiget være i tvivl om, hvilken etos Lasse
egentlig taler ud fra, når han lancerer sine krasse
meninger om bl.a. litterære problemstillinger og
17

MOTTELSON

hans skrupelløse ven Thor. “I sidstnævntes udlægning kan “samfundet, med alle de institutioner og
regler og forbud (...) menneskeheden har opbygget” forstås som “blomsten af værdier som medmenneskelighed, medfølelse og fællesansvar” eller
“dyriske ambitioner og en fatalistisk tro på det retfærdige i nådesløs selvudvikling.” (Ibid. 228). Heri
påstår Thor, at velfærdsstatens institutioner ligeså godt kan opfattes som udtryk for hæmningsløs egoisme, fordi de i praksis kan fungere sådan.
Overvejer man denne argumentation nærmere,
kommer det dog for dagen, at den ikke kun er suspekt grundet Thors etos som den, der fremlægger
den, men den hviler også på en skjult fejlslutning.
Tue Andersen Nexø bemærker følgende i artiklen
“Velfærd på krykker – Handicappedes sexliv i ny
dansk litteratur” (2010):

tematiserer værket på den ene side oprigtigt adskillige etiske, politiske og samfundsmæssige problemer, men afsværger kritikken igen ved konstant
at så splid om udsigeren af samme kritik: det værende sig den talende karakter, fortælleren eller
værket selv som pålidelig kilde til samfundskritik.
Jelsbak udlægger bogen som forvalter af et (hovedsageligt) fejlslagent engagement, fordi dets ‘kyni-

Nu er der selvfølgelig en forskel på at “skabe” institutioner – velfærdsstaten – og på at “omstille” dem,
men det er Lasse ikke opmærksom på, selvom han
føler et ubehag ved hele ræsonnementet. (Andersen
Nexø, 2010: 228).

ske fortælletekniske manøvrer’ på forskellig vis gør
det umuligt (eller så tvetydigt, at det ligeså godt
kunne være det) at kondensere værket til et centralt og pålideligt fremsat politisk udsagn (Jelsbak,
2005: 41).
Snarere end at opfatte Smukke biler efter krigen som formidler af ét, fejlslagent engagement,
mener jeg, at man kan identificere to fungerende, men separate engagementbegreber i værket (9);
et forholdsvis klassisk engagement, som i sin essens minder om det moralske engagementbegreb,
der afslører verden for læseren, som Sartre har beskrevet. Dette engagementbegreb er at finde på
tekstens umiddelbare tematiske niveau, hvor velfærdsstatens og dens unge borgeres ‘lette frihed’
og deres hykleriske ansvarsforflygtigelse fremlægges. Dette engagement suppleres dog af et mere
indirekte, som hviler på læserens selvstændige etiske stillingtagen og som kommer frem ved en undersøgelse af tekstens fortællerforhold og formelle aspekter. Fokuserer vi udelukkende på dette niveau af teksten, forekommer Smukke biler efter krigen at være et værk, hvis hovedambition ikke er
rettet mod samfundet så meget som imod at fostre en bestemt type etisk læsning, eller modellæser. Ved at præsentere læseren for en collage af pålidelige såvel som ikke-pålidelige påstande (hvoraf det kun er nogle, der eksplicit fremhæves som
utroværdige) og flimrende fortællerforhold, tvinger værket først og fremmest læseren til at være
opmærksom – både over for hvem, der siger hvad,
hvad de siger, og hvordan det fremstilles. Dette er

...et værk, hvis
hovedambition
ikke er rettet mod
samfundet så meget som imod
at fostre en bestemt type etisk
læsning, eller modellæser

Det hviler derfor på læseren at være opmærksom på denne forskel, når nu Lasse ikke er det.
Overvejer man det specifikke spørgsmål om bogens forvaltning af læserengagement, mener jeg,
at dette fortjener en større opmærksomhed. Skønt
netop en opmærksom læser antageligvis ville
tage Thors påstande i bogen med et gran salt, løbes der en reel risiko for, at læseren ikke vil studse mere over det fordækte i argumentationen, end
Lasse gør, eftersom det aldrig fremhæves eksplicit. Risikoen for at blive narret af Thors udlægning
er reel, hvorved det, der indtil videre har fremstået som værkets vigtigste etiske budskab, potentielt
vil blive saboteret. I denne detalje finder man det,
jeg opfatter som værkets mest radikale undsigelse
af sin egen etos, og det klareste eksempel på den
appel Smukke biler efter krigen præsenterer for læseren; navnlig kravet om at nære mistanke over for
værket og tage selvstændigt stilling.

Det forræderiske i værkets position som
“overbevisningslitteratur” bliver mereindlysende,
hvis man for en kort bemærkning retter opmærksomheden mod en af de talrige diskussioner om
velfærdsstaten, som udspiller sig imellem Lasse og

FRA KYNISME TIL ENGAGEMENT
Sammenholder man de fortælletekniske træk med
de indholdsmæssige i romanen, kan man nemt
få et indtryk af, at bogens overordnede, engagerede position er præget af et sammenbrud eller
et kortsluttet kredsløb. Som Jelsbak fremhæver,
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Snarere vil jeg kalde Smukke
biler efter krigen en roman,
som henter energi i et raseri
over menneskenes
hjerteløse opførsel

et engagement, der ikke er forbundet med et budskab eller en specifik forfatterintention, men som
opstår hos læseren, i det ansvar, denne tager for
den opmærksomme læsning af værket og bevidste
positionering i forhold til de problemstillinger, der
fremstilles i det. Som sådan kan man måske karakterisere dette engagementbegreb som et engagement, der fungerer efter en invertering af den relation, Lausten og Verstraete-Hansen beskriver.
Snarere end at foreskrive ansvar på værkets side,
tillid på læserens, fremstiller Frost et værk, der
netop ved sin frasværgelse af forpligtelsen til et defineret standpunkt tvinger læseren til at påtage sig
et ansvar og tage stilling.
På det tematiske niveau eksisterer et engagement, der har visse ligheder med det ‘klassiske’, sartreske engagement. Dog skal det pointeres, at denne lighed ikke er komplet, men indeholder visse, centrale afvigelser, særligt centreret om
det faktum, at der øjensynligt intet forsøg gøres
på at opstille et konstruktivt modbillede til de fænomener, der kritiseres. Intetsteds i romanen kan
vi påpege en etisk uangribelig figur (10), som læseren kan identificere sig med, og som viser henimod et utopisk potentiale i bogen. I forbindelse
med udredningen af engagementbegrebet er det
relevant at spørge, hvad man som læser skal stille op med romanens tilsyneladende altomfattende sortsyn: det faktum at den verden, bogen portrætterer, fremstiller samvittighedsløse figurer, der
er i stand til at agere (mestendels) uhindret, mens
enhver stillingtagen vises som konsekvensløst, virkelighedsfjernt hykleri. På trods af den energiske
diagnose af det moderne samfunds faldgruber lurer der i den tematiske behandling af samfundsmæssige problemstillinger et spørgsmål om, hvorvidt Smukke biler efter krigen grundlæggende er et
kynisk værk?
Et lignende spørgsmål tages op af Lilian
Munk Rösing i artiklen “Kynisme og kærlighed”
(2010). Her analyseres ganske vist Frosts efterfølgende roman Ubevidst rødgang (2008), men den
kritik, som Rösing formulerer, vil i vid udstrækning også kunne gælde for Smukke biler efter krigen. Indledningsvis definerer Rösing begrebet kynisme som “den verdensanskuelse, man har, når
man ikke tror på kærligheden” (Rösing, 2010: 9) –
en definition, der ikke ligger meget fjernt fra engagementbegrebet, der kunne formuleres i lignende termer ved at erstatte ‘kærlighed’ med
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navngivne danske forfattere. Denne tvetydiggørelse af fortællerinstansen er også til stede på andre,
mere subtile og destabliliserende måder i bogen.
Værket er organiseret i to dele, med første del fortalt i tredje person med synsvinkel hos Lasse, hvorefter Lasse i anden del overtager fortællerstemmen i 1. person. Undervejs indgår der dog visse,
næsten umærkelige, forrykninger af fortællerforholdet, som når førstedelens tredjepersonsfortæller i enkelte sætninger skifter til et uidentificeret
‘jeg’ (Ibid. se fx s. 67 og 222), der kunne være endnu en inkarnation af Lasse, Lars Frost eller en helt
tredje.
Tvetydigheden omkring Lasse som figur og fortæller når sin tinde henimod bogens afslutning, hvor
han, skønt han indtil da har været klart præsenteret som en ung mand, pludselig omtaler sin tilstedeværelse i 50’ernes Spanien (Ibid. 314) og 60’ernes
Paris (Ibid. 321) – to digressioner, som skaber radikal tvivl om Lasse som figur og fortæller såvel som
spørgsmålet om selve værkets status som realistisk
virkelighedsskildring.
Denne problematisering af hvem der siger
hvad spiller altså også ind formelt, hvor de enigmatiske fortælleridentiteter og den flimrende
udsigelses
position tematiserer fortællingen som
en subjektiv praksis, der ikke nødvendigvis er pålidelig. Som sådan eksisterer værket som helhed
på samme vilkår som de karakterer, det portrætterer: ligesom figurerne i bogen, som altid taler ud
fra en position af kompromitteret troværdighed,
vises værket selv som ikke-neutralt og impliceret i
et komplekst net af positioner, der også inkluderer
dets egen relation til læseren.

Han ser op på mig med angst i sine rødsprængte
øjne. Hjælp, hvisker han hæst med tør mund, og så
får jeg knuget en flødebolle i hånden. Sigrid hviner,
og vi skynder os bort. (Frost, 2004: 258)

Skønt det foragtelige i Lasses reaktion ikke eksplicit kommenteres, er det, påstår jeg, ikke muligt at forestille sig en læsning af denne scene, hvor
Lasses handling er acceptabel. Selvom idealet aldrig manifesterer sig i en person eller handling i
romanen, er det altid underforstået, at det autentiske etiske valg findes, og at det er det, både figurerne og læseren burde stræbe efter. Det punkt, hvorpå værket trækker sig tilbage, er, når det kommer
til at definere, hvad der konstituerer den autentiske etiske handling og stillingtagen.
Mere end et tegn på kynisme mener jeg, at
manglen på uangribelige figurer markerer en afstandtagen fra den endimensionelle handlingsanvisning, som prægede den engagerede arbejderlitteratur: skønt der i Smukke biler efter krigen formuleres adskillige kritikker af samfundet, forbliver værket at være for flertydigt til at kunne reduceres til ét udsagn; én opfordring til en specifik
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handling. Hellere end at opfatte denne tilbagetrækning som et nederlag for engagementet, udlægger jeg det som en rekonfigurering af de præmisser, på hvilke man i dag kan skrive ansvarligt:
i stedet for at benytte litteraturen til at markere et
bestemt politisk tilhørsforhold og diktere en bestemt handling bliver litteraturens rolle forbundet
med at stille de spørgsmål, der udgør fundamentet
for læserens selvstændige engagement.
NOTER
(1) Som Leif Davidsen skriver i Berlingske Tidende,
26.02.2002, 2. Sektion, MAGASIN, s. 5.
(2) Se Information, 23.06.2004, s. 12.
(3) Som han fx gør opmærksom på i René Egeskov
Gjerkas interview for tidsskriftet Sentura i
kølvandet på bogens udgivelse. Se http://www.
sentura.dklars_frost_interview.htm (Dato:
06.01.2014).
(4) Præsenteret i en række essays samlet under
titlen “Qu’est ce que la littérature?”, udgivet i
1948.
(5) Le Degré zeró de l’écriture, 1953, da. 1968.
(6) Se Lausten og Verstraete-Hansen, 2007, s.
15-16.
(7) Se Mortensen og Schack m.fl. 2007, s. 320.
(8) Se Albertsen 2013, s. 273.
(9) Jeg drager i denne analytiske pointe en
overordnet inspiration fra Hans Lauge
Hansens analyse af engagementet i den
spanske forfatter Antonio Munoz Molinas’
roman Serafad (Lauge Hansen 2007). Dog
hviler Lauge Hansens analyse på adskillige
teoretiske præmisser (bl.a. hans forståelse af
begrebet ‘dialog’ og ‘answerability’), som jeg ikke
tager højde for og derfor ikke inddrager i min
analyse.
(10) Et enkelt modeksempel kunne være blafferen
Freja, som Lasse og Thor samler op, men som
en forholdsvis uudfoldet bifigur er hendes
tilstedeværelse i romanen så ubetydelig, at jeg
ikke mener, den fungerer som en reel modpol
til de andre figurer.
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‘muligheden for social forandring’. Rösing mener
at spore denne kyniske verdensanskuelse hos Frost
på grund af den generelt uempatiske skildring af
romanens resignerede figurer (Ibid. 20). Som eneste forløsning for kynismen fremhæver Rösing poesien, selve den sproglige skønhed i værket, der
fungerer som en art trøst for romanens fornedrende og udsigtsløse virkelighedsportræt (Ibid. 21) –
en opfattelse af kunstens og sprogets rolle, som er
tæt på en direkte antitese af socialt engagement.
Skønt det er uomtvisteligt sandt, at det er en
moralsk anløben verden, der tegnes i værket, mener jeg ikke, at man heraf kan kategorisere værket
(eller forfatteren) som kynisk. Den kyniske position fordrer en resigneret attitude, som man (trods
de manglende forbilledlige karakterer) ikke finder
hos Frost. Snarere vil jeg kalde Smukke biler efter
krigen en roman, der henter energi i et raseri over
menneskenes hjerteløse opførsel. De talrige mikro-kriser, Lasse gennemlever, præsenteres alle på
denne baggrund af rasende protest, som fx kommer klart frem i denne bizarre scene, hvor Lasse
støder på en gruppe mænd, der afholder en polterabend, og observerer deres mishandling af én af
deltagerne:

NAJA WULFF MOTTELSON (f. 1988) er
kandidatstuderende på Litteraturvidenskab
ved Københavns Universitet.
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Karnevalet på
gågaden i Zürich
AF MAJSE AYMO-BOOT
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Karnevalet på gågaden i Zürich. Karnevalet på gågaden i Bern. Karnevalet i Oslo. Karnevalet i
Brest. Karnevalet på gågaden i Hong Kong. Karnevalet i Trieste. Karnevalet i Köln. I Davos. I
Como by. Karnevalet i Wupperthal. I Schaffhausen. I Umeå. Uanset hvor et glitrende rumskib
af fest. Uanset hvor en glitrende tåge. Store diskoblink gennem dalen. En lyseblå enhjørning
ses galoppere. Den flager vildt som et bål. En tunnel foret med rubiner og guld. Uanset hvor.
Uanset hvor får det alt til at briste. Det sprænger alt man har kendt. Noget fyldigt. Noget der
passerer gennem noget andet. En knap glider gennem sit knaphul og det er pragtfuldt den
måde den gør det på. Noget dryppende. En sky? Karnevalet, Sonia Rykiel-karnevalet. Midt i
karnevalet en striksweater fra Sonia Rykiel. Noget der glimter i lilla og guld. Et armbåndsur
midt i karnevalet. Klokken er 16.45. Karnevalet i Lausanne? Et mørkt og fugtigt karneval der
glider i våde croissanter. Alle deltagere bliver kærtegnet med dunhammere. Alle tilskuere
bliver kærtegnet med dunhammere. Du kan aldrig bare være tilskuer. Du er altid deltager. Er
det ikke skønt at det er sådan. Aldrig er du turist. Hvor du end går og står er du aldrig mere
turist nu hvor karnevalet er kommet. Karnevalet er endelig kommet og det er som en blød
og langsom ting man vil se nærmere på om lidt. Det nynner med sin nynnende stemme. Det
taler med sin fine lille stemme ind i dit øre, som fra hovedpuden ved siden af. Karnevalet i
Kassel? Midt i det hele en duft af lyng. Midt i det hele noget spændende man endnu ikke ved
hvad er. Der er optræk til noget men man kan ikke huske hvad. Men det er uendelig
ansporende. Vi stanger tænder. Duft af citron midt i karnevalet. En halvt spist kotelet.
Guldsmede looper hen over karnevalet på Vierwaldstettersee. Midt i karnevalet en
kommodeskuffe der hviner forfærdeligt. En knirkende lyd af mel. Også det? Ja, også det.
Karnevalet ved Geneseret? Det er blåt. Det er snasket. Og noget mere. Lyd af fløjte. En
ambulance raser og kvæster sig igennem i flotte ambulancefarver. En lort glider ud fra
midten af en blomst. Skimmelsvamp breder sig i en udposning af karnevalet. Under
karnevalet i Holbæk forsvinder en 100-kroneseddel. Der er pindemadder. Tusind lysblonde
kvinder tager deres stråhatte af og vinker med dem. Lyseblå sløjfer løsnes op. Uanset hvor er
karnevalet en drossel der skratter med sit cancernæb. Nogen får spidset blyant under
karnevalet. Spændende skarpe ting. Touche eclat fra YSL. Også det? Ja, også det. En skovflåt
dukker op midt i karnevalet og piber med sin fine lille stemme. Og det er skønt den måde
den gør den på. Den får kåbe på i guld og brokade og taft. Organer vælter rundt i buge. Store
og sunde tyktarme. Stramt stablede tarme. Nedbrudte fødevarer ager afsted gennem
tunneler. Musik fra Deutsche Grammophon. Et fly letter højlydt og plagsomt midt i
karnevalet. Der bliver læst korrektur fra spidsen af en fjer. Nogen er på vej til skole med
tornyster og æble i hånd i en fjern ende af karnevalet. En hund sidder på hug og lægger
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hundeæg i et hjørne af karnevalet. En rådden sæl uden hoved midt i karnevalet. Apostrofer
midt i navne midt i karnevalet. En røv løfter spørgende den ene balde. Røven er det ansigt vi
har midt i karnevalet. En klagen fra spædbarn inde i skab inde i karnevalet. En rådden
bådflygtning uden hoved midt i karnevalet. Papirer og penge i plasticchartek under trøjerne i
karnevalet. Nogen er fyrstelig i karnevalet. En dyrisk gevækst i karnevalet der lever uden at
trække vejret. Nogen har en sø i hver lunge. Et karneval i fimbulvinteren. Smerten er is. En
langsom fjumrefest. Den store kvæstefest, og festen med stråhattene igen. De vil tage
stråhattene af igen, og overalt er det dejligt. Uanset hvor er karnevalet som en krokus i en
mudderpøl. Uanset hvor. En camelfarvet cashmerefrakke fra Max Mara. Overalt en
gnaskende lyd. Vrede gamle drenge i karnevalet. Oprørske lektorer. Ondt i humsenullet efter
skabsbøsseri i Læderstræde. En østers med blondekant trækker sig sammen i en lille krampe
under citronen. Og denne lille krampe, hvor vi ynker den, og hvor vi tillader den. Vi krammer
vores lille hårede ven. Røgsignaler. Saltlakrids. Vi fik fisse. En ostemadsmetafor. Først klistret
og gennemvædet, så rullet i puddersukker. Sådan et karneval er det. Karnevalet har været i
Rom, har været i Paris, har været i Eiffeltårnet. Har været ved Canal Saint Martin, har været i
Colette, har været i Berlin har været i Londoooon, har små fine runde humaniorabryster. En
stroboskopmønstret paraply fra Missoni. Hunde strømmer til. Vi holder om en hudpølse. Vi
går gennem en chokerende skov. Vi går gennem et kvarter. Vi drikker et glas vand. Vi elsker
vand. Vi elsker alt, alt. Vi elsker alt, alt. Midt i karnevalet en fuldmoden camembert. Du
godeste hvor vi elsker en fuldmoden camembert. Vi har vores røgfarvede nylonstrømper på.
Vi sniffer kokain lige op af posen med spidsen af en Rukonøgle, vi vrider os på et leje af fyldte
Lindt & Sprüngli-chokolader. Lyd af knækkende chokoladelåg. Vi skider en lort ned i et
tilstoppet toilet i Norge og dækker den med wc-papir. Overalt har vi adgang til noget. Og er
det ikke fint at det er sådan. Vi vil have flere forskellige ting. Klokken er 12.20 over det hele.
Overalt sluger vi klatten, vi kan få den langt ned i halsen, vi lader den glide ned bag drøblen
og køre frem og tilbage der. Nogen har taget en banan med til karnevalet. Så er bananen
væk. Vi spadserer på tynde glas- og smedejernsben gennem plantelabyrinter. Så drikker vi
noget mælk. Overalt flænser tænder i noget. Til alles fryd. Vi har overvundet både vores lyst
og vores ulyst. Nu gælder kun følgende. Hinsides ulyst og lyst: karneval. Vi har alle sammen
været på WC og tørret os til vi var helt rene. Sådan er karnevalet. Ingen rester af lort på
lårene og fingrene og i kønsbehåringen. Vi elsker vores overmand. Vi har glemt en telefon.
Hele tiden tager vi vores fingerring af og på, af og på. Der er ikke tale om kærlighed eller
længsel. Ingen kærlighed eller længsel i karnevalet. Kun kærlighed til alt, alt. Vi slider og
slæber og stønner fra morgen til aften i solen, i slud, tåge, klam gus, mildt vejr. Det er skønt.
Det lyder helt som en strategi men der er ingen strategi. Det lyder som en livsform men der
er ingen livsform. Virkelig glad. Vi gør det man beder os om, uanset hvor oprørske vi er gør vi
hvad man beder os om på den ene eller den anden måde og i sidste ende, gentager: vi gør i
sidste ende det man beder os om. Sprøjt af spyt og væske og guld. Midt i karnevalet en stor
taske fra Hermès fuld af sammenkrøllede aviser. Fuld af ting der hører hjemme på
højrefløjen. Små muntre blomkålsvækster om røvhullet, små brunkulsfornemmelser om
anus, en trane synger, et skrig over piletræerne og karnevalet i mosen. Gurglen og hosten,
fjer der kilder, et blødt gråt dun op og ned ad peniskroppen. Sølv, guld, Tipp-Ex fluid. En bi
lander på en skulder.
MAJSE AYMO-BOOT (f. 1974) er forfatter og
redaktør på forlaget Basilisk. Hun er uddannet fra
Forfatterskolen i 2000. I 2001 debuterede hun med
Venner og bekendte med billedkunstner Anna Fro
Vodder. Siden har hun udgivet Ødelæggelsen 1-11,
Spørgsmålene og Over os hænger en vidunderlig sol, som
i 2014 var nomineret til Montanas Litteraturpris.
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Om
lesehandlingens
etikk
GREVE

Med eksempel i Jan Erik Volds Ruth Maiers dagbok
AF ANNIKEN GREVE
ILLUSTRATIONER AF ESTHER BEAM

Det å lese kan betraktes som en handling – en
handling som også kan by på en etisk utfordring.
Det valgte eksemplet, Ruth Maiers dagbok (2007),
er skrevet av en ung kvinne som ikke selv tok
hånd om utgivelsen av tekstene: Ruth Maier
ble deportert og døde i Auschwitz 1. desember
1942. Hvordan kan og bør vi lese og lære av
en slik tekst? Hvordan kan og bør de spesielle
omstendighetene forfatteren døde under
gripe inn i og prege responsen på teksten?
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etc. Det kan også avhenge av den spesifikke kommunikasjonssituasjonen teksten er sentrum i;
hvilken sammenheng eller historiske omstendigheter teksten er skrevet i, hvilke implisitte eller
eksplisitte krav den stiller til leseren, og hvor leseren befinner seg, hvem leseren er. I utgangspunktet kan vi ikke ta for gitt at vi kan utelukke noe
som helst ved teksten eller den kommunikative
situasjonen, når vi skal forsøke å identifisere hva
som bidrar til å etablere lesehandlingen som etisk
utfordring.
Mange av bidragene til diskusjonen omkring
forholdet mellom litteratur og etikk tar utgangspunkt i fiksjonstekster. I det følgende skal jeg forsøke å sirkle inn noen problemer knyttet til lesehandlingens etikk med utgangspunkt i den såkalte Holocaust-litteraturen. Tekstene som faller inn
under denne kategorien har ikke noe formalt eller
generisk fellestrekk, de kan være både episke, dramatiske og lyriske, fiksjonelle og ikke-fiksjonelle.
Enten de tilhører den ene eller den andre kategorien, og om de så blander elementer fra ulike kategorier, synes de å utløse responser og diskusjoner
som har en etisk karakter. Dette bør ikke forbause oss. Det ligger i Holocausts
uhyrlighet at vi vekkes som
Det ligger i Holocausts
moralske vesener. Vi skjønner at tekstene som omhanduhyrlighet at vi vekkes som
ler Holocaust stiller krav til
moralske vesener. Vi skjønner
vår evne til å reflektere over
at tekstene som omhandler Holocaust
de moralske implikasjonene
av hvordan vi responderer på
stiller krav til vår evne til å reflektere over
disse tekstene. De burde derde moralske implikasjonene av hvordan
for være et godt sted å starte
vi responderer på disse tekstene.De
en refleksjon over lesehandlingens etikk.
burde derfor være et godt sted å starte en
Diskusjonen omkring
refleksjon over lesehandlingens etikk
disse tekstene har riktig nok
dreid seg om andre spørsmål,
forståelsen; det angår forholdet vårt til hverandre
primært knyttet til forfatteren og språket. Hvem er
på en måte som går ut over hvilke praktiske følger
i posisjon til å skrive om Holocaust som hendelse
den dårlige lyttingen får. Å lytte godt er en form
og erfaring? Hvilke språklige uttrykk krever fremdeltakelsen vår i det andre mennesket tar.
stillingen av Holocaust? Hvordan skal en repreDette kravet til deltakelse i det andre mensentere en historisk hendelse som i sitt omfang og
nesket blir med over i lesesituasjonen. Lesekunst
sin grusomhet synes å forpurre enhver kommener lyttekunst, selv om organet vi aktiverer er øyet
tar, og stiller til skue fattigdommen i vårt vanlige
heller enn øret. Hvor vanskelig og krevende slik
repertoar av språklige uttrykksmidler? Men også
lyttekunst er, avhenger selvsagt av karakteren til
leserens rolle har vært tematisert, av tekstene selv
den teksten vi leser; hvilken sjanger den tilhører,
eller av resepsjonen. La meg gi et eksempel på det
hvorvidt det er tale om fiksjon eller ikke-fiksjon
siste først: Allerede fra utgivelsen av kanskje den
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fremste klassikeren blant alle Holocaust-tekster,
Primo Levis Hvis dette er et menneske (først utgitt
i 1947), har vi vært minnet om hvordan tekstene
som henter sitt stoff og alvor fra jødeutryddelsene i Europa, utfordrer leserens etos. Hvis dette er et
menneske, som henter mye av sin retoriske styrke
og overbevisningskraft fra den ekstremt nøkterne tonen som preger dens fremstilling av grusomhetene i leiren, er utstyrt med en paratekst, nærmere bestemt et dikt, som er gitt samme tittel som
verket selv. Her formulerer Levi et krav til leseren,
et krav om hvordan hun skal ta teksten til seg. Og
her er Primo Levi alt annet enn mild og nøktern.
Ved hjelp av et gammeltestamentlig forelegg feller
han en hard dom over den leseren som ikke møter
disse kravene:
Husk at dette har skjedd:
Disse ordene er min befaling til dere.
Meisle dem inn i hjertene deres og glem dem ikke
Enten dere er hjemme eller ute langs veiene,
Husk dem når dere går til sengs og når dere står opp;
Gjenta dem for barna deres.
Hvis ikke vil husene deres rase sammen over dere,
Sykdom vil bryte dere ned,
Og avkommet vil vende seg bort fra dere i avsky.
(Levi 2006: 9)

DE SNAKKER TIL OSS OVER AVGRUNNEN
Primo Levis store verk om Auschwitz er en vitneberetning fra en overlevende. Det er skrevet etter
krigen og utryddelsesleirene, av en forfatter som
selv var i posisjon til selv å ha regien over hvordan
han henvendte seg til sin leser. Jeg skal ikke her
gå inn på hvordan denne henvendelsen kan eller
bør gripe inn i leserens respons på verket som helhet; det er en annen artikkel. I stedet vil jeg henlede oppmerksomheten mot en annen vesentlig
type vitneberetning fra Holocaust, nemlig de som
er skrevet før krigens slutt gjorde ende på utryddelsesprosjektet av mennesker som selv ble drept.
Klassikeren fremfor noen her er Anne Franks dagbok (1947), skrevet av en ung jente som levde i skjul
i noen loftsrom i Amsterdam under krigen, inntil
skjulestedet ble avslørt og familien ble deportert,
de fleste drept.
Dette er tekster med en bok- og utgivelseshistorie som er innvendig forbundet med de historiske realitetene de ble til under. De snakker
til oss over avgrunnen, så å si; fra den andre siden

av utslettelsen. De når oss takket være mennesker
som har arvet eller funnet, samlet, redigert og videreformidlet de døde ofrenes tekster. Ofte er ikke
tekstene skrevet som en henvendelse til leseren,
og tilsynelatende stiller de leseren temmelig fritt.
Vi er ikke belemret med forfatternes krav til vår
leseholdning; til forskjell fra Levi er de ikke i posisjon til å stille slike krav. Kanskje kan det knyttes noen betenkeligheter til selve det å lese tekster
som ikke er skrevet med tanke på å bli lest av allmennheten, spesielt hvis de har en intim og utleverende karakter. Slike betenkeligheter kan gjøres
gjeldende for dagboksutgivelser generelt, de gjelder ikke Holocaust-relaterte dagbøker spesielt. De
er ikke knyttet spesielt til de historiske omstendighetene denne siste kategorien dagbøker ble skrevet under.
Uansett er vel dette vurderinger som dagbokens utgiver og redaktør har hovedansvaret for;
teksttypen ser ut til å tematisere redaktørens etos
heller enn leserens. Går vi inn i noen hjørner av
den omfattende resepsjonen av Anne Franks dagbok, blir det imidlertid klarere at også leserens
etos blir satt i spill og testet, og at dette skjer på
en måte som så absolutt har å gjøre med de historiske omstendighetene den ble produsert under. Skarpest og klarest er det kanskje Lawrence
Langer, i sin artikkel “Anne Frank Revisited”, som
har ansvarliggjort leseren av Anne Franks dagbok
på denne måten (Langer 2006: 16-29). I sin nådeløse kritikk av resepsjonen, som både i hans og andres øyne har vært preget av anmeldelsen til Meyer
Levin i The New York Review of Books i 1952, hevder
han den etablerte bruken av dagboken er et misbruk. Meyer Levin forutsetter at Anne Franks dagbok gir et opplysende bilde av Holocaust som historisk hendelse. Han leser den som en tekst som
vitner om hva som skjedde med de europeiske jødene under Det tredje riket, en tekst som ga stemme til millioner av andre ofre, hvis stemme og vitnesbyrd vi aldri får høre. Det gjør den ikke, hevder
Langer; til det er den skrevet på altfor lang avstand
fra og uten forståelse for omfanget av Holocaust,
til det er Anne Frank altfor ung og uten noen intellektuell eller menneskelig beredskap til å forstå
hva hun er involvert i. Vi lærer nesten ingenting
om Holocaust av å lese dagboken, av den grunn at
forfatteren av dagboken selv nesten ikke vet noe
om Holocaust.
Dette har konsekvenser for hvilken lærdom
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LESEHANDLINGEN SOM ETISK UTFORDRING
Hvilken betydning kan etikk ha for lesingen av litteratur? Litteraturteorien gir mange ulike forslag
til svar på dette, men de handler oftest om hvordan det etiske manifesterer seg i den litterære teksten, leserens rolle i å identifisere og respondere
på det etiske momentet i teksten (se f.eks. Phelan
2007) og hvilken rolle litterære fremstillinger kan
spille i vårt moralske liv, til forskjell fra argumenter (se f.eks. Diamond 2008). Selv er jeg vel så opp
tatt av å reflektere rundt tanken om at selve lesehandlingen kan forstås som en etisk utfordring.
For å få tak i dette aspektet ved lesehandlingen,
kan det være nyttig å ta utgangspunkt i daglig
livets kommunikasjon. En av de karakteristiske
måtene vi svikter hverandre på i dagliglivet og dagligtalen, er ved å opptre som dårlige lyttere. Når
jeg snakker som om dette har med etikk å gjøre,
legger jeg til grunn et vidt begrep om etikk. Det
omfatter hva vi skylder hverandre som mennesker
i vid forstand. Dette inkluderer den oppmerksomheten vi bør vie den andre, og jeg inkluderer i dette oppmerksomheten mot den andres ord. Å være
dårlig til å lytte er ikke bare et praktisk problem for
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er ifølge ham bedre betraktet som en tekst som
forteller om livet til en ung, begavet og egensindig
ung kvinne som får sin bevegelsesfrihet begrenset
til noen få rom i altfor tett fellesskap med familie,
og om hvordan hun takler dette.
Langer ser ut til å slutte fra det forhold at vi
ikke kan få særlig mye informasjon om Holocaust
ved å lese Anne Franks dagbok, til at Holocaust som
historisk hendelse ikke griper inn i, og kanskje heller ikke bør gripe inn i, kommunikasjonssituasjonen på avgjørende måter. Etter mitt syn er dette
en lesemåte som heller ikke historiserer kommunikasjonssituasjonen tilstrekkelig. Den underspiller den betydningen det faktisk har for leseren at
dagbokens forfatter ble et offer for Holocaust. Vi
verken kan eller bør se bort fra at den var skrevet
av et slikt offer. Det er tvert imot det forhold at
hun døde på den måten som gjør at vi leser dagboken, og det både kan og bør gripe inn i hvordan vi
leser den.

hadde erfart utryddelsesleirene, kunne uttrykke
seg slik. Når fangene døde, var alt som er av verdi i et menneskeliv fratatt dem. Som lesere må vi
innse at det ikke finnes trøst å hente i Holocaustfortellinger. Alle lesemåter som tilbyr slik trøst, er
historieforfalskning.
Langer trekker drastiske konsekvenser av at
vi ikke kan lære noe særlig om Holocaust av å lese
Anne Franks dagbok. Han aksepterer den ikke som
en sentral Holocaust-tekst overhodet. Dagboken

Å TA SEG TIL RETTE I DEN PRIVATE SKRIFTEN
I det følgende er siktemålet mitt å tydeliggjøre hva jeg mener med at Holocaust griper inn i
den kommunikasjonssituasjonen som Holocaustofferets dagbok er sentrum i, og å tenke igjennom de etiske konsekvensene dette får for lesehandlingen. Eksemplet mitt nå er ikke Anne
Franks dagbok, men et verk som ligger innenfor
den nordiske Holocaust-litteraturen, nemlig Ruth
Maiers dagbok. Dette bokverket, som kom ut på
Gyldendal i 2007, og som Jan Erik Vold står bak,
har allerede etablert seg som et av de vesentligste norske bidragene til denne litteraturen. Boken
fikk en lang og komplisert ferd frem mot utgivelse.
Kortversjonen av bokhistorien er at Ruth Maier,
en ung østerriksk kvinne som var jødisk flyktning i Norge, ga sine dagbøker til sin nære venninne Gunvor Hofmo før hun ble deportert med MS
Donau 26. november 1942 sammen med 531 andre
jøder i Norge. Gunvor Hofmo, en av de fremste etterkrigspoetene i Norge, forsøkte å få dagbøkene
utgitt på Gyldendal etter krigen. Dette mislyktes.
Begrunnelsen var at de var for private.
Jan Erik Vold kom inn i bokhistorien som arvingens arving. Han ble gitt ansvaret for å forvalte Hofmos etterlatte skrifter, og ble dermed også
forvalteren av Maiers dagbøker. Og 65 år etter at
Gyldendal ikke ville gi ut disse dagbøkene, har altså forlaget skiftet mening. Man lanserer i 2007
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Ruth Maiers dagbok som en litterær og kulturell
storhending.
Jan Erik Volds mange roller i forbindelse
med denne utgivelsen er allerede behørig kommentert og kritisert av andre. Spesielt det faktum
at han står oppført som forfatter av boken er blitt
gjenstand for undring og kritikk (se f.eks. Folkvord
2008). Jeg skal ikke gå nærmere inn på dette aspektet ved resepsjonen, også fordi jeg mener
kritikken lett skygger for den uvurderlige innsatsen Vold har gjort for å gjøre Maiers dagbøker til
gjengelige. La meg rette oppmerksomheten mot to

Hvis vi ser på
lesing som
en form for
lytting, blir spørsmålet:
Hvordan skal vi se oss selv
som snakket til av tekster
som ikke meddeler seg til
oss, og som presenteres
for oss som en helhet som
er utsigelsessituasjonen
fremmed?
trekk ved teksten som den deler med mange andre
dagbokutgivelser fra Holocaust-ofre, trekk som reflekterer den skjebnen ofrene led. Det ene trekket
jeg tenker på er det forhold at boken ikke er Ruth
Maiers meddelelse til allmennheten; det er Vold
og forlaget som har ansvaret for at utgivelsen betraktes som en slik meddelelse. Ruth Maier snakker i boken, men ikke til sine lesere. Hun snakker
til sin dagbok, eller, for brevenes del, til en av sine
nærmeste. Og fra hennes hånd er ikke disse meddelelsene en samlet meddelelse. Boken som enhet
og helhet er redigert frem av Vold.
Hvis vi ser på lesing som en form for lytting,
blir spørsmålet: Hvordan skal vi se oss selv som
snakket til av tekster som ikke meddeler seg til oss,
og som presenteres for oss som en helhet som er
utsigelsessituasjonen fremmed? Vi kan selvsagt
identifisere anliggender i dem, og kanskje også
henvende oss til dem med våre egne anliggender
og se hva tekstene har å si oss om dem. Det må

være legitimt å få dem i tale som tekster som deler
våre anliggender, selv om de ikke er meddelelser til
allmennheten om disse anliggendene? Ruth Maiers
dagbok er gitt iallfall én slik lesning som jeg skal se
nærmere på.
Sosiologen Irene Levin er opptatt av identitetsteori og synes å ha et konstruktivistisk utgangspunkt for sin lesning av Ruth Maiers dagbok.
Hun går ut fra tanken om at ens etniske identitet
ikke er en funksjon av hvem en egentlig eller essensielt er, men heller en funksjon av, og respons
på, hvordan de andre oppfatter en. Hun leser dagbøkene med henblikk på å få tak i utviklingen i
hvordan Ruth Maier etablerer sin jødiske identitet.
Og ikke uventet finner hun sin egen identitetsteori bekreftet hos Maier. Ifølge Levins lesning spiller
det jødiske ingen rolle for Ruth Maier i den første
fasen av hennes dagbokskrivende liv. Hun tilhørte
en kategori jøde for hvem denne ikke hadde noen
realitet.
Men etter hvert som den nasjonalsosialistiske raseideologi blir mer og mer fremtredende og jødehatet
daglig til stede, ja, så gjenspeiles også dette i boken
ved at kategorien jøde presses inn også på Ruth
Maier. (Levin 2008).

For Levin er derfor Ruth Maiers jødiske identitet selv et produkt av nazistenes jødeforfølgelse
og raseideologi. “Og slik kan man si at antisemittene gjorde Ruth til jøde. Ironisk nok var det den
antisemittiske ideologien som frembrakte hennes jødiske identitet” (ibid.). For Levins blikk fremstår Ruth Maier som klokere som 13-åring enn som
22-åring. Hun gikk fra å se seg selv primært som
menneske til å se seg selv primært som jøde; hun
beveget seg fra humanisme til sionisme.
Har Irene Levin rett i at Ruth Maiers dagbok bekrefter hennes identitetsteori? Eller er det et
leseresultat som er preskribert av den teorien hun
leser teksten med? Etter mitt syn er det flere forhold som taler for det siste. Det ene er at Levin synes å oppdage Ruth Maiers opptatthet av sin egen
jødiskhet lovlig sent. Helt fra de tidligste dagboksnotatene registrerer hun antisemittisme i omgivelsene. At det er antisemittismen i den skjerpete
form – som pogromer – som får henne til å erklære sin jødiskhet (“Jeg er jøde!” (Vold 2010: 114), “Og
jeg er blitt meg bevisst som jøde, jeg føler det. Jeg
kan ikke annet!” (ibid. 115)), vil ikke uten videre si
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vi kan trekke av teksten. Et av dens mest berømte
utsagn er at menneskene er gode på bunnen. Dette
utsagnet kan, hvis en glemmer at Anne Frank skriver uinformert om omfanget av jødeforfølgelsene og utfallet av sin egen historie, tas som et forbilde for leserens egen holdning; en mulighet for
leseren selv til å se inn i Holocaust og bevare den
samme optimismen og tilliten. For Langer er dette et misbruk av Anne Franks dagbok. En gjør krav
på å lese den som en tekst som forteller oss om
Holocaust, for så å bruke den som et redskap for å
unngå å se i øynene Holocaust som historisk realitet. Å se i øynene Holocaust som historisk realitet
er å se i øynene at de menneskelige verdiene som
Anne Frank forfektet, var sjanseløse i utryddelsesleirene. Det er fordi hennes beretning er begrenset
til begivenhetene fra tiden før hun fikk erfare alvoret i den historiske situasjonen hun var offer for, at
hun fremdeles kunne ha tillit til at menneskene er
gode på bunnen. Det er vanskelig å tro at en som

at det er antisemittismen som skaper henne som
jøde. Den gir henne utvilsomt grunner til å artikulere og markere denne tilhørigheten annerledes og
sterkere.
Bare fordi jeg er jøde vil de drepe meg. Ja, og sånn er
det. Jeg må si det: ‘Er vi krøtter, er vi dyr, er vi mennesker?’ ‘Ja,’ sier herr Goebbels, ‘slik også loppene er
dyr.’ ... Og alle skal vite det og de skal henge meg i
kirketårnets høyeste spir, sparke meg, spytte på meg,
slå meg blå, jeg er jøde... (ibid. 114)

Til slutt er det bare tilknytningen til jødene som
gruppe som kan hindre at hun går i stykker i psykologisk forstand. Men da må hun dele deres uhyggelige
skjebne (Vaglum 2008).

Denne lesningen kan utløse mange refleksjoner av
etisk art. Hvor legitimt er det egentlig å anlegge et
psykopatologisk perspektiv på et menneske som
befinner seg utenfor terapirommet, i dette tilfellet

følgelsen frakjenner henne som menneske.
Levin går langt i retning av å mene at Maiers
stadig sterkere forankring i det jødiske fellesskapet
er en trussel mot hennes humanisme (1). Når den
likevel ikke skader hennes humanisme, er det etter mitt syn ikke fordi den jødiske identiteten ikke
fikk ta overhånd, slik Levin synes å anta, men fordi det ikke var noen motsetning mellom de to i utgangspunktet. Den virkelige motsetningen var den
mellom antisemittisme og humanisme. Dette poenget kommer ikke så klart frem som det burde i
Levins lesning.
Verre går det likevel i den lesningen psykiateren Per Vaglum har presentert. Han søker en forklaring på hvorfor Ruth Maier i så liten grad gjorde
forsøk på å redde seg unna deportasjonen med MS
Donau. Han mener hun hadde god anledning til å
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Vi har en tendens til å
overleire teksten med våre
egne tanker og ideer. Det
forhold at teksten ikke er
skrevet som en meddelelse
til oss, stiller
oss ikke fritt til
å gjøre dette
i graven? Det er også påfallende at Vaglum oppfatter så lite av motstanden dagboken selv byr på mot
det leseperspektivet han anlegger; Ruth Maiers
egne refleksjoner over den menneskelige lidelsens
faktum. Dette er en av de kontinuerlige tematiske linjene i dagboken. Allerede i sine første nedtegnelser fra 1933 fremstår hun som et menneske
som er berørt av lidelsen hun ser rundt seg. Hun er

derfor refleksjonsmessig forberedt på det som skal
skje henne, ikke først og fremst i den forstand at
hun kunne forutse det (slik Vaglum antar), men i
den forstand at hun hadde fått syn for denne muligheten for umenneskelighet. Materialet i boken
inviterer oss til å se inn i hvordan nazistenes jødeforfølgelser kunne motivere en reflektert livsholdning der det å overleve ikke fremstår som det eneste attråverdige hos et ungt menneske. Selv synes
jeg det er mer å lære av denne tenkningen enn av
Vaglums spekulative selvmordshypotese.
Lesningen til henholdsvis Levin og Vaglum
bringer oss i kontakt med et grunnleggende leseetisk problem: Vi har en tendens til å overleire teksten med våre egne tanker og ideer. Det forhold at
teksten ikke er skrevet som en meddelelse til oss,
stiller oss ikke fritt til å gjøre dette. Å følge den andres ord, også de ordene som ikke er ment for våre
ører, har i seg et krav om å åpne for å se sin egen
forståelse som utfordret av disse ordene. Å lytte
godt fortoner seg enda mer prekært overfor ytringene til et menneske som er fratatt alt allerede,
altfor tidlig og på en grufull måte. Hva vi skylder
ethvert menneske uansett, skylder vi dette mennesket spesielt.
Hvilke alternativ finnes til å gå en tekst som
Ruth Maiers dagbok i møte med våre egne tanker
og teorier? Én mulighet er kanskje å betrakte teksten først og fremst som et historisk dokument.
Hvor verdifull er den i tilfelle som historisk dokument? Og hva er det den dokumenterer? I sin anmeldelse av verket i Prosa, Norges kanskje fremste
tidsskrift for sakprosa, beskriver Anette Storeide
verket som “et vitnesbyrd over antisemittisme, trakassering, utgrensing, forfølgelse, deportasjon og
folkemord – også i Norge” (Storeide 2008).
I forhold til hva Ruth Maiers dagbok faktisk
sier om slike forhold, er dette sterke ord. Riktig
nok avdekker Ruth Maiers tekster noen klare antisemittiske trekk ved både det østerrikske og det
norske samfunnet, og hun reflekterer imponerende dypt om antisemittisme som fenomen. Men
som bidrag til fortellingen om jødeforfølgelsen i
Norge er dagbokutgivelsen marginal. Antakeligvis
sier utgivelseshistorien til boken mer om den norske holdningen til jødene enn tekstmaterialet selv
gjør.
I samme nummer av Prosa går Torill TorpHolte en helt annen vei. Hun frigjør lesningen
fra en refleksjon over Holocaust som historisk

hendelse, og velger å se Ruth Maiers dagbok som et
nybrottsarbeid innen den selvbiografiske sjangeren. Det er en;
[...]suksessivt skrevet og samtidig fullendt selvbiografi, som aller mest utfordrer – og gleder – med sin
utforskende og utleverende skånselsløshet, noe som i
tyngde gjelder vel så mye for privatsfæren (familien,
forholdet til moren, farstapet, seksuell oppvåkning,
symbiosebehovet, kunstnerønsket) som den historiske scene. Men selvfølgelig: her er alt dette nettopp
blandet, og det på en vill og også ganske så farlig
måte (Torp-Holte 2008).

Gjennom sin selvutleverende tekst bryter Ruth
Maier ifølge Torp-Holte ned skillet mellom det
private og det offentlige, et skille som har styrt
både lesingen og skrivingen av selvbiografier.
Problemet med Torp-Holtes lesning er at hun har
glemt de historiske forutsetningene for og omstendighetene omkring utgivelsen, og som jeg har
vært innom allerede: Ruth Maiers dagbok er ikke
skrevet som en selvbiografi. Det er heller ikke en
meddelelse som forfatteren selv har brakt inn i det
offentlige rommet. At den ikke er en slik selvbiografi, hører med til bokens utgivelseshistorie og de
historiske omstendigheter den taler til oss fra: Det
faktum at hun døde som 22-åring i Auschwitz, og
dermed ikke kunne bli den forfatteren dagbøkene
indikerer at hun kunne blitt. Hvor farlig og selvutleverende hun kunne agert i det offentlige rom om
hun hadde fått leve, får vi aldri vite.
LESEHANDLINGEN SOM MINNEHANDLING
Hvordan skal vi da gå frem i forsøket på å lese Ruth
Maiers dagbok? Hvor skal vi vende oss for å finne
en leseholdning til verket som tar inn over seg de
spesifikke historiske omstendighetene det ble til
under, og som anerkjenner dets verdi uten å skryte på det egenskaper og funksjoner det ikke har og
ikke kan ha?
La meg presentere et alternativ som jeg tror
responderer på noen av de vanskene jeg har identifisert i den eksisterende resepsjonen, uten at
jeg føler meg skråsikker på at jeg er på rett spor,
og samtidig helt sikker på at dette ikke er det eneste alternativet. Jeg vil foreslå at vi går tilbake til
Primo Levis oppfordring til leseren når han sier:
Husk at dette har skjedd. Dette er hans krav til
oss: Husk at disse menneskene døde på denne
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Å erklære sin jødiskhet på denne måten er først og
fremst å insistere på den menneskelighet som for-

redde seg unna, og foreslår at passiviteten hennes
best er forstått som en form for selvmord; hun lot
seg deportere, hun valgte døden fremfor livet. Den
virkelige drivkraften i det forløpet som ledet mot
deportasjonen var med andre ord hennes skadete
psyke, dvs. savnet etter den trygge forankringen i
andre mennesker, som tapet av faren da hun var 13
år antas å ha skapt. For å redde forholdet til moren, som er vanskelig og som ikke kan kompensere for tapet av faren, inntar Ruth Maier selv morsrollen overfor moren, og et mønster der hennes
eget behov for trygghet og forankring manifesterer seg som medfølelse med de lidende, er etablert.
Hun søker denne typen relasjon først hos Gunvor
Hofmo og så hos de forfulgte jødene. At jødeforfølgelsen rammet henne slik den gjorde, fulgte med andre ord som en konsekvens av hennes
psyke:

LESEREN SOM VET MER ENN FORFATTEREN
Likevel er ikke den lesehandlingen som sikter mot
å være en minnehandling, uten sine egne fallgruver. Den fallgruven jeg vil legge vekt på her, viser
til det kanskje mest avgjørende trekket ved den
kommunikasjonssituasjonen som Ruth Maiers
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dagbok skaper, nemlig den radikale asymmetrien i
vitenssituasjonen for henholdsvis fortellende subjekt og leser. Jeg var inne på denne asymmetrien
allerede i diskusjonen av Anne Franks dagbok. Vi
som lesere kjenner trekk ved livshistorien som det
skrivende subjektet selv ikke kjenner. Vi vet hvordan det gikk, vi vet hva utfallet av livshistorien ble.
Vi vet at Ruth Maier døde i Auschwitz den samme
dagen som hun ankom 1. desember 1942. Dette vet
ikke Ruth Maier når hun skriver sine dagbøker og
brev.
Denne dimensjonen ved lesesituasjonen
bringer oss tilbake til diskusjonen av redaktørens rolle i det bokverket leseren blir presentert
for. Gapet mellom hva Ruth Maier vet om sitt liv
og hva vi vet om det, er tydelig markert i det fortellernivået som Jan Erik Vold representerer i teksten. Hans stemme er i aller høyeste grad hørbar i
verket, ikke bare som oversetter, ikke bare som en
kommenterende og fortolkende stemme, ikke bare
som arving og som forsker i det materialet han har

selv neppe kunne valgt. Hun ville knapt karakterisert seg selv som et medmenneske, og den forteller
en historie om henne som hun selv ikke kjente da
hun skrev (at hun forsvant).
I narrativ teori sier man gjerne at utfallet
bestemmer hendelsenes verdi. Det er først når vi
kjenner slutten på fortellingen at vi kan ta stilling
til verdien av de enkelthendelsene som fant sted
underveis. Når vi leser tekster som ikke er skrevet
om et liv, men fra innsiden av et liv og midt i det,
in mediis rebus, kan en slik tenkning være med på
å lukke oss for den åpenheten mot livet og fremtiden som disse tekstene er skrevet med. Å lese Ruth
Maiers tekster på en måte som lukker oss for denne åpenheten i tekstene, er nærmest å påføre henne statusen som Holocaust-offer lenge før hun er
blitt det.
Den store leseroppgaven er å lese ordene
hennes med en bevissthet om at hun skrev som
et ungt menneske for hvem fremtiden var åpen og

Lesehandlingen
føyer seg inn
i den større
hukommelsens
etikk som Holocaust, i
kraft av sitt omfang og
grusomhet, har brakt ut
betydningen av. Vi skylder
de som døde på denne måten
at vi forsøker å huske dem
arvet, men også som en fortellende stemme. Hans
fortellende stemme ytrer seg i forordet, epilogen,
og i de kursiverte innledningene til kapitlene. Den
supplerer, fyller ut hull, i tillegg til å kommentere
den fortellingen om Ruth Maier som hennes egne
tekster er i stand til å bringe frem. Mest interessant er det kanskje at fortelleren Vold kommer til
orde i innholdsfortegnelsen, i kapitteloverskriftene. Ser vi utelukkende på overskriftene han har
gitt forordet og epilogen, ser vi at disse utgjør en
elliptisk minimal fortelling: “Et medmenneske ...
som forsvant”. Denne minimale fortellingen resymerer livshistorien til Ruth Maier i termer hun

uavgjort. Det er kanskje først da vi tar inn over oss
brutaliteten i hvordan hun døde. Å lese med denne
åpenheten er spesielt vanskelig, kanskje, i de passasjene hvor Ruth Maier reflekterer over, og mest
av alt drømmer om, sin egen fremtid. I et notat fra
tirsdag 16. oktober 1934, Wien skriver hun:
Jeg vil så gjerne bli berømt. Jeg vil ikke bare ramle død
ned som en skrue fra en maskin. Jeg vil ikke havne i
uberømmelsens skygge. Folk forsvinner. Jeg vil leve!
Og etterlate meg noe, et dokument som viser at jeg
har levd. Et stort, vakkert verk. Ofte når jeg ligger i
sengen forestiller jeg meg at jeg hjelper menneskene

og omfavner hele verden og alt er godt. Så vakkert!!!
(Vold 2010: 19).

For oss som sitter med bokverket Ruth Maiers dagbok i hånden, er det vanskelig å lese slike passasjer
uten å fylle inn med all vår viten. Hun forsvant jo.
Hun fikk ikke leve. Men hun etterlot seg et verk,
dette verket vi sitter med i hånden nå. Og jo mer vi
fyller inn med vår viten, jo nærmere kommer vi å
betrakte passasjen som et frempek, som en trassig
oppstand mot det som uansett kom til å bli hennes
skjebne. Det var den ikke. Den var uttrykk for en
drøm om å fylle livet med betydning, å bli berømt
fordi hun har dedikert livet sitt til livet, så å si; til å
hjelpe menneskene, som hun sier.
Mange av refleksjonene hennes handler om
dette: Å strekke seg etter berømmelse, som hun
helt klart higer etter. Men berømmelsen skal være
fundert i at hun har utrettet noe for andre. Denne
kombinasjonen av noe nær stormannsgalskap og
ydmykhet finner utallige uttrykk i dagbøkene, og
den er båret av en forventning om fremtiden som
vi med vår viten om hvordan det endte for henne,
lett kan miste syn for.
Det finnes en rekke passasjer i denne boken
som vår vitensposisjon kan skygge for på samme
måte. “Jeg tenker mye på at alt varer kort og det av
mitt liv som jeg trykker til hjertet i dag, er borte i
morgen. Og råtner i graven. Det er vondt å tenke
på. Det blir man trist av. Det blir man redd av. Og
så burde man elske alle mennesker, fordi alt varer
så kort” (ibid. 94). Og videre: “Jeg tenker ofte: Nå
er jeg sytten. Burde jeg ikke dø før jeg besudles av
det ekle livet? Mens jeg ennå tror litt på det vakre”
(ibid. 95).
Det faller unektelig et ironiens skjær over
slike ord for oss som vet hvordan og når hun døde,
og ironien vi investerer i dem, står i veien for at vi
tar inn over oss den livsforståelsen som hun kjemper seg frem til og prøver å artikulere i dagbøkene. Vansken vår som leser av slike passasjer er at
vi plasserer dem inn i vår fortelling om hennes liv
før vi har latt dem komme til orde innenfor hennes fortelling fra dette livet. Vi vet bedre om henne, og derfor lar vi henne ikke helt komme til orde
i sine egne ord.
RUTH MAIERS NIVÅ:
EN FALLGRUVE FOR LESEREN
Ruth Maier reflekterer minst like mye som hun
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måten. Husk at de var mennesker. Jeg vil i dette utsagnet se en påminning om at en lesehandling også kan være en minnehandling. I dette spesifikke tilfellet: Lesehandlingen kan sikte mot å
anerkjenne og ivareta det som måten Ruth Maier
døde på, var en avvisning av; at hun var et menneske, at hun var del av the common humanity, for å
låne den tysk-australske filosofen Raimond Gaitas
term (Gaita 2000). En slik lesehandling gjør oppstand mot utslettelsen av Ruth Maier ved å minnes
henne som menneske. Idet vi leser, sikter vi mot å
bekrefte henne som menneske ved å huske henne
som det mennesket hun var.
Dette er en lesehandling som ikke forutsetter at hun har meddelt seg til oss. Den tar høyde
for at vi forholder oss til ord som ikke var ment for
oss. Det er en lesehandling som har reflektert inn
i seg en viten om de spesifikke historiske omstendighetene hun døde under, for så vidt som den er
motivert nettopp av erkjennelsen av disse. Det er
en måte å realisere lesehandlingen på som plasserer den inn i den mer omfattende minnekulturen som knytter seg til Holocaust. Lesehandlingen
føyer seg inn i den større hukommelsens etikk
som Holocaust, i kraft av sitt omfang og grusomhet, har brakt ut betydningen av. Vi skylder de som
døde på denne måten at vi forsøker å huske dem.
Forstått som et verk som gir oss anledning
til å huske dagbokskriveren som det menneske
hun ikke ble anerkjent som, fremstår Ruth Maiers
dagbok som en rik og gavmild tekst. Hun fremtrer tydelig for oss som menneske, som dette bestemte mennesket, som en mangfoldig og mangefasettert ung kvinne. Vi blir fortrolige med hennes
livs ytre omstendigheter og indre bevegelser; vi får
del i hennes forvirringer, fortvilelser og spontane gleder, og vi kan følge med i hennes usikre steg
mot en modenhet som i mangt kanskje overtreffer vår egen. I forhold til de fleste andre ofrene for
Holocaust, som vi ikke kjenner eller kan kjenne
som mer enn et navn på minneplater, har vi takket være dagboken utrolig mye å holde oss til når
vi minnes henne.
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etablerer og danner sentrum i. Vi må se oss selv
som snakket til av teksten, uten at vi kan regne
med å finne de etiske kravene til denne lyttehandlingen eksplisert i teksten. De kan vi noen ganger
finne i tekstens omstendigheter og ved å reflektere
over at vi i og med lesehandlingen henvender oss
som menneske til et annet menneske. Ruth Maiers
dagbok er et verk hvor tanken om at livet vårt som
leser er integrert i det mer omfattende mennesket
vi er, trer frem med spesiell tydelighet. Det er som
menneske vi tar inn over oss verdien av å bevare
den andre i minnet for på den måten å yte motstand mot utslettelsen, mot benektingen av den
andres status som menneske. Vår forståelse av hva
et menneske er, blir testet og utfordret i møtet
med verket, og de ordene vi svarer verket med, vil
være et uttrykk for tenkningen vår om hva vi skylder hverandre. Slik bringer boken leseren langt inn
i refleksjonen over det etiske overhodet. Dette, om
noe, må være et godt sted å arbeide videre fra for
den som vil reflektere over lesehandlingens etikk
(3).

NOTER
(1) Jeg bygger denne slutningen på følgende
passasje: “Raseideologiene greide ikke å
drepe Ruth Maiers humanisme. De fikk bare
begrenset makt over henne. De påvirket henne,
men determinerte henne ikke” (Levin 2008).
(2) Jeg har skrevet mer utførlig om Kathe, alltid
vært i Norge i to andre artikler, der den ene
legger stor vekt på å redegjøre for teksten i lys
av narrativ teori (Greve 2012), og den andre
konsentrerer seg mer om biografien som
minnehandling (Greve 2013).
(3) Denne artikkelen er tenkt som den første i
en liten serie artikler om lesehandlingens
etikk. Serien vil omfatte både ikke-fiktive og
fiktive tekster, og vil drøfte både teoretiske og
metodiske spørsmål av litteraturvitenskapelig
karakter. Den neste artikkelen i serien vil ta for
seg Knut Hamsuns kontroversielle siste verk:
På gjengrodde stier (1949).
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forteller i disse dagbokstekstene. Mange av reganske klart at vi står overfor et helt alminnelig
fleksjonene har et forbløffende nivå. Også detungt menneske, en ung person uten den forbløfte nivået kan representere en fallgruve for lesefende modenheten og begavelsen vi finner hos
ren. Hvis vi snur oss til Jan Erik Vold og tar ham
både Ruth Maier og Anne Frank. Når vi minnes
som Ruth Maiers første biograf, ser vi at han legKathe Lasnik som dette bestemte mennesket, og
ger stor vekt på hennes begavelse som tenker og
på den måten anerkjenner og ivaretar den menforfatter. Han tenker på henne ikke bare som et
neskeligheten som ble frakjent henne, er det ikke
medmenneske som forsvant, men som dikteren
fordi hun utmerket seg på noe vis, eller fordi henog filosofen som ikke fikk bli nettopp det. Han benes død representerer et tap for allmennkulturen.
trakter henne, kanskje med rette, som en Hannah
Det gjorde den ikke. Hennes død kan vanskelig beArendt som ikke fikk mulighet til å leve og utfolde
skrives som et tap utover akkurat dette; tapet av
seg (se Haagensen 2007). I den forstand er han seg
henne. Det er dette tapet vi inviteres til å kontempsvært bevisst at skjebnen hennes ikke var uavvenlere i Kathe, alltid vært i Norge (2).
delig; han er opptatt av hvem hun kunne blitt for
Søbyes biografi minner oss om at den betydettertiden.
ningen det har at vi er et menneske, ikke er avhenDette perspektivet, der vi leser med blikk for
gig av vår betydning som menneske. Dette er det
hennes muligheter om Holocaust ikke hadde utkanskje ikke like lett å se i forbindelse med begaslettet henne, er helt klart et uttrykk for en vilje til
velser som Ruth Maier og for den slags skyld Anne
å huske henne som noe annet og mer enn et offer
Frank, men likevel er det ikke mindre viktig i forfor Holocaust. Samtidig er
det et perspektiv på Ruth
Maier som kanskje kan gi
Vi må se oss selv som snakket til
for stor plass til egenskaav teksten, uten at vi kan regne
pene og kapasitetene henmed å finne de etiske kravene til
nes når vi leser med henblikk på å huske henne, for
denne lyttehandlingen eksplisert i teksten.
å ivareta henne i minnet
De kan vi noen ganger finne i tekstens
som menneske. Det er fort
omstendigheter og ved å reflektere over at
gjort å gå fra at vi minnes
et menneske med bestemvi i og med lesehandlingen henvender oss
te egenskaper til å tenke at
som menneske til et annet menneske
vi minnes henne fordi hun
har disse egenskapene, og
at verdien hennes som menneske blir knyttet sterbindelse med dem. Å minnes dem først og fremst
kt til dem, til hennes begavelse.
for hva de kunne vært for oss om de fikk leve, kan
Her kan vi kanskje få hjelp til å lese Ruth
lett skygge for det viktigste: Det er utslettelsen av
Maiers dagbok av et annet vesentlig bidrag til den
mennesket som representerer det utålelige og som
norske Holocaust-litteraturen: Espen Søbyes biogir en spesiell vekt til kravet om å huske ofrene for
grafi Kathe, alltid vært i Norge (2003). Søbye skriver
Holocaust. De ulike egenskapene og begavelseen biografi over et offer for Holocaust, og han skrine til ofrene hører med til det vi forsøker å komver for at hun skal huskes som mer enn et offer.
me i hu når vi husker dem, men dette kan ikke –
Hukommelsesakten retter seg mot den unge jendet bør ikke – være med i begrunnelsen for minneten Kathe Lasnik. Hun ble deportert til Auschwitz,
handlingen. Slik er og bør det være også når min15 år gammel, sammen med mor og far og en sønehandlingen tar form av en lesehandling.
ster, ombord det samme skipet som Ruth Maier,
MS Donau. Søbye klarer ikke å finne mye inforLESEREN SOM MENNESKE
masjon om Kathe Lasnik. Den glemselslogikJeg omtalte innledningsvis det å lese som en form
ken som preger Holocaust som historisk hendelfor lytting. Slik lytting krever at vi følger den anse, har utslettet mange kilder eller gjort dem taudres ord nøye, men da på en måte som er åpen
se. Men det lille han finner frem til, forteller oss
mot hele den kommunikative situasjonen teksten

Vold, Jan Erik. 2010 [2007]: Ruth Maiers dagbok. En
jødisk flyktning i Norge. Revidert og gjennomsett
utgave. Gyldendal, Oslo
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Fråga henne
AF ATHENA FARROKHZAD

FARROKHZAD

Fråga henne vad hon vet om insjöarnas gryning. Fråga om rådjurens oro och oron
för skadedjur. Fråga om timmerlukten och milstolparnas längtan. Fråga om
formationerna på hennes barndoms stjärnhimlar har förändrats. Fråga om hennes
kropp är formad av den här jorden, om dess njutning och sorg är förbunden till
dess bördighet eller obrukbarhet. Fråga vilka sånger som präglat hennes hörsel,
vilka utslitna textilier hennes händer rört vid innan din hud. Fråga vad det betyder
att tillhöra, vad hon skulle försaka för att försäkra sig om att fortsätta göra det.
Fråga henne vilka fiender hon har tvingats försvara och vilka vänner hon har
förrådit. Fråga henne hur det känns att ligga bredvid någon som kan sjunga de
vaggvisor man en gång har somnat till. Fråga henne vad döden innebär för den
som har en grav att gå till. Fråga henne vilka träd hon har gråtit vid och vad det
gjorde med gråten att hon visste deras namn. Fråga hur det känns att se sig själv i
någons ansikte och veta att det ansiktet förstås som dyrbart och begripligt. Fråga
om hon förkastat något och sedan tvingats knäböja inför det. Fråga henne vad
årstidsväxlingar innebär för den som inte tror att den vistas på en plats tillfälligt.
Fråga om högtidsdagarna och sjukdagarna. Fråga om hon vill ha några vittnen till
det ni gör med varandra. Fråga om spetsdukarna i linneskåpet, om arvegodset
inuti arvegodset. Fråga vad det betyder att äta med samma bestick som ens
förfäder skrapat mot samma porslin. Fråga vem som lärt henne vilka svampar hon
ska akta sig för, vilka dungar hon ska gå till. Fråga vem som sagt till henne att det
som göms i snö kommer upp i tö, att efter regn kommer solsken. Fråga hur hon
förstod skillnaden mellan mossar och kärr, mellan vantar och handskar, regel och
undantag, matte och husse, sängmedar och sängben. Fråga henne om hon
kommer att minnas dig som en främling.
ATHENA FARROKHZAD (f. 1983) er poet,
litteraturkritiker, dramatiker og underviser på
Biskops-Arnös forfatterskole. I 2013 udkom hendes
digtsamling Vitsvit, og samme år debuterede
hun som dramatiker med stykket Päron. Hun
er bosat i Stockholm og arbejder i øjeblikket
med at oversætte Maguerite Duras til svensk.
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Fra “Narrative Ethics”
i

the living handbook of
narratology
(red. Hühn, Peter m.fl.) Hamburg University,
Hamburg, 2013: http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/narrative-ethics.

AF JAMES PHELAN
OVERSAT AF REBEKKA HJELHOLT SVENDSEN
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1. DEFINITION
Narrativ etik udforsker skæringspunkterne mellem henholdsvis fortællingernes og fortælleaktens
domæne og de moralske værdiers. Inden for narrativ etik betragtes moralske værdier som en integreret del af fortællinger og fortælleakten, fordi narrativer i sig selv enten implicit eller eksplicit stiller
spørgsmålet: “Hvordan bør man tænke, dømme og
handle – som forfatter, fortæller, fortalt figur eller
publikum – for det fælles bedste?”
2. REDEGØRELSE
2.1 Grundlæggende spørgsmål og positioner
Der er blevet foretaget mange forskelligartede undersøgelser inden for narrativ etik, men de kan alle
forstås ud fra deres fokus på et eller flere af fire
emner: (1) det fortaltes etik; (2) fortælleaktens etik;
(3) skrivearbejdets/produktionens etik; og (4) læsningens/modtagelsens etik.
Spørgsmål til det fortaltes etik fokuserer på de fortalte karakterer og hændelser. Eksempler på sådanne spørgsmål kunne være: Hvilke etiske dimensioner er der ved karakterernes handlinger,
særligt ved de konflikter de møder, og de valg de
tager i forhold til dem? Hvilke etiske dimensioner
har en given karakters interaktion med andre karakterer? Hvordan signalerer plottet i fortællingen
dens holdning til de etiske problemstillinger, dens
karakterer står over for?
Spørgsmål til fortællemådens etik fokuserer på
tekst-interne forhold, der handler om implicitte
forfattere, fortællere og modtagere. Denne slags
spørgsmål kunne eksempelvis være: Har fortælleren et etisk ansvar over for sit publikum – og i så
fald hvilket? Hvilke etiske dimensioner har fortælleteknikkerne? Hvordan antyder og udtrykker
disse teknikker de værdier, der ligger til grund for
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positioner er: (1) karakterernes position i forhold
til hinanden og til de situationer, de møder; (2)
fortællerens/fortællernes position i forhold til karaktererne og til modtageren/modtagerne; (3) den
implicitte forfatters position i forhold til karaktererne, fortælleren/fortællerne og det implicitte og
egentlige publikum; (4) det egentlige publikums
position (og de etiske synspunkter, de tager med
sig ind i læseoplevelsen) i forhold til de første tre
etiske positioner.

Spørgsmål til skrivearbejdets/produktionens etik
fokuserer på tekst-eksterne forhold, der handler om egentlige forfattere, filminstruktører eller andre skabende aktører. Eksempler på spørgsmål: Har skaberne af fortællingen noget etisk ansvar over for dens materiale – og hvis ja, hvilket?
Disse spørgsmål og positioner kaster lys over en
Hvilke forpligtelser har forfatteren til en biografi
påstand, som etikkritikere ofte kommer med,
eksempelvis over for de mennesker, hvis oplevelnemlig at deres undersøgelser adskiller sig fra det
ser han eller hun genfortæller? Hvilket ansvar har en
Mens litterær etik i bred forstand
filmskaber, der filmatiserer
en roman, over for denne
interesserer sig for forholdet
roman og dens forfatter –
mellem litteratur og moralske
hvis han/hun da har noget?
værdier, er narrativ etik mere
Hvilke etiske implikationer
er forbundet med at vælge
specifikt interesseret i skæringspunkterne
at fortælle én slags histomellem forskellige formelle aspekter
rie snarere end en anden i
ved narrative og moralske værdier
en given historisk kontekst?
Hvilken etik har for eksempel en skønlitterær forfatter, som lever i et diktaat “læse sig frem til moralen”, eftersom målet med
tur, og som nægter at skrive om de socio-politiden slags læsning blot er at uddrage en fikst indske forhold? Hjælper det, at man udvikler en forpakket lektie fra det fortaltes etik (som f.eks. at
tælling om sit eget liv til, at man bliver et bedre og
Macbeth lærer os noget om faren ved ærgerrigmere etisk forsvarligt menneske?
hed). Arbejdet med de fire spørgsmålstyper og
de fire positioner synliggør de mange lag af skæSpørgsmål om læsningens/modtagelsens etik foringspunkter, der findes mellem fortælling og mokuserer på forholdene omkring modtagerne og
ralske værdier, selv i historier som John Bunyans
konsekvenserne af deres møde med fortællingen.
The Pilgrim’s Progress eller George Orwells Animal
Eksempler på spørgsmål kunne her være: Hvilket
Farm, der fremlægger klare svar på spørgsmålet
etisk ansvar har modtagerne over for fortællinom det fortaltes etik.
gen selv, dens materiale og dens forfatter, hvis de
har noget? Hvilke følger har det, hvis modtager2.2 Litterær etik og narrativ etik
ne lever op til – eller ikke lever op til – dette anMens litterær etik i bred forstand interesserer sig
svar? Kan det at læse en fortælling hjælpe én til at
for forholdet mellem litteratur og moralske værblive et bedre og mere etisk forsvarligt menneske?
dier, er narrativ etik mere specifikt interesseret
(Prince 2013).
i skæringspunkterne mellem forskellige formelle aspekter ved narrative og moralske værdier. På
Disse fire spørgsmålstyper svarer omtrent til fire
den måde er narrativ etik både bredere end litetiske positioner, som fortællingens og fortælleakterær etik (idet dens felt også dækker fortællintens hovedaktører kan have (og her er der igen forger, der ikke er skønlitterære) og smallere (idet
skel fra undersøgelse til undersøgelse i forhold til,
den ikke dækker tekster, der ikke er fortællende).
hvor mange positioner der fokuseres på, og hvilSamtidig giver det mening at opfatte narrativ etik
ke der anses som mest væsentlige). De fire etiske
som en nyere udvikling inden for litterær etik, en
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udvikling, der begyndte i de sene 1980’ere (jf. §3 i
det nedenstående).
2.3 Narrativ etik i relation til politik og æstetik
Den narrative etiks fire spørgsmål og positioner
tydeliggør, hvordan arbejdet med narrativ etik kan
overlappe med eller adskille sig fra arbejdet inden
for to beslægtede felter, nemlig narrativ politik
og narrativ æstetik. Hvor etik handler om moralske værdier, handler politik om magt, og især om
hvordan den opnås, udøves og reageres på af regeringer, institutioner, sociale grupper og enkeltpersoner. Eftersom enhver magttilegnelse eller -anvendelse nødvendigvis sætter tanker om moralske værdier i spil, kan etikken fungere som en linse, man kan se aspekter af det politiske igennem.
Og fordi det er sandsynligt, at der ligger magtforhold til grund for en persons eller en gruppes anvendelse af moralske værdier i en given situation,
kan politik ligeledes være en linse, som aspekter
af etisk handlen kan undersøges gennem. Inden
for narrativ etik kan alle fire spørgsmålskategorier således indeholde – uden dog at være begrænsede til – spørgsmål om narrativ politik. Som eksempel kan nævnes Jane Austens Stolthed og fordom. Her handler det fortaltes etik blandt andet om Darcys splittelse mellem sin kærlighed
til Elizabeth, og tanken om at hendes familie er
af lavere social rang end hans egen, mens fortællemådens etik handler om Austens beslutning
om i store træk at gengive handlingen ud fra sin
unge, kvindelige hovedpersons perspektiv, snarere end gennem f.eks. den ældre, mere velhavende
og mere samfundsmæssigt indflydelsesrige Darcy.
Skrivearbejdets etik handler om Austens fokus på
Bennett-søstrenes eventyr på ægteskabsmarkedet
snarere end på eksempelvis mandlige karakterers
involvering i parlamentariske beslutninger, mens
læsningens/modtagelsens etik handler om, hvorvidt og hvordan man som læser legitimt kan opfatte Austen som feminist. Ser man på positionerne, bliver sammenfaldet mellem etik og politik tydeligst i forhold til den fjerde; her kunne man eksempelvis se på, hvordan en given læsers politiske syn på ægteskab som patriarkatets instrument
kunne få hende til at kritisere det fortaltes etik i
Austens roman.
Æstetik handler om skønhed, eller rettere om de
sublime egenskaber ved et kunstværk eller en

hvilken som helst anden menneskeskabt konstruktion. Narrativ etik og narrativ æstetik overlapper ofte hinanden, og det bliver tydeligt, når
en ellers fremragende fortælling skæmmes af etiske mangler i forhold til det fortalte eller fortællemåden. Når Mark Twain for eksempel i de sidste kapitler af Huckleberry Finn lader Huck gå med
på Tom Sawyers planer og dermed deltage i dehumaniseringen af slaven Jim, gør Twain romanen
svagere både etisk og æstetisk. Den Huck, som er
kommet til at anerkende og respektere Jims menneskelighed, burde ikke kunne tolerere, at han nu
behandles umenneskeligt. Men Twain fremstiller Hucks opførsel ukritisk, og det skaber nogle
mangler inden for både det fortaltes og fortælleaktens etik. Disse mangler svækker samtidig romanens æstetik, fordi de undergraver styrken i fortællingens klimaks (Hucks beslutning om at ende
i Helvede), og fordi de er tæt på at gøre Huck til en
usammenhængende karakter.
Der findes dog ikke noget fuldkomment sammenfald mellem narrativ etik og narrativ æstetik, og det ser man tydeligt i de tilfælde, hvor etikken er mangelfuld, men æstetikken ikke er. Der
er eksempelvis mange læsere, der finder det fortaltes etik i Nabokovs Lolita helt afskyelig, men
som samtidig beundrer skønheden i romanens
skrivestil.
3. HISTORISKE OPFATTELSER
OG STUDIER AF BEGREBET
3.1 Litterær æstetik i antikken
Selvom narrativ etik først trådte frem som et klart
defineret forskningsområde i 1980’erne, går interessen for litteraturens evne til at udøve god eller
dårlig indflydelse på sine modtagere helt tilbage til
Platon og Aristoteles. Der er ingen af de to filosoffer, der bruger selve ordet etik i deres behandling
af litteraturen, men de anerkender begge implicit
etikken som en væsentlig del af litteraturens tiltrækningskraft. Desuden kan man i begge filosoffers udtalelser finde slående eksempler på, at etik
og æstetik overlapper hinanden, og at den teoretiske forståelse af etik gerne udgør en del af en større filosofisk vision. I Staten (1998a: Bog X) forklarer
Platon digtningens mangler (med digtning menes
her lyrik, epik og drama) ud fra sin ontologiske teori om idéverdenen, men dette perspektiv har implikationer for det fortaltes etik. Platon hævder,
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fortællerens (de implicitte forfattere og fortællere)
forhold til sit materiale (begivenheder og karakterer) og sit publikum (de, der fortælles til, implicitte
læsere, egentlige tilhørere)? (Schmid 2013a; 2013b;
2013c; Margolin 2012).

Selvom Aristoteles viede en hel afhandling til etikken (faktisk to afhandlinger, den Eudemiske etik
(1952) og den Nikomachæiske etik (2002), hvoraf nummer to var en omarbejdning af den første),
lod han også implicit etikken spille en vigtig rolle
i Poetikken (1920). Han definerede tragedie ud fra
dens følelsesmæssige indvirkning på publikum: en
efterligning af en handling, der vækker medynk og
frygt og kulminerer med katharsis, altså udrenselsen af disse følelser. Denne generelle opfattelse af
det tragiske danner grundlag for Artistoteles’ tanker om de forskellige dele af tragedien, og blandt
disse tanker er en forståelse af sammenkoblingen mellem æstetik og etik, særligt det fortaltes
etik. Den ideelle tragiske hovedperson er et menneske, som hverken er ekstraordinært retskaffen
eller ekstraordinært amoralsk, og hvis vanskæbne ikke skyldes nogen væsentlig moralsk mangel,
men snarere et uheldigt fejlgreb. Den slags hovedperson vækker frygt (fordi han er ligesom os) og
medynk (fordi hans ulykke er større, end hvad der
er retfærdigt i forhold til, hvor etisk forsvarligt han
handler). På den måde peger Aristoteles på, at en
tragedies æstetiske kvalitet afhænger af hovedpersonens etiske adfærd.
3.2 Litterær etik forud for 1970’ernes ‘teori-revolution’
Efter Platon og Aristoteles og før formalismens
fremgang i det 20. århundrede fokuserede litteraturkritikken oftest på forholdet mellem teksten og
verden, idet kritikerne igen og igen vendte tilbage
til begrebet imitation. Men der var også mange teoretiske værker, der beskæftigede sig med etikken.
Det første af disse var Horats’ Digtekunsten (1998),
som erklærede, at litteraturens formål både er at
være vejledende og fornøjelig. Ved at kæde de to
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formål sammen understregede Horats sammenhængen mellem det fortaltes etik (og dens vejledende rolle) og fortællemådens etik (og dens rolle i forhold til at fornøje modtageren). Et andet
eksempel på denne sammenkædning finder man
hos Sidney ([1595] 1998), der satte etikken i højsædet med den påstand, at litteraturen er både historie og filosofi overlegen, fordi den har den bedste
evne til at påvirke sine tilhørere til at handle etisk
rigtigt. Ligeledes hævdede Arnold ([1880] 1998), at
digtningen en dag ville indtage religionens og filosofiens plads, netop fordi den bedste digtning er i
stand til at sammenvæve etik og æstetik.

Den etiske læser anerkender
med andre ord, at sprogets
natur nødvendigvis
underminerer enhver søgen
efter en bestemmelig
etik for det fortalte
I løbet af de første 60 år af det 20. århundrede
skubbede tre af de fire fremtrædende formalismebevægelser – den russiske formalisme, nykritikken og fransk narratologi – etikken i baggrunden i forhold til litterær og narrativ teori, idet de
i stedet fremhævede spørgsmål om litteraturens
særpræg (russisk formalisme og nykritik) eller
om narrativet som et system af mening og betydning. Den fjerde art formalisme, ny-aristotelisme
fra Chicago, er en markant undtagelse, som det
fremgår af det følgende. For de russiske formalister består litteraturens særpræg i dens evne til at
skærpe læserens opfattelse af verden ved at fremmedgøre det, der gengives. Šklovskij ([1925] 1990:
5) beskriver det således: “Automatisering eroderer
ting, tøj, møbler, vore koner, frygten for krig. For
at give os følelsen i vore lemmer tilbage, for at få
os til at fornemme genstande, for at gøre en sten
sten-agtig, har mennesket fået kunsten til værktøj”. Litteraturen er den kunst, som fremmedgør
– både gennem sin særegne brug af sproget og ved
hjælp af andre formelle nyskabelser.
Nykritikken, hvis program blev det dominerende
paradigme i den engelsksprogede verden i tiden
mellem Anden Verdenskrigs slutning og de sene

1960’ere, definerede det litterære som noget, der lå
i det litterære sprog og i dets evne til at skabe kompleks betydning. Mere overordnet så nykritikerne den litterære tekst som en selvstændig sprogstruktur, der var uafhængig af forfatterens intention og læserens reaktion, og de betragtede det succesfulde værk som et sprogligt ikon, hvis skønhed
skyldtes den balance, der opstår ved kunstneriske
sammenstillinger af lingvistisk flertydighed og ironi (jf. Wimsatt & Beardsley [1946a] 1954a, [1946b]
1954b); Brooks 1947; Wellek & Warren [1949] 1956).
Tilhængere af nykritikken hævdede, at en sådan
balance indfanger den sandhed, som overses af naturfagenes denotative sprog.

var utilfredse med de begrænsninger, de så i nykritikkens opfattelse af litteraturen som en særlig
form for sprog, og så i stedet tilbage på Om digtekunsten med spørgsmålet om, hvordan man kunne revidere den, så den kunne redegøre for de
mange forskellige typer af litterære værker, der
var blevet skrevet siden Aristoteles’ tid. De bibeholdt Aristoteles’ optagethed af det formelles følelsesmæssige elementer, og dermed kom de underforstået frem til etiske vurderinger, der opstod
på baggrund af det fortaltes og fortælleaktens etik.
Særligt så de på, hvordan de to typer etik får læserne til at forholde sig til de fortalte karakterer,
da dette spiller en stor rolle i forhold til det forløb af følelsesmæssige reaktioner, plottet afstedkommer. Crane (1952) viser således, hvordan læsernes forventninger og ønsker i Tom Jones opstår
på baggrund af flere forskellige faktorer, blandt
andet Fieldings omhyggeligt kontrollerede afsløring af sandheden om Toms afstamning, det overordnede handlingsmønster (Tom vikles hele tiden ind i og ud af mere og mere alvorlige situati-

Selvom der ikke er nogen af de to formalistiske
retninger, der eksplicit tager fat i etiske problemstillinger, udtrykker deres programmer en interesse for det fortaltes og fortælleaktens etik – og
de illustrerer endnu en gang sammenfaldet mellem æstetik og etik. Brugen af fremmedgørelse –
det, at læseren flyttes væk fra automatisering og
hen til en ny opfattelse af verden –
har en tydelig etisk dimension, og efDen humanistiske etik
tersom fremmedgørelsen afhænger af
anerkender fremmed- og
forskellige formelle virkemidler, udandetheden som væsentlig for,
trykker det æstetiske program også
en interesse for fortælleaktens etik.
at man etisk kan engagere sig
Nykritikkens betoning af den komi en fortælling, men den understreger
plekse sandhed, som litterært sprog
samtidig det gavnlige i at kunne skabe
kan gengive, er udtryk for en lignende
dobbelt interesse i det fortaltes og forforbindelser på tværs af forskelle
tælleaktens etik.
1960’ernes og 1970’ernes franske narratologi var
ikke optaget af hverken æstetik eller etik. Som efterkommere af de russiske formalister gik dens tilhængere snarere op i narrativet “som selvstændigt
undersøgelsesobjekt” (Ryan 2005: 344). De arbejdede inden for rammerne af Saussures semiologi,
og gennem brugen af strukturel lingvistik som “pilot-videnskab” søgte de at udforske de former for
mening, der fandtes i narrativet i dets mange former som internationalt, transhistorisk og transkulturelt fænomen (jf. Barthes [1966] 1977: 20)
(Meister 2011).

oner), og de etiske vurderinger Fielding bygger ind
i sin fremstilling af karaktererne. Ved hjælp af disse virkemidler frembringer Fielding frygtens “komiske sidestykke”, før han indfrier læserens ønsker og giver den moralsk beundringsværdige Tom
sin lykkelige forening med den ligeså fremragende Sophia Western. Med udgangspunkt i Cranes
arbejde begyndte Booth ([1961] 1983), som lagde
endnu større vægt på forfatterens og læsernes indbyrdes positioner, at gøre den ny-aristoteliske tilgangs etiske følger mere åbenbare. I The Company
We Keep (1988) genoptog Booth denne undersøgelse og gik mere i dybden med den (jf. § 3.4).

Som det fremgår af navnet, gik ny-aristolikerne fra Chicago i Aristoteles’ fodspor, og de gjorde etikken til en væsentlig del af deres tilgang. De
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at digtningen befinder sig to trin fra sandheden:
digtning imiterer genstande i den virkelige verden, men disse genstande er i sig selv blot imitationer af de ideelle former. Hvis staten tager imod
den slags imitationer med åbne arme, gør den sine
borgere en etisk bjørnetjeneste. I Ion (1998b) anfører Platon, at der inden for digtningen er indbyggede mangler i fortælleaktens etik, som kan medføre mangler i det fortaltes etik: Fordi digtning appellerer til publikums følelser snarere end til deres
fornuft, kan den få dem til at drage fejlagtige slutninger om, hvad der er rigtigt og forkert.

(1) Poststrukturalismens fremgang og dens kritik af det, Derrida ([1967] 1978: 261) kaldte “metafysisk nærvær”, eller forsøget på at fundere forståelsen af verden på solide, grundlæggende principper (f.eks. Gud, Descartes’ cogito eller forskellige
binære modsætninger såsom natur/civilisation).
Poststrukturalismen hævdede, at den slags grundprincipper enten var illusoriske, eller baserede på
at man fejlagtigt privilegerede én side af det binære system over den anden (tale over skrift; Gud
over det menneskelige; mænd over kvinder; hvide over sorte; sind over krop, osv.). Denne kritik
fik støtte af mange kontekstualistiske og politisk
orienterede tilgange, herunder feministisk kritik,
kritiske racestudier, postkolonial kritik og New
Historicism. Tilhængere af disse tilgange hævdede, at meget af det, der lader til at være naturbestemt ved verdens orden – og i de litterære værker,
der understøtter denne orden – i virkeligheden er
følger af en skæv magtbalance, som bør udlignes.
Dette fokus på det politiske åbnede op for en ny
interesse for etik, særligt det fortaltes etik.
(2) Den fremgang og senere tilbagegang, som skete for den engelske og amerikanske dekonstruktion, en bevægelse der var opstået ud fra blandt
andet Hartmans, Millers og de Mans arbejde
med Derridas analyse af sproget som et tegnsystem uden noget midtpunkt (Derrida [1967] 1976).
Ifølge denne opfattelse er sproget et system, i hvilket det, der udtrykkes (les signifiés), ikke bliver bestemt af nogen direkte relation til verdens genstande eller ideer, men derimod af spillet mellem
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betydningsbærerne (les signifiants). På den ene
side bidrog den engelsk-amerikanske dekonstruktion til, at nykritikkens overherredømme brød
sammen, fordi dens poststrukturalistiske modstand mod fælles idé-og normkrav gjorde op med
nykritiske værdier såsom sammenhæng og enighed. På den anden side udgjorde denne udvikling
den logiske videreførelse af nykritikken, fordi den
videreførte den tanke, at der kunne sættes lighedstegn mellem på den ene side litteraturen og på den
anden dens sprog og særegne måde at betegne på.
Ligesom nykritikken var den engelsk-amerikanske dekonstruktion til at begynde med mere optaget af æstetik (det litterære sprogs skønhed skyldes
dets polysemiske ubestemmelighed) end af etik.

Man kan sige, at romaner
udforsker de konkrete og
specifikke etiske dilemmaer,
som de levendegjorte
romanfigurer oplever, og
gennem denne udforskning
kan følelsernes
kognitive evner
udnyttes
Alligevel fastsatte Miller i The Ethics of Reading
(1987) dekonstruktionens vigtige etiske konsekvenser, idet han kom et med eksempel på dens
syn på læserens position. I et karakteristisk dekonstruktivt paradoks hævdede Miller, at læseren er
etisk forpligtet til at respektere den ubestemmelighed, der er i tekstens sprog. Den etiske læser anerkender med andre ord, at sprogets natur nødvendigvis underminerer enhver søgen efter en bestemmelig etik for det fortalte.
Men Millers argumenter for dekonstruktiv etik
blev sat i skyggen, da det blev afsløret, at hans
dekonstruktive kollega på Yale, de Man, i løbet af Anden Verdenskrig havde skrevet adskillige antisemitiske artikler for Le Soir, en belgisk
avis som samarbejdede med nazisterne. Den tanke, at der i de Mans krigstidsskriverier ikke skulle være en bestemmelig etik for det fortalte, forekom, i lyset af den nazistiske antisemitismes

frygtelige konsekvenser, mange at være et forsøg
på at frikende de Man for ansvaret for sine uacceptable holdninger, snarere end resultatet af en
grundig og upartisk læsning. Efter de Man-affæren
blev litteraturkritikken langt mindre interesseret
i ubestemmelighed og meget mere åben over for
andre måder at analysere sammenfaldet mellem
etik og litteratur.
3.4 Den etiske vending: poststrukturalistisk og
humanistisk etik
Siden de sene 1980’ere har den etiske vending taget to primære former: poststrukturalistisk etik
og humanistisk etik. Fordi den humanistiske etik
mest direkte beskæftiger sig med andet arbejde inden for narratologi, er det den, der får mest opmærksomhed her.
I kølvandet på de Man-affæren udviklede Derrida
en større etisk-politisk betoning i sit eget arbejde (Derrida [1993] 1994) og gjorde opmærksom på
Levinas’ filosofiske etik ([1961] 1969, [1974] 1981,
[1979] 1987) (se Critchley [1999] for en diskussion af dekonstruktiv etik, der fokuserer på Derrida
og Levinas). Levinas hævder, at kernen i etisk adfærd er at respektere den Andens andethed. I sin
argumentation for dette standpunkt bruger han
“ansigtet” som metafor. Man viser respekt for den
Anden ved at stille sig ansigt til ansigt med hans
eller hendes andethed og ved at se ham eller hende
som et ansigt. Denne betoning af den Anden passer ind i de politiske interesser, man finder inden
for feministisk og postkolonial teori, Critical Race
Theory og handikapstudier. Dermed understreger
den poststrukturalistiske strømning andethedens
etik og lægger særligt vægt på det fortaltes etik
(repræsentationer af den anden) og modtagelsens
etik (forpligtelsen til at stå ansigt til ansigt med
andetheden). Andre teoretikere har fremlagt variationer over de centrale temaer. Harpham (1999: x)
definerede etik som et “intimt og dynamisk møde
med andetheden”, mens Attridge (1999: 28) fastholdt, at “etik er [...] den grundlæggende forbindelse, ikke blot mellem subjekter, men også mellem subjektet og dets mange Andre”, og tilføjede,
at denne grundlæggende forbindelse “ikke er en
forbindelse og ikke kan navngives, for logisk kommer den før forbindelser og navne, ja, før logikken”. Hale (2007, 2009) fremhævede i sine metaanalyser af romanens poststrukturalistiske etik det

tilbagevendende fokus på modtagelsens etik og
dens formaninger om at respektere og stå til ansvar over for tekstens andethed. Hale (2007) bemærkede desuden, at poststrukturalistisk og humanistisk etik, herunder Booths retoriske etik, på
dette punkt har meget til fælles.
Den humanistiske etik anerkender fremmed- og
andetheden som væsentlig for, at man etisk kan
engagere sig i en fortælling, men den understreger
samtidig det gavnlige i at kunne skabe forbindelser på tværs af forskelle. Booths The Company We
Keep (1988) og Nussbaums Love’s Knowledge (1990)
var helt grundlæggende tekster for den humanistiske etik. Selv om ingen af dem opnåede almen anerkendelse, skubbede de sammen etikken frem, så
den fik en fremstående plads inden for narratologien, og de banede vejen for, at Newton i Narrative
Ethics (1995) kunne fremsætte den påstand, at de
to områder er uadskillelige.
For at kunne forstå og værdsætte Booths tanker
om etik og litteratur er det hensigtsmæssigt at begynde med hans arbejde inden for fiktionens retorik ([1961] 1983). Til at begynde med fokuserede
Booth på den virkning, en tydelig forfatterretorik
har for romanen, og argumenterede for, at en sådan retorik ikke kan bedømmes ud fra umiddelbare æstetiske maksimer, som eksempelvis at “den
sande kunst ignorerer tilskuerne”. I stedet er man
nødt til at vurdere den ud fra, hvor effektivt den
fremstiller sin forfatters ideer. Gennem sin argumentation for dette synspunkt nåede Booth frem
til to overordnede konklusioner. (1) Eftersom ethvert virkemiddel, forfatteren benytter sig af, spiller ind på romanlæserens oplevelse, kan forfatteren ikke vælge, om han vil benytte retorik eller ej,
men udelukkende hvilken type retorik, han vil benytte. (2) Retorikken påvirker både læseren kognitivt, æstetisk, følelsesmæssigt og etisk, og de forskellige typer af påvirkning er ofte tæt forbundet med hinanden. I et kapitel om fortælleaktens
etik, “Moralske aspekter ved den upersonlige fortællerstemme” (Booth [1961] 1983: 377-98), bemærker Booth, at den bevidsthedscentrerede og upålidelige fortæller, man kender fra Henry James,
har en tendens til at fremkalde sympati hos læseren, selv når den bruges til at fremstille etisk mangelfulde romanfigurer. Booth pointerede, at et sådant retorisk greb altså kunne få læserne til at se
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3.3 Teori-revolutionen baner vejen for den etiske
vending
I 1960’erne begyndte nykritikkens overherre
dømme af både faglige og udenomsfaglige grunde at aftage, og som følge heraf blev litterær kritik
mere tværfaglig. Mange kritikere begyndte at blive
irriterede over de begrænsninger, der var ved nykritikkens pligttroskab over for tekstens autonomi, og denne holdning styrkedes af årtiets politiske omvæltninger. I takt med at man akademisk
begyndte at forbinde litteraturen med mange forskellige aspekter af verden uden for teksten, inddrog man relevant indsigt fra andre fagområders
teoretiske undersøgelser i analysearbejdet. Der var
særligt to aspekter af denne udvikling, der hjalp til
at bane vejen for de sene 1980’eres etiske vending.

I efterordet til andenudgaven af The Rhetoric of
Fiction ([1961] 1983) gav Booth udtryk for en vis
utilfredshed i forhold til dette argument, til dels
fordi han havde ladet sine personlige moralske forpligtelser påvirke sine retoriske analyser. Senere
vendte Booth (1988) tilbage til sine tidligere konklusioner og indlemmede dem i en mere uddybende diskussion af etik som en uundværlig del af retorikken. I fremstillingen af sit syn på modtagelsens etik brugte Booth en metafor, der spillede på,
at bøger er som venner. Ud fra den understregede han tre grundlæggende pointer: (1) venner er
forskellige – nogle er gode for os, og andre er ikke
– og deres indflydelse på os afhænger af hvornår,
hvor og hvorfor, vi møder dem; (2) en stor del af
denne indflydelse kommer sig af den måde, hvorpå vores venner former og ændrer den kurs, vi følger for at opnå vores mål og ønsker; (3) en af skønlitteraturens væsentligste funktioner er at udvide de oplevelser, læseren har, mens han eller hun
følger denne kurs. Booth illustrerer disse principper med en lang række eksempler, hvoraf de mest
fremtrædende er hans udvidede analyser af etiske dyder og mangler i fortælleakten og i det fortalte i Rabelais’ Gargantua og Pantagruel og Twains
Huckleberry Finn.
Mens Booths værker tager afsæt i den traditionelle litteraturvidenskab, opstod Nussbaums ud fra
et forsøg på at revidere det traditionelle filosofiske
arbejde med etik. Og hvor Booth var inspireret af
Aristoteles’ måde at tænke på dele i forhold til helheder, var Nussbaum, som var klassicist og filosof,
mere påvirket af hans diskussion af etik. Hun bemærkede, at etik er den gren af filosofien, der beskæftiger sig med Aristoteles’ spørgsmål om, hvad
det gode liv består i, men hun var utilfreds med
den måde, den analytiske filosofi gik til spørgsmålet på. Ifølge hende skabte den gennem sin argumentationsstil et skel mellem udtryk og indhold;
hvordan kan man på en tilfredsstillende måde diskutere eksempelvis en etisk problemstilling, der
kommer af forelskelse, med den analytiske filosofis abstrakte begreber? Romanen står i modsætning til dette, fordi den søger at få indholdet til
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at passe sammen med udtrykket og omvendt; den
sigter altså efter en gensidig styrkelse af forholdet
mellem det fortaltes og fortælleaktens etik. Derfor
er romanens undersøgelse af etiske spørgsmål den
analytiske filosofi overlegen. Man kan sige, at romaner udforsker de konkrete og specifikke etiske
dilemmaer, som de levendegjorte romanfigurer
oplever, og gennem denne udforskning kan følelsernes kognitive evner udnyttes. Nussbaum (1997,
2000) gik senere videre til at argumentere for værdien af det etiske engagement, romanlæsningen
tilbyder os i forhold til politiske emner, og hun udvidede sine undersøgelser til også at gælde i forhold til grundlæggende menneskerettigheder.
Newton bevæger sig væk fra både Booths og
Nussbaums aristoteliske grundlag, idet han markerer sig med en opfattelse af etikken og det narrative som uadskillelige størrelser. Han udvikler sin egen tilgang ved at kombinere begreber fra
Bakhtin, Cavell og Levinas. Fra Bakhtin ([1986]
1993) låner han begrebet ‘vživanie’, omtrent ‘indlevelse’ (empati med den Anden uden tab af selvet);
fra Cavell (1979) tanken om at erkende (at være i
en position, hvor man er nødt til at reagere); og fra
Levinas ([1974] 1981, [1979] 1987) begreberne om
det Sagte (det fortalte), Udsigelsen (det at fortælle)
og Ansigtet, særligt det at se den Anden som et ansigt – eller at vælge at se bort. Newton (1995:11) beskriver sit projekt som en udforskning af de “etiske
konsekvenser ved at fortælle historie og fiktionalisere personlighed samt af de indbyrdes krav, der
binder fortæller, tilhører, vidne og læser sammen
i denne proces”. Han får meget ud af sin treenighed af tænkere og kommer med gennemtænkte
og nuancerede analyser af de indbyrdes sammenhænge mellem det fortaltes og fortælleaktens etik
i værker af blandt andre Dickens, Conrad, James
og Ishiguro. Ligesom Nussbaum er også Newton
(1998, 2001, 2005) gået videre til at udvide og udvikle sine tanker i senere bøger, og i et essay om
at undervise i narratologi (2010) vender han tilbage til sin opfattelse af narrativ som etik ved at bygge videre på den metafor, at narrativet og etikken
hjemsøger hinanden.
Altieri (2003) har protesteret mod det overdrevent rationelle grundlag, som Booths og særligt
Nussbaums etik ifølge ham er baseret på. Han argumenterer således for en metode, der bedre kan

yde det, han kalder “den særegne henrykkelse”,
retfærdighed; en læsemåde der svarer til det sublime, hvor følelserne overskygger den rationelle bedømmelse. Et andet vigtigt bidrag til arbejdet med
forholdet mellem følelser og etik kommer fra Keen
(2013).
Phelan (2005, 2007, 2013) har forsøgt at udvide, tydeliggøre og forbedre Booths arbejde med den essentielle sammenhæng mellem retorik og etik ved
at fremhæve, hvor vigtige og centrale etiske vurderinger er for læseoplevelsen. Phelans argument
er, at i betragtning af hvor mange forskellige etiske
forståelser, der kommer til udtryk i verdens fortællinger, er der en værdi i ikke kun at beskæftige sig
med retorisk etik udefra og ind, som Nussbaum
og Newton gør det, men også indefra og ud. I stedet for at sætte en eller flere tænkeres etiske systemer højest bør man altså som analytiker forsøge at
afdække de etiske værdier, der ligger til grund for
specifikke retoriske udvekslinger i en konkret fortælling. Som en del af sit arbejde med upålidelige
fortællerstemmer har Phelan fremsat den tanke, at
læserens etiske reaktion på sådanne fortællere ek-

I stedet for at
sætte en eller flere
tænkeres etiske
systemer højest bør man altså
som analytiker forsøge at
afdække de etiske værdier, der
ligger til grund for specifikke
retoriske udvekslinger i
en konkret fortælling
sisterer på et spektrum, der går fra tillidsfuld bonding (Huck Finns naivitet gør ham etisk upålidelig
på en måde, der øger læserens sympati for ham) og
til fremmedgørelse (Jason Compsons selviskhed og
stolthed får læseren til at bedømme ham negativt).
Phelan (2011) har udvidet sit arbejde med upålidelighedens etik gennem undersøgelser af etikken i “den mangelfulde narration”, altså en narration som forfatteren fremstiller som pålidelig,
men som læseren opfatter som underlig og forkert

– eksempelvis Huck Finns fortællerstemme i flugtkapitlerne i Twains roman.
3.5 Etik og tesen om narrativ identitet
Spørgsmålene om skrivearbejdets/produktionens etik har bevæget sig ud over det litterære narrativs område til også at gælde identitetens (Bamberg 2013). Mange filosoffer og psykologer (f.eks. MacIntyre [1981], Bruner [1987] og
Schechtman [1997]) har fremført det perspektiv,
at det velfungerende selv afhænger af, at man opfatter sit eget liv som en fortælling. Som Strawson
(2004) har påpeget i et essay, som anfægter denne tese om narrativ identitet, har dette perspektiv både en deskriptiv psykologisk side (“det er sådan her, mennesker opfatter deres liv”) og en normativ etisk side (“en narrativ identitet gør det muligt at leve et bedre liv”). Strawson afviser begge sider af tesen om den narrative identitet. Han benægter ikke, at nogle mennesker oplever deres liv
som en fortælling, men han sætter spørgsmålstegn
ved, hvorvidt dette gælder for alle – eller endda for
de fleste. Med reference til sin egen erfaring skelner han mellem diakronikere (de som oplever deres liv som en fortælling) og episodikere (de som
ikke gør). Han stiller sig endnu mere kritisk over
for den etiske side af tesen om narrativ identitet,
og argumenterer for, at (1) en narrativ identitet
ofte kræver, at man forvrænger fortiden og på den
måde bevæger sig længere væk fra en virkelig selvforståelse, og (2) at man godt kan leve etisk uden at
have en narrativ opfattelse af sit liv.
Strawsons indvendinger medførte ikke nogen enstemmig afstandtagen fra tesen om narrativ identitet, og der var nogle kritikere, som fandt hans
ræsonnement mangelfuldt (Battersby 2006). Men
både tesen og Strawsons bestræbelser på at aflive den indikerer, at der er meget på spil i arbejdet
med narrativ etik.
4. VIDERE UNDERSØGELSE
Altieris kritik af Booth og Nussbaum viser, at det
indbyrdes forhold mellem de følelsesmæssige og
etiske aspekter af læsning fortjener at blive undersøgt mere dybdegående. Hales (2007, 2009) arbejde peger mod, at de, der arbejder med henholdsvis
poststrukturalistisk etik og humanistisk etik, godt
kan lære noget af hinanden – også uden at skulle opgive deres respektive projekter. Forskellene
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gennem fingre med etiske mangler. Tanken med
kapitlet er ikke at fordømme sådanne virkemidler, men snarere at advare om deres mulige etiske
konsekvenser.
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og lighederne mellem de etiske aspekter af fortælling i forskellige medier fortjener også at blive undersøgt yderligere (i denne sammenhæng
er der blevet gjort et værdifuldt indledende arbejde om filmisk fortælling (se Richter 2005, 2007)).
Etik i arbejdet med biografier (Eakin 2004), i medicinsk fortælling (Charon 2006), i juridisk fortælling (Brooks 2001) og på andre områder, hvor den
narrative vending har spillet ind, bør også studeres yderligere. Både narrativitet og etik er meget
store områder i sig selv, og deres samspil med hinanden er mangeartet; det påpeges blandt andet af
den nyligt udkomne antologi om Narrative Ethics
(Lothe & Hawthorne 2013). Netop derfor kan vi
også mere overordnet forvente, at udforskningen
af skæringspunkterne mellem de to felter fortsat
vil fremkalde megen debat og skabe rige resultater.
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Der er gang i det, Jens Blendstrup
selv kalder de blendstrupske
industrier. Antallet af åbne døre
stiger i takt med anerkendelsen,
og han smeder, mens jernet er
varmt. Efter en oplæsning fik jeg
en øl og en snak med Blendstrup
om sidste års bedrifter og
ikke mindst om, hvad vi kan
forvente os af dette år.
AF SIMON MALLING
FOTO AF MIKLOS SZASBO

2014 var et travlt år for Jens Blendstrup, som var
aktuel med flere udgivelser. Først på året udkom
romanen Luskefisefortællinger, og oktober måned
bød på intet mindre end to udgivelser, som begge er såkaldte samarbejdsprojekter. Først kom
børnebogen Cosmo – historien om en mand, hvis
hjem forsvandt ned i et hul med illustrationer af
Helle Vibeke Jensen, og dernæst Venedig eller kunsten at fare vild med fotografier af Lars Gundersen.
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en
forfatters
liv
Ligesom sidste år har Blendstrup i år adskillige
projekter i ovnen – både individuelle og i samarbejde med andre. Der er fx planer om en ny bog
af Blendstrup og Gundersen, hvis samarbejde efterhånden går nogle år tilbage. Sammen lavede
de blandt andet forløberen til den karnevalistiske
Venedig-bog, Berlin – øjenvidnevariationer, som udkom i 2012, og har en dybere og mere alvorlig tone.
Samarbejdet mellem de to er karakteriseret ved
bøger i et coffeetable-format med fotografier akkompagneret af faktionstekster. Og i år fortsætter
de deres dobbeltportrætteringer, men denne gang
bliver det inden for landets grænser og på andre
præmisser: bogen skal handle om de byer i landet,
der har kropsdelsnavne. I fjorten dage skal de køre
rundt med en campingvogn, og Blendstrup skal
skrive teksterne under opholdene i byerne med de
spøjse bynavne.
Udover det næste projekt med Gundersen
er der endnu et samarbejdsprojekt på bedding – et
egetræsprojekt med fynbo-maler og billedkunstner Ole Lejbach. Det er et ambitiøst og omfattende projekt, som pludseligt udviklede sig: »Ole
kontaktede mig for fire år siden med de første egetræer, han havde tegnet. Han mente, at det kunne være spændende, hvis jeg skrev egetræernes
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Leif, taber et spil Matador, og faderen som straf lader ham indrullere i militæret, selvom han egentlig havde trukket frinummer. Det er beskrivelser af
galskabshandlinger i et almindeligt parcelhuskvarter i en forstad til Aarhus.
»Jeg sidder faktisk med en roman nu. Fem måneder har jeg taget fri for at skrive den. Det er
en erotisk roman. Om en elektriker, der mister

Jeg tror faktisk ikke, det er et
projekt, der dør med bogen. Jeg
kunne godt forestille mig, at
jeg bliver besat af
dem resten af livet
sit arbejde og bliver erotisk. Den bliver i sådan et
Bombaygryde-format, men den kommer nok til at
bestå af kortere tekster, der sættes sammen til en
helhed på en måde. Jeg har noget med, at når det
bliver for episk, går der nogle gange cement i mig.
For sådan nogle som mig, som har meget fantasi og rabler, så er det godt med det korte format.
Det er en lille hest, man kan tæmme. Man kan
komponere den op og stramme til på en helt anden måde«, siger han, mens han ivrigt gumler på
et stykke tyggegummi. Han understreger, at romanen bliver lang som et ondt år, men nok kun i et
bind – det er jo ikke Fifty Shades of Grey, som han
selv siger. Alligevel bliver titlen Slagterkoner og bagerenker 2, for så er der ligesom banet vej for en
eventuel udvidelse.
Blendstrup holder gryden i kog. Mens vi sidder på de to dråbeformede stole ved siden af scenen, hvor han netop har læst op, fortæller han:
»Det har været et vanvittigt år. I det hele taget har
jeg simpelthen rejst så meget de sidste 4-5 år. Jeg
er helt træt nu. Jeg har nærmest levet på landevejen. Jeg tror, jeg har været ude 90-100 dage om
året. Det er en mærkelig branche. Det ene øjeblik,
som her, er man ekstremt udadvendt. Og når man
så skal skrive, er man nødt til at gå i hi og blive senil, og ikke kunne samle sig om mennesker«.
Men trods travlheden stopper projekterne ikke her. Der er også børnebøger, et allerede
færdigt projekt med jazzgruppen Årets Længste
Dag og bidrag til forskellige antologier. Under
oplæsningen, som fandt sted umiddelbart før

interviewet, læste han blandt andet uddrag fra
en kommende udgivelse, Supermarkedspoesi, som
kommer til at indeholde poesi skrevet ud fra indkøbssedler. Poesien ligger i indkøbssedlen eller
indkøbsønsket, som afspejler en person eller hans/
hendes situation. Blendstrup er en performer, og
når han læser op, giver det en ekstra dimension.
For eksempel når han giver den som en tørstende, lidende og hæst-råbende passager i DSB-toget,
der bare gerne vil have “VAND, VAND, VAND!
Kan man dog ikke få noget VAND!?”. En performativ stikpille til DSB’s afskaffelse af salgsvognen
i togene, som vækkede genklang hos oplæsningens
fremmødte.
På den mere gakkede, men stadig poetiske,
side er der også et nyt album med Frodegruppen
40 i støbeskeen. Gruppen, som med Blendstrup i
spidsen sætter musik til vanvittige og mestendels
humoristiske tekster, planlægger en dobbelt-LP.

ligger på hans lår. Man får en følelse af, at det er
fantasien, lysten og selvfølgelig publikums positive
modtagelse, der driver værket, og som sørger for,
at Jens Blendstrup bombarderer os med forskellige genrer fra forskellige vinkler i en slags litterær
flerfrontskrig.
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historie. Og det har jeg så gjort. Der er sågar nogle af dem, der er historisk rigtige. Det var vi simpelthen nødt til, for vi har fået støtte fra fonde og så videre. Pointen er så, at vi får lov at udgive en bog, en sindssygt dyr bog, og der skal udstilles på tre museer over en længere periode. På
Fuglsang Kunstmuseum (Lolland red.), Johannes
Larsen Museet (Kerteminde red.) og KunstCentret
Silkeborg Bad.«
Da Ole Lejbach henvendte sig til Blendstrup,
havde han omkring 20 blyantstegninger, men antallet eskalerede til mere end 70. Bogen bliver et
slags tresidet kunstværk – et triptykon om man
vil – bestående af tegninger, tekster og billeder.
Projektet knopskyder og forgrener sig, og det har
potentiale til at fortsætte selv efter udgivelsen.
Behovet for flere historier, tegninger og undersøgelser stiger i takt med opdagelsen af flere ege
rundt om i landet. Interessen for egetræerne og
deres historier er et fænomen, der dyrkes af entusiaster, og projektet indbyder til en form for interaktion mellem Blendstrup/Lejbach og læserne.
»Jeg tror faktisk ikke, det er et projekt, der
dør med bogen. Jeg kunne godt forestille mig, at
jeg bliver besat af dem resten af livet. Jeg ville også
gerne have, at man som læser kunne lave efterretninger: “Jeg har fundet en eg her – kunne I have
interesse i at få den med?” eller “Her faldt min lillebror og slog sin hjerne”. Så man bruger det interaktivt. Og så rykker vi ud«, siger han og tager en tår af sin Heineken. Det folkelige og anderledes kulturbærende projekt med navnet
Egeekspeditioner har modtaget en støtte på 1,486
mio. kr. af Nordea-fonden og åbner på Fuglsang
Kunstmuseum d. 11. juni 2015.
Udover de forskellige samarbejdsprojekter
er det også nødvendigt for forfatteren at arbejde i
et individuelt spor, og der er derfor også nyt på vej
på den front. Kender man til Blendstrups forfatterskab, ved man, at han i flere af sine bøger arbejder med erindringer med fokus på barn- og ungdommen. Det gælder for eksempel den førnævnte
Luskefisefortællinger (2014), romanen Bombaygryde
(2010) og ikke mindst storsuccesen Gud taler ud
(2004), som med både humor og alvor bearbejder en art barndomstraume. I sine tekster beskriver Blendstrup en form for hverdags-anomali. Det
er to ord, som nærmest er gensidigt udelukkende,
men Blendstrup evner at kombinere dem. For eksempel når hovedpersonen i Bombaygryde, 18-årige

Det er en mærkelig
branche. Det ene
øjeblik, som her,
er man ekstremt udadvendt.
Og når man så skal skrive,
er man nødt til at gå i hi og
blive senil, og ikke kunne
samle sig om mennesker
JENS BLENDSTRUP
Denne gang bliver pladen med punk-Frode i front.
Frode er en form for musikalsk andet jeg, forfatteren ifører sig. Det er endnu en del af rollen som
optræder, der er vigtig i Blendstrups virke.
Pladen skal indspilles i forsommeren og kommer
til at indeholde nogle af Blendstrups mest groteske
tekster. Desuden regner de med igen at få lov til at
optræde på litteraturscenen på Roskilde Festival.
Det er der, gruppen, ifølge Blendstrup selv, er
bedst.
»Vi er på som en slags underlig “lyd og litteratur”, men det er jo nærmest en koncert. Det er
flere timer, før de officielle koncerter starter, så der
kommer mange, og folk er sindssygt sultne. Sidste
år var der 150 mennesker, der lagde sig ned til (sangen red.) “John Danser Grøntsag”. Det var helt fantastisk«, siger Blendstrup ned i den iPhone, der

• Født 1968 i Aarhus
• Can. mag. i historie og litteratur
ved Odense Universitet
• Debuterede i 1994 med
novellesamlingen Mennesker
i en mistbænk
• Frode eller forsanger i bandet
Frodegruppen 40

SIMON MALLING (f. 1985) er danskstuderende
ved Københavns Universitet.
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Egeekspeditioner
AF JENS BLENDSTRUP OG OLE LEJBACH

At skurvogne er long gone.
At jeg er en af de sidste.
Men hvad ved vanris om egetræer.
Pattebørn.
Snyltere og mellemstadier.
Jeg er skurvognsegen.
Mine rødder vokser
gennem jordens kamre
længe efter planeten
er blevet til støv og gas.
Mig kan de ikke fjerne.
Det er derfor jeg står her
til jeg bliver pissegammel.

66

67

BLENDSTRUP

Uddrag af

Je g er s k u rvo g n s e gen . Helt vildt arbejdsagtigt
indrettet. Her sidder kommunens folk og fiser den af og planlægger
gravearbejde. Her går de ind, når det regner. Om fredagen drikker de
fyraftensbajere. Jeg får også mit, når de pisser på mine rødder. Half and half.
Det er udmærket.
Jeg har kontakt med kongen derovre. Men det er mest til højtider. Han er så
død i sværen, at det halve kan være nok. Han står oprejst endnu kongen, også
kaldet sparekasseegen, på Holsteinborg kirkegård. Men han ligner et trafikoffer
med alle sine piskesmældsstøtter og armgelændere. Han kan ikke engang holde
sine grene selv. Snart er han kun et navn. Efterladende en enormt rungende
lysning hvor skygger falder uden synlig grund. Her stod sparekasseegen. Det
præcise sted vil ikke kunne bekræftes. Men de lokale ved, at han stod her mellem jernkors og kogte guldalderskeletter.
Sådan er det ikke med mig. Jeg er skurvognsegen. Slumromantisk vækst og
billig krydsfiner er mit lod. Alligevel er jeg større og stærkere end kongen i dag.
Kongen tilhørte adelens tidsalder, og jeg tilhørte industrialiseringen. Det er en
stakket frist. Et vildskud af vanris i min nakke påstår, vi lever i postindustrialiseringen nu:
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En dyd af
nødvendigheden
– katastrofelyrik
mellem æstetik og
etik

Sophus Claussens “Imperia” og Inger Christensens
“Alfabet” er to meget forskellige tekster, som
dog er fælles om katastrofen som tematisk
omdrejningspunkt og æstetisk fascinationskraft.
Men er der tale om en æstetisk nærværsoplevelse
af skrækscenarier uden nogen form for teleologisk
fremtidsperspektiv og dermed etik, eller er et sådan
fremtidsperspektiv tværtom til stede?

AF LIV SANDVAD KUDAHL
ILLUSTRATIONER AF FRØYDIS SOLLID SIMONSEN
FRA SERIEN ’VERDENS ELDSTE DYR’
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Den tyske komponist Karlheinz Stockhausen fældede denne æstetiske dom kort efter angrebet på
Twin Towers d. 11. september 2001 og blev straks
udskældt og sat i skammekrogen både for at opføre sig upassende overfor de efterladte og for at
være moralsk fordærvet. Stockhausens argumentation for sin æstetiske dom (som ellers lå i forlængelse af æstetik- og avantgardehistorien og
ikke som sådan introducerede noget nyt) lød for
døve øren, tilsyneladende fordi de etiske implikationer var for nærværende. Men hvorfor egentlig
det, når det utilladelige og moralsk forkastelige
til hver en tid har været kunstens gebet? Og hvor
er der blevet trukket tilsvarende grænser i dansk
litteraturhistorie?
Litteraten Hans Ulrich Gumbrecht problematiserer i værket Production of Presence: What
Meaning Cannot Convey (2004), med afsæt i litteraten Karl Heinz Bohrers æstetiske negativitet,
tendensen til at fortolke æstetiske værker etisk.

Det mulige knytter
sig nemlig til det
etiske, idet den etiske
diskussion behandler ting,
som kan være anderledes, dvs.
hvor muligheden både kan
aktualiseres og undviges
Gumbrecht spørger i forlængelse heraf,
hvorfor budskabet behøver være æstetisk indpakket, når det nu “would be more efficient to articulate that same ethical message in rather straightforward and explicit concepts and forms”(2). En
sådan ‘projektion af etik’ til det æstetiske vil ifølge Gumbrecht underminere den æstetiske oplevelses potentielle intensitet (3). I øvrigt er det ikke
en specielt effektiv måde at levere et etisk budskab
på, fordi litteratur som bekendt indebærer en risiko for tvetydigheder. I forlængelse af en tradition, der går fra Friedrich Nietzsche til Karl Heinz
Bohrer, plæderer Gunbrecht for en nærværsæstetik, der viger uden om en temporalt orienteret, og dermed teologisk, etik. Dette til fordel for
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den rent spatiale og evt. pludselige og epifaniske virkning, som et værk kan have på sin læser.
Gumbrechts vigtigste distinktioner deler sig i en
dikotomi mellem “Meaning culture” og “Presence
culture” og kan i sine hovedtræk opstilles således
(4):
Meaning culture
Temporal
Etik
Fortolkning
Budskab og holdning

Presence culture
Spatial
Æstetik
Kropslig effect
Aletheia og epifan

Jeg vil forsøgsvis tilføje en distinktion mellem:
Mulighed

Nødvendighed

Det mulige knytter sig nemlig til det etiske, idet
den etiske diskussion behandler ting, som kan
være anderledes, dvs. hvor muligheden både kan
aktualiseres og undviges. Nødvendighed knytter
sig i denne sammenhæng til det æstetiske, som
tager over, hvor mulighederne hører op, hinsides
godt og ondt.
Der springer mindst to fortolkningsmæssige
spørgsmål ud af disse dikotomier: Indebærer værker, der beskriver katastrofer, altid en etisk faktor?
Og gælder det både naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer?
Det faste udtryk ‘at gøre en dyd ud af nødvendigheden’ rammer spillet mellem på den ene
side æstetik og etik, på den anden side nødvendighed og mulighed temmelig godt, når det skal beskrives, hvordan æstetikken knytter sig til det nødvendige. Dyd knytter sig etymologisk og semantisk, især i antikken, til etikken, men i udtrykket ‘at
gøre en dyd ud af nødvendigheden’ får det betydningen at få noget gunstigt ud af en ugunstig situation, hvilket fx er, hvad der sker, når noget æstetisk kommer ud af naturens, af nødvendighed, betingede katastrofesituation.
IMPERIA
Sophus Claussens digt “Imperia” blev første gang
trykt i 1909 i Tilskueren og senere i Danske Vers,
1912. Sophus Claussen omtalte selv digtet som
“Jordskælv-Poesi”, og digtet hylder netop naturens kræfter. Jeg-fortælleren Imperia fremmaner
en undergangsstemning allerede fra første strofe:

1. Jeg er Imperia, Jordmassens Dronning,
urstærk som Kulden, der blunder Bjergenes Skød,
mørk og ubøjelig – ofte jeg drømmer mig død.
2. Pragt er min Higen. Jeg kender ej Mildhed.
Jeg er den golde Natur, det udyrkede Øde,
som giver Stene for Brød, og som nægter at føde.
3. Ingen kan vække mig uden min Elsker,
Ilden, min Herre, til hvem jeg er givet I Vold,
saa at jeg røres til Afgrundens dybeste Fold.
Men hvem er Imperia egentlig? Mødet mellem
Imperia og hendes elsker og herre, Ilden, foregår,
som Dan Ringgaard beskriver det, på to niveauer,
“i menneskenes orden er Imperia paradoksal, fordi
hendes mægtige kærlighed er ødelæggende […] I
Imperias orden er dette kærlighedsmøde derimod
hinsides godt og ondt”(5). Imperia er ikke psykologisk eller for den sags skyld historisk interessant.
Hun er knap nok interessant i den effekt, hendes
kræfter forårsager. Hun er til gengæld væsentligst
til stede og nærværende igennem sin skælven, som
ved sin pladetektoniske årsag er et fysiologisk anliggende. Desuden er hun nærværende qua digtets
effekt på lytterne, især ved oplæsning.
Formelt betragtet er Imperia et umiddelbart metrisk og rimmæssigt ensartet digt (a-bb) med en stærkt insisterende rytme, der rammer den kropslige og dermed æstetiske reception.
Samtidig indeholder digtet nogle vigtigt placerede brud på denne ensartethed, som leder opmærksomheden mod et budskab om Imperias ultimative magt og ligegyldighed overfor “de Levendes” liv
og frembringelser:
8. Kold for de Levendes Optog og Danse
drømmer jeg evig om Urelementernes Musik.
Slaa dem med Lynild og Jordskælv og byd dem
at standse!
9. Jeg er Imperia, Jordmassens Dronning,
Jeg er den golde Natur, det udyrkede Øde,
Som giver Stene for Brød, og som nægter at føde,
En blanding af strofe 1 og 2 gentages i niende strofe, og Ringgaard påpeger, hvordan Imperia fremstår som en fortættet væren via den retoriske gentagelse, der intet lægger til meningen, men netop
til intensiteten og dermed effekten på læseren eller

lytteren. Gentagelsen fremmaner Imperia som den
personificerede jordmasse. Der foregår således en
besjæling af det usjælelige. Det er modsigende at
give stemme til en jordmasse, der ikke kan tale, og
dermed besjæle det usjælelige. Paradoksalt nok taler Imperia alligevel, hvorved en vis manende eller
besværgende virkning fremkommer, hvilket også
understreges af hekserierne i næste strofe:
10. Giftige Kratere, rygende Dybder,
sortsvedne Huler, der stinker af Svovl og Metal,
aabner sig brat, naar jeg lyder mit flammende
Kald.
De tryksvage udgange i linjerne 2, 2-3 (samt gentagelsen i 9, 2-3), “Øde” og “føde”, samt linjen
“Slaa dem med Lynild og byd dem at standse!”
(8,3) er jambiske undtagelser fra grundprincippet med trykstærk mandlig ind- og udgang i alle
vers. Digtets eneste udråbstegn er placeret lige inden den rytmiske genoptagelse og gentagelse af
mantraet “Jeg er Imperia, Jordmassens Dronning”
(9,1) med mandlig udgang, hvorved det straks herpå gentagne metriske brud (9,2-3) ikke blot ved sin
jambiske udgang, men ved at være et meget tæt
placeret (i forhold til bruddet i 8,3), på ny snublende, rytmebrud, yderligere accentuerer strofe 9’s
gentagelse af ordene fra strofe 2.
11. Kongernes Slot har jeg sænket i Havet,
slaaet den Fatttiges fattige Lykke i Skaar…
og er utømmelig rig for Millioner af Aar.
12. Kom til mit Hjærte, der aldrig har frygtet.
Døren er opladt. Jeg venter ubændig min Elsker.
Stort er hans Kød. Og vor Lykke skal blive
berygtet.
Slutverset har også et metrisk brud på ordet “berygtet”, som ligeledes har kvindelig udgang. At
Imperias lykke i forening med Elskeren (Ilden, jf.
str. 3) skal blive berygtet kan opfattes dels som
endnu et kraftudtryk i tråd med den “ur-styrke”
(1,2) og “ubøjelighed” (1,3), som “Imperia” hævder at besidde og den “Pragt”, hun higer efter (2,1).
Berygtethed såvel som varslet om, hvad der “skal
blive”, er imidlertid også noget, der peger frem og
tilbage i tid, ligesom tidspronomenerne i “ofte jeg
drømmer mig død” (1,3), “drømmer jeg evig” (8,2)
og “aldrig har frygtet” (12,1), også markerer en
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“[THE ATTACKS OF 9/11 WERE] THE
GREATEST WORK OF ART IMAGINABLE
FOR THE WHOLE COSMOS.” (1)
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sprogets insisterende kraft, via metrik og retorik
samt nu også matematikkens systemer, hvormed
endnu et lighedstræk med Inger Christensen, udover katastrofe som tema, viser sig.
ALFABET
Inger Christensens langdigt “Alfabet” (1981) er interessant i distinktionen mellem etik og æstetik,
fordi katastrofen her, modsat “Imperia”’s naturkræfter, er den menneskeskabte katastrofe forårsaget af kernevåben. “Alfabet” er da også aktuelt skrevet under Den Kolde Krig, og kan således opfattes som et indlæg i kernekraftdebatten. Samtidig har digtet i høj grad en æstetisk og
kropslig effekt på sin læser.
“Alfabet” er struktureret på flere måder, dels
ved sin alfabetiske og ved alliteration strukturerede tilgang i opremsningen af, hvad der findes, dels
ved sin akkumulation af tekstbrokker, som struktureres ved Fibonaccis talrække. Spørgsmålet er,
om systemet udelukkende skal opfattes som apollinsk formgivende, eller om det også gør digtet
dionysisk kaotisk ved sine kraftige mutationer?
Ordenen i “Alfabet” introducerer på sin vis systematiseret temporalitet, digtets længde og dermed
læsningens varighed taget i betragtning. Ordenen
er imidlertid også betinget af naturens mutationsprincipper, som ingen grænser kender. “Alfabet”
struktureres af et overordnet spaltningsprincip,
som minder om brintbombens fission, men undervejs nævnes og anvendes flere mutationsprincipper og potentialer. Det gælder atombomben, som virker ved fusion, og som findes og blev
brugt i Hiroshima og Nagasaki (p. 21), hertil som
sagt brintbomben (p. 27), som virker endnu kraftigere og ved fission, samt cobaltbomben, som kun
findes potentielt “svøbt i sin kappe af cobalt-60isotoper”(p. 37), men som vil være så kraftig, at den
udsletter alt liv.
Dette kernevåbnenes destruktionshierarki fungerer, ved sin benævnelse og anvendelse, både som advarsel om apokalypsen, men også
som et destruktionsprincip uden grænser eller form. Grænseløsheden præger altså ligeledes
“Alfabet”, hvis struktur udover versantallet, der
støt øges med Fibonaccis talrække, bliver mere og
mere komplekst, og som skifter system fra op- til
nedtælling i tekstbrokkernes længde, og hvis vers
har varierende længde og placering på papiret.
Systemet er altså ikke nødvendigvis kun apollinsk

formet. Fibonaccis talrække akkumulerer nok en
eksplosiv vækst fra 1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144233-377-610 osv., og digtets versantal per afsnit, og
dermed bogstav, følger dette princip de første sider, hvorefter først papirets rammer sprænges af
systemet, og afsnitslængden overskrider papirsiden fra bogstav g (p. 13), hvilket meget malende
sker ved ordet “grænserne”. Siden opløses princippet for at ende i en nedtælling:
Langdigtet ender ikke med 610 vers under
bogstav n, men med 321, og dette tal peger ved sin
3-2-1-nedtælling på den nedtælling i strofernes linjeantal, der begynder undervejs under n (p. 65).
Talsystematikken synes at rumme den pointe, at
den spejler halveringstidens (atomspaltningens)
akkumulerende og vanskeligt kontrollerbare udvikling, der med en naturlovs nødvendighed må
forløses i en enorm destruktiv energiudladning.
Frem til f opretholdes én tekstblok (13 vers), imens
det umulige i at tæmme en sådan kædereaktion illustreres ved afbrydelsen ved bogstav n. Denne
pointe kan sammenholdes med Sørensens om ø’et,
som ø-delægger og markerer den tomme mængdes fremmarch i “Imperia”. n’et i “Alfabet” markerer uendeligheden i atomkatastrofens omfang, når
den først er igangsat. n er desuden det fjortende

“samtidighed”, og som kan forklares med, at Inger
Christensen indfører os i en omfattende historisk
og mytologisk sammenhæng, der understreges af
de mange tidstermer under e:
efteråret findes; eftersmagen og eftertanken
findes; og enrummet findes; englene,
enkerne og elsdyret findes; enkelthederne
findes, erindringen, erindringens lys;
og efterlyset findes, egetræet og elmetræet
findes, og enebærbusken, ensheden, ensomheden
findes, og edderfuglen og edderkoppen findes,
og eddiken findes, og eftertiden, eftertiden
(Alfabet p. 11)

Det historiske aspekt underbygges også af et flersidigt tidsparameter vha. datoer - både på sprængningerne i Hiroshima og Nagasaki i 1945 (p. 21),
samt jeg’ets dagbogslignende datoangivelser fra
juni måned et udateret år (p. 34, 44, 63, 66 og 70),
hvis kronologi ikke følger digtets skriden frem i tid
via læseretning, men synes at have sin egen subjektivt associative logik, imens endnu en tidsangivelse, halveringstiden, er et fysiologisk tidsparameter, som ligeledes er uafhængig af historiens
gang.
Især ved oplæsning er digtet desuden i tidens midte og hermed nærværende, hvilDe etiske konsekvenser af den
ket også er et brud på den umiddelbart apolmenneskeskabte katastrofe afspejles linske temporalitet. Glemslen nævnes også
igen og igen (p. 13, 23, 39), og “den lange hialtså både sprogligt og matematisk,
storie opløser / spejlet” (p. 34), dvs. vi læhvorved systemernes nødvendighed
rer ikke af og spejler os ikke i historien i voog menneskenes muligheder smelter res teknologibegejstring, hvor “maskinerne udtænker // andre maskiner som om det
sammen i katastrofelyrikken
var /muligt at skjule fremtiden”, og det er
som en også meget
så tragisk, at jeg’et forfalder til apati den 11.
æstetisk bevidst genre
august, dvs. to dage efter bomberne faldt,
“alene med / femten kilo hvidt papir” (p. 73).
bogstav i alfabetet og dermed associativ markør i
Papir som der måske skal skrives digte om kataforhold til kulstof 14-dateringsmetoden.
strofen på? Man kunne som med “Imperia” spørge,
“Alfabet” varsler og advarer på indholdsplahvem der taler i “Alfabet”, og om eksistensen af et
net om katastrofen men udvikler sig på trods herjeg (hverdagsligt kartoffelskrællende (p. 22) modaf, nærmest med systemets indbyggede nødvensat Imperia-jeget, der ingen steder kommer fra) i
dighed, hen imod katastrofen og den uendeli“Alfabet” er en etisk eller æstetiserende faktor?
ge destruktion, og denne crescendoeffekt indvirSvaret peger i to retninger, for jeg’et etabker på digtets kropslige virkning. Digtet har inlerer på den ene side en subjektivitet, hvilket imtet episk handlingsforløb, men tvinger i stedet
plicerer et mellemmenneskeligt og dermed etisk
læseren til at orientere sig ud fra et mere skjult
perspektiv på den menneskeskabte katastroog indirekte kompositionsgreb, som kan kaldes
fe. På den anden side udgør tilstedeværelsen af et
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temporalitet, der dog også kan opfattes som karakteristika for urprincippet “Imperia”, og således ikke som absolut deiktisk fremtidspegende.
Temporalitet er altså til stede som tema i digtet,
men der synes ikke at være knyttet et etisk budskab hertil, hvorved der sker et brud I forhold
til Gumbrechts distinktioner. Imperia higer efter pragt og ikke efter hverken ødelæggelse eller
en bedre verden. Imperias higen og effekter indebærer således ikke en fremtidsrettet positivitet,
men “en højere prist neutralitet, der placerer hende et andet sted end det menneskelige og i spektret eros/død frem for godt/ondt”, som Ringgaard
har formuleret det (6). Denne “højere priste neutralitet” udgøres af et blik på katastrofen, som dels
er hinsides godt og ondt, dels er placeret uden for
menneskenes opfattelse af verden. Det fremgår af
opstillingen af “den Fattiges fattige Lykke” (11,2) og
det kortsigtede livsperspektiv overfor Imperia selv,
som selv er “udtømmelig rig for Millioner af Aar”
(11,3).
Anders Ehlers Dam har vist, hvordan selve
digtet fremstår radikalt negativt uden nogen form
for forsonende positivitet, mens det af Claussen
i breve og notater tilskrives en art nietzscheansk
positivitet hinsides godt og ondt (7). Claussen
skriver blandt andet, at Imperia “kun er gold overfor Menneskekulturen, fordi hun vil sætte endnu vældigere Børn i Verden” (8). Claussen tilskriver altså Imperia en effekt, der rækker udover den
umiddelbart æstetiske, men denne effekt er ikke at
finde i digtet selv. Her er den eneste effekt, den effekt der rammer lytteren ved oplæsning. Digtet er
ren negativitet og således i overensstemmelse med
Bohrers krav til litterær negativitet.
At Imperias stemme ikke kommer fra et subjekt stemmer overens med den manglende mulighed for at ændre på naturkatastrofens omfang.
Imperia er et ur-princip, som er givet med nødvendighed og som ved sin “stemme”, orkestreret
af digtets rytmiske virkning, annoncerer sin uomgængelighed. Peer E. Sørensen har meget præcist
iagttaget, hvordan det matematiske tegn for den
tomme mængde, ø, via assonanserne går igennem
digtet (mørk, ubøjelig, drømmer, død, Øde, Brød,
føde, røres, Møde, Græstørv, drømmer, Øde, Brød,
føde, utømmelig, Døren, Kød) og herved ø-delægger digtet og den eksisterende verden (9).
Tomheden, og måske også den befriende meningsløshed, breder sig gennem teksten via

lyset, som bringer mindelser om atombomben. Et
tilsvarende crescendo findes under m, hvor måden
jeg’et skriver på rytmisk opremses:
jeg skriver som hjertet
der banker skriver
skelettets og neglenes
tændernes hårets
og kraniets tavshed
jeg skriver som hjertet
der banker skriver
hændernes føddernes
læbernes hudens
og kønnets hvisken

jeg skriver som hjertet
der banker skriver
blodets og cellernes
synernes grådens
og tungens råb
(Alfabet p. 58 -59)

menneskeligt sansende jeg også en fænomenologisk og “ophobet hverdag” (p. 16), og dermed et
nærværsæstetisk aspekt i digtet. Denne diskrepans
er især tydelig under j, hvor atombomben findes,
et stort antal mennesker er ofre, flere vil blive ofre
og:
[…] jeg står i
mit køkken og skræller
kartofler; vandhanen
løber og overdøver
næsten børnene
ude i gården;
børnene råber og
overdøver næsten
fuglene ude i
træerne; fuglene
synger og overdøver
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næsten bladenes
hvisken i vinden;
bladene hvisker
og overdøver næsten
med stilhed himlen,
himlen der lyser,
og lyset der næsten
fra dengang har lignet
atombombens ild
lidt
(Alfabet, p. 22)

Dette hverdagsjeg er både historisk bevidst, men
samtidig også fænomenologisk sansende. Der
etableres et hverdagsligt crescendo, når lydene
overdøver hinanden i intensitetsgrad yderligere forstærket af den synæstetiske effekt af lydene,
der overdøver og fortrænger opmærksomheden på

Jeget skriver teksten uafvendeligt og naturgivent
på samme måde, som kroppen arbejder. Disse crescendoer undervejs i teksten synes at antyde en
stille desperation over systemernes uafvendelige
bevægelse mod apokalypsen. Samtidig udgør de en
fænomenologisk hyldest til, hvad der findes i verden og til sanserne. De etiske konsekvenser af den
menneskeskabte katastrofe afspejles altså både
sprogligt og matematisk, hvorved systemernes
nødvendighed og menneskenes muligheder smelter sammen i katastrofelyrikken som en også meget æstetisk bevidst genre.
Systemernes nødvendighed minder om en
ur-stemme, hvilket også understreges af den udramatiske fremførsel, de stærke kræfter der beskrives taget i betragtning. Som Sophus Claussen ønsker “Imperia” oplæst, således skal også “Alfabet”,
der, hvis man lytter til Inger Christensens egen
oplæsning (10), læses roligt, nærmest messende, i
hvert fald konstaterende i overensstemmelse med

NOTER
(1) http://www.osborne-conant.org/documentation_stockhausen.htm.
(2) Gumbrecht: 103.
(3) Gumbrecht: 102.
(4) Gumbrecht: 80 ff.
(5) Ringgaard, 2000: 318.
(6) Ringgaard, 1994: 44.
(7) Dam: 86.
(8) I brev til Berthe Forchhammer 1. april 1914 in:
Lasson, 1984: 167.
(9) Sørensen, 1997: 101f.
(10) Som det fx kan opleves i Jytte Rex’ film
“Cikaderne findes” (1998).
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jeg skriver som hjertet
der banker skriver
lungernes musklernes
ansigtets hjernens
og nervernes lyde

opremsningen og konstateringen af, hvad som
findes. Hermed sættes oplæsningen i forbindelse
med systemets farvning af katastrofen som uundgåelig, selvom den faktisk er menneskeskabt, ligesom oplæsningen er menneskeskabt.

Digte
af Anne Helene Guddal

GUDDAL

GUDDAL

Som et bilvrak
vridd til det ugjenkjennelige
vi likevel vet hva er
når dørene ikke lar seg åpne
og det er noe der inne
som fortsatt puster.

Dyrene har ribbede blikk. Vi kjenner oss skyldige. Vi ser gjenskinnet av kroppene våre i
glassmonteren, og slangene som så vidt rører seg i den kunstige vegetasjonen. Vi ser
fiskestimenes skimrende formasjoner. Dyrene vil oss ingenting. De aksepterer sin egen
biologi hver dag. Vi betrakter dem med en forakt svøpt i sentimentalitet. De har sjel, sier
vi, og mener den fuktige glansen i øyet.
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Forsoningen kom med fast håndtrykk og mørk dress: Tilgivelse er en mulighet til å
bli menneske igjen. Men hva om ofrene endelig snur seg bort og nekter.

GUDDAL
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Drikk opp
det gode tas alltid fra oss
et måltid
et oppholdssted
en uforglemmelig venn
elva du druknet i
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Det er steder
hvor de ber for gjerningsmennene
legger ned kranser
på mordernes graver
og det er steder
hvor de ikke bruker ordet offer
fordi det er sentimentalt

ANNE HELENE GUDDAL (f. 1982) er opvokset
i Kjattford i Troms, bor i Bergen. Stipendiat ved
Allmenn Litteraturvitenskap ved Universitetet
i Bergen, hvor hun i øjeblikket skriver på en
afhandling om holocaust i samtidslitteraturen.
Guddal er desuden medredaktør på Vagant. Hun
debuterede i 2014 med Også det uforsonlige finnes.
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Det grimme for grimhedens
skyld: Det politiske potentiale i
Christina Hagens Boyfrind
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Christina Hagen vender vrangen ud på det etablerede samfund
og viser intime detaljer fra sit eget liv frem for læseren.
Det handler ikke om at finde det smukke i hverdagen, men
derimod om at udstille hvor brutalt, ækelt og undertrykkende
det moderne samfund, vi lever i, er indrettet.
AF CAMILLA ZULEGER

I denne tid, hvor mennesket tilstræber perfektionen, reolens bøger er identitetsmarkører, og indpakningen kommer før indholdet, var det en påfaldende udgivelse, der ramte den danske litteraturscene i foråret 2014. Christina Hagen udgav Boyfrind, som Jesper Stein Larsen i JyllandsPosten gik så langt som at beskrive som ‘ækel’ (1).
Men værket er ikke grimt for syns skyld, så at sige.
I stedet markerer hele Hagens projekt med bogen,
og det, der kom efter, en politisk afstandstagen
fra de skønheds- og kærlighedsidealer, som mennesker, og især kvinder, dagligt lever med og under. Hagen afbilder i Boyfrind den afskyelige kærlighed, den sygelige afhængighed af et andet menneske og en uselvstændighed, som generationer af
kvinder har kæmpet for at frigøre sig af.
Boyfrind er en stærkt grafisk orienteret bog:
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dagbogslignende sider (2) skrevet i et naivt, dårligt
og grammatisk ukorrekt engelsk med farvede tuscher og hjerter over i’erne, i bedste Mean Girls-stil
(3), står side om side med grovkornede fotografier
af hende selv, brugte menstruationsbind og thailandske prostituerede. Det er en historie om en
– må vi formode – kvindelig protagonist og hendes usunde forhold til en kæreste, Boyfrind, med
hvem hun har byttet sin identitet, sex og selvstændighed for social status. Men hun har ‘solgt’
for meget, og hun har ikke kun mistet sig selv,
men også sit sprog, og derfor evnen til at udtrykke
den rest af sin personlighed, der måtte være tilbage. I Boyfrind får hun dog en stemme i al dens fejlbarlighed, en mulighed for at blive hørt, som hun
ellers ikke ville have fået.
Når Hagen konfronterer sine læsere med
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JEG UDEN DU
Jeg’et, antydes det, har ikke altid været, som hun
fremstår i den tid, værket udfolder sig. Der var en
tid inden, en tid uden kæresten, hvor hun endnu
havde et sprog og en evne til at bruge det, endda i
en kunstnerisk virksomhed lader det til. Men hendes personlighed og identitet har ændret sig i mødet med ham.
Som Simone de Beauvoir skrev i Le Deuxième
Sexe (1949), er kvinde ikke noget, man fødes som,
men noget man bliver. Kønnet er noget, der bliver
skabt over tid og influeres af omgivelser, normer
og traditioner. Der ligger en antideterminisme
til grund for denne diskussion: det at blive noget
som en fortløbende proces, der aldrig ophører (4).
Senere har blandt andet Judith Butler diskuteret
forskellen på socialt- og biologisk køn og (u-)nødvendigheden af begge. Det sociale køn vil have en
medskabende rolle i ens identitet og opfattelse af
samme. Som Butler beskriver det i Gender Trouble
(1990), er det “en person er og især hvad køn er, altid relativt i forhold til de konstruerede relationer,
som det determineres af. Som et skiftende og kontekstuelt fænomen betegner køn ikke en materiel væren, men et relativt konvergenspunkt blandt
et sæt af specifikke kulturelle og historiske relationer” (5).
Netop fordi denne identitetsskabende proces ikke er deterministisk, men under stadig forandring, kan jeg’ets personlighed undergå så radikale forandringer i mødet med Boyfrind. Han bliver nu den diskurs, som hendes jeg indskrives i, og
hendes subjekt skabes ikke længere i relationen
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mellem hende og verden, men i højere grad så de
passer ind i ham og verden.
Butlers teori kan i tilfældet Boyfrind fremhæve en central ting ved jeg’ets identitet. Nemlig
det at hun i mødet med ham bliver ingenting. Hun
havde inden da mange kvaliteter, talenter og ikke
mindst selvtillid. Hendes identitet er ikke først
blevet til i mødet med ham; den er smuldret i mø-

Butlers teori kan i tilfældet
Boyfrind fremhæve en central
ting ved jeg’ets identitet.
Nemlig det at hun
i mødet med ham
bliver ingenting
det med ham. Deres forhold har haft en negativ effekt – i stedet for at lade subjektiviteten komme til
sin ret, har det ladet en ikke-subjektivitet komme
op til overfladen.
Det for alvor ironiske i deres forhold mindskes ikke i bogens anden halvdel, hvor hun rejser
til Madrid, Paris og Thailand. På disse rejser forsøger hun på én gang at finde trøst for savnet af
ham, samtidig med at hun prøver at blive ham.
Denne vekselvirkning ses eksplicit i hendes møder med både mandlige og kvindelige prostituerede. Tit ender hun med blot at tale med dem, andre
gange udnytter hun dem, bl.a. ved at få dem til at
stille sig i umulige positurer, mens de bliver fotograferet. Hun føler sig bedre end dem, og hun forstår ikke, hvordan de kan sælge sig selv: “I would
never be a prostitute. I would sell vegetables or something insted. I guess people are different,” skriver hun endda. Hun forsøger at blive ham i de møder, forsøger at etablere situationer, som han ville
have gjort i samme sted. Men det resultat, der vises frem for læseren, bliver netop en udstilling af
det bytteforhold, der foregår i hendes vestlige, socialt accepterede og opfordrede forhold. Hun har
frivilligt prostitueret sig selv ved at ‘sælge’ sit jeg,
sit liv, sit subjekt til kæresten, der næppe anerkender præcis, hvor værdifuld en vare han grådigt
fortærer.

MIN ROLLE SOM MIG
I 1970 udkom et essay af Carol Hanisch, “The
Personal is Political” (6), der senere skulle vise sig
at blive mere eller mindre programmatisk for feminismen. Her proklamerer Hanisch, at ytringer
om privatlivet i det offentlige rum bærer et politisk potentiale. Trækker man en lige tråd fra det
essay til i dag, har Hagens frem- eller udstilling af
privatlivet et stærkt politisk budskab.
Men i Boyfrind kommer det personlige, og
derfor politiske, udtryk via Hanisch til at lægge sig tættere op af body art-kunstnere som Yayoi
Kusama og Hannah Wilke, der også bruger deres
egne kroppe i kunstens og provokationes tjeneste.
Denne kunstneriske strategi er en yderligere forstærkelse af den reception, værket har fået. Fiktiv
ubehagelighed, og det der er værre, er bare nemmere at fordøje, end det som rent faktisk har fundet sted.
Bodyart-kunstnere, som netop Wilke og
Kusama, skabte med deres egne, typisk nøgne,
kroppe et provokerende indlæg i den feministiske
debat: Ved at objektgøre sig selv gjorde de netop
det, som det feministiske projekt forsøgte at gøre
op med.

Opgøret med
det æstetiske
og dyrkelsen af
det uperfekte tager bolig i
Hagens egen krop, men også i
læserens, idet vi både tvinges
til at være en del af værket og
indtage en voyeuristisk rolle
Det er et lignende projekt, Hagen har kastet
sig ud i. Langt de færreste læsere vil fx blot kunne bladre forbi de to fotografier omtrent i midten
af værket, der er det tætteste, Boyfrind kommer på
selfies (7). De to fotografier er af usædvanlig dårlig
kvalitet. De er taget af Hagen i en situation, hvor
hun ligger på briksen hos en gynækolog og får opsat en spiral. Den eneste afvigelse fra virkeligheden
er, at lægens ansigt er blevet sløret. Fotografierne
eksemplificerer også Boyfrinds intersubjektive

strategi, hvor læseren suges ind i værket, helt ind
på Hagens plads på briksen. Fotoet er i fugleperspektiv, mens Hagen ligger ned. Det blik hun har
haft på sin egen krop i situationen, bliver derfor
identisk med det blik, som vi har på hendes krop
– eller nøjagtig det samme blik som vi ville have,
hvis vi kiggede ned af os selv. Fotografierne trækker læseren ind i situationen, så vi ikke bare ser
den præcise situation, der er afbilledet, men snarere subjektets eget blik på egen krop.
Den nøgne kvindekrop er blevet afbildet millioner af gange. En af de mest kendte er formentlig
Botticellis “The Birth of Venus”. Et karakteristika
ved kvindelig skønhed i klassisk kunst er fraværet
af kvindelige kønsdele. Det er aldrig svært at se, at
motivet er en kvinde, men kønnet forbliver skjult
mellem lår, dækket af stof, flagrende lokker etc.
Opgøret med det æstetiske og dyrkelsen af
det uperfekte tager bolig i Hagens egen krop, men
også i læserens, idet vi både tvinges til at være en
del af værket og indtage en voyeuristisk rolle.
Ifølge den amerikanske kunsthistoriker
Amelia Jones er body art afhængig, ikke kun af
kunstnerens rolle, men også af måden det bliver
modtaget og perciperet: “[t]he body is not selfcontained in its meaningfulness; it is a body/self,
relying not only on an authorial context of “signature” but also on a receptive context in which the
interpreter or viewer may interact with it. This
context is precisely the point (always already in
place) at which the body becomes a “subject”.” (8).
Jones beskriver desuden body arts potentiale til at opnå radikale, forvridende effekter i samfundet. Det har en (til en vis grad) forstyrrende effekt på den etablerede kunstdiskurs pludselig at
udstille fotografier af den nøgne (og endda ikkeanonyme) kvindekrop hos gynækologen. Det skel,
som Hagen nedbryder som body artist mellem beskuer og kunstner, synes definitivt brudt sammen,
idet Hagen også inddrager læserens krop og erfaringer i værket: “Body art practices solicit rather
than distance the spectator, drawing her or him
into the work of art as an intersubjective exchange (...)” (9). Den strategi, som Hagen benytter sig af
ved at bruge sin egen krop, opløser hierarkiet mellem kunstner og tilskuer, hvor forfatteren ikke har
samme autoritet, men nærmere sætter læseren
direkte i sit sted. Og i kraft af dette har body art
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fotografier, der udstiller mange tabuer i det skønhedsidealiserede samfund, vi lever i, er det ikke
kun et angreb på vores forfængelighed, men hele
den måde vi lever og forstår os selv som mennesker i parforhold eller stræbende efter samme.
Jegfortælleren i Boyfrind udtrykker det på denne
måde: “The woman of today can like choose between
2 roles in life (with a man): She can be Elvis Presley or
she can be a street hooker.” Det er en kritik af det
samfund, i hvilket kvinder kun har to roller at spille i et parforhold, nemlig rollen som enten Elvis eller luder, forstået på den måde, at vi enten kan udgive os for én, vi ikke er, og derigennem miste os
selv, eller sælge os selv for en given pris; det være
sig social status som kolde kontanter.

JEG ER MIG, MEN JEG ER IKKE MIG
I dag ser man i kunst, musik og litteratur ofte denne bestræbelse efter det grimme eller det smukke
i det grimme. Men det er ikke det ærinde, Hagen
er ude i. Hun fremstiller det grimme i det grimme,
det grimme for grimhedens skyld, for at gøre op
med en verden, i hvilken kun det der er smukt, har
værdi. Boyfrind var et ret radikalt kalden til kamp
mod idealerne, men da havde bølgerne endnu ikke
nået sit højeste.
I juli måned 2014 sendte hun Nye-Hagen
(11), Sofie Lund Hansen, i DR2-programmet
Deadline for at diskutere det fokus, der var på
kvindelige forfattere, deres udseende og alder (12).
Hun forklarede selv projektet i bl.a. en mail til en
læser:
Jeg bruger mig selv som eksempel på den uattraktive
kvinde, der er så ignoreret af medierne, at hun er
nødt til at hyre en body double – en ung, smuk
kvinde – for at få lov til at have en offentlig stemme.
Jeg føler mig ikke som den kvinde, jeg har ikke lavt
selvværd, men jeg er nødt til at være hende for en
stund for at kunne kritisere tendensen til, at der nok
er stort fokus på kvindelige forfattere, men primært
på deres udseende og privatliv i stedet for det, det
burde handle om: Bøgerne. (13)

Der var mange reaktioner på projektet. Nogle påpegede det journalistisk uetiske fra Deadlines side
i at bruge en seriøs platform, som programmet er,
til et kunstprojekt. Det var at forlede seerne, mente nogle. Men flere mente også, som man fx ser det
i kommentarsporene til de kronikker, Christina
Hagen og Sofie Lund Hansen skrev i Politiken (14),
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at det er absurd, da Gamle-Hagen hverken var
grim eller gammel. Men at kommentarer og reaktioner havde den karakter, understregede måske
netop pointen om, at det var dét, det kom an på?
Projektet rettede sig ikke kun mod den litterære virkelighed; det er ikke kun kvindelige forfattere, der oplever verden sådan, skriver Hagen
på sin hjemmeside. Kritikken er rettet mod hele
samfundet, som Boyfrind er rettet mod alle kvinder alle steder. Og det lykkedes hende at få italesat og problematiseret, hvem der får lov til at tale,
og ikke mindst, hvem der bliver hørt. Således bliver Boyfrind første skridt i en større politisk aktion, der kritiserer det ensidige fokus på skønhed.

Hun fremstiller
det grimme i det
grimme, det grimme for
grimhedens skyld, for at gøre
op med en verden, i hvilken
kun det der er smukt, har værdi
GADELUDER ELLER ELVIS PRESLEY?
Er Hagen som den falske Elvis Presley, jeg’et møder i Thailand, udgiver hun sig for at være en anden for at komme tættere på andre mennesker?
Eller er hun som gadeluderen, der sælger sig selv,
og formentlig alt for billigt? Hun fremstiller sig
selv nøgen, ærlig og ret tilgængelig i Boyfrind for
i næste åndedrag at iklæde sig dragten af en yngre kvinde for at optræde som sig selv i en andens
krop. Uanset hvor på skalaen jeg’et, Gamle-Hagen,
Nye-Hagen og andre karakterer befinder sig, består kritikken af, hvad der skal til for at blive hørt:
Hagen er ikke kun blevet hørt i kraft af sin forfatterskoleuddannelse, at hun er fra vesten, og ja,
både smuk og ung endnu; hun er også blevet hørt,
fordi det ekstreme har en tiltrækningskraft, der er
svær at ignorere. Det uhyggelige og ubehagelige
trækker læseren ind og holder fast længe nok til,
at spørgsmålene hænger ved i lang tid efter, at sidste side af værket er vendt.
Hagen er med Boyfrind både hende, der siger alt det, man ikke må, hende, der viser billeder
af alt det grimme, og hende, der bryder alle regler.
Og det provokerer. Nogle gange så efterskælvet

sidder dybt i kroppen, andre gange så man rent intuitivt må lukke bogen for blot få sekunder senere at snige sig til et ekstra kig. Det er ubehageligt,
men svært at lukke øjnene for. Værket tvinger sin
læser til at kigge og gør derved sin læser til en voyeur i en verden af destruktivitet og altødelæggende kærlighed. En verden, som langt hen ad vejen,
er den verden, som læseren lever i – og derfor er
det snarere menneskelige forhold og identificerbare situationer, læseren tvinges til at overvære
og bearbejde. Det spørgsmål, Boyfrind tvinger ind
i hovedet på sin læser, er: Er jeg selv ligesådan?
NOTER
(1) Larsen, Jesper Stein. 2014: “En hyldest til det
grimme”, i Jyllands-Posten, d. 26. marts 2014,
http://www.jyllands-posten.dk/premium/
kultur/ECE6588140/en-hyldest-til-det-grimme/
(2) Sider, der i strid med anden gængs litteratur,
ikke er nummererede, hvad har umuliggjort
referencer til citaterne i denne artikel.
(3) Jf. teenage-nyklassikeren fra 2004 instrueret
af Mark Waters om de populære piger på en
amerikansk high school, der bl.a. gennem deres
‘burn book’ tyranniserer de andre piger på
skolen.
(4) Da.: Beauvoir, Simone de. 1965: Det andet køn,
Gyldendal, Kbh.
(5) Butler, Judith. 1990: Gender Troubles. Feminism
and the Subversion of Identity, Routledge, New
York, s. 10, oversættelse af Camilla Zuleger.
(6) Hanisch, Carol. 1970: “The Personal Is
Political”, i Notes from the Second Year: Women’s
Liberation: http://www.carolhanisch.org/
CHwritings/PersonalisPol.pdf
(7) Oxford Dictionary, der kårede selfie som
årets ord i 2013, definerer et selfie således: “A
photograph that one has taken of oneself,
typically one taken with a smartphone or
webcam and uploaded to a social media
website”, http://www.oxforddictionaries.com/
definition/english/selfie, d. 9. maj 2014.
(8) Jones, Amelia. 1998: Body art/ Performing the
Subject, University of Minnesota Press, s. 34.
(9) ibid. s. 31.
(10) ibid. s. 1.
(11) For at bruge Hagens eget udtryk.
(12) Deadline, sendt på DR2, 26. juli 2014 kl. 22.30.
(13) http://www.christinahagen.com/body-double/
body-double/

(14) Hagen, Christina. 2014: “Man skal ligne en
kneppedukke for at blive hørt” i Politiken,
23. august 2014, http://politiken.dk/debat/
kroniken/ECE2374612/man-skal-ligne-enkneppedukke-for-at-blive-hoert/
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magten til at forvride de eksisterende normer: “(...)
body art practices, which enact subjects in “passionate and convulsive” relationship (often explicitly sexual) and thus exacerbate, perform, and/or
negotiate the dislocating effects of social and private experience in the late capitalist, postcolonial
Western world.” (10). Når Hagen bruger sin egen
krop explicit, skaber hun altså fundamentet for at
udfordre de gældende kønsnormer, som problematiseres i Boyfrind. Ved at forvrænge det billede
af parforholdet, som vi normalt konfronteres med,
skaber Hagen en mulighed for, at tingene kunne
blive anderledes, og netop her opstår den litterære, politiske handling.

17. august 2014

Artiklen er udformet som et brev, og formen søger at
følge en tankerække. Brevets struktur bestemmes så
vidt muligt af tankens struktur. Brevet tager temaerne
etik og autofiktion op og sætter dem i sammenhæng
med en refleksion over, hvordan fx facebook er
med til at forme vores måder at forstå tekst på.
AF ROLF SPARRE JOHANSSON
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Vi er altid meget uenige, sagde vi til hinanden i onsdags (14/8/2014), og
derfor er det spændende og ubehageligt at snakke med dig. Og derfor
henvender jeg det her til dig, fordi jeg gerne vil have det til at overskride
en indforståethed angående det emne, jeg vil skrive om, som Reception i
deres artikelindkaldelse formulerer som “etik i nordisk litteratur” i
forlængelse af alt det om Generation Etik, herunder selvbiografi,
autofiktion osv. ... Og fordi jeg tænker, at det også er et vigtigt emne for
dig.. Eller – hvis jeg kan skrive en tekst, som du forstår, er den tekst nok
lykkedes! Men én ting, jeg kom til at tænke på, efter du var på besøg i
onsdags, er, at medium ikke er ligegyldigt for en litterær tekst (eller for
nogen tekster). Du sagde, at det er ligegyldigt, om en tekst er skrevet med
blyant eller på tastatur, som om det er et argument for, at medium er
betydningsløst, og det, tror jeg, var et citat af noget, Caspar Eric skrev på
facebook for måske et halvt år siden (?). (Vi – Malou, Vera og jeg – passer
vores venners hus og have i Ishøj Landsby. Jeg har Caspars bog, 7/11, med.
Som jeg købte til hans release på Vesterbro i torsdags, hvor du også var,
jeg sagde hej ved at køre Veras klapvogn blidt ind i dine knæhaser.. hej,
hey...) Klart det betyder ikke noget, om noget er skrevet i hånden eller på
en skærm, men derfor betyder det stadig noget, om det bliver udgivet på
papir eller internettet.. Eller du sagde, at det ikke er enten eller. Du
sagde, at det ikke gør nogen forskel for et litterært værk på internettet,
hvis det bliver udgivet som fysisk bog også. Jeg sagde, at internetteksten
mister værdi ved også at blive udgivet som bog, fordi den ikke får lov til
at stå for sig selv. ved ikke lige, om jeg faktisk mener det nu... hvordan har jeg
det med internettet? synes det er irriterende, ligesom arbejdsmarkedet er
irriterende. Vi var uenige om litteratur og internettet, så måske kommer vi
også til at blive uenige om det, jeg vil sige her, for det kommer meget til
at handle om litteratur og internettet. Og vi talte også om “sandhed”, du
var ikke med på at tale om sandhed, jeg prøvede... : Hvis en skønlitterær
tekst (kunst) er forpligtet etisk, må det være på at være sand, ikke som i
modsætning til at lyve, men som i at være i overensstemmelse med
naturlovene for, hvad det er muligt at gøre med en tekst (sprog). En tekst
kan ikke også være “virkelighed”, “en person”. Hvis en tekst
repræsenterer virkeligheden, en person, osv., er den ikke sand. En tekst
er en tekst. Ja, nej – men jeg ved ik, om du ved, hvad jeg mener? Glem alt
det der “virkelighed”, “person”... Det væsentlige er, at EN TEKST ER EN
TEKST.. Ligesom hvis du tænker på noget fysisk, din hånd, og sagde: en
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Var du på myspace,
Oskar?

Hej Oskar
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Jeg følte, at jeg fandtes
på internettet, ligesom
jeg føler, at jeg findes på
facebook. Når jeg skriver
en statusopdatering på
facebook, føles det som om,
at jeg gør noget
i et rum, mens
andre ser på
JOHANSSON
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com... (Enkelt argument for at medium betyder noget: På køkkenbordet
foran dig ligger der en plastikpose og en håndskrevet seddel. Der står
“Netto” på dem begge to. Plastikposen er en gul pose fra Netto. Sedlen
har Linea lagt til dig for at minde dig om, at du skal gå ud og købe ind,
når du vågner. Der er altså: én tekst, to medier. Sedlen får dig til at tænke
på Linea, og hvordan det er at bo og være kærester med hende. Posen får
dig til at tænke på at stå i kø i Netto, og hvor nederen det er. Medium
betyder noget i det her eksempel, og det, der betyder noget, er, hvordan
du bruger de forskellige medier – eller – hvad... Deres oprindelse betyder
noget, din viden om deres oprindelse, og hvad den viden betyder for dig.
Den viden i kombination med, hvordan du bruger mediet. Det gælder
også for en bog versus internettet.) … 2006 eller 2007. Jeg kom på
facebook i 2008, kan jeg se nederst på min profil. Det må have været i
2006, at jeg lavede min første myspace-profil: profilbilledet, et motto
(tekst ved siden af billedet), top 8-venner, fire musiknumre, som lå på
myspace (dvs. som bands havde på deres profil, og som man så kunne
afspille på sin profil, indtil bandet tog nummeret ned fra deres side), et
par youtube-videoer (amatøroptagelser fra dagene efter rydningen af
Ungdomshuset)... Var du på myspace, Oskar? Myspace var min første
oplevelse af at findes på nettet. Før det havde det bare været e-mail og
chat. På myspace var man en person, som fandtes hele døgnet, og som
andre forholdt sig til (nederst på sin profil fik man kommentarer fra
andre). Jeg følte, at jeg fandtes på internettet, ligesom jeg føler, at jeg
findes på facebook. Når jeg skriver en statusopdatering på facebook, føles
det som om, at jeg gør noget i et rum, mens andre ser på. Det er ikke
sådan, det ved jeg godt, det er ikke det, der sker. Alligevel føles det på
samme måde at skrive noget offentligt på facebook og at række hånden
op og sige noget til et seminar på universitetet. Det ene sted er jeg ikke
med min krop, det andet sted er jeg med min krop, og det er bare en af
de mest åbenlyse forskelle. Facebook er en virtualitet, der på uendeligt
mange måder ikke er ligesom den sociale virkelighed, jeg er i med min
krop, men alligevel virker facebook som en
social virkelighed. På facebook kan man sige
Hvis der er et
og gøre ting, og andre kan reagere, og det er
særligt etisk
nok til, at det føles som om, jeg er der med
aspekt af dansk
min krop. Man kan sige og gøre ting inden
for et meget begrænset (styret) spektrum af
samtidslitteratur, så har
handlemuligheder... Eller, nej – måske mere
det en sammenhæng
nøjagtigt at formulere det som, at facebook
med en påvirkning
ikke er en virtuel social virkelighed ved
siden af en fysisk social virkelighed, men at
fra internettet
facebook er del af vores virkelighed, som
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hånd er en hånd. Det ville ikke være
sandt, hvis vi altid talte om din hånd
som “virkelighed”, “en person” eller
noget andet. føler ik, at jeg forklarer det
ordentligt. vender tilbage til det. okay...
Men du sagde om min “AFV-kvadrat”
(1), at du ikke forstod den, og at du
synes, at hvis man skriver en tekst om
noget, skal man gøre sig fucking
umage med den og kun offentliggøre
den, hvis man har noget at sige. Hey,
implicit: du siger til mig, at jeg ikke
gjorde mig umage med min tekst, og
at jeg ikke har noget at sige. Du argumenterer ikke for det, du siger det
bare. MAN SKAL ALTID PRØVE, MEN DET ER OKAY AT SKRIVE
NOGET, SOM BARE PRØVER AT SIGE NOGET, FORDI HVORNÅR ER
DET LIGE, AT MAN ER SÅ FUCKING SIKKER PÅ NOGET??? DET ER,
NÅR MAN TROR, AT DET AT FÅ RET OG DET AT SIGE NOGET
RIGTIGT ER DET SAMME. En tekst er en skrevet tekst, ikke en færdig
tekst. Eller jeg tror, at det, der gør dårlig tekst dårlig, er, at teksten vil
gemme sig bag en overflade, som ligner en tekst, og at skrive godt er at
prøve ikke at skrive sådan. En dårlig tekst ligner en færdig tekst – nej, det
kan man ikke sige. – Det er ikke rigtigt at sige, at en tekst er et resultat
(færdig tekst). En tekst kan ikke være færdig, fordi den altid kan skrives
om.. Når man ikke bliver færdig med en tekst ved at skrive den, hvorfor
så forsøge at få en tekst til at virke færdig? Nej – det er der vel et godt
svar på. ... At lyve er at forsøge at overbevise nogen om noget, der ikke
passer. (Hvis jeg sagde: “Oskar er en høne.”). Det indebærer, at man godt
kan lade være med at lyve. At skrive i overensstemmelse med sandheden
er at prøve at skrive noget, der, samtidig med at det lyver eller ikke
(indhold) og gør noget flot eller grimt (form), ikke har funktionen at være
identisk med, hvad teksten siger eller gør. ... okay, jeg vrøvler! Du kan lyve
eller ikke, OG du kan skrive i uoverensstemmelse med, hvad en tekst er,
eller... okay. – I mit køkken. Du sagde det med teksten, der ikke siger
noget, fordi nogen ikke gjorde sig umage (sagde du det? – ja...), og jeg
sagde, det var meget normativt sagt, og du sagde, at vi har brug for
normer for at kunne tale sammen. Men det modsagde jeg så heller ikke.
Jeg sagde, at det, du sagde, havde en norm for den gode tekst som
præmis, og at den specifikke norm ikke er optimal. Du sagde, at ingen
stiller de relevante spørgsmål angående litteratur og internettet. som om
du ved, hvilke spørgsmål det er. gør du det? ved du det? du har ret i, at
spørgsmålet om medium ikke er så vigtigt... I 2006 opdagede jeg myspace.
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eller en ret overfladisk opfattelse baseret på dydsteori (2): Dydsteori siger, at
en handling skal vurderes efter, om den er i overensstemmelse med
dyderne. En dyd er et nødvendigt karaktertræk for “det gode liv”.
Fordelen ved dydsetikken, som jeg ser det, er, at den kan gøre brug af
forskellige måder at tænke etik på (deontologi, konsekventialisme) uden
at forpligte sig på nogen af dem. Jeg tror ikke, at etik kan reduceres til
lovgivning eller konsekvensberegning. Hvis man tænker på handlinger
som bevidste valg, er det vigtigt at fatte, at en person ikke kan vide alt
hverken om sine intentioner eller om, hvad et valg eventuelt resulterer i.
Dydsetik anerkender, at enhver handling er en ny situation, og at enhver
ny situation indebærer nye overvejelser. Eller det er umuligt at leve etisk
korrekt, men det er muligt at forsøge (3), og det er nødvendigt at sætte
rammer op for at forsøge. ... Etik og autofiktion. Jeg tænker:
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deaktiverer oplevelsen af at være i verden som krop, og som erstatter den
oplevelse med en verden af kontrolleret, simplificeret interaktion? ... På
myspace lavede jeg flere falske profiler – eller jeg tænkte på dem som
fiktive. Én profil, jeg havde, hed Hansy Womt og skrev dagbog på
myspace (man kunne skrive noter ligesom på facebook). Hansy Womt
havde en papegøje og en alkoholisk veninde, der var taxichauffør, og som
Hansy kaldte for Taxi. Folk troede, at Hansy virkelig eksisterede, og skrev
beskeder og kommentarer til ham, når han var ensom, eller der var sket
et eller andet. Han havde dårlige tænder og var til tandlægen flere gange,
og på et tidspunkt døde papegøjen, og han kunne kun snakke med Taxi,
når hun ikke drak. Den lille fiktion på myspace, som ikke blev opfattet
som fiktion af dem, der læste den, fordi de læste den et sted, hvor
præmissen for at skrive noget var, at man fandtes som en krop, der
kunne sidde ved en computer og være på
internettet. Fiktionen overbeviste dem,
Hvis man selv
der læste den, om, at den ikke brød den
refereres til i
præmis.. At det er forvirrende og
teksten, så har myspace, facebook og så videre lige så
meget handler om at fremstille sig selv,
man selv skrevet sig selv
som det handler om at være virkelig og
frem i teksten, man har
autentisk og fuck, ændrer ikke på, at den
selv beskrevet sig selv, og grundlæggende præmis for, at det giver
man er blevet en karakter mening at bruge sin profil og relatere til
andres profiler, er, at folk bag profilerne
for sig selv. selv, selv…
findes – personen bag skærmen. Jeg
hedder Rolf Sparre Johansson, og du
hedder Oskar Sjøgren, og det hedder vi også på facebook, og vi findes i
virkeligheden. Det forårsager en særlig opfattelse af, hvad vi skriver og
gør på facebook. ... Etik og autofiktion. Min pointe her er ret enkel. Hvis
der er et særligt etisk aspekt af dansk samtidslitteratur, så har det en
sammenhæng med en påvirkning fra internettet. En påvirkning af
hvordan der bliver læst, og af hvordan digterne læser sig selv. For
eksempel facebook – for at bruge facebook skal jeg slå en form for
autobiografisk læsning til. Den læsning bliver automatisk, og det påvirker
litteraturen, som kommer til at forudsætte en særlig læsning, men
samtidig kan litteraturen ikke deaktivere det fiktionelle, som egentlig
bare betyder, at en litterær tekst i princippet kan aktivere alle slags
læsninger. (Foucault siger i “Qu’est-ce qu’un auteur?” – som jeg husker
det – at fx autobiografi, roman etc. er historisk betingede koder, og at en
tekst godt kan benytte sig af flere koder samtidig). Etik og autofiktion. jeg
har faktisk ikke en kompleks forståelse af “det etiske”... hvad er “det etiske”?

1. Hvis en bog bliver beskrevet som “ærlig” eller “forpligtet på
virkeligheden” eller “omsorgsfuld” (ord, som virker vigtige, i retorikken
om nyere dansk samtidslitteratur som “etisk”...), så giver det ikke
mening at forstå det uden at tænke på, at sociale medier har vænnet
mig til at læse tekster som havende en kropslig afsender. En kropslig
afsender som måske er gemt bag teksten, men som stadig er der.
... Eller man skal huske på, at en litterær tekst ikke nødvendigvis
skal læses sådan, når man tænker over litteraturen som etisk. ...
Det er klart, at der er et etisk perspektiv i at insistere på, at tekster
hænger sammen med mennesker. Som om teksten isoleret er et
monster... Det er spørgsmålet om autofiktion: har teksten en kropslig
afsender? Er kroppen, som har skrevet teksten, relevant for læsning
af teksten? Facebook har vænnet mig til at forudsætte noget om en
teksts forfatter, og selvom jeg gerne vil, kan jeg ikke helt lade være
med at gøre det, når jeg læser en digtsamling. Så internettet har
socialiseret mig til at læse autobiografisk (dvs. ikke som “autofiktion”,
der ikke direkte forudsætter noget om forfatterens status (4)).
2. Når jeg læser tekster autobiografisk, bliver jeg interesseret i, om
forfatteren lyver. Jeg vil vide, om teksten er manipulerende, eller om
den prøver at være ærlig. Med andre ord læser jeg teksten meget naivt
og glemmer (fortrænger), at det er umuligt at skrive en tekst, hvor man
selv er noget virkeligt, som kan forudsættes. ... Oskar. Læste du den
artikel af Geir Follevåg i Eg. Jag. Jeg – den der antologi, som jeg glemte
i din taske, efter jeg havde fået den inde på Forfatterskolen? Du sagde,
du læste næsten hele bogen, inden jeg hentede den hos dig... Men den
artikel handler om “selvbiografi” og “identitet”, og Follevåg påpeger,
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3. Internettet har socialiseret mig, og jeg kan godt lide at læse naivt.
En tekst, der fremstiller sin forfatter som en person, der findes i
virkeligheden, og som forsøger at finde ud af, hvad man skal gøre i den
virkelighed. Teksten kan handle om noget, fordi livet handler om noget,
eller teksten har livets indhold. Teksten forholder sig til sine omgivelser,
som forfatteren forholder sig til sine omgivelser. Men den tekst er – tekst
og person er ikke identiske. Det føles åndssvagt at sige, men en tekst er
ikke en person, heller ikke selvom det føles sådan på internettet. ... hvad
er det for et fantom, jeg taler til? hvem mener, at tekst og person er identiske?
det føles lamt det, jeg siger, fordi jeg fantaserer om at diskutere med nogen,
som siger dumme ting. Jeg kan huske, da vi var i Hillerød, der sagde du
på biblioteket, at du ikke kan skelne mellem dig selv og din tekst. Men
– ikke at det var dumt sagt, og jeg ved ikke, om jeg diskuterer med det
i den her tekst, jeg husker bare, at du sagde det... Etik og autofiktion.
Hvis der er et særligt etisk aspekt af den autofiktive samtidslitteratur,
giver det ikke mening at tænke over det uden at overveje de sociale
mediers betydning. jeg er den forkerte til at gøre det, det ved du.. du kaldte
mig bedstefar, da jeg prøvede at finde ud af at bruge din smartphone og ikke
vidste, hvad wifi er.. Hvis det er rigtigt, hvis internettet har en afgørende
betydning for en særligt etisk litteratur, så må internettet isoleret
set analyseres moralsk. ik...? Spørgsmålet om medium! Hvis medium
betyder noget, så betyder det noget for en autofiktiv tekst, om der er en
forbindelse mellem dens modus, og hvordan nogen bruger internettet.
Eller hvis modus delvist er genereret af facebook, så må man overveje det
på samme måde, som man måtte overveje Netto, hvis teksten stod på en

Netto-pose. eller... eller: Jeg er enig i Follevågs argument om selvbiografi.
At tage som præmis at en persons identitet er prædetermineret, og
at selvbiografi derfor er prædetermineret, er til at åbne op og skide i.
Men det er heller ikke det, den facebook-relaterede læsemåde gør.. Den
forudsætter kun, at der er en skrivende krop, og at det faktum ikke kan
ignoreres. Nej... Når den læsemåde bliver automatisk, eller når den også
påvirker produktionen af tekst, så fortrænger den læsemåder, hvor den
skrivende krop ikke har samme position. Det er vigtigt på et politisk plan,
fordi de individer, der ser sig selv før alt andet, er nemme at manipulere.
Den skrivende krops position i værket gør, at den læsende krop heller
ikke kan glemmes. Opmærksomhed på den skrivende krop forhindrer
selvforglemmelse i læsningen... Vil du ikke godt glemme dig selv?
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at en teori, der forudsætter forfatterens liv som en entydig, afsluttet
historie op til nu, er blind for nogle væsentlige faktorer: for det første
at selvbiografien bliver en umulig genre for alle, der ikke har adgang til
hele sin historie, for det andet at ingen har adgang til hele sin historie,
og at også en selvbiografisk fortælling konstrueres. Der er ikke nogen
fortælling, før den er fortalt. For det tredje at en fortælling ikke kan være
hel, det vil sige, at den altid vil kunne fortælles på en anden måde. Det
sidste punkt har den konsekvens, at hvis en selvbiografi er et forsøg på
at overbevise om, at den er den hele (entydige, afsluttede) fortælling, så
er den fortælling grundlæggende usand. Den er i uoverensstemmelse
med principperne for, hvordan en selvbiografi bør fortælles, fordi den
implicerer, at en selvbiografi er noget, som den ikke er. selvbiografi,
selvbiografi... okay. Bare: hvis man selv refereres til i teksten, så har man
selv skrevet sig selv frem i teksten, man har selv beskrevet sig selv, og
man er blevet en karakter for sig selv. selv, selv... Autobiografiske tekster er
fiktioner, som læses som virkelighed. Tekster som skrives og læses naivt.

vi ses, kh
PS (19/10/2014) det med sandheden – vi snakkede om det igen i sidste
uge – er vigtigt i forhold til det etiske, fordi – .... det er jo åbenlyst i det der
eksempel med, at adopterede bliver udelukket fra at have en hel identitet.
at der er noget dér, som forbryder sig mod et lighedsprincip: hvorfor skulle
selvbiografi være en genre, som ikke er for alle? det bliver lidt mindre åbenlyst,
når det handler om at forudsætte en skrivende krop i stedet for at forudsætte
en livshistorie, selvom der måske ikke er så langt mellem de to ting. helt
grundlæggende handler det om det, Follevåg siger, at sandheden er ikke én
version af noget, der kan ikke være kun én version, som er sand, der vil altid
være en anden version af hvad som helst. når man vælger en vinkel på noget,
så afskriver man alle andre vinkler. et forsøg på at nå frem til en sandhed
skal være i overensstemmelse med det princip, at man aldrig kan nå frem, at
sandheden er en bevægelse mod nye vinkler eller versioner eller perspektiver.
det er ikke muligt at forudsætte noget. det kan sammenlignes med det, du
sagde i mit køkken om normer, Oskar. at
vi ikke kan tale uden normer. det er rigtigt
nok, at når man siger noget, så forudsætter
Den skrivende
man, at noget er på en bestemt måde. det
bliver man nødt til for at kunne tale. det
krops position
betyder ikke, at du ikke i næste øjeblik kan
i værket gør,
forudsætte nogle andre ting, som måske
at den læsende krop
står i modsætning til det forrige. det tror
jeg, at vi er enige om... at man er parat
heller ikke kan glemmes.
til at ændre eller udvikle de normer, man
Opmærksomhed på den
taler ud fra, sådan at der aldrig er nogen
skrivende krop forhindrer
forudsætning, som er fast. hvorfor er det
så vigtigt? hvorfor skal man tale sandt?
selvforglemmelse

i læsningen
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NOTER
(1) http://rolfsparre.blogspot.dk/2014/07/afvkvadrat.html
(2) For en kort gennemgang af deontologi og
konsekventialisme og en længere af dydsteori,
se Rosalind Hursthouse: “Virtue Theory and
Abortion” (Philosophy and Public Affairs, Vol. 20,
no. 3, 1991).
(3) Lyn Hejinian i My Life: “I quote my mother’s
mother’s mother’s mother’s mother: ’I must
every day correct some fault in my morality or
talents and remember how short a time I have
to live.’”
(4) For et perspektiv på begrebet autofiktions
historie, se Louise Svanholm: “Den autentiske
inautenticitet” fra Selvskreven – om litterær
selvfremstilling (red. Stefan kjerkegaard, Henrik
Skov Nielsen, Kristin Ørjasæter). Aarhus
Universitetsforlag, Århus, 2006.
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hvis man accepterer at forudsætte den skrivende krop, så går man ind på at
forudsætte noget, som ikke kan forandres. hvis man forudsætter det ene, er
der ikke langt til at forudsætte det andet. fra den skrivende krop er der meget
kort til at forudsætte identitet. og så er noget “normativt” på den måde, som
jeg brugte ordet i forhold til, hvad du sagde for en måned siden nu: et hierarki
af normer, hvor nogle udelukker andre, hvilket er fint, hvis det bliver gjort på
en bevidst etisk måde, men normer bliver hurtigt ekskluderende, og det er ikke
acceptabelt. ikke hvis en litteratur er “etisk”... så skal den ikke bare leve op til
en bestemt etik, et eller andet moralkodeks. grundlæggende skal den acceptere
mangfoldighed og forskellighed. der er to sider af det: 1. at det vil være muligt
at vurdere forskellighed og sige, “den der forskel gør, at det der er bedre,
mere rigtigt, end det der. det er bedre at gøre sådan der end sådan der”. det
er også det, jeg gør, når jeg siger, at det er bedre at acceptere mangfoldighed
end ikke. det betyder jo også, at man indenfor mangfoldigheden kan sige, at
noget er at foretrække frem for noget andet... 2. på den anden side bliver man
nødt til at acceptere mangfoldighed som et vilkår, eller man må acceptere
forskellenes realitet. at forskellige perspektiver ikke udelukker hinanden. at
det “forkerte” eksisterer på lige fod med det “rigtige”... litteraturen kan (skal)
rumme, at der ikke findes et endeligt perspektiv. det er en kompleksitet, som
man skal prøve at nærme sig. den kommunikation, der er på eksempelvis
facebook, er forsimplet. det er et problem. jeg er i tvivl, om man kan være
“dydig” (som i dydsteori) på internettet. i det hele taget om internettet
tillader, ikke bare at man skriver eller tænker etisk, men at man handler
etisk. det må være det, etik går ud på at forsøge at finde ud af, hvordan
man skal opføre sig. hvad der er okay at gøre, og hvad der ikke er okay at
gøre, og det inkluderer også at tænke over rammerne for handling. på en
måde virker det også vigtigt ikke at blande internettet og ikke-internettet
sammen. man kan reflektere over en internetetik. nej, det hele er blandet
sammen... jeg ved bare ik, om jeg synes, at det er – eller jeg føler mig ikke
overbevist om, at det er muligt at handle på nogen bevidst etisk måde
på nettet. der er for meget, som er ude af kontrol, i det miljø, rammerne,
man gør ting i på nettet. det virker som om, at der er brug for et helt nyt
sprog omkring det at “gøre noget” i relation til at gøre ting på nettet...
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De seneste år har vi set en etisk drejning hos en række danske
forfattere – en drejning der karakteriserer en periode, mere
end en uniform generation. Asta Olivia Nordenhof, Maja Lee
Langvad, Bjørn Rasmussen og Pablo Llambías er nogle af de
forfattere, der har en klar etisk dimension i deres værker. Værkerne
har det tilfælles, at de benytter en æstetisk form (autofiktion),
hvor det partikulære (deres egen biografi) bliver afsæt for en
etisk diskussion af noget universelt menneskeligt. Denne
kombination af æstetisk form og overordnet intention er ny.

AF MADS BUNCH OG LOUISE SALLING
ILLUSTRATIONER AF METTE NORRIE
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Jeg vil godt skrive under på, at der sker noget virkeligt
genialt i dansk litteratur (...) som jeg synes berettiger,
at man taler om en ‘generation’. Jeg er ikke så bange
for at tage det ord i min mund. (...) Det, der kendetegner denne generation, er en etisk forpligtigelse på
verden. Tidligere har man måske også haft æstetiske
fællesskaber, men der har ikke været denne direkte
forbindelse til en form for etik. (3)

Af unge forfattere, der i artiklen regnes for at være
en del af “Generation etik”, nævnes blandt andre
Asta Olivia Nordenhof, Amalie Smith, Julie StenKnudsen, Bjørn Rasmussen, Jonas Rolsted, Morten
Chemnitz, Olga Ravn og Rasmus Halling Nielsen.
Friis mener, at kendetegnende for disse forfattere
er, at de har et mindre ironisk forhold til verden
end tidligere, og at de har en DIY (‘do it yourself’)
tilgang til litteraturen, hvor de selv i højere grad
faciliterer og arrangerer oplæsninger, workshops
og udgivelser. Den nye generation er altså antiautoritær og har ikke berøringsangst over at skrive
politiske temaer ind i deres værker og forholde sig
etisk til dem uden ironi og distance. Endvidere
påpegede Friis, at nok er de unge forfattere optagede af samfundsforhold, men samtidig har de en
udogmatisk og ikke-didaktisk måde at gribe litteraturen an på.

Asta Olivia Nordenhof medgav i artiklen at
have et vist slægtsfællesskab med de andre unge
forfattere i form af en fælles optagethed af den
verden, de er en del af. En af årsagerne til denne
udvikling, mener hun, er, at skellet mellem liv og
litteratur bliver stadig mere udvisket bl.a. på grund
af internettets store indflydelse på folks dagligdag,
hvor det private og offentlige flyder sammen. Og
det er vel på sin vis rigtigt, fordi vi alle som privatpersoner nu har fået mulighed for at indgå i offentlige politiske og etiske diskussioner via internettet. Om det private bemærkede Nordenhof, at
“hvis man i højere grad bliver en etisk skrivende, så
må det jo netop have konsekvenser begge veje. Det
ville jo være vildt plat, hvis jeg sad og kritiserede
familiestrukturer i min litteratur og så ikke overvejede, hvilket liv jeg selv levede.” (4) Nordenhof
ser altså, at der må være kongruens mellem det liv,
man lever, og det, man kritiserer i sine tekster –
altså en etisk fordring. Hun beskriver litteraturen
som et ensomt rum, men også et rum, hvor man
kan afsøge det skrøbelige, det menneskelige – og
dermed fællesskabet.
I kølvandet på Informations artikel opstod der
en diskussion af, om der reelt er tale om en generation, der skulle være særligt etisk i sammenligning
med tidligere. Friis tog fx til genmæle på blogkollektivet Promenadens hjemmeside, fordi hun ikke
ville tages til indtægt for generationsbegrebet:
Det er sgu ikke mig der har fundet på noget så åndssvagt som Generation Etik. Sig det gerne videre til
avisen. Hvad jeg har sagt (og jeg har fandengalemig
sagt meget som ikke bliver citeret i den artikel) er, at
jeg ikke synes at jeg hører en ironisk tone hos de her
forfattere. Og at jeg oplever en af-tabuisering af at
litteraturen har politiske dagsordener. (5)

I Friis’ optik er det altså temmelig omsonst at tale
om en decideret generation, men hun holder fast
i udtalelserne om, at der mangler en ironisk tone,
og at det ikke længere er tabu (også) at have en politisk dagsorden i værkerne.
Etik har siden 1970’erne været et fy-ord, der
har kunnet få både forfattere og kritikere til at
se rødt. Hvilket primært har været forårsaget af
en forestilling om kunst for kunstens skyld frem
for kunst som et villet politisk og/eller etisk projekt. Generelt set giver det god mening at skille de to ting ad, men spørgsmålet er, om de to
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Autofiktion og det humane:
Den etiske drejning i
dansk 2010er-litteratur

GENERATION ETIK?
Da Dagbladet Information for ca. et år siden – nærmere bestemt den 24. januar 2014 – publicerede
artiklen “Generation etik” (1), blev det startskuddet til en længere debat i avisen og i den generelle
offentlighed. Debatten drejede sig om, hvorvidt
den unge generation af (primært tidligere) forfatterskoleelever i disse år var eksponenter for en generel udvikling, hvor litteraturen bevægede sig ind
i et mere etisk og politisk rum. I artiklen udtalte
lektor ved Lunds Universitet og redaktør af tidsskriftet Kritik Elisabeth Friis og ph.d.-studerende
og litteraturkritiker Mikkel Frantzen sig om fænomenet. Hovedargumentet var, at der de seneste
tre til fire år er sket en udvikling – særligt i lyrikken – hvor forfatterne begynder at åbne blikket
kritisk mod verden samtidig med, at teksterne
oftest er ekstremt personligt funderede (2). Ideen
er, at disse unge digtere har en fælles etisk forpligtigelse på verden selvom de temaer, de behandler,
er meget forskellige, hvilket Frantzen præciserede
med følgende udtalelse:

synspunkter alligevel ikke kan forenes. I et indlæg
i Weekendavisen med overskriften “Generation
etik-tak” fra 14.2.2014 skrev Lars Bukdahl:
Jeg er forundret. Hvad er det lige Elisabeth Friis får
sagt her? At litteratur længe ikke har været politisk,
eller: At det ikke længere er tabu, at litteratur er
politisk? Jeg håber, det er det sidste. For det første er
efter min mening noget sludder. OG formentlig er
ideen vel, at det nu ikke er upassende at LÆSE litteratur politisk? I en klumme i Politiken gentager Olga
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Men er det nu også rigtigt? At det blot “er kritikken, der er ved at skifte fokus”; at forfatterne i perioden (dvs. inden for de sidste 4-5 år) ikke har behandlet etiske problemstillinger i højere grad end
før i deres tekster og værker? Eller er det virkelig
lykkedes flere af de yngre forfattere, som Friis udpeger, at blæse og have mel i munden og derved
både skrive god litteratur med æstetiske kvaliteter
der samtidig indeholder en eksplicit etisk dimension? Og stå ved det. Også i interviews?
I det følgende vil vi præsentere nogle eksempler fra Asta Olivia Nordenhof, Maja Lee Langvad
og Bjørn Rasmussens værker og afslutningsvis se
på den bemærkelsesværdige drejning, som rektor
på forfatterskolen, Pablo Llambías’, forfatterskab
tog i 2011 med de tre dagbogssonetbøger: Monte
Lema (2011), Hundstein og Sex Rouge (begge 2013).
Det skal lige nævnes, at de værker af Maja Lee
Langvad, som vi behandler i denne artikel, udkom
som dobbeltudgivelse (d. 30.5.2014) nogle måneder efter, debatten om “Generation etik” havde
kørt i avisernes litteraturspalter. Dog var de for
længst færdige og sendt i trykken, inden debatten gik i gang. Værkerne ville have styrket Friis’ argumentation om, at det politiske ikke længere er
tabu, men da Maja Lee Langvad er ældre, end de
forfattere der nævnes i artiklen i Information, og
debuterede fem år før de andre, så styrker det ikke
ideen om en såkaldt generation. Det, vi i stedet vil
forsøge at vise her, er, at der nok ikke er tale om
en bestemt generation, men snarere om en særlig
periode i dansk litteratur (2011-2014), hvor forfattere
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ASTA OLIVIA NORDENHOF: DET
NEMME OG DET ENSOMME (2013)
Den 20. august 2013 udkom Asta Olivia
Nordenhofs anden bog det nemme og det ensomme,
der også blev hendes gennembrud. Digtsamlingen
blev modtaget yderst positivt af både anmeldere
og læsere. Nordenhofs tekster blev især fremhævet
for deres intense nærvær i en samling, der berører
emner som psykisk sygdom, prostitution og vold.
Nordenhofs udgivelse kan umiddelbart tolkes som
“autofiktion”, da værket lever op til et af de vigtigste kriterier for denne betegnelse; navnesammenfald mellem forfatter, fortæller og hovedperson (7).
Fortælleren hedder Olivia og er 24 år gammel. På
bogens omslag finder vi desuden et billede af den
empiriske Nordenhof. I citaterne nedenfor reflekterer Asta Olivia Nordenhof over genrerne selvbiografi og autofiktion. Begge citater stammer fra et
interview bragt i Politiken 4.9.2013:
I dine tekster går du meget tæt på dig selv. Hvad skal
det gøre ved folk?
»Jeg har ingen strategi for det. Det falder mig bare
naturligt. Det har ikke noget med autofiktion at gøre,
hvor man kan drille læseren med, om det nu er mig
eller ikke er mig, jeg skriver om. Jeg identificerer mig
helt med dette jeg, når jeg skriver. Der er ikke noget
mystisk ved det. Hvorfor jeg gør det, ved jeg ikke,
men måske er det bare, at når man har ondt i ryggen,
så er det svært at lade, som om man ikke har ondt i
ryggen«.
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Ravn Lars Frosts pointe om, at nyheden ikke er, at
der skrives etisk og politisk, men at der læses etisk og
politisk: »Litteraturen er måske drejet over i en mere
politisk, aktivistisk retning, men at sige, at den nu er
mere etisk eller feministisk, er simpelthen slet og ret
forkert. Det er kritikken, der er ved at skifte fokus. (6)

fra flere forskellige generationer i mere udpræget grad
end før tilføjer deres værker en politisk dimension og
helt åbenlyst rejser etiske problemstillinger. Og ikke
er bange for at stå ved det i interviews. Dette er de i
stand til, uden at den æstetiske dimension og kvalitet forsvinder, fordi det private (det partikulære)
og det generelle (det universelle, der inkluderer
etiske spørgsmål) smelter sammen i deres værker.
Her er det interessant at bemærke det autofiktive
format, som forfatterne skriver sig ind i, da formatet tilbyder at knytte den personlige historie sammen med politiske og etiske spørgsmål af mere almengyldig karakter.

Når man læser nogle af dine digte, tænker man et
øjeblik: Skrev hun lige det?

Lig Karl Ove Knausgård (9) insisterer Nordenhof
på, at virkelighedsreferencerne er korrekte.
Hvorved det ikke synes tilstrækkeligt at anvende
betegnelsen autofiktion, da værket ikke bevidst
ønsker at blande fiktion og virkelighed for enten
at mime vores medialiserede virkelighed eller på
anden vis har en pointe med at udfordre og lege
med vores vante forestillinger om fiktion, realitet og identitet. I stedet forekommer det frugtbart at anvende betegnelsen “autonarration” om
Nordenhofs værk, da virkeligheden her trækkes ind i lyrikformatet og bearbejdes æstetisk og
kunstnerisk, men hvor der altså ikke laves om på
det faktuelle i forhold til virkeligheden (10). Det
eneste, der er sket, er, at virkeligheden er flyttet
ind i et æstetisk format, der normalt har været

Her er det interessant at
bemærke det autofiktive
format, som forfatterne skriver
sig ind i, da formatet tilbyder at
knytte den personlige historie
sammen med politiske og etiske
spørgsmål af mere
almengyldig karakter
forbeholdt til at fortælle fiktioner med. Dette er
sådan set det eneste stiltræk, der formelt adskiller
værket fra kategorien selvbiografi, da værket ellers
ikke har nogen genreangivelse, der signalerer fiktion (og omvendt ikke bærer mærkaten “selvbiografi”). Men Nordenhofs værk undersøger ikke blot
en privatidentitet i dette autonarrative format.
det nemme og det ensomme kan også tolkes som en
politisk og aktivistisk handling, hvor forfatterens
indignation over samfundsrelaterede emner som
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jeg vil tale om arbejde.
jeg vil tale om det billede der tegnes, af det menneske
som villigt, med glæde, påtager sig arbejdet, som et
forbilledligt menneske
(...)
jeg vil tale om udlændingestyrelsen
om den procedure der ligger til grund for om et
menneske kan opnå asyl
proceduren baserer sig ofte på et skøn, fordi den der
har søgt asyl sjældent er i besiddelse af dokumenter
der kan bevise hendes eller hans udlægning af de
hændelser der lå til
grund
for flugten
(...)
jeg vil tale om hvor grænsen for villighed går.
jeg antager, at de ansatte i udlændingestyrelsen
bedriver en praksis mod bedre vidende.
(...)
jeg vil tale om det portræt der tegnes af det
menneske som ikke arbejder
det billede, der langsomt fremmanes, af den ikke
arbejdende som et menneske uden moral
jeg vil tale om den mistænkeliggørelse der finder sted
og dækker alle livets områder. den ikkearbejdendes
samfundssind, madvaner, æstetik, uvilje til at rydde
op i baghaven, evne til at opdrage børn
(Nordenhof 2013: 46-47)

I Nordenhofs poesi finder vi altså (også) en eksplicit kritik af konkurrencesamfundet og dets
“mistænkeliggørelse” af flygtninge, arbejdsløse, ja
sågar vores evner til at opdrage børn, madvaner
og æstetik (!). Det er en mistænkeliggørelse, vi alle
udsættes for hver aften på tv, hvor sendefladen
som aldrig før domineres af tv-dokumentarer og
reality-tv-shows, der handler om disse emner. Her

er budskabet klart: Alting er din egen skyld! Men
du kan sagtens ændre dit liv, hvis blot du tager dig
sammen og strammer op! (selvom det er løgn).
Man sporer samtidig en hudløs ærlighed omkring
den personlige krop og psyke, og i samlingen kritiserer hun det postmoderne konkurrencesamfunds
psyke- og kropsideal, som forsøger at rense os for
dårlige tanker (mindfulness), kroppe, sekreter og
seksualitet, der ikke passer ind i samfundets normer. Kroppen fungerer som en begrænsning, men
også som en mulig relationel fællesnævner, der
forener subjekterne, fordi kroppen hverken anses
for at være rent objekt eller subjekt. På denne
måde får Nordenhof peget på, at kroppen er en
fællesnævner for det almenmenneskelige, hvorfor
udskamning af visse kroppe, der ikke opfører sig
“normalt” (flygtninge, ikke-arbejdende, psykisk
syge) opfattes som et direkte angreb på det humane og dermed som uetisk adfærd, fordi den dehumaniserer ved sin eksklusion.
For at opsummere kan man tale om, at Nordenhof
skriver med en hudløst ærlig stemme i sin poesi,
helt i tråd med autonarrationens ideal om at
nærme sig det sande ved hjælp af kroppen og det
partikulære (virkeligheden). Der er en ligefremhed
på spil, hvor det at ernære sig ved prostitution,
at miste sine forældre, at være indlagt som psykiatrisk patient, at elske en voldelig far – at alt det
“nemme” og smukke, der alligevel eksisterer i tilværelsen – beskrives helt åbent og
uden skam i den virkelighedsdiskurs, der gennemsyrer Nordenhofs
projekt.

politiske (forsvaret for de udskammede kroppe)
og derfor i sidste ende til etikken. Alt i alt munder
dette ud i en etisk skrift, der forsøger at udviske
grænserne mellem livet og skriften, kroppen og
samfundet – det partikulære og det universelle.
MAJA LEE LANGVAD: HUN ER
VRED – ET VIDNESBYRD OM
TRANSNATIONAL ADOPTION (2014)
Maja Lee Langvad er født i Sydkorea, men blev tre
måneder gammel adopteret til Danmark. Hun er
uddannet fra Forfatterskolen i 2003 og debuterede i 2006 med den konceptuelle digtsamling Find
Holger Danske, som består af digte, tekster, spørgeskemaer og adoptionsattester. Fra 2007 til 2010
boede hun i Seoul i Sydkorea for at finde sin biologiske familie og knytte bånd til den. Her var hun
under sit ophold en del af et internationalt adoptionskritisk miljø. Efter opholdet i Sydkorea udkom
en dobbeltudgivelse i 2014: Hun er vred og Find
Holger Danske. Appendix. For Maja Lee Langvad
udgør hendes egen adoption et voldsomt etisk
dilemma, fordi hun med næb og kløer forsøger
at bekæmpe transnational adoption, der i hendes
øjne er lig med organiseret menneskehandel, samtidig med, at hun selv har nydt godt af de privilegier i vestlige og velstående Danmark, som er en
konsekvens af hendes egen bortadoption. Helt fra
bogens begyndelse ekspliciteres problemstillingen
og dens etiske aspekter:

Kroppen bliver symbolet på det
personlige, der er fælles for alle,
men knyttes her sammen med
det politiske (forsvaret for de udskammede
kroppe) og derfor i sidste ende til etikken

I hendes værk finder vi ligeledes en
spontanitet og umiddelbarhed, der
understøtter virkelighedsdiskursen
og det nære, der kommer til udtryk som små udbrud; “må skrive
til morten! / må skrive til bjørn! (Nordenhof: 9),
hvilket ligger helt i tråd med hendes udtalelser om
ikke at ville “tale fra en bjergtop” og være en autoritativ forfatter (11). Samtidig peger Nordenhof på,
at vi må gøre op med herskende ideer om, hvad
der er hhv. skam- og ærefuldt for at blive os selv,
nøjagtig som hun med sin digtsamling gør det ved
at lægge sit liv frem og insistere på det uden skam.
Kroppen bliver symbolet på det personlige, der er
fælles for alle, men knyttes her sammen med det

HUN ER VRED over at være en importvare.
Hun er vred over at være en eksportvare.
Hun er vred over, at adoptionsbureauer i
såvel afgiver- som modtagerlande tjener
penge på transnational adoption.
Hun er vred over, at læse i et essay i Outsiders
Within – Writing on Transracial Adoption, at
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»Jamen, hos mig er der slet ingen drivkraft imod
at skabe et chok hos læseren, og hvis den drivkraft
findes i mig, så er jeg blind for det. Jeg kan slet ikke
mærke, hvis det skulle være en lyst hos mig. Hvis der
findes en lyst, så er det, at det er vigtigt for mig, at de
her mennesker eksisterer i litteraturen«. (8)

retssikkerhed, flygtninge, dobbeltmoral og social
ulighed kommer til udtryk, hvilket særligt afspejler sig i følgende passager:

formidlingen af børn afgivet til transnational
adoption indbringer Sydkorea mere
end15 millioner dollars om året.
Hun er vred over, at adoptionsbureauer proaktivt
søger efter børn, der kan afgives til adoption.
Selvfølgelig skal man hjælpe børn, der befinder
sig i en udsat position, men ligefrem at være på
udkig efter børn, der kan afgives til adoption, er at
gå for langt, synes hun. Hvis man spørger hende,
skulle man i højere grad fokusere på at hjælpe
forældre til udsatte børn, så man undgår at separere
børn fra deres forældre og oprindelige kultur.

Dette etiske grunddilemma medfører en hel række
andre etiske dilemmaer for forfatteren, når hendes
eget syn på transnational adoption kolliderer med
andre opfattelser, som fremføres af fx hendes danske venner, kæreste og familie, men også af hendes koreanske familie. Om måden disse dilemmaer
behandles æstetisk og kunstnerisk, skrev litteraten
Tania Ørum følgende om Hun er vred i sin anmeldelse i tidsskriftet Kritik 211 (august 2014):
Argumentationen i Langvads bog er ikke som den
akademiske sagprosa om transnational adoption en
velordnet kæde af argumenter og empiriske eksempler, der fører frem til en konklusion. Der er både
argumenter og empiriske eksempler i tekststykkerne.
Men det er en processuel argumentation, der snarere
består i en akkumulation af situationer og facetter
i forbindelse med at være blevet født i et land, men
adopteret til et andet, have både adoptivforældre og
biologiske forældre, danske tanker og asiatiske træk.
Ligesom hun tumler med sine modstridende tanker
og følelser, bliver læseren indlejret i en tanke- og
følelsesproces, hun/han selv må samle og tage stilling
til.

Om Hun er vred og Find Holger Danske. Appendix
konkluderes der samlet i anmeldelsen:
I sine hudløse registreringer af vanskelighederne ved
at leve med forskelligheder i velstand, køn, kultur,
hud- og hårfarve griber Langvads nyeste bøger
langt ud i de globale problemer, vi alle lever med til
hverdag, hvad enten det handler om adoption, migration eller køn. (Ørum 2014)
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Udover at kritisere global kapitalisme, med den
transnationale adoptionsindustri som et grelt eksempel, så handler bogen også mere generelt om
at afsøge dobbeltidentiteten som rig, progressiv vesterlænding med et asiatisk udseende, der
hverken føler sig hjemme i Danmark (fordi hun i
kraft af sit udseende ofte opfattes som en fremmed) eller i Sydkorea. Her ligner hun pludselig alle
de andre, men deler ikke deres måde at leve på og
deres idealer som fx deres syn på det at være lesbisk (som Langvad selv er), hvilket i Sydkorea er et
stort tabu.
Undertitlen “Et vidnesbyrd om transnational
adoption” peger tydeligt på en forbindelse til den
kategori, man kalder “vidnesbyrdlitteratur”, som
bl.a. karakteriseres ved: “En nødvendighed af at
fremstillingen rummer henvisninger til en kollektiv katastrofe, selvom den aldrig kan yde mængden
af skæbner retfærdighed i deres individualitet”,
“Behandling af en traumatisk situation hvor litteraturens position bliver paradoksal i og med at
traumets omfang og karakter beskrives som ubeskriveligt, men hvor litteraturens berettigelse
netop er at kunne give en fremstilling af dette forhold” og sidst men ikke mindst “En ubetinget etisk
nødvendighed af at forholde sig loyalt til det virkeligt skete.” (12)
Det, at der insisteres på facts og virkelighedsskildring, som æstetiseres i et autofiktivt format, der
samtidig overholder vidnesbyrdlitteraturens etiske
forpligtigelse, gør, at man kunne kalde Maja Lee
Langvads bog for en slags autofiktiv vidnesbyrdlitteratur. Men en usædvanlig variant da der er tale
om en 3. personsfortæller (det er stort set altid en
1. personsfortæller), hvilket sikkert skyldes ønsket
om at fortælle en kollektiv historie, som er en af
vidnesbyrdlitteraturens vigtigste læserkontrakter.

Ved at bruge “hun” i stedet for “jeg”, tales der på
vegne af et kollektiv i stedet for kun én bortadopteret (jeg). Som hos Asta Olivia Nordenhof finder
vi ikke blot den etiske dimension repræsenteret
implicit gennem emnevalg og synsvinkel, men
også i eksplicitte passager, hvor konkurrencesamfundets – i deres øjne – uetiske, inhumane
behandling af mennesker tematiseres. Det være
sig i synet på kroppen, udseende, måder at leve
på, såvel som de rammer, der er opstillet for den

Målet er at blive mødt
med forståelse, altså at
“blive set” som menneske
med alt hvad det indebærer og
dermed overvinde skammen ved
at træde frem, men også at andre
vil kunne genkende disse følelser
i sig selv og derfor blive bedre
rustet til at overkomme dem
globale kapitalistiske økonomi, der fx tillader, at
der tjenes penge på transnational adoption. At
Maja Lee har indlejret andres adoptionshistorier
under 3. personfortællerens synsvinkel spiller her
en mindre afgørende rolle. Den overordnede virkelighedskontrakt (vidnesbyrdet om transnational
adoption) er stadig overholdt. Derfor kunne man
godt argumentere for, at værket tilhører underkategorien “autonarration”, men det er – indrømmet
– en vanskelig hybrid at kategorisere.
BJØRN RASMUSSEN: HUDEN ER DET
ELASTISKE HYLSTER DER OMGIVER
HELE LEGEMET (2011) OG PYNT (2013)
I nærværende afsnit vil vi primært inddrage og
diskutere nogle passager fra e-mail-interviewet
“Fra piller til prosa” med Bjørn Rasmussen, der
blev bragt i Politiken 12.10.2013 umiddelbart inden
udgivelsen af hans anden roman Pynt. Romanen
tager udgangspunkt i hans oplevelser på den psykiatriske afdeling, som han blev indlagt på kort tid
efter udgivelsen af Huden:
Bjørn Rasmussen: “Jeg følte mig så tingsliggjort og
fængseliggjort og ja, fiktionaliseret af de ord, der

skulle beskrive mig, så svigtet af sproget. Jeg var
nødt til at skrive den om for at holde fast i troen på,
at sproget kan nærme sig noget sandt om at være
menneske i modsætning til den ekskluderende journaldiskurs (...) hvordan man kan arbejde med begreber
som sandhed og autenticitet i sin virkelighed og litteraturen uden at blive ekskluderende og ødelæggende
som den der fucking journal.” (13)

Igen er det en form for dehumanisering (journalens reduktion af et menneske til symptomer og
diagnose) der kritiseres, og sproget opfattes her
som et middel til at “nærme sig noget sandt om
at være menneske”. Lig Asta Olivia Nordenhof er
Bjørn Rasmussen træt af konkurrencesamfundets eksklusioner af kroppe og mennesker, der
ikke passer ind i de stadig snævrere idealer som
fx at have et normalt arbejde, en bestemt livsstil,
en bestemt type krop, en bestemt psyke og en fast
kønsidentitet, etc. I dette tilfælde går kritikken i
særlig grad på opfattelserne af identitet og køn:
Interviewer: »Kønnene i ‘Pynt’ er blandet godt sammen.
Kvinden, som er gift med børnenes værge, hedder
Jacob. Ragna selv er biseksuel. Hun foreslår børnenavne som Niels-Vibeke og Troels-Rebekka. Og hver
gang hun skriver ‘mand’, foreslår stavekontrollen
‘mandag’. Hvorfor denne opløsning af kønsforskelle?«
Bjørn Rasmussen: »Jeg mener en queering af kønnene er nødvendig, fordi den er til stede simpelthen,
fordi den er sand og frigørende, fordi den er inkluderende og kærlig, og alligevel udskældt. Det er et meget politisk projekt – at skrive«. (14)

Bjørn Rasmussen arbejder i Huden i et rent
autofiktivt format (autofiktion her forstået som
fri selvbiografisk konstruktion). Det gør han, fordi
han mener, at blandingen af fiktion og virkelighed,
synsvinkler og fortællerstemmer tilsammen er
i stand til at sige noget mere komplekst og sandt
om identitet og det “at være menneske”. Ifølge
Rasmussen udvider og beriger fiktionen altså det
selvbiografiske, fordi fiktionen for ham er en lige
så væsentlig del af virkeligheden som kroppe og
materielle facts. Igen bliver den tendens, som Friis
nævner, klart ekspliciteret af Bjørn Rasmussen i
interviewet: “Det er et meget politisk projekt – at
skrive”.
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(Langvad 2014: 17)

Ifølge Rasmussen
udvider og beriger
fiktionen altså det
selvbiografiske, fordi fiktionen
for ham er en lige så væsentlig
del af virkeligheden som
kroppe og materielle facts

PABLO LLAMBÍAS: SONETTRILOGIEN (2011-13)
I en artikel bragt i Dagbladet Information d.
28.2.2014, der også var en del af debatten om
“Generation etik”, peger professor ved Syddansk
Universitet Anne-Marie Mai på årsager, der kan
have medvirket til dette etiske og politiske skift,
som samtidig ses i forlængelse af nogle tendenser,
der allerede har været i gang hos en række forfattere før denne generation:
Ifølge Anne-Marie Mai kan man heller ikke ignorere

BUNCH/SALLING

»Dansk politik handler i mediernes fremstilling
næsten udelukkende om moral, løgn, dårlig opførsel
og løftebrud. På den måde er der utrolig meget etik i
den måde det politiske fremtræder på.«
Når de politiske uenigheder i den grad handler om
moral, bliver det netop nødvendigt for litteraturen
at finde en måde at genformulere det politiske på,
mener Anne-Marie Mai. Men det er ikke nødvendigvis en ny tendens hos 10’ernes forfattere, men snarere
eksperimenter og fornyelse i den måde, hvorpå forfattere som Lars Frost og Lars Skinnebach gentænker
og reaktualiserer debatten om velfærdsstat og klima
for eksempel, forklarer hun. (15)

Til Lars Frost og Lars Skinnebach (der er fem-femten år ældre end de allerede behandlede forfattere)
kunne man også tilføje Pablo Llambías og hans sonettrilogi bestående af Monte Lema, Hundstein og
Sex Rouge. Også Llambías benytter sig af autonarrationsformatet og valgslægtsskabet med Karl Ove
Knausgård kommer til udtryk i flere af sonetterne.
Her fra Hundstein:
Jeg vil gerne berøre folk, sådan som Knausgård
berører folk. Jeg vil gerne give dem en følelsesmæssig
oplevelse. Dertil kommer, at jeg
gerne vil stå frem, som den jeg er, og fortælle noget om angst, hvad det vil sige.
(Llambías 2013: 132)

106

AFSLUTNING
At være inkluderende i forhold til de mange forskellige måder at “være menneske på” ser altså ud
til at være en etisk fordring for de ovenfor inddragede forfattere. Denne fordring omsættes på
forskellig vis i deres værker, der alle med udgangspunkt i private erfaringer også indeholder en etisk
og/eller politisk dimension. Derfor mener vi, at det
alligevel er relevant at tale om en litterær strømning, der i særlig grad behandler etiske problemstillinger i perioden 2011-2014, om end det nok er
at gå for langt at tale om en uniform generation.
Den nye æstetiske form (autofiktion) bliver således
den foretrukne form, hvori det etiske optræder.
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den politiske kontekst den påståede politiske litteratur er skrevet i. Der er nemlig stor forskel på,
hvordan politik manifesterede sig i 70’erne og i dag.
I 70’erne reagerede nogle af digterne på datidens
firkantede politiske slagord og budskaber. Ifølge Mai
er litteraturen blevet politisk, fordi politikken netop
ikke er det. Den er i stedet netop blevet etisk.

Med Llambías har vi at gøre med en hyperbevidst
forfatter, der udmærket er klar over sine litterære,
stilistiske og retoriske virkemidler og samtidig
på forhånd har gjort sig tanker om receptionen
af Monte Lema, som nævnes i Hundstein: “Der vil
være folk, der vil reagere etisk på min udgivelse”
(Llambías 2013: 75). Men vil folk reagere etisk,
fordi Monte Lema og Hundstein er selvudleverende
eller slet og ret udleverende? Eller, formuleret på
en anden måde: Er det fordi Llambías skamløst
udleverer sig selv, eller fordi han nævner virkelige
personer og faktiske begivenheder? Eller begge?
Det vil nogen sikkert mene. Vi mener snarere, der
er tale om, at værket implicit indeholder et andet
etisk projekt. For når Llambías offentligt indrømmer sine egne fejl og mangler og afslører sine inderste, smertefulde oplevelser af skam, smider han
samtidig den maske, mange fortsat render rundt
med, og som vi er for skamfulde til at lægge fra
os i vores forsøg på at fremstå som sande mennesker over for hinanden. Målet er at blive mødt
med forståelse, altså at “blive set” som menneske
med alt hvad det indebærer og dermed overvinde
skammen ved at træde frem, men også at andre vil
kunne genkende disse følelser i sig selv og derfor
blive bedre rustet til at overkomme dem. Altså en
frigørelse der har med det inkluderende og humane at gøre på samme måde som Nordenhof og
Rasmussen. Det er dermed et projekt, der også
indeholder en opbyggelig dimension. Det etiske
hos Llambías består altså i at ville det sande ved
at skrive det menneskelige frem gennem brugen
af det partikulære (sin egen biografiske historie)
og på den måde menneskeliggøre modtageren i en
universel (almenmenneskelig) diskurs.

Thomsen, Mads Rosendal. 2007: “Det æstetiske tabu og den æstetiske nødvendighed”. I
Tidsskriftet Passage, årg. 22, nr. 58: s. 118-19
Ørum, Tania. 2014: “Vreden gudinde besyng!” i
Kritik nr. 211: s. 140-143
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Den ser altså ud til at have en særlig evne til at
berøre etiske problemstillinger af universel karakter, uden at den æstetiske og kunstneriske kvalitet kommer til at lide under det. Og det er måske
også en af årsagerne til, at denne bølge har kunnet
rulle nu, fordi man i disse år (i kølvandet på udgivelsen af Knausgårds Min Kamp fra 2009) endelig
har fundet en æstetisk form, der også kan bære det
politiske og etiske.

MADS BUNCH (f. 1974) er Ph.d., Adjunkt
ved Institut for Nordiske Studier og
Sprogvidenskab på Københavns Universitet.
LOUISE SALLING (f. 1985) er cand.
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Sprogvidenskab på Københavns Universitet.

109

Uddrag af

Lejlighedssange

Jeg sidder og rimer i natten. Sidste år var der fællesspisning
i baggården, og fordi jeg ikke kan lave mad, skrev jeg en
sang. Vi sang, så træerne blafrede, fuglene forstummede, og
verden skælvede. Ekstranummer, råbte naboerne, de klappede og hujede, og sådan kantede jeg mig ind i deres liv.
De kom listende efter mig på trappen eller ventede på mig i
vaskekælderen. De fortalte om runde fødselsdage, kusiners
konfirmationer, bryllupper i vennekredsen. Jeg inviterede
dem ind, skrev notater og talte stavelser. Versene hoppede
og dansede og blev til flere besøg, der afløste hinanden.
Min sofa blev en skriftestol for kommende brudgomme
og skyldbetyngede sønner. Ældre damer ringede på døren
med favnen fuld af fotoalbum og hjemmebagte småkager.
Jeg bed i min kuglepen, tændte en cigaret, hyldede hverdagen og fejrede almindelighederne. Det var vers, der fortalte
om ferier og kæledyr, dårlige vaner og særlige talenter. Jeg
var lydkulissen til mærkedagene, jeg opsummerede liv, der
kunne synges. Folk skålede halvvejs i sangen, de løftede
glassene og stoppede op midt i bevægelsen. De opdagede,
at årstiderne skifter, at børn bliver voksne, at de selv blev
ældre. De sang døden væk, lovpriste deres tilværelser på
stringente rim, og de følte en taknemmelighed, så længe
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de sang. Rygtet bredte sig mellem lejlighederne, og lige
så stille blev jeg et firma. Jeg solgte de ord, mine naboer
ledte efter, jeg skrev sange med lynets hast om minder, jeg
aldrig havde været med i. Jeg opridsede smukke egenskaber
og livsforløb, formidlede kærlighed på kryds og tværs af
generationer, og langsomt blev jeg et talerør for alle de
ord, der ikke blev sagt. Mine vers spandt en lille rød tråd
i folks liv og skabte den sammenhæng, de ledte efter. De
kunne se hinanden i øjnene og sige, at intet kunne have
været anderledes, at der var en mening med det hele, selv
om alting kunne have været anderledes, og ingen mening
fandtes.
				*
Vi drejede nøglen forsigtigt rundt og åbnede døren til vores
nye lejlighed. Der var noget uhyggeligt ved en bolig uden
møbler. Udenfor fløj træernes blade rundt i vinden. Du
bankede lidt på en mur, som om bygningen kunne falde
sammen omkring os når som helst. Hamids Superpizza,
stod der på et skilt med store bogstaver på den anden side
af vejen, udenfor stod en midaldrende mand med kokkehue på hovedet og stirrede ned ad gaden. Da det bankede
på døren, så vi panikslagne på hinanden. Kom ind, sagde
jeg, og min stemme lød mærkelig. Bestyrelsesformanden
sagde velkommen til andelsforeningen, jeg hedder Mie.
Hun talte om vaskekælderen og et loftsrum og spurgte,
om vi havde spørgsmål. Vi smilede og nikkede og rystede
på hovedet. Da hun var gået, så vi ikke på hinanden,
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Der var julehygge i andelsforeningen, tre uger efter vi var
flyttet ind. Mie åbnede døren iført nissehue. Du så fuldstændig vantro på hende. Ned fra loftet i entreen hang en
stor nisse, der begyndte at vinke, da vi trådte indenfor. Hun
pegede hen i hjørnet, hvor der lå en bunke nissehuer og
noget julemandstøj. I kan tage udklædning derovre, sagde
hun. Nej, sagde du højt og klart, paralyseret af nissen,
der heller ikke tog øjnene fra dig. Jeg så på et lille bjerg
af æbleskiver, der stod stablet på et fad inde i stuen. Mie
sagde, at hun havde glædet sig sådan til at samle opgangen.
Hugo dukkede op fra sit værelse. Jeg smilede til ham og
begyndte at rode lidt i bunken. Et gigantisk gevir med
bjælder og glitrende snefnug fangede mit blik. Jeg satte
det langsomt på hovedet og fandt en rød plasticnæse. Du
så på mig uden at bevæge en muskel i dit ansigt. Vi gik

ind i stuen, og lidt efter indfandt de andre fra opgangen
sig i små grupper. Mie havde travlt med at lave gløgg,
vinduerne duggede, og hun tog nissehuen af. Kom ind,
råbte hun ude fra køkkenet, når det ringede på. Ingen
blev introduceret til bunken af nissetøj, det var, som om
hun havde glemt det. Det raslede i bjælderne, hver gang
jeg bevægede mit hoved. Naboerne lod, som om jeg ikke
var klædt ud som Rudolf, mens de præsenterede sig og
fortalte, hvilken lejlighed de boede i. Vi hedder Louise og
Lasse, sagde en ung kvinde og så på den røde plasticnæse
midt i mit ansigt. Da Thomas og Lisa kom og gav hånd,
stirrede deres tre børn på mig. Der blev stille i stuen. Det
er barnligt at klæde sig ud som Rudolf, når det ikke er
fastelavn, sagde Thor og pegede på mit gevir. Jeg nikkede.

PILGAARD

stirrede bare ind i hver vores hvide væg. Jeg tror, at vi
begge to ventede på, at hun ville banke på igen og le højt,
mens hun klappede os på håret. Nå, unger, der troede I
nok lige, at den gik, ville hun sige, det her er I vist ikke
gamle nok til, og hun ville tage nøglerne igen og give os
en brochure om kollegieværelser i området. Minutterne
gik, hun kom ikke tilbage, og vi blev ikke opdaget. Det
var samme fornemmelse, som jeg stadig kan få, når jeg
ser en film, der er uegnet for børn, og føler en hemmelig
glæde, inden det går op for mig, at forbuddet ikke længere
gælder mig. Vi satte os i hver sin ende af vindueskarmen
og så på hinanden. Tror du, at man må ryge, hviskede du.
Jeg trak på skuldrene.

STINE PILGAARD (f. 1984) er uddannet fra
Forfatterskolen i 2010 og cand.mag. i Dansk fra
Københavns Universitet, 2012. Hun debuterede
i 2012 med romanen Min mor siger. Nærværende
uddrag er hentet fra værket Lejlighedssange, der
udkom på forlaget Samleren d. 20. februar 2015.
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Anmeldelse før jeg læser:
Fiktionen starter i
kolofonen

Leif Holmstrand
Pär Thörn
Sjuttioåtta uppslag
till sf-romaner hämtade
ur Linus Andersens
anteckningsbok

AF EMIL KJÆR VOSS
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Man plejer vist at sige, at det mest interessante
ved konceptkunst er idéen bag, at selve udførelsen og produktet i sig selv ikke er særlig interessant. Så lad mig starte med at påstå, at de idéer til
sci-fi-romaner, som Sjuttioåtta uppslag till sf-romaner hämtade ur Linus Andersens anteckningsbok
præsenterer, er konceptuel poesi. Det tillader mig
at skrive denne anmeldelse uden at have læst Leif
Holmstrand og Pär Thörns gule hæfte og kun forholde mig til selve idéen plus det løse.
For interessen for idéen frem for udførelsen er netop det bærende i denne udgivelse, og
Leif H. og Pär T. tager altså konsekvensen heraf.
Romanidéerne forbliver idéer. Der antydes på den
måde et slægtskab mellem den konceptuelle poesi og sci-fi-litteraturen, hvad angår værdien af henholdsvis idé og realisering.
Idéen, eller måske fiktionen, er (som man
også kan læse på bagsiden), at Leif H. og Pär T. i en
nær fremtid, maj 2017, finder – eller fandt? (bagsideteksten er skrevet i datid; forvirringen er total!)
– en notesbog, der tilhører titlens Linus Andersen.
Notesbogens romanidéer er det eneste, der er
kommet med i udgivelsen. Vi har med andre ord
at gøre med fiktiv – måske endda profetisk – found poetry, hvilket kun lader sig gøre i kraft af bagsideteksten. Og den vigtige rolle som bagsideteksten altså spiller for læsningen af Sjuttioåtta uppslag, er med til at pege på den betydning, parateksten altid har (i større eller mindre grad). Det er
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ikke nogen original tanke, men hæng lige på, for
Leif H. og Pär T. udvider den på en mere bevidst
produktiv måde, end man ellers ser.
Fiktionen begrænser sig således ikke kun til
den mere ‘uforpligtende’ del af parateksten: I kolofonen er udgivelsesåret angivet til 2015, selvom
bogen reelt blev udgivet i starten af efteråret 2014.
En mindre forskydning som næsten er reduceret
til en anekdotisk bivirkning, når denne anmeldelse engang bliver trykt, men lige nu er det 2014, og
det er det cirka en måned endnu. Forskydningen
er så tilpas lille, at den ikke falder sammen under vægten af sin egen usandsynlighed, men den
gør det samtidig muligt at sidde med et sci-fi-objekt i hænderne, hvor dumt og selvmodsigende det
end lyder (hurra for det!). Sci-fi-dimensionen og
det konceptuelle blandes og skaber en selvfølgelig
helhed.
Hvordan hæftet så er at læse, ved jeg ikke.
Det er helt sikkert noget andet end idéen bag. Men
i det her tilfælde glæder jeg mig til at læse det, og
det bør I også gøre, for jeg er sikker på, det er morsomt og tilpas dumt. Det kan ikke være andet med
alt det paratekstuelle lir.
Leif Holmstrand & Pär Thörn: Sjuttioåtta uppslag till sf-romaner hämtade ur Linus Andersens
anteckningsbok
Chateaux 2015
32 sider

Chateaux Pocket 2

NOTE
Min anmeldelse er baseret på det, jeg har hørt
og læst om Sjuttioåtta uppslag, så når jeg fx skriver ‘bagsiden’ eller ‘bagsideteksten’, mener jeg den
gengivelse af bagsideteksten, som man kan læse på
http://www.audiatur.no/bokhandel/bok/40701.
Og da jeg endelig fik fat i et eksemplar og bladrede lidt i det, viste det sig, at bagsideteksten er taget fra et forord skrevet af Leif H. og Pär T. og desuden, at min anmeldelse indeholder to faktuelle
fejl. Audiaturs gengivelse af bagsideteksten stemmer ikke overens med bagsideteksten på det fysiske, analoge hæfte Sjuttioåtta uppslag, og Linus

Andersens notesbog bliver altså ikke fundet i maj
2017, men allerede i 2015! Derudover – og det var
den største skuffelse – påstås det ikke i kolofonen, at hæftet er udgivet i 2015; der står desværre bare ‘2014’. Jeg må have misforstået noget af det,
jeg har hørt om udgivelsen af de otteoghalvfjerds
sci-fi-idéer.v
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Velformulerte innsikter
Ut ifra tittelen, Ensomheten i Lydia Ernemans liv, er det lett å anta at Rune Christiansens nye bok
omhandler ei jente som sliter med en altoppslukende ensomhet. Så enkelt er det heldigvis ikke.
Ensomheten er i fokus, men den er bare et symptom på et mer underliggende problem.

Lydia Erneman er noe over tretti år gammel. Hun
er født og oppvokst på en gård i Sverige, men etter å ha utdannet seg til veterinær flytter hun ut til
landsbygda i Norge. Hun bor for seg selv, og fordeler tiden sin lykkelig mellom jobben og urtehagen. Men allerede fra starten av romanen oppdager man at det er sider ved Lydias liv som enda er
fremmede for henne. Dette skaper en ulmende følelse av ensomhet og nostalgi. Når hun etterhvert
begynner å oppdage disse følelsene, opplever hun
dem ikke som lidelser. Lydia vier sitt fokus til dem
og møter dem med nysgjerrighet og undring. For
er det ikke noe fint i ensomheten? Eller?
Det er i denne grublingen romanen briljerer.
Lydia har en særlig evne til å finne mening i det
som skjer rundt henne, og i hennes egne reaksjoner. Hun kan ofte ha vanskelig for å finne de rette ordene når hun omgås folk, men hennes grublinger blir presentert på et så vakkert og forståelig
vis at man må stoppe opp og ta dem innover seg.
Ofte kommer disse innsiktene samtidig som man
selv forsøker å finne mening i det som skjer, og i
det man relaterer dem til egne opplevelser. Lydias
selvforståelse blir dermed din egen.
For Lydias vedkommende har dette også
negative konsekvenser, og hun innser at grublingen og sin egen skepsis er hinder hun må komme
seg over. Hun er sitt eget største problem, og for
å overvinne tendensen til å skjule sine følelser må
hun være ærlig mot seg selv. Denne kampen, og
hennes velformulerte innsikter, er bokas kjerne,
og henger tett sammen med beskrivelsene av hennes tilværelse i Norge, turene hjem til Sverige og
menneskene som dukker opp i livet hennes.
Det er verdt å nevne at boka inneholder
en hel rekke referanser til annen, særlig svensk,
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litteratur. Dette kan virke som en gimmick, men
referansene og sitatene flyter så godt inn i historien at det blir mer som apropos-poesi enn forstyrrende snikskryt. Man må ikke være videre belest
for å oppdage de intertekstuelle referansene, da
det er en en rask oppsummering av dem bakerst i
boken. Omtrent som et forslag til videre lesning.
Rune Christiansen har gjort seg fortjent all
skryt av språkbruken sin; han skriver uvanlig vakkert. Det krever en særlig kontroll over språket for
å få en beskrivelse av dugg på bær i hagen til ikke
å bli en klisje, men heller virke som en ektefølt
beundring.
Ensomheten i Lydia Ernemans liv er en behagelig bok, selv om den delvis omhandler ubehagelige situasjoner. Lydia fremstår som uvanlig og
sympatisk, og hennes tanker om verden rundt seg
er treffende nok til å bli i deg lenge etter du har
lest boka ferdig.
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Teksten kan anskues som et fællesskab; et samlingspunkt hvor en polyfoni af stemmer kan komme til orde. Det litterære kollektiv kan forstås på
forskellige planer: På fortælleplanet som kollektiv
roman – eksempelvis Hans Kirks Fiskerne (1928),
hvor narrativet ved hjælp af dækket direkte tale
og skift i synsvinkler giver plads til det vestjyske
fiskersamfunds forskellige stemmer, eller i til
blivelsesprocessen som i tilfældet med Dan Turèlls
Vangede billeder (1975), hvor øjebliksbillederne og
de små anekdotiske fortællinger i høj grad er baseret på indbyggernes egne erindringer og beretninger fra 1950’erne og 1960’ernes Vangede.
I nyere tid kan man også tale om en kollektiv drejning inden for litteraturen, idet flere forfattere
benytter sig af internettets muligheder for at dele
deres tekster på blogs, sociale medier og andre delingstjenester, hvilket giver alle, som har lyst, mulighed for at skrive med.

hypertekstualitet og inddragelse af andre tekster
til den monumentalt åbne tekst. Det kan være akademiske fremstillinger, værklæsninger, interviews,
essays eller noget helt femte – det eneste krav er, at
indholdet i en eller anden grad berører en kollektivitet og tager afsæt i nordisk litteratur.
Vi ønsker fortsat at øge kendskabet til litteratur fra
andre nordiske lande. Derfor søger vi skribenter til
at anmelde nyudgivelser, skønlitterære såvel som
faglitterære, fra Sverige, Norge, Island, Færøerne,
Grønland og Finland.
Reception #74 udkommer i november 2015.
Forslag og udkast til bidrag sendes på e-mail til
redaktion@tidsskriftetreception.dk senest den 1.

juni 2015.

Næste nummer af Reception skriver sig ind under kollektivets faner og vil i al sin stor- og enkelthed berøre KOLLEKTIVET. Vi holder derfor dørene åbne for alt, der syner af litterært kollektiv,
autoritetstab og fællesskab. Det være sig tekst
interne kollektiver over postmoderne fokus på
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