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En stol 

 

En førmoderne stol er enten en tronstol eller en sten på jorden – eventuelt en trebenet skammel. Sådan lidt billedligt 

sagt, men det giver god mening, fordi det tydeliggør forskellen mellem høvedsmanden og bonden. Selvfølgelig kan de 

ikke besidde den samme type stol. Det kunne sikkert betyde døden, hvis den forkerte satte sig på den høje stol! 

 

En moderne stol er en demokratisk og helst masseproduceret stol, som enhver uden at krænke nogen – heller ikke sig 

selv – kan sætte sig på. Den må være funktionel, prunkløs, men gerne lavet solidt og også gerne af solide materialer. 

Det kunne være en stabelstol: I den lette og billige ende de endeløse mængder af hvide, skrabede, i plastik formstøbte 

lænestols-lignende stole, der står uden for enhver grillbar verden over. Det kunne også være en dansk-designet model 

Myren. 

 

En senmoderne eller postmoderne stol kan kun være en sækkestol. Eller sækkestolen inkarnerer i hvert fald det helt 

formløse og helt modtagelige produkt. Sækkestolen former sig efter den røv, der planter sig i den, og først da giver den 

overhovedet mening. Til gengæld fylder den egentligt rent stofligt eller rumligt forholdsvist meget: Den kommunikerer 

ret brutalt, men bliver aldrig – trods brutaliteten – til en tronstol. I hvert fald kun virtuelt, blodløst og meget 

forbigående. 

 

 

 

 

Indledning 
 

1755, Lissabon - 2001, New York 

 

Mennesker dør hver dag af naturlige grunde, sygdom og ”banale” ulykker. Under katastrofer dør 

mange på én gang, så det giver genlyd og maner til eftertanke. 

 

Nogle katastrofer er tilbøjelige til at ”sætte sig” som historiske milepæle eller markører, som 

menneskeheden husker meget længe og bygger myter op omkring. De kommer til at virke som et 

wake up call – de vækker menneskeheden. På den måde kan katastrofer få funktion i historiefilosofi 

som de begivenheder, hvorom man med selvfølgelighed taler om et før og et efter – med en klar 

forventning om at blive intuitivt forstået. 

 

Lad os se på et par katastrofer fra fortiden: 

 

En hypotese om dinosaurernes uddøen i vores geologiske fortid (slutningen af kridttiden for 65 

millioner år siden) opererer med et gigantisk meteornedslag i det nuværende Mexico. Det er en 

meget ”populær” katastrofe, som er så langt tid væk og langt hinsides menneskets biologiske 

eksistens, så den anfægter ikke vores historiske selvforståelse. Men den tegner et billede af et stort 

skæbnedrama, hvor pattedyrene fik en geologisk chance, og dinosaurerne blev reduceret til de fugle, 

vi i dag lever side om side med. Sådan kort sagt! Begivenheden og hypotesen om dinoernes uddøen 

(og i sidste ende moderne evolutionsteori) er en del af vores oplyste, naturvidenskabelige 

verdensbillede og er med til at sætte det helt lange perspektiv for jordens biologiske 

udviklingshistorie.  

 

En udateret katastrofe i oldtiden er frem for alle den syndflod, Syndfloden, som Gud sendte som 

straf for menneskenes uforstand og vellevned, og som kun Noa og arken med alle de moralsk 

ufordærvede dyr overlevede. Sådan fortælles det i biblen, og mon ikke myten også refererer til 

faktiske syndflods- eller tsunami-oplevelser i oldtiden? Denne katastrofe har fået blivende 
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betydning som et indgreb fra gud i en religiøs verdensforståelse. Indgrebet fra gud står nu skrevet i 

bøgernes bog og er et varsel om, at mennesker skal tage sig i agt og leve ”efter bogen”. Ellers kan 

den straffende gud komme efter os igen. 

 

I middelalderen i midten af 1300-tallet blev Europa, som på det tidspunkt var i færd med at 

blomstre op med bydannelser og handel, ramt af en pest-plage, den sorte død, som i løbet af få år 

tog livet af ca en tredjedel af befolkningen. Pestplagen blev selvfølgelig i overvejende grad tolket 

som et indgreb fra gud (i lighed med flodbølgen i oldtiden), men der var også mange, der forsøgte 

at undfly pesten og/eller forstå dens natur. Det lykkedes ikke ret godt, for man havde endnu ingen 

forståelse for biologisk smitte og mikroorganismer, og hvis det lykkedes for nogen med hygiejniske 

foranstaltninger – isolering af syge, flugt fra sygdomsramte lokaliteter og renlighed – at undgå 

sygdommen, så var det tilfældigt og kunne lige så godt være en gunst fra Gud. 

 

Allehelgensdag, den 1. november 1755 blev Lissabon ramt af et voldsomt jordskælv med epicenter 

ud for Portugal. Omkring 60.000 mennesker omkom i Lissabon og yderligere mange tusinde af en 

efterfølgende tsunami, der nåede helt til Mexico. Under rystelserne styrtede de fleste kirker i grus, 

mens nogle bordeller slap uskadte. Det gav anledning til overvejelser. Den stadigt almindeligt 

udbredte opfattelse var, at alt lå i guds hånd, og at synd og lidelse hang sammen. Gud kunne 

suverænt bruge naturen som strafferedskab på tværs af, hvad et sølle menneske kunne fatte som 

rimeligt. En ny opfattelse var imidlertid undervejs, ikke mindst ført frem af den store franske 

oplysningsfilosof Voltaire med en satirisk skildring i bogen Candide fra 1759: Den handlede om, at 

det var en kende for vilkårligt og grusomt, hvad bl.a. menneskene i Lissabon var udsatte for, hvis 

det var guds vilje. Det onde kunne ikke ligge i naturen, men kunne kun fremkomme i kraft af 

menneskelige handlinger, altså det folk gør mod hinanden. Så når naturen dræber, så er det i kraft af 

en mekanisk hændelse hinsides godt og ondt. Gud blev holdt udenfor, og naturen blev fri fra 

moraliseren og mytedannelse, og dermed åben for naturvidenskabelige studier. Omvendt blev også 

mennesket i princippet frigjort og ansvarliggjort for egne handlinger og hensynet til næsten. 

 

Denne opfattelse er moderne. Og katastrofen i Lissabon står tilbage som en milepæl eller en central 

markør for et epokeskifte i europæisk kultur og idéhistorie. 

 

Jordskælvet i Lissabon var en naturkatastrofe, der gjorde en forskel. Et par hundrede år senere efter 

at det moderne verdensbillede med alt hvad dertil hører havde været godt i gang, finder der en helt 

anden katastrofe sted, der er som et negativ-billede af Lissabon-katastrofen. Det er Auschwitz-

katastrofen med millioner af dræbte under nazi-regimet i Tyskland 1933-45. Holocost med 

Auschwitz-udrydelseslejren som det samlende symbol for eftertiden var en katastrofe, der var 

planlagt i forskellige faser over en årrække og kulminerede i industriel-systematisk massemord. Det 

var ikke en naturkatastrofe, men en menneskegjort katastrofe, hvor ondskaben i mennesket gik over 

gevind og kom til at ligne en mekanisk naturkatastrofe for dem, det gik ud over. Derfor fremtræder 

den som et negativt modbillede. Den gav anledning til at genoverveje, hvad det egentlig var for en 

slags frigørelse, ansvarliggørelse og suverænitet, som den moderne tilværelse kunne afføde – eller i 

det mindste åbenbart ikke kunne forhindre gå amok.  

 

På en måde er det for grumt og for pessimistisk på menneskehedens vegne at gøre Auschwitz til en 

epoke-markør. Dels fordi det er for tungt at leve med som grundlag (om end det er en svag 

argumentation). Dels fordi det trods alt foregik i en vis ”indkapsling” i det perverse nazi-regime,  

det blev afsløret og mere eller mindre sonet i de nye samfund efter 2. verdenskrig. Dertil kommer, 

at udryddelserne til trods for den industrielle iscenesættelse og det massive omfang egentlig var 
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banale og regressive, det vil sige de blev legitimeret med et dybest set umoderne menneskesyn, 

nemlig racisme, og ”man” var godt klar over det i Tyskland, da det stod på, at det var moralsk ufint. 

Derfor forsøgte man at skjule eller pynte på lejrene og gerningerne.  

 

Der hæfter noget uhyre skamfuldt ved Auschwitz – civilisationens kakkerlak, lyssky kravl. 

 

Den første A-bombe, der blev kastet over en beboet by, Hiroshima 6. august 1945, hed Little Boy. 

Det er ironisk og sært manisk-mytologisk at give en sådan bombe et så kært navn. Men det fik alle 

de først bomber, og det er vist almindeligt, at mennesker navngiver deres store projekter lige fra 

børn til bomber med hengivelse. Nedkastningen var en demonstration. Der blev talt med store 

bogstaver, så at sige, og eftertiden har jo også set på demonstrationen med blandede følelser. 

Begivenheden kan stadig blive meget epokedannende, ja al epoke-afslutning som et varsel om den 

kolde krig, der var nærved og næsten at udslette os alle. Og det kan stadig ske, men vi fortrænger 

det i historieskrivningen. Begivenheden er nærmest lukket inde i japansk ceremoniel, stoisk 

høflighed og melankoli. Den afventer dacapo i vores ondeste drømme, inden den måske efterlader 

jorden som beboelse for de mere reiststente insekter? 

 

Den 11. september brager to almindelige passagerfly ind i World Trade Center i New York. Flyene 

var styret af muslimske selvmordsterrorister. De to tårne i WTC var selve det globale symbol på 

den liberale verdensøkonomi og den frie verden. De brød i brand og styrtede til jorden med over 

3000 omkomne. Det var en slem oplevelse. Mange krige, koncentrationslejre og katastrofer har haft 

langt flere ofre, men denne katastrofe var speciel ved at rette et sønderlemmende slag mod USA´s 

selvbevidsthed som nærmest usårlig supermagt og dermed den globale bevidsthed om sikkerhed i 

tiden efter den kolde krig. Terroren kan slå til hvor som helst. Hændelsen var også meget 

spektakulær: Der var ikke noget gemt af vejen ved denne menneskeskabte katastrofe. Den var 

iscenesat som en storslået performance med tydelige aktører og et klimaks i form af det totale 

sammenbrud. Og alt sammen for åben skærm, idet hele verden kunne følge med via TV. 

Stockhausen, tysk avantgardistisk komponist, blev berygtet i medierne, efter at han udtalte, at 

terrorangrebet på World Trade Center kunne opfattes som "det største kunstværk, der nogensinde 

har eksisteret". Han identificerede en katastrofe med den fremmeste kunst! Dette affødte en 

skandale og betød store problemer for hans virke og han prøvede at forklare sit udsagn ved at 

henvise til at det var et djævelens (Lucifers) værk. Men manden havde jo fat i noget! Han så 

æstetikken i katastrofen. Og han så sammenhængen mellem en ondskabsfuld hensigt, en foragt for 

døden for mennesker, der er fundamentalistisk religiøse i had til den globale verdensorden (der taler 

om frihed og praktiserer undertrykkelser for mange minoriteter, læs: muslimer), og igen en vilje til 

spektakulær og innovativ destruktion som symbol på afmagt – ophøjet til moralsk overlegenhed og 

til show.  

WTC-terroraktionen er obskøn – en hveps i civilisationen, og den er ikke bange for at dø med sit 

stik. 

Det er en markør for det senmoderne. Efter nine-elleven er verden blevet radikalt mindre på godt og 

ondt, og det globale skæbnefællesskab er kommet på dagsordenen. 

1755 og 2001 står da tilbage som to årstal, der symbolsk men stærkt skiller tre epoker fra hinanden.  
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Før 1755: Førmoderniteten; efter 1755: Moderniteten; og med en særlig branding: 2001 som 

indbegrebet af det senmoderne. Mange andre begivenheder kunne vælges og mange forløbere og 

megen efterslæb kunne nævnes – og vil blive det i de kommende kapitler, men de to årstal står i et 

særligt lys. 

1648, Den Westfalske fred – 2008, Global finanskrise 

Vi kunne vælge andre dateringer eller mærkedage og –begivenheder, der sætter skel. I 1648 er 30-

årskrigen slut. Det var en krig, der omfattede store dele af Europa. Den var rodet med uklare formål, 

vekslende alliancer og den var udmattende (ikke mindst for vores egen deltagelse med Christian den 

4. for hvem krigen var en ulykke). Men krigen endte i en berømt fredslutning, nemlig den 

Westfalske fred. Denne fredsslutning gav Nationen udtalt selvbestemmelse indenfor egne grænser – 

dvs de lande, der efter krigen blev anerkendt som nationer, skulle kunne regne med suverænitet 

inden for egne grænser. De andre lande og fyrster skulle ikke blande sig. Før freden var det snarere 

dynastier og personlige alliancer mellem herremænd, fyrster, konger og kejsere (og kirken), der 

bestemte al ting og formede den politiske magt. Deres uenigheder gav anledning til krigen. Med den 

Westfalske Fred overgår suveræniteten til Nationen, hvilket i praksis vil sige staten og på 

daværende tidspunkt den regerende fyrste, der ofte tiltog sig enevældig magt over folk, stat og 

nation. 

Dette skel er et politisk epoke-skifte. De europæiske nationer (og efter hånden også de globale 

nationer) har siden efterlevet dette politiske dogme og har søgt at erstatte konflikter og krige med 

diplomati efter internationale regler eller sædvaner. Det har ikke forhindret krige. Men efter krigen 

er dogmet blevet geninstalleret – nu blot med nye magthavere eller grænsedragninger. 

Folkemord i Tyrkiet, det nazistiske regime i Tyskland, kommunisternes udrensninger i 

Sovjetunionen og den spanske borgerkrig kaldte på international intervention. Nogen gange kom en 

intervention, andre gange ikke – og interventionerne var ikke nødvendigvis velkomne. Især 2. 

verdenskrig, oprettelsen af FN og nye store handelssammenslutninger og politiske alliancer 

(NATO, EU osv) har sat både etiske og politiske spørgsmål ved gamle dogme. Den Westfalske Fred 

var ved at blive slidt ned.. , Og ikke mindst efter 2. verdenskrig: folkemord mod tutsier i Rwanda og 

bosniakker Jugoslavien satte verdensoffentligheden i en pinagtig situation ”i skjul” bag den 

Westfalske Freds dogme.  

Finanskrisen med udspring i 2008 har måske for alvor slået dogmet omkuld, fordi finanskrisen har 

demonstreret med pinagtig tydelighed, hvor dominerende og global den senmoderne finanskapital 

opfører sig. Den respekterer ingen grænser. Og de politiske magthavere i de ”gamle” nationer er 

handlingslammede eller i hvert fald systematisk rystede. Vi står over for store udfordringer, som 

kræver globalt sammenhold. Nationerne står i vejen for dette arbejde – det samme gør 

finanskapitalen, mens bæredygtighedsproblemer og klimaforstyrrelser sætter trumf på problemerne. 

 En epoke er under opløsning for øjnene af os, og den nye er ikke tydelig endnu. 

 

 

 

Intro: 
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Dette skrift er et stillads, et historiefilosofisk stillads. Det er et stillads for forståelse – eller kald det 

konstruktion for kulturhistorisk forståelse. Det gælder for alle stilladser, at de har en nyttig funktion 

i den forbigående periode, hvor konstruktionen er under opbygning og skrøbelig. Til gengæld bør 

det fjernes efter brug og give rum for at konstruktionen kan bebos og skabe liv. 

 

De følgende afsnit beskriver en række fænomener efter den samme læst – med det samme treledede 

stillads, nemlig med de tre historieteoretiske epoker: førmodernitet, modernitet og senmodernitet. 

Det sker på så forskellige felter som krig, idræt, litteratur og nadveren og mange flere. Jeg har ikke 

dyb forstand på det hele. Det siger sig selv, at eksperter på de pågældende områder vil finde mine 

manøvrer hårdhændede. Det er derfor, det må ses som et stillads. Mit håb er, at en foreløbig, 

skematisk indsigt i kultur og historie, der er bevidst fyndigt, kortfattet, overbliksgivende, er bedre 

end ingenting, og at detaljer fra det ene emne kaster lys over detaljer fra det andet, fordi de er 

behandlet efter samme grundmodel.  

 

Enhver konstruktion af et materiale er båret frem af en teoretisk forforståelse og en måde at gøre det 

på. Min bevidste forforståelse er en enkel historisk materialisme.
1 

Teksten er bygget op med en 

stigende sværhedsgrad i tilegnelsen, så det er nemt at gå til og læseren vil vænne sig til 

grundfiguren og tankegangen.  

 

Efter mange afsnit følger mindre tekster i rødt. Disse er supplerende eller alternative bud på 

problematikken. 

 

 

Tidsregning 
 

Tænk hvis hvert år var at regne som år 1. 

 

At årstiderne skifter over det meste af jorden og at kloden således har en slags puls, en hjerterytme 

med en tilbagevendende cyklus på et år med vækst-blomstring-forfald-død og fornyet vækst, ja det 

er et biologisk vilkår, som naturen foreskriver. Vi antager at planter og dyr er ude af stand til at 

tænke historisk. Visse dyr har utvivlsomt fornemmelser for tid udover de biologiske indstillinger til 

døgnrytmer og årsrytmer, måske også for tidens fylde, når det er tid at dø - men næppe for hverken 

                                                 
1  En anden forforståelse er mindre bevidst og er også kun kolporteret på anden hånd. Det handler om 

den luhmanske systemteori. Jeg er forbeholden overfor dens forestillinger om, at den (sen)moderne tilværelse fungerer i 

opsplitninger i en lang række, hinanden afsondrede systemer – der lukker sig omkring sig selv (den økonomiske verden, 

den politiske magt-verden, sportsverdenen, det etiske system, retssystemet, informations- eller nyheds-systemet mv.) 

Deres selvtilstrækkeligheder hver for sig er en eksistensbetingelse for det komplekse senmoderne masse-samfund. Men 

deres selvtilstrækkeligheder hver for sig gør også – set fra det enkelte individs synspunkt og med en humanistisk-

helheds-tænkninngs farvning – at en tænkning, der ikke overskrider systemet i den virkelige, praktiske verden er stærkt 

tilbøjelig til at blive grusom. Den bankmand, der kun tænker i penge – ikke kun på arbejdet, men også i privatliv og 

politik er grusom. Han vil også være en af de ulykkelige, der bar ved til den finansielle krise i 2008. Den kunstner, der 

kun ser sit værk og sin tilværelse i lyset af den anerkendelse, han måtte få eller ikke få – er næppe grusom overfor 

andre, men kunne meget vel blive det overfor sig selv: Du duer ikke! 

 Således tænker jeg dette skrift som en perlerække af systemer, der hver især bliver behandlet 

forholdsvist stedmoderligt, men som presses ned i den samme læst, hvilket måske historiefilosofisk kan være fornuftigt 

nok? 

 Ole Thyssen: Verdenssamfundet, Hans Reitzel, 2009; Lars Qvortrup: Det hyperkomplekse samfund, 

Gyldendal 2000. 
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individets eller artens tidsspand i mere udvidet forstand. Det tilkommer kun os mennesker med 

vores – som vi selv ser det – stærkt udvidede bevidsthed og reflektionesevne. 

 

Vi bruger meget krudt på at holde styr på fortiden. Vores kollektive viden er bygget ind i såvel 

infrastruktur, teknologi og produktionsteknikker som opdragelses- og udviklingsinstitutioner, 

vidensbanker og så videre. Alligevel lever vi alle til daglig med en oplevelse af selvfølgelighed 

overfor at have en global verden af teknik og viden i ryggen. Mobiltelefonen ligger trygt i hånden, 

og vi glemmer let at den for få år siden var ren utopi. Hvis vi ser en film i TV fra 80´erne eller de 

tidlige 90´ ere, så falder det i øjnene hvor håbløst klodset al daglig kommunikation foregår: Ingen 

mobiltelefoner! Der er et lille teknologisk epoke-skift på færde her. Det samme gælder mange andre 

små og store skred i udviklingen både i de store linjer og for hver enkelt i sit private liv. Ja, det 

private, individuelle liv har en tendens til at overskygge alt andet for mange mennesker, ikke mindst 

unge mennesker, der vitterligt har svært ved at forestille sig en verden før deres egen 

tilstedeværelse. Det er måske blot en naturlig følge af, at tidsånden – epokens grundstemning – 

længe har været individualiserende. 

 

Det kan være uheldigt. Eller hjemfalden til en eftertanke. 

 

Man bliver et let offer for modestrømninger – æstetisk, etisk og politisk, hvis man ikke har noget 

historisk fundament af indsigt i, hvad der gjorde forskelle i fortiden.  

Hvis man ikke forstår grundene til, at man lever i et globalt smørhul.  

Hvis man ikke anerkender det slæb og de byrder, som vore fædre og mødre har knoklet med.  

Hvis man ikke lærer af fejltagelser – individuelt som institutionelt og kollektivt. 

Hvis man ikke ved en bønne om, hvad der har været på godt og ondt, så har man heller intet at 

matche tidens og fremtidens udfordringer med. Og man kan ”vågne op” til slemme forskrækkelser, 

for vi lever ikke i den bedste af alle verdener. Det kan sagtens blive meget værre. Det kan sikkert 

også blive meget bedre. 

 

Tænk hvis hvert år var at regne som år 1? 

 

Så ville den historiske tid stå stille og pege på en evig nutid, der ”indkapsler” de gældende 

magtforhold og andre vilkår. Faktisk må vi nok regne med, at de brede folkemasser i de fleste 

kulturer har opfattet tiden som en sådan o-kronologi.  

 

De herskende tanker er de herskendes tanker  

 - og den bedste måde at bevare beherskelsen på, er at beskrive den tidløst, for da er den hinsides 

forandring. Den tidløse beskrivelse er typisk den mytologiserende og den religiøse beskrivelse – 

eller en beskrivelse, der regner med at den sanselige-materielle verden ikke er den rigtige, men kun 

en fattig afglans af en større, sandere men oversanselig verden, en transcendent verden. Den kan 

falde ud som et paradis, der er i vente eller som en gylden fortid, en guldalder, hvor mennesker bare 

var bedre, stærkere og smukkere i en fortid, som vi kun kan sukke efter. Der er alt for mange 

eksempler på den ulykkelige trang til at nul-stille tiden. Eller indstille ønsketænkningen på en 

stærkere eller tydeligere fortid, som bør revitaliseres. Eller indstilling på en smuk vision om 

fremtiden, som desværre bare kræver ekstreme ofre lige nu. Ingen nævnt – ingen glemt. 

Forestillingen om det tyvende århundrede 
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Peter Høeg åbner sin fantastiske debutroman ”Forestillingen om det 20. århundrede” fra 1988 med historien om greven 

til Mørkhøj, der lod tiden gå i stå, fordi han var blevet skuffet og ydmyget over ikke at blive forstået af sin samtid og 

ikke at kunne eller ville følge med de nye tider, der ændrede danskernes tilværelse langsomt.  

Fortællingen skildrer livet på et gammelt herresæde, Mørkhøj, som daterer sig tilbage til 1500-tallet. Greven på slottet 

var aktiv videnskabsmand - alkymist - allerede dengang, og han har holdt sig selv, sin familie og hele godset i live siden 

da bag tykke mure, afskærmet fra alt hvad der sker op igennem århundredene indtil tiden omkring år 1900. Tiden er 

simpelthen gået i stå på Mørkhøj, fordi greven har villet det. Det besluttede han på den dag i 1600-tallet, hvor han havde 

forsamlet datidens fremmeste videnskabsfolk med Ole Rømer i spidsen på godset til en højtidelig afsløring. Greven 

havde beregnet sig frem til, at selve jordens midte befandt sig på godset. Derfor havde han beordret et gravearbejde på 

den beregnede position. Han forventede at finde selve de vises sten på dette sted - thi hvor skulle de befinde sig om ikke 

i verdens midte. Gravearbejdet lykkes ikke - mildt sagt. De finder en gammel grisekæbe og ellers blot - lort - på 

lokaliteten, der tilfældigvis er møddingen på gården. Greven bliver så beskæmmet af sit nederlag, at han nægter at se 

virkeligheden i øjnene. Selvom hans omdømme i de lærde kredse (der allerede dengang havde færten af de moderne 

tider) led et knæk, var han i besiddelse af stor magt i alle henseender som født greve. Han beordrer herresædet lukket til 

og tiden sat i stå. Således henslæbes livet i et stadigt mere sløvt og åndsformørket tempo. Alle rutiner slides ned med 

tiden. Alle levende væsner degenerer, mister i åndskraft eller ydeevne på grund af indavl og mangel på udveksling med 

omverdenen. 

Som feudal herremand havde han magt til at sætte tiden i stå, og det gør han så ved at bygge en skærmende mur, 

ødelægge alle ure og fastholde alle rutiner. Det mislykkes selvfølgelig for ham. Nogle umiddelbart tilfældige hændelser 

i fortællingens nutid kort efter år 1900 sætter en ny dagsorden: Bl.a. at et nymodens fly styrter ned på godset – tiltrukket 

af jordens midte, mener greven med storslået historisk ironi. Og tilstedeværelsen af en kvik ung mand, Carl Laurids, der 

ved skæbnens gunst ikke er blevet fordummet og forkrøblet af flere hundrede års indavl (som de andre på godset). Han 

forhindrer greven i at fastholde sit projekt: At holde samtiden ude. De epokale kræfter er større, og Carl Laurids hjælper 

dem på vej. 

 

Peter Høeg skriver i en form, der er kendt som magisk realisme. I helt gamle dage, i førmoderne tider var fortællinger 

legender, heltehistorier og skriftlige forskrifter for det korrekte liv (moraliteter, fabler, lignelser) – de var uden videre 

magiske og spekulative. Methusalem fra Det gamle Testamente blev mange hundrede år gammel; mirakler og 

genopstandelser, talende dyr, overnaturlige kræfter, havfruer og énhjørninger og meget andet. Alt sammen skildres uden 

skelen til realiteten i den erfarne verden, som vi ville se det i dag. 

Moderne fortælling er som grundtype helt modsat, nemlig realistisk: Tro mod hverdagsvirkeligheden, kritisk overfor 

magi og overtro; interesseret i kritisk dannelse fremfor frelse – vilkår fremfor skæbne. Høeg er moderne. Han skildrer 

det faktiske liv. Men han er også magisk: Han udelukker eller fastfryser (eller forstørrer) noget i ”normal-metafysikken” 

(for eksempel som hér tidsbegrebet). Det er et kunstnerisk greb, et fortællekunst-snit, der koncentrerer begivenhederne 

og anstrenger forståelsen – på den produktive måde. 

Det er også et stilistisk greb tilbage i tiden til førmoderniteten med et genbrug af fortællemåde med et bevidst 

spekulativt realitetsbegreb. 

 

 

En epoke? 

 

En epoke er et tidsrum, et historisk tidsrum af en betragtelig længde eller betydning, der er 

afgørende afgrænset. Kristenheden kunne man sige udgør en epoke i vores historie, som vi stadig 

lever i, og som har en skælsættende begivenhed som startpunkt, nemlig vores tidsregnings 

begyndelse ved Kristi fødsel. Ellers er epoke-begrebet ikke særlig veldefineret. I midten af 1800-

tallet bliver fornemmelsen for historiske perioder udsat for efterforskning ved hjælp af arkæologisk 

videnskabelighed. Før da var det mere kuriøst eller traditionsbestemt, hvad der blev anset for at 

være historisk afgørende. Biblen var den store Bog for historisk forståelse – ligesom den stadig er i 

kristendommens fundamentalistiske kredse, hvor man fastholder, at Biblen fortæller, at Jorden blev 

skabt 4000 år før Kristi fødsel, så gælder det … I den kontekst er der tre epoker: Epoken før Kristi; 

epoken efter Kristi; epoken fra og med Kristi´ genkomst, som ligger ude i fremtiden. 

 




