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Amerikansk litteratur er i de senere år blevet beskyldt for at vende verden

ryggen og for ikke at deltage i verdenslitteraturens globale dialog.

Denne bog viser imidlertid, hvordan det snarere er splittelsen mellem det

intime og de globale perspektiver, der kendetegner amerikansk litteratur

gennem de seneste to årtier.

Den nye amerikanske roman kortlægger vigtige strømninger i perioden og

præsenterer en række af dens mest markante forfatterskaber og brudflader.

Den går tæt på terrorangrebene i 2001, der skabte en bølge af indadvendte

9/11-romaner, og på postironiske forfattere som David Foster Wallace og

Jonathan Franzen, som gør op med tidligere tiders altfavnende litterære

udtryk og sætter det personlige og nærværende på dagsordenen. Men den

sætter også fokus på, hvordan andre store amerikanske forfattere nu igen

orienterer sig mod globale perspektiver og skriver deres værker ind i ver-

denslitteraturen.

Bogen tegner for første gang på dansk et samlet billede af den moderne

amerikanske litteratur. Den fortæller historien om USA i en tid efter terror-

angrebene, hvor splittelsen mellem det indadvendte og det udadvendte er

mere aktuel end nogensinde.

Den nye amerikanske roman er tredje bind i serien Verdenslitteratur.
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Forord 

✪ Serien Verdenslitteratur har baggrund i den forskning på 

Faculty of Arts, Aarhus Universitet, der vedrører litteraturens kul-

turelle, æstetiske og politiske betydning i en globaliseret verden. 

Seriens to første bind formidler en række centrale tekster til be-

lysning af teoretiske og kritiske aspekter heraf. Verdenslitterær kri-

tik og teori (2008) rummer de mest grundlæggende historiske og 

aktuelle tekster om begrebet verdenslitteratur. Litteratur i bevægelse 

(2010) præsenterer nye tilgange til verdenslitterære emner såsom 

oversættelse, rejselitteratur, migrantlitteratur og transnationale 

forfatterskaber og kulturinstitutioner. 

Disse to sammenhængende bind følges nu op af Tore Rye An-

dersens studie i et konkret verdenslitterært emne, nemlig den nye 

amerikanske roman. Fokus er på den betydning terrorangrebet på 

World Trade Center den 11. september 2001 gennem de sidste ti år 

har haft på den nye amerikanske romans kulturelle selvforståelse, 

dens forhold til omverdenen og dens rolle i de verdenslitterære 

kredsløb. Terrorangrebets globale politiske og kulturelle betyd-

ning kan næppe overvurderes. Tore Rye Andersen tager afsæt i 

dette i sine analyser af nogle af de mest centrale nye amerikanske 

romaner. Bogen er den første samlede fremstilling på dansk af 
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udviklingen i den moderne amerikanske roman i et aktuelt ver-

denslitterært perspektiv. 

Tore Rye Andersen betoner den store betydning regionale lit-

terære kulturer har for forståelsen af litteraturens institutionelle, 

æstetiske og politiske betydning i en globaliseret verden. Han viser 

også, at de litterære kulturer medvirker kraftigt til en vedkom-

mende og nuanceret forståelse af globaliseringens konsekvenser. I 

seriens kommende bind vil der blive sat yderligere fokus på disse 

forhold gennem studier i bl.a. frankofon verdenslitteratur. 

Jørn Erslev Andersen 
Hovedredaktør 
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Introduktion 
Verdensfravendt 

✪ Umiddelbart før Nobelprisen i litteratur skulle uddeles i efteråret 
2008, kunne man i et højt profileret interview fra nyhedsbureauet Asso-
ciated Press læse følgende kontante udsagn om forholdet mellem den 
moderne europæiske og amerikanske litteratur: 

Of course there is powerful literature in all big cultures, but you can’t get away 

from the fact that Europe still is the center of the literary world ... not the United 

States. The US is too isolated, too insular. They don’t translate enough and don’t 

really participate in the big dialogue of literature. That ignorance is restraining. 

Det er på sin vis ikke særlig overraskende at støde på sådanne udmel-
dinger i ugerne op til uddelingen af den ombejlede pris. Den dyna-
mitfinansierede Nobelpris er og bliver en sprængfarlig institution, der 
hvert år nærmest rutinemæssigt giver anledning til mundhuggerier og 
politiske kontroverser verden over, og netop disse årligt tilbagevenden-
de globale skærmydsler er ifølge den franske litteraturkritiker Pascale 
Casanova et af vores bedste beviser på eksistensen af det verdenslit-
terære rum, som hun i essayet “Litteratur som verden” betegner som 
“Den Litterære Verdensrepublik”: 

En objektiv indikator på eksistenen af dette verdenslitterære rum er den (næsten) 

helt uimodsagte tro på universaliteten af Nobelprisen i litteratur. Den betydning, 

der tilskrives denne pris, det ejendommelige diplomati, der knytter sig til den, de 
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nationale forventninger, den vækker, den enorme prestige og navnkundighed, den 

giver modtageren, og endda også (måske frem for alt?) den årligt tilbagevendende 

kritik af den svenske jury for dennes angivelige mangel på objektivitet, dennes på-

ståede politiske fordomme, dennes æstetiske fejlbedømmelser – alt dette er med til 

at gøre den årlige kanonisering af en forfatter til en global træfning for aktørerne 

i det litterære rum. Nobelprisen fremstår i dag som en af de få virkelig internatio-

nale litterære indstiftelser, et helt unikt laboratorium for udpegningen og define-

ringen af det, der er universelt i litteraturen. (Casanova, 81) 

Den indledende retoriske kølhaling af den amerikanske litteratur ad-
skiller sig isoleret betragtet ikke nævneværdigt fra de strategiske posi-
tioneringer, der hvert efterår udspiller sig i tiden omkring bekendtgø-
relsen af årets prisvinder. Når kritikken af den amerikanske litteraturs 
isolation og selvtilstrækkelighed alligevel gav genlyd over det meste af 
verden, skyldes det, at ophavsmanden til kritikken ikke var hr. hvem 
som helst. De knubbede ord kom tværtimod fra selveste Horace Eng-
dahl, den daværende permanente sekretær for Det Svenske Akademi og 
dermed i praksis formand for den Nobelpriskomite, der har for vane 
at bryste sig af sin neutralitet og sin apolitiske forvaltning af, hvad 
der i manges øjne udgør det årlige verdensmesterskab i litteratur. At 
den centrale skikkelse i dette årligt tilbagevendende verdenslitterære 
cirkus i dén grad skulle tone rent flag allerede inden prisuddelingen, 
var ganske enkelt uhørt. Engdahl burde om noget være en uhildet am-
bassadør for verdenslitteraturen, og at udelukke en både politisk og 
litterær stormagt som USA fra det gode selskab ved at stemple den som 
uvidende og selvtilstrækkelig virkede for mange en anelse kuriøst. 

Engdahls polemiske udtalelser vakte forståeligt nok fortørnelse i 
USA, men voldsomheden af reaktionerne tydede samtidig på, at Eng-
dahl havde sat fingeren på et ømt punkt i den amerikanske selvforstå-
else. Amerikanske forfattere og kritikere fik pludselig travlt med at gå 
i forsvarsposition, og mange benyttede samtidig lejligheden til at rette 
tilsvarende angreb mod den europæiske litteratur, der blev fremstillet 
som en hensygnende, tuberkuløs og dekadent sanatoriepatient, hvis 
vitalitet på ingen måde kunne måle sig med den unge og livskraftige 



 

 

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

11 V E R D E N S F R A V E N D t 

amerikanske litteratur. Fronterne blev trukket hårdt op, og ikke-ame-
rikanske litterære autoriteter meldte sig beredvilligt til skyttegravskri-
gen, enten for at komme den amerikanske litteratur til undsætning 
eller for at melde sig under Engdahls faner. Den italienske litteratur-
professor Franco Moretti, der vel at mærke er ansat på det anerkendte 
amerikanske Stanford University, udtalte således: “Engdahl seems to 
me to be perfectly right. But unfortunately I am traveling and cannot 
do any better than that. Sorry” (McLemee, 2008).  

Morettis korte udtalelse er djævelsk snedig: Han erklærer sig enig 
med Engdahl, men han har desværre ikke tid til at argumentere fyldest-
gørende for sit synspunkt, da han er ude at rejse; da han, hvis man læser 
mellem linjerne, er travlt beskæftiget med netop den nysgerrige ud-
forskning af verden, amerikanerne i deres isolationistiske selvtilstræk-
kelighed beskyldes for at forsømme. Morettis kategoriske erklæring 
imponerer ikke umiddelbart ved sin argumentatoriske tyngde, men 
selve det faktum, at den kosmopolitiske professor er på farten, tildeler 
ordene større vægt – det synes i hvert fald at være Morettis forhåbning. 

Selv om både Engdahl og Moretti slipper lidt nemt om ved deres 
argumenter, så kommer man ikke uden om, at de nøgne tal i nogen 
udstrækning synes at understøtte deres kritik. Kun mellem 3 og 5 % af 
den skønlitteratur, der udgives i USA, er oversat fra et andet sprog (det 
tilsvarende tal herhjemme er omkring 50 %), og Engdahls påstand om, 
at amerikanerne ikke oversætter nok, synes således at være berettiget. 
Samtidig må man dog påtænke, at behovet for at oversætte naturligvis 
ikke er så påtrængende i et land som USA, der har en omfattende en-
gelsksproget tradition at trække på. Små sprogområder som Danmark 
og Sverige er ganske enkelt tvunget til at oversætte, hvis deres læsere 
ikke skal løbe tør for kvalificeret læsestof og deres forlag for salgbart 
materiale. Amerikanske læsere kan sagtens leve et langt og rigt læseliv, 
hvor de kun læser amerikansk eller engelsk litteratur, og amerikanske 
forlag kan sagtens få deres forretning til at løbe rundt uden at give sig 
i kast med at udgive oversat skønlitteratur. Den amerikanske bogbran-
che har således ikke de samme praktiske og økonomiske incitamenter 
til at oversætte skønlitteratur som eksempelvis den svenske, og denne 
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