
Redigeret af 
Anne-Marie Mai &
Erik Skyum-Nielsen

D
en store karakterbog

Læs, hvorfor Robinson Crusoe bør være forbillede for 
alle med iværksætterdrømme. Læs, hvorfor Hamlets 
største problem er, at han ikke minder mere om kron-
prins Frederik. Læs, hvordan Jens Smærup Sørensen 
efter utallige forsøg lærte Knuth Beckers Kai at kende.
 
Den store karakterbog samler 151 portrætter af fiktive 
karakterer og er litteraturelskerens uundværlige guide 
til spændende, sjove, kedelige, irriterende og under-
holdende personligheder fra litteraturens rige – en 
absolut nødvendig bog til alle, der elsker at dykke ned 
i bøgernes fantastiske verden, og til læsehesten, der 
trænger til en ny rundtur mellem kendte og ukendte 

karakterer.
 
Alle bogens portrætter er skrevet af danske forfattere 
og litterater heriblandt Niels Frank, Jes Stein 
Pedersen, Peter Laugesen, Lars Bukdahl, Klaus 
Høeck, Lilian Munk Rösing, Dan Ringgaard, 
Bo Tao Michaëlis, Erik Svendsen og Mikkel Bruun 
Zangenberg.

      Den store 
karakterbog

151 portrætter 
     af fiktive personer

ISBN978-87-7934-696-3

9 788779 346963

ISBN978-87-7934-696-3

9 788779 346963

A
arhus U

niversitetsforlag

a

1.0_Karakterbogen_omslag.indd   1 19/10/12   15.59
92688_cover_karakterbogem_r1.indd   1 22-10-2012   14:28:15





Den store 
karakterbog

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES



redigeret af

Anne-Marie Mai & Erik Skyum-Nielsen

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES



Den store 
karakterbog

151 portrætter  
af fiktive personer

aarhus universitetsforlag |  

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES



Den store karakterbog

© Forfatterne og Aarhus Universitetsforlag 2012

Tilrettelægning, sats og omslag: Jørgen Sparre

Bogen er sat med Adobe Jenson Pro 

E-bogsproduktion: Narayana Press

ISBN 978 87 7124 491 5

Aarhus Universitetsforlag

www.unipress.dk

Aarhus

Langelandsgade 177

8200 Aarhus N

Bogen er udgivet med støtte fra

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Augustinus Fonden

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

Statens kunstråd

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES

http://narayanapress.dk
http://www.unipress.dk


Indhold

 11 Forord

 13 Agate
 15 Albert
 18 Alceste
 22 Alkmene
 24 Anna Livia Plurabelle
 25 Anna Terlow
 27 Annemari
 30 Aureliano
 34 Axel

 37 Barbara
 40 Bardamu
 42 “Bente”
 45 Bess
 47 Bilbo Sækker
 49 Bjørn Hansen
 51 Blanche DuBois

 54 Caspar Michael Petersen
 57 Celal
 60 Claus Beck-Nielsen
 63 Clemens Bek
 66 Conrad

 69 Dean Moriarty
 70 Den faldende mand
 74 Den lille havfrue
 77 Den navnløse fortæller i Kaptajn Nemos bibliotek
 79 Ditte Menneskebarn
 82 Don Quijote

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES



 85 Doppler
 88 Dr. Jekyll & Mr. Hyde

 91 Effi Briest
 95 Ellen Lundbæk
 97 Emanuel Hansted
 99 Emma
 103 Erasmus Montanus

 105 Far Goriot
 108 Faust
 111 Fernando Pessoa, Ricardo Reis, Bernando Soares,  

Alberto Caeiro & Álvaro de Campos
 115 Flemming
 118 Francis Macomber
 120 Frandse
 123 Fru Junkersen
 125 Fyrst Mysjkin

 129 Gamle Levin
 132 Gao Xingjians dufortæller
 136 Gargantua & Pantagruel
 138 George
 141 Gibreel Farishta & Saladin Chamcha
 144 Gitte
 146 Gregor Samsa
 149 Grev Dracula
 152 Gulliver
 155 Gyorgy Köves

 157 Hakon Brand
 160 Hamlet
 163 Harald Horn
 166 Heathcliff
 168 Helene Alving
 171 Hercule Poirot
 174 Holden Caulfield
 177 Holger Mikkelsen

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES



 180 Hr. Palomar
 183 Huckleberry Finn

 185 Ib Nielsen
 187 Ivanhoe
 
 189 Jake Barnes
 192 Jakobe
 195 James Bond
 198 Jane Eyre
 201 Jeppe
 205 Jonas Wergeland
 209 Jonna
 212 Josef K.
 216 Jules Maigret
 220 Julie
 223 Justine
 226 Jørgen Stein

 229 Kai
 232 Kaptajn Klo
 235 Karim
 238 Karl Ove Knausgård
 241 Katinka Bai
 244 Kilroy
 247 Klods Hans
 249 Kulsoen
 252 Kurtz

 255 Lady Macbeth
 258 Lasse
 260 Lektor Blomme
 263 Leopold Bloom
 266 Long John Silver
 269 Lotte
 273 Lucca
 276 Ludvig Alster



 279 Madame Bovary
 282 Magister Mortensen
 284 Malene
 286 Marcel
 290 Marcus
 294 Maria Stuart
 298 Marie Grubbe
 301 Meursault
 304 Mikkel Thøgersen
 306 Molloy
 309 Morten Vinge
 312 Mowgli
 315 Mrs. Dalloway

 318 Naipauls jegfortæller
 321 Nathan Zuckerman
 324 Niels Lyhne
 327 Nora

 329 Ole Jastrau
 332 Oskar Matzerath

 335 Pelle Erobreren
 338 Pellegrina Leoni
 340 Pernille
 342 Peter Kien
 345 Philip Marlowe
 348 Pippi Langstrømpe
 351 Povl Hestlund

 354 Quasimodo

 357 Raskolnikov
 359 Robinson Crusoe
 362 Ronja Røverdatter

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES



 365 Saleem Sinai
 368 Sam Spade
 370 Settembrini
 373 Sherlock Holmes 
 377 Sim
 379 Sniggle
 381 Solvej
 384 Stephen Dedalus
 386 Sulthelten
 389 Susanne 
 391 Svejk 

 393 Tadzio
 396 Tarzan
 399 Tea Røn
 401 Therese
 404 Thomas Buddenbrook
 406 Thomas
 409 Thummelumsen
 412 Tintomara
 415 Tom Jones
 417 Tom Sawyer
 420 Torben Dihmer
 423 Toshiharu Ushikawa
 425 Tudemarie

 427 Ulrich

 429 William Høg
 432 Willy Loman

 434 Zachris

 438 Skribentoversigt





Forord 11

tegne nye mønstre gennem litteraturhi-
storien. Vi håber at kunne inspirere alle 
slags læsere, også undervisere, der savner 
en nøgle til litteraturen, som er både sjov 
og fagligt stærk, og som kan engagere 
læsere i alle aldre. Det har kort sagt været 
vores ambition at lave en bog, hvor litte-
raturkritikere og forfattere fortæller gode 
historier om litteratur og lader humor, 
underholdning og viden slå følge. 

De indbudte forfattere og litteratur-
kritikere har fået frie hænder til at løse 
opgaven med at skrive om de enkelte 
karakterer inden for den tilmålte plads. 
Det har resulteret i både essays, breve, 
monologer og små stykker eksperimen-
terende ordkunst. For redaktørerne har 
arbejdet med bogen været fuldt af for-
nøjelser og overraskelser, idet de enkelte 
skribenter har vist sig at finde netop 
deres særlige løsning på udfordringen 
med at skrive om karakterer fra verdens-
litteraturen. Både kritikere og forfattere 
er gået til opgaven med sans for den en-
kelte karakters særpræg. Det er tydeligt, 
at Den store karakterbog er båret af den 
enkelte bidragyders skrivelyst og glæde 
ved det frikvarter fra vante forpligtelser, 
som Den store karakterbog har indbudt 
til. Derfor præsenterer vi en stribe meget 
forskelligartede portrætter om karakterer 
som William Shakespeares Hamlet og 

Forord

Den store karakterbog består af 151 korte 
portrætter af fiktive personer fra hele 
verdenslitteraturen. Den store karakterbog 
er læserens uundværlige litteraturguide, 
der fortæller om alverdens spændende, 
sjove, kedelige, irriterende, gode, onde og 
underholdende litterære karakterer. Den 
store karakterbog er forfattet af de førende 
danske litteraturkritikere og forfattere, 
og den er beregnet til lystlæsning og fag-
lig og personlig inspiration for alle, der er 
vildt forelskede i litterær ordkunst. 

Med Den store karakterbog har vi fun-
det en indgang til nydelse og oplevelse 
af litteraturen, der er lige så oplagt, som 
den er skæv og usædvanlig. I litteratur-
kritik, litteraturforskning og formidling 
af litteratur forholder man sig oftest til 
hele værket, til tekstens samlede udsagn, 
til fortællerinstansens overordnede 
strukturering, til plottet, hele persongal-
leriet eller den gennemgående metaforik. 
Det kan alt sammen være vældig godt og 
nyttigt; men hvis man retter sin opmærk-
somhed helt og holdent mod hovedper-
sonen eller en markant biperson, viser 
det sig, at litteraturens univers åbner sig 
på en overraskende facon, der giver en ny 
indsigt i både liv og værk. 

Den store karakterbog har som sit for-
mål at give læserne ideer til læseoplevel-
ser, ruske op i stivnede forestillinger og 
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Lady Macbeth, Walter Scotts Ivanhoe, 
H.C. Andersens havfrue, Fjodor Dosto-
jevskijs Fyrst Mysjkin, Edgar Rice Bur-
roughs’ Tarzan, Thomas Manns Tadzio, 
Virginia Woolfs Mrs. Dalloway, Astrid 
Lindgrens Pippi Langstrømpe, Salman 
Rushdies Saleem Sinai og Helle Helles 
“Bente”. Som det fremgår, er det noget 
af en mundfuld eller måske nærmere en 
blanding mellem en tur i rutsjebanen og 
rædselskabinettet, der venter den læser, 
som læser bogen fra A til Z. Og en sådan 
tur skal man selvfølgelig unde sig selv! 
Men bogen kan også læses i hug og op-
slag, hvor man pludselig finder en ukendt 
karakter, som man får lyst til at stifte 
nærmere bekendtskab med, falder over 
sin litterære yndling eller sin yndlingsa-
version og måske udfordres af et nyt blik 
på gamle venner og fjender blandt alver-
dens litterære karakterer. 

Den store karakterbog har glæden ved 
litteratur som sin drivkraft og en stærk 
faglighed som sin klangbund, og det er 
en fornøjelse for redaktionen at give bo-
gen videre til læserne. 

Anne-Marie Mai
Erik Skyum-Nielsen
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Agate

Man bliver det, man lever. Men jo ældre, jo 
bedre passer man til sit liv. Selvom det ikke 
direkte kan bevises.

Således lommefilosoferer Agate, den 
stemmeførende og altdominerende ho-
vedfigur i Vibeke Grønfeldts storladne 
romantetralogi om det 20. århundre-
des Danmark. Vi skal om et øjeblik se 
nærmere på, hvem hun er, og hvem det 
er, hun bliver. Men læg først mærke til 
eftersætningens forbehold: “Selv om det 
ikke direkte kan bevises”. Her taler en 
selvovervågende skeptiker, der har træk 
af bogens forfatter. Her gør fortælleren 
og forfatteren det sammen klart, at op-
levelser og kendsgerninger, fiktion og 
fakticitet, er forskellige ting. Her under-
graves den autoritet, Agate får tildelt som 
hele århundredets vidne. Her indbygges 
en dirrende farlighed, der gør digtningen 
mere sand.

De fire bind (Mindet, I min tid, Ind-
retningen & Livliner) om og med og san-
set og tolket igennem Agate fortæller hi-
storien om det førindustrielle Danmarks 
forsvinden og skreddet eller springet ind 
i moderniteten. Fra en livsform, hvor det 
gjaldt om at opbevare og gemme, til et 
forbrugersamfund, hvori det bedre kan 
betale sig at fremstille og skaffe, slide i en 
fart og smide væk, også hvad holdninger 

angår. Fra en kultur, hvor det var ildeset 
at lægge sig syg og gøre sig svag, til et 
velfærds- og omsorgssystem, hvor det 
nærmest er blevet en dyd og den enkeltes 
hellige pligt at gøre sig selv til offer. 

Pyha, nu begynder jeg allerede at 
snakke ligesom Agate. Men sådan vir-
ker hun, denne kolos af en karakter, 
som man følger fra fødslen til hendes 
tårnhøje alderdom, gennem opvæksten 
på en større gård, forelskelse, moder-
skab, ægteskab og ikke mindst arbejde 
livet langt – i en raffineret, kompleks 
teknik, som på samme tid er subjektivt 
forankret og scenisk bredt ud. Et socialt 
miljøbillede og en sindigt panorerende 
nutidsskildring, jovist, men på én gang 
anskueligt objektiv og anmassende intim. 
Vi får et førstehånds indblik i den epoke, 
hvor landbokulturen forsvandt, men det 
hele foregår i Agates sind og dermed gen-
nem et voldsomt temperament, hvor det 
ustandselig myldrer med kloge reflek-
sioner (som den om at passe til sit liv), 
foruden med fantasier, drømme, løsrevne 
tanker, erindringsstumper og forborgne 
replikker, som fortælleren sagtens kunne 
have ytret, men som hun klogelig vælger 
at holde for sig selv.

Uundgåeligt kommer hun til at ud-
fylde hele billedet alene. Og jeg skal lige 
love for, at man lærer hende at kende, 



Mindet (2005) m.f l .  ·  Vibeke Grønfeldt14

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES

INDHOLD  SKRIBENTOVERSIGT

både på godt og ondt: hendes jernhårde 
vilje, en utrættelig arbejdskraft, hendes 
fremadrettede beslutsomhed, men også 
hendes rappe dømmesyge og lurende 
hovmod. Noget af det fineste ved Vibeke 
Grønfeldts fremstilling af Agates figur er 
erkendelsen af, at så mange af et menne-
skes fremragende egenskaber ofte har det 
med at grænse umiddelbart op til knap 
så tiltalende sider. Hvor ligger eksempel-
vis grænsen mellem tolerance og slaphed, 
og hvor er det lige, at omsorgsfuldhed 
går over i en omklamrende magtudøvel-
se, som skal fremhæve, hvorledes hjælpe-
ren, til forskel fra den hjulpne, heldigvis 
har styr på sit liv?

I Agates tilfælde har renfærdigheden 
sin nabo i rethaveriskheden, og selvre-
spekten to partnere i selvretfærdighed og 
selvtilstrækkelighed. Hendes hyperaktive 
kunnen, den effektive geskæftighed, hvad 
er den i grunden andet end en flugt fra 
hende selv? Og hvor let, spørger man 
sig selv, er hun egentlig at være gift med 
for Jakob, denne altid sært gode land-
mand og maler? Kan det mon tænkes at 
være en hævn, han tager, når han ligger 
syg gennem 20 år? Og datteren Marita, 
bliver hendes selvstændighed så kort og 
følelsesmæssigt uforløst netop som følge 
af moderens mastodontiske tyngde?

Hvorom alting nu er, har Vibeke 
Grønfeldt ikke alene haft klarsyn til at 
vise Agate i hendes sammensathed, hun 
har også haft konsekvens nok til at lade 
sin jegfortæller gennemgå og fuldende 
en udvikling, der vel sagtens kun lykkes, 
når et menneske får lov at blive så skræk-
keligt og lykkeligt gammel som Agate, 
nemlig den, at medfødte og opdyrkede 
egenskaber efterhånden mildnes. Det 
gælder således trofastheden, der i sin 
tidlige form ligner en nærmest fascistisk 
foragt for alt, der er anderledes, men som 
med tiden forvandles til vedholdende 
omsorg. Det gælder den sanddru skepsis, 
som i talrige sammenhænge får hende til 
med sin altid skarpe tunge at afskære sig 
fra andre, men som i sidste bind er ble-
vet en afvæbnende ærlighed. Det gælder 
udholdenheden, som med tiden løsnes 
fra hendes viljegale arbejdsmani og ender 
som en sulten holden fast ved livet. En-
delig i stand til bare at tage åbent imod 
går Agate nu ud i regnen, på de sidste 
sider af sidste bind: 

Så regner det. Dråberne prikker spidst på 
blade og strå, på huden. Det er regn. Trom-
mende, tungere og hurtigere på blade, sten, 
sti, ansigt, hænder. Pludselig skyller regnvand 
lunt ned over mig. Det plasker i hav og sand, 
sprøjter fra kampestenene ved renden og slår 
tusinde ringe i dens vand.

Jeg læner mig mod strålerne. Alle farver 
glimter i dem. Så voldsomt har regnen aldrig 
været før. Den plejer at standse, før alting er 
skyllet væk. Men det fortsætter og fortsætter, 
kraftigere og kraftigere, renere og renere.

Af Erik Skyum-Nielsen

 “ Du skal være klog og 
klare dig selv. Den, der ikke 
kan klare sig selv, må tage til 
takke og tåle.”
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unikke træk. Som de andre drenge vok-
ser han op i brutalitetens skole, hvor rå 
vold var lærerens daglige fornøjelse. Den 
gale autoritet planter voldens kim i dren-
gene, der om bord på skibene erfarer, at 
volden blot gentages, men den unge sø-
mand Albert formår at bryde denne gen-
tagelsestvang. I stedet for at besvare vold 
med vold får han underkuede sømænd til 
at anmelde et monster af en styrmand, 
som faktisk får sin straf via det demokra-
tiske retsvæsen. Der findes retfærdighed 
i verden. 

Med den visdom i bagagen rejser Al-
bert ud i verden for at finde sin far, Lau-
rids, som han skulle ligne. Gensynet er 
mistrøstigt: faderen, der i romanens start 
mirakuløst overlever et søslag i krigen 
i 1848, er derangeret alkoholiker på en 
fjern ø i havet, og den unge mand forstår, 
at man også kan miste sig selv, når længs-
ler realiseres. 

Den fraværende far er ikke længere 
en målestok, den bliver i stedet Stille-
havet. Albert bliver hurtigt voksen, når 
han skal være kaptajn, og den kollektive 
arbejdsmoral, som livet på et skib impli-
cerer, fremstår som et lysende alternativ 
til den autoritære opdragelse, som skolen 
og kirken repræsenterer. Ganske vist er 
der også på skibet et hierarki, men hvor 
man i kirken kun står til ansvar over for 

Albert

Selv om vi lever i den postmoderne 
neoliberalistiske æra, drømmer de fleste 
mennesker om at være nyttige for an-
dre. Eller som det formuleres positivt af 
sømanden og rederen Albert i Carsten 
Jensens historiske kollektivroman om 
sømændenes by Marstal på Ærø: “Der 
er altid nogen, der har brug for os”. Men 
hvis man har et livsprojekt om partout 
at realisere sig selv, kan det være svært 
at gøre sig uundværlig for andre. Vi, de 
druknede er et radikalt opgør med det 
menneskesyn, der siger, at man er sig selv 
nærmest. 

Bogen hylder Albert, netop fordi han 
på så mange måder formår at blive en 
uundværlig del af andres liv. Det sker, når 
han som ganske ung bliver en forbilledlig 
autoritet som kaptajn på et skib, der sej-
ler tæt på verdens ende, og det sker, når 
han i en sen alder bliver reservefar for 
drengen Knud Erik, der som så mange 
andre børn fra Marstal har mistet sin far. 
Det sker, når han får rejst et monument 
over byen, der symbolsk markerer Mar-
stals særegne karakter og dermed øges 
marstallernes fællesskabsfølelse. Og det 
sker for eksempel, når Albert nedskriver 
erindringer fra sine mange rejser på havet 
og samler indtryk fra dagliglivet i byen. 

Albert repræsenterer en kollektiv 
bevidsthed, samtidig med at han har sine 
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både styr på ydre og indre kræfter, og det 
er de færreste, der kommer ud i den an-
den ende med så stor indsigt som Albert.

Albert er en pragmatisk mand, der 
påskønner teknologiske fremskridt og 
tror på fornuften. Men han har også sine 
natlige skyggesider. Hans erfaringer med 
kvinder og kærlighed er sparsomme. 
Som moden mand har han et forhold til 
en asiatisk karrierekvinde, Cheng, som 
han lærer meget af – også finansielt – 
men derpå går der flere år, før Albert 
får et fast forhold til en kvinde. Det sker 
med Knud Eriks mor, Klara, som han i 
sin afmagt slår. Der er både alders- og 
klasseforskelle mellem de to, og Albert 
har morderlig svært ved at etablere en 
stabil relation til Klara. Men den gamle 
mand får videregivet Knud Erik en 
masse kærlig livsvisdom, og han får også 
Klara til at slægte Cheng på, med det re-
sultat at Klara efter at have arvet Alberts 
formue bruger al sin energi på at gøre 
det svært for byens mænd at komme ud 
på havet. Det er lige ved at koste hende 
forholdet til Knud Erik, hvis liv på havet 
under Anden Verdenskrig udgør roma-
nens sidste dramatiske del.

Det paradoksale er, at den rationelle 
Albert mange år tidligere har drømt, 
hvordan Knud Erik og mange andre 
mænd fra byen vil opleve verdenskrigens 
rædsler på havet. Det skorter ikke på 
varselsdrømme og mareridt, som Albert 
selvfølgelig ikke fatter. Men han nedskri-
ver dem og kun en autistisk eneboer og 
en troende enke indvies kortvarigt i disse 
apokalyptiske horrorfantasier. Rationali-

Gud, er man på skibet regulært ansvarlig 
over for de andre. Sømandens æresfølelse 
bunder i en bestræbelse på at opnå enig-
hed, og det er den indsigt, Albert giver 
videre. En indsigt, der også stammer fra 
møder med kulturer og verdener, som 
adskiller sig fra det velkendte danske. 
Sømanden Alberts skarpe blik for til-
værelsens mangfoldigheder og respek-
ten for, at der er andre måder at tackle 
livet på, kommer til udtryk i et opgør 
med præsten, der tager den fastboende 
bondes parti, fordi det kristne grund-
syn korresponderer med den steds- og 
stavnsbundne levevis. Men hvorfor tage 
til takke med et liv, der går i samme plov-
fure år ud og år ind? For sømanden er 
skik og brug relative størrelser: 

Sådan gør vi nu her, siger bonden på sin 
slægtsgård. Jamen, sådan gør de nu ikke her, 
siger sømanden, for han har set mere. Bon-
den har sig selv som målestok for alt. Søman-
den indser hurtigt, at det kan han ikke have.

Vi, de druknede demonstrerer, at præsten, 
bonden og læreren tager fejl. Sømanden 
derimod har ret. Ikke dermed sagt, at 
han, endsige Albert, er ufejlbarlig. Han 
er bare elementært mere livsklog, og det 
er sømanden, fordi han ikke kan overleve 
uden at respektere sine medmennesker. 
Dem, han sejler sammen med, og dem, 
han møder på sine rejser. Hvilket ikke 
betyder, at livet på havet automatisk 
skaber prægtige mennesker. Havet ska-
ber også stjernepsykopater og bunker af 
tabere. De kontante betingelser fordrer 
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nede, at forfatteren har tilladt sig en lang 
række kunstneriske friheder. Interessant 
nok havde Albert Boye faktisk profetiske 
drømme, så det, man kunne fristes til at 
læse som outreret imagination, har en 
klangbund i historisk realitet. 

Albert er det bedste af Marstal. Ro-
manens kollektive mandlige “vi”-fortæller 
elsker at høre Alberts beretninger om 
livet på søen: Vi, de druknede er afgjort 
en spektakulær fortælling, og beundrin-
gen er åbenbar, fordi manden er så nyttig, 
som ovenstående citat peger på. Men 
vi’et har også øjeblikke, hvor misundelse 
og trang til at fortrænge dominerer. 
Dermed angivet, at samfundsmæssige og 
ideologiske modsætninger også er en del 
af Marstals historie. Ligesom Albert er et 
sammensat menneske, er det kollektive 
vi en mangfoldig størrelse. Det tæller de 
levende og de døde, fortiden, nutiden 
og fremtiden. Romanens udgang, der 
former sig som en danse macabre, folder 
smukt og skæbnesvangert vi’et ud: 

Og dér, i den yderste cirkel, med ansigterne 
halvt skjulte i uvishedens tåger, dansede alle 
de, der havde sejlet på fremmede skibe og 
været borte i de fem år, krigen havde varet. Så 
mange af dem var døde. Hvor mange vidste 
vi ikke. I morgen ville vi tælle dem. Og de 
næste par år ville vi sørge over dem, sådan 
som vi altid havde gjort. Men i aften dansede 
vi med de druknede, og de var os.

Af Erik Svendsen

sten møder i sine natlige drømme histo-
riens engel, og den blæser i Carsten Jen-
sens version fra fremtiden ind i Alberts 
fortidige univers. Sømanden er profetisk, 
og på den måde har han en berørings-
flade med præsten, der på sin side ikke 
kan holde ud at skulle gå den tunge gang 
ud til kvinderne for at fortælle dem, at de 
nu er blevet enker. Også den kollektive 
forpligtelse overtager Albert følgelig: 

Han var gammel, han havde været i byen 
altid, bredskuldret med det studsede skæg. 
Her i dødens nærvær gjaldt hans myndighed 
stadig. Han var kaptajnen. Han sad i deres 
stue, hvor han måske ellers aldrig kom, og 
hans besøg gav døden en betydningsfuldhed, 
den måske ellers ikke ville have haft. Han 
hjalp dem med at værge sig mod mørket. 
De følte sig ikke alene i dette øjeblik. Det 
var ikke ham, der sad hos dem. Det var hele 
byen, enigheden, slægten, fortiden og frem-
tiden. Døden var allerede halvt besejret, livet 
på vej videre. 

Derfor er fornavnet Albert ingen tilfæl-
dighed. Ifølge bogen bag romanen, Vi 
sejlede bare. Virkeligheden bag Vi, de druk-
nede, som Carsten Jensen udgav sammen 
med historikeren Karsten Hermansen, 
var Albert det mest typiske drengenavn 
i Marstal i det 19. århundrede, og dertil 
kommer, at virkelighedens forlæg for 
Albert Madsen hed Albert Eriksen Boye. 
Ved navnesammenfaldet antyder roma-
nen, at der kan sluttes fra de historiske 
fakta til fiktionen, men det fremgår af Vi 
sejlede bare. Virkeligheden bag Vi, de druk-
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bliver modsagt. Dernæst får han en stæv-
ning på halsen, fordi han kommenterer 
en sonet skrevet af den fadt indladende 
Oronte, som har opfordret ham til at give 
sin uforbeholdne bedømmelse af det lille 
salondigt. Bedømmelsen er lige så klar, 
som dommen er knusende. Den stærkt 
sårede Oronte stævner efterfølgende Al-
ceste for injurier, og han må nødtvungen 
indgå forlig. 

Men – som om det ikke var nok – 
målet er endnu ikke fuldt, Oronte viser 
sig at være Alcestes rival til den unge og 
smukke Célimène, som Alceste er ho-
vedløst forelsket i. Hun afsløres desværre 
som en aldeles svigefuld salontøjte, hun 
har på en uforpligtende måde og i al 
hemmelighed skrevet indladende breve 
til adskillige bejlere fra salonmiljøet. 
Alceste følger dog sit hjerte og erklærer 
på trods af denne svigefulde adfærd of-
fentligt sin uforbeholdne kærlighed til 
hende, som imidlertid svarer igen ved at 

Alceste

Forrådt og forfulgt fra alle kanter. Det er 
Alcestes dramatiske begrundelse for at 
forlade lastens hule, som er hans beteg-
nelse for salonkulturen i Paris i midten 
af 1660’erne. Han har nu også haft en 
træls dag. Først er han arrig og brok-
ker sig indædt til sin ven Philinte over 
hofkulturens falskhed og hykleri, men 

Alceste brokker sig konstant over sine medmen-
neskers falskhed og idioti. Selv mener han at 
tale ærligt, redeligt og uden omsvøb af hjertet. 
Célimène er hans modsætning, en overfladisk 
salontøjte, inkarnationen af den evige narcissist. 
Men Alceste er og bliver håbløst forelsket. Igen 
og igen udfordrer hun sin tilbeder.
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lem venner og fjender, er kulminationen 
på Alcestes stærke tro på, at hans udsagn 
og meninger er upåklagelige, mens an-
dres udsagn og meninger til enhver tid 
kan anfægtes kritisk. Denne holdning 
gør ham blind over for én ganske bestemt 
og central aktør i samtlige de situationer, 
han på godt og ondt ender i, nemlig ham 
selv. 

Lige så lidt han er til sinds at lytte til 
andres velmente råd, lige så lidt er han i 
stand til at se sig selv udefra, gennem de 
andre. Han er den, han er, og det agter 
han højt og tydeligt og aldeles utvetydigt 
og insisterende at gøre gældende i enhver 
situation, han nægter at forstille sig. Han 
agerer ud fra devisen om, at alt skal siges, 
at der skal tales ud af egen karsken bælg 
og uden salonfähig politesse. Og da hans 
tiltro til sine medmennesker kan ligge på 
et meget meget lille sted, opfører han sig 
som en sand misantrop. Molière kalder 
da også sit komediale karakterstudium af 
Alceste fra 1666 for netop Le Misantrope 
– Misantropen. Men er han, den kære 
Alceste, nu også så entydig i sin menne-
skefjendskhed, at han er ærkeeksemplet 
på en misantrop? Ikke helt. 

Han er i hvert fald forskellig fra en 
helt anderledes type misantrop, hvis ho-
vedfigur vi finder i et andet drama, i Wil-
liam Shakespeares Othello fra 1604. Heri 
huserer den destruktive charmør Iago. 
Han manipulerer den ellers velfungeren-
de Othello og nærmeste omgangskreds 
til at kollapse i et tragisk kaos, men ender 
dog med selv, til sin egen store og vantro 
fortrydelse og på grund af en lille fodfejl, 

give ham en kurv. Et par andre kvinder, 
især Éliante, der elsker ham, og Philinte, 
hans lige så trofaste som flegmatiske 
ven, forsøger at tale ham til fornuft. Men 
forgæves. Alceste er sur og fortrædelig. 
Éliante vælger derfor at respondere posi-
tivt på Philintes kærlighedserklæring til 
hende, hvorefter Alceste ser sig selv som 
offer for forfølgelse og svigt fra omgivel-
serne. Som miskendt i al sin selverklæ-
rede hæderlighed forlader han scenen for 
helt andre steder og på afstand af salon-
kulturen at søge bedre og mere passende 
omgivelser for sit gemyt.

Vi kender godt denne karaktertype, 
den er så grundfæstet i vor kultur, at 
den findes i nærmest uforandret form 
i kulturhistorien fra oldgræsk digtning 
til aktuel litteratur og film. Vi møder 
ikke kun denne unisexede karaktertype i 
kunstens fiktive verdener, men i alle sam-
menhænge fra hverdagsliv til politik.

Alceste er en slags idealtypisk drama 
queen, der selv altid mener at tale af hjer-
tet og derfor på ingen måde tåler at blive 
modsagt eller at modtage andres råd og 
kritik. Hans let antændelige arrigskab er 
affødt af en urokkelig følelse af at være 
hævet over, hvad han opfatter som omgi-
velsernes svigefulde idioti. Får han ikke 
sin vilje, føler han sig misforstået og svig-
tet og med det resultat, at han nu enten 
vil have lov at være lidt i fred eller ikke 
kan styre sit temperament og simpelthen 
arrigt må stampe ud af situationen, gerne 
med en teatralsk og offerbevidst afskeds-
replik på læben. Denne arrige venden 
ryggen til verden, og uden at skelne mel-
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er, Iago er ikke den, han er, den første er 
på trods af sit brokkeri og sin evindelige 
fornærmethed menneskelig, den anden 
gennemført inhuman af støbning og i 
opførsel.

Jean-Jacques Rousseau beundrede 
Molière og var positiv i sin analyse af 
Alceste som karaktertype, hvor han skel-
nede mellem to typer af misantroper, der 
kan minde om nævnte forskel mellem 
Alceste og Iago. I sit berømte offentlige 
brev til vennen d’Alembert – Lettre à 
M. d’Alembert sur les Spectacles fra 1758 
– opponerer han mod et ganske bestemt 
ønske i d’Alemberts encyklopædi-artikel 
om Genève, der går ud på at oprette 
et teater i denne deres fælles hjemby. 
Rousseau raser ikke mod drikfældige og 
intrigante skuespillere, men mod teatret 
som institution, fordi, skriver han, pub-
likum på dets scener møder optrædende 
personer, der, på grund af den anonymi-
serede og uforpligtende tilskuerrolle, ikke 
kan andet end give anledning til falske 
eller forlorne følelser i publikum. Dette 
opfatter han som en korrumpering af 
ægte sociale og patriotiske følelser, som 
ethvert sundt og naturligt samfund bør 
bygge på. I det over 150 sider lange brev 
diskuterer Rousseau indgående over fem 
sider Molières Misantropen og fortol-
ker Alceste som figur. Det er heri, han 
skelner mellem to typer af misantroper. 
Der er for det første den monsteragtige 
misantrop, som kendes fra omrejsende 
italienske teaterensembler, og som vi kan 
kalde Misantrop 1: den følelseskolde og 
hadefulde misantrop. Til forskel herfra 

at blive opslugt af dette kaos. Han agerer 
stykket igennem ud fra en formel om, at 
han ikke er den, han er (“I am not what I 
am”). Det kræver en vaskeægte dyssocial 
sans for forstillelse og social manipu-
lation, dette at optræde som én her, en 
anden der, og alle steder som én man slet 
ikke er.

Iago har ikke andre følelser end had, 
jalousi og magtbegær at regulere sig efter. 
Alceste evner derimod at føle og udtryk-
ke begær efter og uhildet kærlighed til 
Célimène, og han udviser i al sin vrant-
enhed og idiosynkratiske adfærd fornem-
melse for både ære og retfærdighed.

Alceste og Iago er egentlig begge 
rundet af en gammeltestamentlig gude-
sentens. De tilpasser sig på hver deres 
diametralt modsatte måder – eller er af 
deres forfattere blevet tilpasset – Guds 
bemærkning til Moses om, at han til sit 
folk skal sige, at den lige så despotiske 
som navnløse Gud, der, som den almæg-
tige selv bedyrer, er hvad han er, “Jeg er 
den, jeg er!”, og som derfor kalder sig “Jeg 
Er”, har sendt ham. Alceste er den, han 

 “ ... jeg kan ikke udstå den 
falske metode, som bruges 
af de fleste af jer, som er på 
mode, og mest af alt hader 
jeg det hykleriske ord, som 
ikke i hjertet, men kun på 
læben bor ...”
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har vi Alceste, som vi kan kalde Misan-
trop 2: den følelsesfulde misantrop, hvis 
hjerte bag den barske facade trods alt 
banker for menneskehedens ve og vel, og 
som udmærker sig ved sandt, redeligt og 
uforblommet at udtrykke sine følelser og 
meninger. Rousseau beundrer Molières 
evne til at give dette efter hans mening 
sande karakterportræt af Alceste som, 
om man så må sige, Misantrop 2, en slags 
misantropisk filantropist. Han kan deri-
mod ikke acceptere, at det formidles i en 
komedie, under hvis opførelse publikum 
har anledning til på et følelsesmæssigt 
falsk grundlag at håne ham med latter. 

Rousseaus analyse af Alcestes sam-
mensatte karaktertræk er egentlig ikke 
særlig overraskende. Han havde som 
bekendt selv en rem af huden og måtte 
flere gange i løbet af sin karriere søge 
væk fra eller opleve at blive forvist fra 
celebre salonmiljøer i Paris og London, 
fordi han altid af hjertet måtte sige sin 
lige så direkte som dybtfølte mening om 
alt forefaldende samt dyrke sin hang til 
aleneværen. Hans analyse af Alceste viste 
sig på en måde at være ganske profetisk, i 
hvert fald endte han jo selv i en situation, 
der måske i bund og grund også kunne 
være Alcestes eneste vej ud af diverse 
former for social misere? – nemlig som 
den aldrende, eksilerede, ensomme og 
drømmende vandrer. 

Af Jørn Erslev Andersen




