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  Samuel Beckett. En introduktion viser hele paletten 
af Becketts værk. Den er ikke en biografi, selv om der 
frit trækkes linjer mellem Becketts liv og kunstneriske 
virke – det er værkerne, ikke udenomsværkerne, der 
har hoved rollen i denne guide.

 Behandlingen af den samlede Beckett gør bogen  
til den første af sin art på skandinavisk grund. Den 
henvender sig til teaterfolk, til skuespillerelever, til 
fagspecialister, til studerende de første år på univer-
sitetet, til seminarier og gymnasier og til alle menige 
læsere, der måtte være fascineret af eller nysgerrige 
over for Beckett, men som endnu ikke mere koncen-
treret har haft tid og energi til at give sig i kast med 
hans værk. Eller som hovedkulds er blevet kastet  
ud i den opgave at skulle gøre rede for det.
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”Jo længere han går, jo mere godt gør det mig.  
Jeg ønsker ikke filosofier, traktater, dogmer,  
trosbekendelser, udveje, sandheder, svar,  
intet fra udsalgskælderen. Han er den modigste, 
mest nådesløse forfatter på banen, og jo mere 
han river min næse i lortet, jo mere taknemmelig 
er jeg ham. Han tager ikke pis på mig, han snører 
mig ikke, han giver mig ingen små vink med  
en vognstang, han prakker mig ingen remedier 
på eller anviser en vej eller en åbenbaring eller 
falbyder et fad med brødkrummer, han sælger 

mig intet, jeg ikke ønsker at købe, han er be-
døvende ligeglad med, om jeg køber eller ej, 

han poserer ikke med hånden på hjertet. 
Nuvel, jeg køber hans varer, med krog og 

snøre og det hele, fordi han vender hver 
en sten og ikke lader nogen maddike 
forblive ensom. Han frembringer et 
smukt korpus. Hans værk er smukt.” 

Harold Pinter om Beckett, anno 1954
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” Jo længere han går, jo mere godt gør det mig. Jeg ønsker 
ikke filosofier, traktater, dogmer, trosbekendelser, udveje, 
sandheder, svar, intet fra udsalgskælderen. Han er den  
modigste, mest nådesløse forfatter på banen, og jo mere 
han river min næse i lortet, jo mere taknemmelig er jeg 
ham. Han tager ikke pis på mig, han snører mig ikke, han 
giver mig ingen små vink med en vognstang, han prakker 
mig ingen remedier på eller anviser en vej eller en åben
baring eller falbyder et fad med brødkrummer, han sælger 
mig intet, jeg ikke ønsker at købe, han er bedøvende lige
glad med, om jeg køber eller ej, han poserer ikke med hånden 
på hjertet. Nuvel, jeg køber hans varer, med krog og snøre  
og det hele, fordi han vender hver en sten og ikke lader  
nogen maddike forblive ensom. Han frembringer et  
smukt korpus. Hans værk er smukt.”





Forord

Denne guide til Beckett har været længe undervejs og skyl
der mange mennesker sin tilblivelse og nuværende udform
ning. Jeg vil gerne før alle takke min brillante og kloge kol
lega, professor Frederik Tygstrup, for oprindelig at have gjort 
tre års arbejde med Beckett maksimalt interessant og stimu
lerende, og den tak knytter sig ligeledes til det generøse ar
bejdsmiljø på Institut for Kunst og Kulturvidenskab ved KU. 
Guiden har for så vidt intet at gøre med min ph.d.afhandling 
om Beckett, men det er klart, at mit blik på Beckett udsprin
ger af det foregående arbejde. 

Dernæst skal min første læser, Merete Borre, takkes for 
gode og skarpe råd; det samme gælder Martin Glaz Serup, 
der elskværdigt læste med på de første versioner. Jeg skal 
ikke mindst takke Aarhus Universitetsforlag og korrektur
læser Hans Ørbæk, som med stor kyndighed, grundighed  
og energi har gjort manuskriptet væsentligt bedre, end det 
ellers ville have været. Tillige en tak til mine skandinaviske 
medbeckettianere John ThoboCarlsen, Mikkel Astrup og 
Jacob Lund Pedersen.

Denne guide er ikke et forskningsarbejde til en snæver 
kreds af kolleger, men en almen, dansksproget introduktion 
til et udfordrende, europæisk forfatterskab – et af den slags 



værker, der er dybt afhængig af fondsstøtte, og jeg skal  
derfor rette en varm tak til BeckettFonden, til Augustinus  
Fonden og til Konsul George Jorck og hustru Emma Jorck’s Fond 
for generøs og altafgørende støtte. 

Endelig må jeg af hele mit hjerte takke min viv Sofie og  
vores børn Elisabeth, Thera, Samuel og Hans for vidunder lige 
og uundværlige afbrydelser og ideer. 

8 f o r o r d
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Åbning

Comment dire, what is the word – hvordan siges det, hvad er 
det rette ord? Sådan lød irske Samuel Becketts sidste publi
cerede ytring, først skrevet på fransk, dernæst på engelsk, 
ganske kort tid inden han døde i Paris kl. et om eftermid
dagen fredag den 22. december 1989. Beckett modtog tyve år 
tidligere Nobelprisen, men det mindskede på ingen måde  
de herkuliske problemer, Beckett alle dage i egen selvopfat
telse havde med at få ordene til at ankomme og marchere på 
den rigtige måde. Han blev dog utrætteligt, modigt og udhol
dende ved og efterlod sig ved sin død et af det tyvende år
hundredes største og mest fascinerende forfatterskaber. Bag 
sig havde Beckett et langt og begivenhedsrigt liv, der var  
intimt vævet sammen med mange af de mest dramatiske 
hændelser i dét århundrede, som den engelske historiker 
Eric Hobsbawm helt korrekt har kaldt ekstremernes, og som 
Hobsbawm tilmed lader slutte i netop Becketts dødsår 1989 
med Murens fald i Berlin. Men hvor begyndte det hele?

Samuel Barclay Beckett blev født i 1906 på langfredag  
den 13. april. Han blev født i sit barndomshjem, en stor, kom
fortabel villa ved navn ”Cooldrinagh”, der lå i Foxrock,  
en velhavende forstad syd for Dublin, med overvejende pro
testantiske indbyggere. Og han blev født til at skulle være 
professionel forretningsmand af en slags eller i værste fald 




