
Litteratur
mellem 

  medier

Litteratur kan sige hvad som helst. Om alt muligt. 

Men vi læser ikke kun litteratur med en bog i hånden.  

I dag er bogstaverne vandret ud af de trykte bøger  

og over i andre medier. Det ændrer litteraturens  

mulig heder og gør den bevidst om sig selv som 

mediebåret. Det stiller også krav til læserne, der skal 

finde vej mellem skærme, computerspil, lydbøger,  

apps, oplæsninger og musik. 

I Litteratur mellem medier tager 19 forskere det alvorligt, 

at litteratur placerer sig mellem medier – mellem skrift, 

lyd og billede. De bringer moderne medie erfaringer 

ind i analyser af aktuelle litterære fænomener og 

introdu cerer til nye interdisciplinære og mediesensitive 

metoder, vi kan bruge i vores egen læsning.

Undervejs forholder forfatterne sig blandt andet til 

romaneksperimenter, filmadaptationer, amerikanske

tv-serier, forfatterportrætter og interaktive fortællinger 

– fra Pynchon til Knausgård og fra Sailor’s Dream til Six 

Feet Under. Alt sammen med et nysgerrigt blik på, hvad 

litteratur og litterær erkendelse er, når litteraturen ikke 

længere kun findes på papir
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Forord

Hvis man som læser i 1960 ville stifte bekendtskab med Dostojevskijs 
Forbrydelse og straf, gik man enten ned i den lokale boghandel eller på 
biblioteket. I boghandlen kunne man måske vælge mellem en paper-
backudgave og en indbundet bog, men ud over det var mulighederne 
begrænsede. I dag er valget ikke helt så enkelt. Vor tids læser skal i 
udgangspunktet selv tage stilling til, hvilken salgskanal vedkommen-
de vil benytte: Man behøver slet ikke bevæge sig ud ad døren men kan 
hurtigt søge på en titel på computeren og få stillet et antal nationa-
le og internationale digitale salgskanaler til rådighed. Her kan man 
blandt andet vælge mellem lydbogsversioner i forskellige formater, 
man kan finde titlen som grafisk roman eller som e-bog – eller man 
kan vælge blandt flere forskellige versioner i bogform. 

Dette markant udvidede felt af valgmuligheder peger på den vold-
somme udvikling, litteraturen har gennemgået i de seneste årtier. Hvor 
skrift, bog og litteratur i lang tid har været så nært forbundne, at de i 
realiteten har været brugt synonymt, er fænomenerne som følge af den 
aktuelle medieudvikling blevet trukket fra hinanden, hvilket gør det mu-
ligt at se på de enkelte dele med et nyt blik. Denne bog er en introduktion 
til at læse litteratur med dette blik. Bogen bygger på en interdisciplinær 
tilgang, som tilgår litteraturen fra forskellige litteraturanalytiske såvel 
som boghistoriske og medievidenskabelige perspektiver med fokus både 
på litteraturens tekstuelle indhold og dens forskellige mediale og mate-
rielle, visuelle og lydlige aspekter. Dette interdisciplinære blik på litte-
raturen, som adskiller nærværende bog fra andre lærebøger i litteratur, 
baner vejen for, at vi kan se de historiske forbindelser mellem litteraturen 
og bogmediet, samtidig med at vi forholder os til en ny situation, hvor 
litteratur i stigende grad også finder sted og udvikler sig uden for bogen, 
mellem medier. 
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8F o r o r d

Fra enhedskultur til  
 mediekonvergens

Hvad vil det sige at læse litteratur mellem medier? Denne bogs titel 
peger på, at den aktuelle medieudvikling skaber behov for at diskute-
re, hvad litteratur er, hvad medier er, og hvordan litteratur og medier 
i dag interagerer. Samtidig med at udgangspunktet altså er de udfor-
dringer, som den litterære kultur står over for i dag, bygger Litteratur 
mellem medier også på en historisk bevidsthed om de mediemæssige 
vilkår, der hidtil har præget vores forestillinger om, hvad litteratur er, 
hvordan vi læser, og hvad vi bruger litteratur til.

Traditionelt har litteraturen som nævnt været forbundet med bogen, 
som af romerne i det første århundrede efter Kristi fødsel blev betegnet 
med ordet kodeks. Begrebet dækker over det, vi i dag kalder en bog: et 
medium, der består af sider, som er syet eller limet sammen, og som er 
beskyttet og holdt sammen af et omslag af for eksempel læder, træ eller 
pergament. Sammenlignet med tidligere tiders bogrulle var bogen let at 
transportere og let at navigere i og dermed på mange måder mere bruger-
venlig. Med opfindelsen af trykpressen midt i 1400-tallet blev fremstil-
lingen af mange identiske eksemplarer af den samme bog mulig. Denne 
billigere produktionsform gjorde den potentielle læserskare meget større 
og repræsenterede i realiteten en demokratisering af adgangen til viden 
og litteratur. Bogens fremmarch tog for alvor fart, da der gennem indu-
strialiseringen i 1800-tallet blev udviklet bedre og mere effektive maski-
ner, som reducerede udgifterne til bog- og papirproduktion. I denne pe-
riode kom litteraturen også for alvor ud til et bredere publikum. Denne 
udbredelse af bogmediet var med til at knytte bog og litteratur sammen 
i en sådan grad, at litteraturhistorikeren Hans Hertel midt i 1990’erne 
kunne skrive, at “bogen i første halvdel af det 20. århundrede indtog rol-
len som det centrale medie i en enhedskultur” (1996, 17).

I anden halvdel af det 20. århundrede kom bogens og skriftens privi-
legerede status under pres i kraft af udviklingen af en række andre medi-
er for underholdning og information, herunder lyd- og billedmedier som 
radio og fjernsyn. Kampen om forbrugernes tid og penge er siden blevet 
intensiveret som følge af digitaliseringen fra omkring 1990, hvor først 
computere og internettet og senere smartphones og tabletcomputere gi-
ver adgang til uanede mængder information. Disse medier giver en række 
nye muligheder for såvel læsere som producenter af litteratur. Forfattere 
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kan selv publicere deres værker og er ikke nødvendigvis afhængige af for-
lag og boghandlere eller andre i udgangspunktet fordyrende mellemled. 
Desuden optræder litteratur nu også i form af digitale lydbøger, e-bøger, 
apps og i hybridformer som litterære computerspil. Med web 2.0’s fokus 
på brugerskabt indhold får læsere i stigende grad mulighed for at deltage 
aktivt i værker, skrive fanfiktion, kommentere og diskutere litteratur on-
line med hinanden eller direkte med forfatteren eller forlæggeren. Man 
taler med den amerikanske medieforsker Henry Jenkins’ begreb (2006) 
om den moderne kultur som en såkaldt konvergenskultur, hvor de samme 
fortællinger udvikles og tilgås over forskellige medieplatforme, der i sti-
gende grad tilnærmer sig hinanden eller ligefrem smelter sammen til et 
nyt medie. Denne sammensmeltning betyder samtidig, at litteraturens 
muligheder for at kritisere og udvikle de medier, den udfolder sig i og på 
tværs af, er større end nogensinde. 

Med denne udvikling er den tætte forbindelse mellem bog og littera-
tur brudt, uden at bogmediet af dén grund er forsvundet. Boghandlere 
sælger stadig store mængder bøger, og forfattere foretrækker i vidt om-
fang at udkomme i papirudgaver. Anvendelsen af ordet ‘bog’ i betegnel-
serne e-bog og lydbog, der ret beset beskriver filformater, peger på, at den 
traditionelle forbindelse mellem bogmediet og litteraturen stadig gør sig 
gældende. Bogmediet består, ligesom litteraturen består, men de består 
på væsentlig forandrede vilkår, og det er dét, nærværende lærebog vil 
give redskaberne til at analysere gennem en række kapitler, som hver for 
sig og tilsammen diskuterer, hvad litteratur er, hvad medier er, og hvor-
dan litteratur, før og nu, kan bevæge sig mellem medier. 

Litteratur mellem medier 

Denne bog kombinerer som nævnt en interdisciplinær tilgang med et 
afgrænset fokus på litteratur. Kapitlerne repræsenterer en bred vifte 
af tilgange til litteratur eller det litterære: I nogle af dem forstås litte-
ratur som en kunst- og erkendelsesform udfoldet i skrift, mens andre 
tager udgangspunkt i et bredere litteraturbegreb, der også kan om-
fatte billeder eller samspil mellem musik og tekst. Atter andre tager 
udgangspunkt i det litterære ved blandingsformer mellem litteratur 
og computerspil eller i den måde, hvorpå læseren møder litteraturen 
gennem performances eller lydlige erfaringer som lydbøger. Fælles 
for kapitlerne er imidlertid, at de tager udgangspunkt i forestillingen 

108040_Litteratur mellem Medier_.indd   9 22/03/18   09:33

   INDHOLD

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.



10F o r o r d

om litteratur som noget, der i metaforisk forstand foregår eller kan 
foregå mellem medier.

Denne forestilling knytter an til det efterhånden etablerede begreb 
intermedialitet. Ifølge litteraten Irina Rajewsky kan intermedialitet for-
stås på to forskellige måder. På den ene side kan man tale om interme-
dialitet som et grundlæggende kendetegn ved alle medier, sådan som 
det udtrykkes i kunstteoretikeren W.J.T. Mitchells udsagn “all media are 
mixed media” (1994, 5). Alle medier er altid blandede – der findes ingen 
rene medier, ifølge Mitchell. Selv den mest standardiserede trykte bog 
består både af ord og billede, for selve skriften er, som Mitchell pointerer, 
både noget, vi ser, som et billede, og noget, vi læser, som sprog. På den 
anden side kan man ifølge Rajewsky tale om en tilgang til intermedialitet, 
der fokuserer på specifikt intermediale fænomener, hvor intermedialitet 
opfattes som en særlig kategori eller gruppe af værker eller fænomener, 
som kombinerer to eller flere af de traditionelt set afgrænsede medier. 

Denne bog har rødder i begge tilgange. Nogle af kapitlerne undersø-
ger specifikke intermediale fænomener, såsom billedbøger, eksperimen-
terende bogobjekter, litterære computerspil, apps eller tegneserier, og in-
troducerer til, hvordan disse – i nogle tilfælde specifikt moderne – fæno-
mener kan analyseres. Samtidig tager bogen som helhed udgangspunkt 
i det fundamentalt intermediale ved litteraturen, altså i den antagelse, 
at al litteratur placerer sig mellem forskellige medier og mellem skrift, 
lyd og billede. Det er altså en fælles forudsætning for alle kapitlerne, at 
litteraturen altid har bevæget sig mellem medier, mellem papyrusrulle 
og kodeks, mellem mundtlig fortælling og trykt bog og mellem tekst-
mæssige, visuelle og materielle dimensioner. Således er vores tilgang ikke 
udelukkende motiveret af opkomsten af nyt empirisk materiale, nye in-
termediale fænomener, men åbner også for et nyt blik på det historiske 
materiale og for at undersøge betydningen af litteraturens bevægelser 
mellem medier, før og nu. 

For at kunne tale om disse bevægelser mellem medier er det nødven-
digt først at etablere, hvad medier overhovedet er. Bogen tager udgangs-
punkt i den antagelse, at litteratur altid er mediebåren og altid må ytre 
sig gennem forskellige medier. Definitionen på disse medier er imidler-
tid omdiskuteret, for hvad er egentlig litteraturens medier: Er det den 
trykte bog, papyrusrullen eller tabletcomputeren, eller er det skriften og 
sproget? Bogens kapitler bringer en række forskellige tilgange til medie-
begrebet i spil, der afspejler forskellige faglige traditioner. Som udgangs-
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punkt arbejder vi med en pragmatisk mediedefinition, som er foreslået af 
Marie-Laure Ryan, og som kan rumme de forskellige typer af medier, der 
bringes op i kapitlerne. Ryan (2005) skelner mellem transmissive og se-
miotiske medier. Transmissive medier er konkrete teknologier, defineret 
af deres materielle substans, som for eksempel en bog, en tabletcomputer 
eller en pc, mens semiotiske medier er defineret ved den måde, de koder 
betydning på – det kunne for eksempel være lyd, tekst, billede eller sprog. 
Selv om disse medier er forskellige og følgeligt skal analyseres på forskel-
lige niveauer, har de alle til fælles, at de er med til at forme litteraturens 
indhold på bestemte faconer, der strukturerer vores måde at læse på. 
Dermed påvirker de i realiteten værkernes betydning. Sådan har det altid 
været, men i og med at bogmediets selvfølgelighed er blevet udfordret 
og litteraturen er migreret til en lang række forskellige medieplatforme, 
bliver det særligt nødvendigt at medtænke litteraturens medialitet såvel 
som dens materialitet i analyser af den aktuelle litterære kultur.

Mediets måde at være medie på betegnes med begrebet ‘medialitet’. 
Herunder kan man også tale om mediets ‘affordanser’, det vil sige de mu-
ligheder og begrænsninger, der er forbundet med brugen af det. Mens 
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fordi både de materielle og de mediale aspekter af for eksempel en trykt 

108040_Litteratur mellem Medier_.indd   11 22/03/18   09:33

   INDHOLD

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.



12F o r o r d

roman typisk sættes over for, eller læses i forhold til, romanens semanti-
ske indhold. Et blik for både materialitet og medialitet står netop i mod-
sætning til et overvejende fokus på tekstens sproglige udformning og 
betydning, som traditionelt har domineret litteraturkritikken. Hermed 
er vi nået til det teoretiske grundlag for lærebogen, som tager udgangs-
punkt i den antagelse, at mediet og materialiteten er betydningsbærende. 

Teoretiske  baggrunde

Det teoretiske fundament for at undersøge mediets betydning blev 
lagt af den canadiske medieforsker Marshall McLuhan. I The Guten-
berg Galaxy (1962) og Understanding Media (1964) påpegede han, at 
medier ikke bare er friktionsløse kanaler, hvorigennem information 
kan passere uhindret. De påvirker budskabet, og i en berømt formu-
lering går McLuhan endog så vidt som at erklære, at de er budskabet: 
“The medium is the message” (1994, 2). I forlængelse af McLuhan un-
derstregede Joshua Meyrowitz nødvendigheden af at medtænke “the 
particular characteristics of each individual medium” (1985, 50) i for-
ståelsen af fænomenet medier.

En anden indgang til studiet af forholdet mellem medie og litteratur 
er fagfeltet boghistorie, der interesserer sig for litteraturens mediemæs-
sige, materielle og sociologiske dimensioner, og som især sætter fokus 
på bogmediet. En af disciplinens centrale skikkelser, historikeren Robert 
Darnton, argumenterer for, at boghistorien i virkeligheden ikke så meget 
er én velafgrænset disciplin som et mødested for discipliner som littera-
turhistorie, sociologi, bibliografi, økonomi og historie. Med boghistorien 
som udgangspunkt forsøger han på én gang at beskrive bogens indflydel-
se på den historiske udvikling og den historiske udviklings indflydelse 
på bogen. Frem for udelukkende at fokusere på tekstens betydning har 
Darnton og andre boghistorikere ambitioner om at favne de komplek-
se processer i litteraturens produktion, distribution og reception. Hvor 
Darnton retter blikket mod litteraturens økonomiske og institutionelle 
kontekster, har andre boghistorikere som D.F. McKenzie og Jerome Mc-
Gann også fokuseret på bogens materialitet, altså dens fysiske fremtræ-
den og taktile kvaliteter. En lignende interesse for forholdet mellem me-
die og materiale finder man hos N. Katherine Hayles, der har udviklet en 
såkaldt mediespecifik analyse, som indkredser, hvordan mediespecifikke 
muligheder og begrænsninger former litterære tekster.
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Darnton, McKenzie, McGann og Hayles bidrager alle med vigtige 
indsigter, når man vil medtænke mediet i undersøgelser af kulturelle ud-
tryksformer. Svagheden ved deres tilgange er imidlertid, at de i meget 
begrænset omfang eksemplificerer, hvordan deres teorier kan udmønte 
sig i analytisk praksis. Nærværende lærebog forsøger at råde bod på dette 
gennem kapitler, som fokuserer på konkret analyse af tekster og andre 
litterære fænomener, herunder alt fra computerspil, lydbøger og apps til 
forfatterportrætter, billedbøger og bogeksperimenter.

At læse mellem medier

Samtidig med at bogen altså præsenterer en række analyser af speci-
fikke og aktuelle litterære og intermediale fænomener, fungerer den 
også som introduktion til en bestemt metode; en mediebevidst eller 
mediesensitiv måde at analysere på. Fremtidens læsere skal nemlig 
ikke kun beherske flere æstetiske analyseformer – de skal også være i 
stand til at forholde sig til det, man kunne kalde ‘litteraturens krops-
sprog’. I det aktuelle medielandskab kan litteraturen få krop eller 
form på flere måder end nogensinde før, hvilket kan være en udfor-
dring for nogle læsere. Mange moderne læsere værdsætter og mestrer 
dog de nye muligheder, som medieudviklingen medfører. De tilgår lit-
teraturen gennem nye medieplatforme og producerer, redigerer, deler 
og diskuterer tekster på blogs, hjemmesider og sociale medier.

Disse nye måder at interagere med litteratur på opfattes oftest ikke 
som noget, der er relevant i en akademisk kontekst, hvor mere traditi-
onelle tilgange til litteratur og læsning generelt dominerer. Ikke desto 
mindre kan moderne medieerfaringer med udbytte bringes i spil i en 
mediesensitiv litteraturanalyse. Den flerhed af medier, der i dag omgiver 
litteraturen, lægger op til, at læsere udvikler analytiske færdigheder til at 
undersøge de nye medier og platforme, som litteraturen virker igennem. 
Med andre ord skal vi lære at læse litteratur som noget, der bevæger sig, 
og som får os til at bevæge os, mellem medier.

Kapitlerne i Litteratur mellem medier søger at udvikle og demonstrere 
en sådan mediesensitiv læsemåde, idet de hver især fokuserer på, hvor-
dan litteraturen bevæger sig mellem medier på forskellige niveauer og 
med udgangspunkt i forskellige felter. Bogen indledes med et fokus på 
litteraturens materielle dimensioner. Tore Rye Andersen beskriver litte-
raturens historiske forbindelse til bogmediet i sit kapitel om bogen, idet 
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han tager udgangspunkt i en undersøgelse af, hvordan materialitet på-
virker betydning i forskellige udgaver af Thomas Pynchons The Crying of 
Lot 49. Sara Tanderup Linkis tager tråden op i sit kapitel om nyere bog-
eksperimenter, idet hun fokuserer på, hvordan nye litterære værker te-
matiserer, udstiller og udfordrer forbindelsen mellem teksten og bogen. 
Herefter sætter de to følgende kapitler fokus på bogens fysiske indpak-
ning. Stefan Kjerkegaard skriver om paratekster såsom forsider, titler, 
genrebetegnelser etc. med udgangspunkt i eksempler fra nyere dansk 
litteratur, mens Anne Green Munk undersøger betydningen af forfatter-
portrættet. Ved således at stille skarpt på den måde, værket præsenteres 
for omverdenen på, introducerer begge til, hvordan tekster socialiseres 
og relaterer sig til de materielle, mediemæssige, institutionelle og kultu-
relle kontekster, som de indgår i.

Vigtigheden af at medtænke konteksten bliver endnu tydeligere, når 
teksten bevæger sig ud af de vante rammer og ind i andre medier. I deres 
kapitel om lydbogen undersøger Iben Have og Birgitte Stougaard Peder-
sen, hvordan den mediemæssige (re)kontekstualisering foregår, når en 
bog bliver til en lydbog, samtidig med at de fremhæver vigtigheden af 
teknologiske og stemmemæssige aspekter. Litteraturens lydlige kvalite-
ter tematiseres også i Martin Glaz Serups kapitel om digtoplæsninger, 
hvor stemmen og situationen anskueliggøres som afgørende for forstå-
elsen af en oplæst tekst, mens Lea Wierød Borčak og Jakob Schweppen-
häuser i deres kapitel om sangtekster anvender sangbegrebet som et spe-
cifikt og velegnet greb for en intermedial analysemetode.

Herefter følger en række kapitler som specifikt adresserer littera-
turens nye digitale former og medier. Hans Kristian Rustad gennemgår 
den digitale litteraturs kendetegn, blandt andet med udgangspunkt i den 
multimediale litterære app Pry, som også bringes op i Ayoe Quist Hen-
kels kapitel. Hos sidstnævnte sættes Pry over for den børnelitterære app 
Tavs i et forsøg på at opridse appens spændvidde og mediespecifikke mu-
ligheder. Endelig skriver Thomas Bjørnsten om formater med fokus på 
hurtiglæsningsteknologien Spritz. Til sammen undersøger de tre kapitler 
de vilkår, muligheder og begrænsninger for at producere, distribuere og 
tilgå litterære tekster, der er forbundet med digitaliseringsprocesser og 
nye teknologier.

Den nye digitale litteratur er dog ikke ene om at udfordre det traditi-
onelle syn på litteratur som udelukkende skrift- og bogbåren. Nina Chri-
stensens kapitel om visuelle fortællinger påpeger, hvordan litteratur altid 
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har været intermedial og visuel, sådan som det ikke mindst kommer til 
udtryk i børnelitteraturen, der er hendes analytiske fokus. En beslægtet 
interesse for, hvordan litteratur kan forbindes med mere visuelle kunst-
former eller med kunstformer, som endog inkluderer lyd og bevægelse, 
kendetegner Jakob Isak Nielsens kapitel om tv-serier og Sarah Mygind 
og Johannes Poulsens kapitel om litterære computerspil. Disse kapitler 
bevæger sig i de kreative og nybrydende grænseegne for, hvad man kan 
kalde litteratur. Sammen med Jørgen Bruhns kapitel om adaptationer til 
film og Steen Bille Jørgensens kapitel om kulturel oversættelse beskriver 
de, hvordan litterære tekster omfortolkes og rekontekstualiseres som føl-
ge af den mediekonvergens, som kendetegner kulturen i dag. Ultimativt 
sætter disse kapitler fokus på, hvad der overhovedet kan forstås ved det 
litterære i en situation, hvor bogen ikke længere kan tages for givet som 
det primære medium for litteratur, og hvor tv-serier, filmadaptationer 
og computerspil i nogen grad kan siges at have overtaget den status og 
funktion, som den trykte roman engang havde eneret til. Dermed lægger 
de op til spørgsmålet, som er til diskussion i Dan Ringgaards afsluttende 
kapitel om litteratur: Hvad er litteratur, og hvordan forandres vores litte-
raturbegreb i en medialiseret kultur?

Bogen forbinder altså en række forskellige tilgange til, hvad littera-
tur er eller kan være i den aktuelle mediekultur. Kapitlerne kan læses 
hver for sig, for eksempel til brug i undervisning, men de kan også læses 
sammen. Læser man dem sammen, tegnes der et tværsnit af litteraturens 
position i mediebilledet her og nu. Givet den hastige medieudvikling vil 
den position sandsynligvis være forandret allerede om få år – for hvem 
ved, hvilke muligheder der byder sig for den læser, der sætter sig for at 
købe Forbrydelse og straf i 2030? Ikke desto mindre vil den måde at læse og 
tænke litteraturen på, som præsenteres i denne bog, forhåbentlig stadig 
være aktuel.

Bogen er nemlig tænkt som en introduktion, ikke blot til de aktuelle 
forandringer i den litterære kultur, men også til en ny interdisciplinær 
tilgang til litteratur. Snarere end enkeltfaglige litteraturvidenskabelige 
analyser kalder udviklingen på en opmærksomhed over for overgange, 
interaktioner og brudflader mellem forskellige medier og mellem littera-
tur og andre udtryksformer. Med sit interdisciplinære udgangspunkt vil 
bogen tage de første skridt på vejen mod en nytænkning af, hvordan og 
hvad litteraturen betyder i det moderne mediesamfund.
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1 Bogen
Tore Rye Andersen

Lad mig starte med en konstatering: Papirfrås har muligvis negative 
konsekvenser for miljøet, men det kan have særdeles positive konse-
kvenser for litterær betydning. For at underbygge denne påstand, der 
på ingen måde må fortolkes som en klimafornægters nedprioritering 
af globale miljøhensyn på bekostning af store æstetiske oplevelser, 
vil jeg indlede dette kapitel med at læse noget, vi normalt ikke læser, 
nemlig de ni blanke sider i slutningen af den amerikanske førsteudga-
ve af Thomas Pynchons roman The Crying of Lot 49 (1966).

Pynchons postmodernistiske klassiker er blandt meget andet en sy-
ret detektivroman, der ikke opfører sig, som detektivromaner plejer. The 
Crying of Lot 49 handler om den unge husmor Oedipa Maas, der tilfældigt 
kommer på sporet af en gigantisk sammensværgelse centreret omkring 
den illegale posttjeneste Tristero. Med alt fra falske frimærker til brutale 
snigmord har denne lyssky organisation gennem århundreder bekæm-
pet forskellige europæiske og amerikanske postmonopoler, og glad for en 
chance for at undslippe forstædernes grå rutine kaster Oedipa sig ufor-
trødent ud i et forsøg på at opklare mysteriet. Hun viser sig ikke helt 
ueffen som detektiv, og hendes jagt på spor bringer hende i kontakt med 
en række aspekter af det amerikanske mediesamfund. Da det sorthumo-
ristiske plot nærmer sig sin afslutning, beslutter Oedipa sig for at deltage 
i en frimærkeauktion, hvor en repræsentant for Tristero angiveligt vil 
dukke op, og hvor hun derfor kan få den endelige løsning på mysteriet. 
Lige da auktionen skal til at begynde, stopper romanen imidlertid brat: 
Hverken Oedipa eller læseren får det eftertragtede svar, og de genrefor-
ventninger, som Pynchon gennem det detektiviske plot har aktiveret hos 
læseren, afmonteres på bedste postmoderne vis. Frank Kermode og Peter 
Brooks har i henholdsvis The Sense of an Ending (1967) og Reading for the 
Plot (1984) skrevet om vores narrative begær efter meningsgivende slut-
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20T o r e  R y e  A n d e r s e n

ninger, som får alle de foregående brikker i plottet 
til at falde på plads med et hørbart klik, men dette 
begær indfries ikke i The Crying of Lot 49, selv om det 
er blevet pirret gevaldigt undervejs. 

Den manglende forløsning og den dermed for-
bundne udstilling af vores genreforventninger er 
stadig overrumplende her et halvt århundrede efter romanens udgivelse, 
men overraskelsen må have været endnu større for læserne af den ameri-
kanske førsteudgave i 1966. Forklaringen herpå skal vi finde i de ni blan-
ke sider i slutningen af førsteudgaven. Indbindingsteknisk kunne man 
sagtens have reduceret antallet af tomme sider, så forlagets ødsle brug af 
papir forekommer signifikant, og jeg vil da også hævde, at papirfråseriet 
bidrager til romanens samlede udsigelse på et helt fundamentalt plan. 
Det er et uomgængeligt træk ved bogmediet, at læseren ved, når slutnin-
gen nærmer sig. Når man ser en film i biografen eller lytter til et album i 
cd-afspilleren, kan de i princippet slutte på et tidspunkt, der kommer bag 

Forventningsfulde læsere af første-

udgaven af The Crying of Lot 49 blev 

slemt skuffede, da de bladede om på 

side 184 for at få løsningen på my-

steriet om Tristero.
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på os, men når vi læser en bog, skaber den taktile fornemmelse af væg-
ten, der flyttes fra højre til venstre hånd i takt med hver vendt side, en 
fysisk bevidsthed om, at enden er nær. Når der ikke er flere sider tilbage, 
stopper bogen. Læserne af førsteudgaven af The Crying of Lot 49 ville have 
den samme fornemmelse af, at slutningen på romanen ikke var langt 
borte. Alligevel ville læserne, når de nåede frem til scenen i slutningen 
af kapitel 6 – forberedelserne til frimærkeauktionen, hvor mysteriet vil 
blive løst – fornemme et resterende antal sider i bogen. Når man læste de 
berømte sidste ord på side 183: “Oedipa settled back, to await the crying 
of lot 49”, ville man derfor ivrigt blade om på side 184 i forventning om 
et sidste kapitel, hvor alt ville blive klart, men i stedet for løsningen på 
gåden om Tristero blev man mødt af de ni hvide siders larmende tavshed.

Romanen slutter med andre ord, før den fysiske bog lader os forven-
te, og bogens materialitet forstærker dermed den flade fornemmelse, 
læserne må have følt ved dette første møde med Pynchons drilske an-
tiklimaks.
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