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Forord 
Gustav Wied (1858-1914) udfolder sig litterært over en lang periode, og han 
benytter en del genrer: noveller, romaner og skuespil (satyrspil). Vi har valgt at 
analysere netop den satiriske Wied som romanforfatter af to overordnede 
grunde. Dels en interesse for satire i almindelighed og dels en interesse for 
romanen som genre. Desuden er Wieds romaner forholdsvis uanalyserede i 
litteraturhistorien. 

Det analytiske arbejde vil tage udgangspunkt i den russiske litteraturviden- 
skabsmand Michail Bachtins (1895-1975) dialogiske litteraturteori, hvor 
romanen netop er i centrum. Romanteorien og selve genrebegrebet spiller for 
os en væsentlig rolle. Derfor vil denne bog indeholde en grundig gennemgang 
af centrale aspekter fra Bachtins forfatterskab. Således bliver dette en bog både 
med og om Bachtin. 

For at danne et indtryk af den hidtidige opfattelse af Wied som 
romanforfatter vil vi i det følgende afsnit kort referere nogle af de overordnede 
synspunkter på romanerne. Dernæst vil vi præsentere vores teoretiske 
fundament, hvorefter analyserne følger. Vi vil gå i dybden med de to 
førstudgivne romaner Slægten (1898) og Livsens ondskab (1899). De resterende tre 
romaner vil vi analysere kort og stramt, således at vi via disse analyser kan 
danne os et perspektiv over hele romanforfatterskabet. Afslutningsvis samles 
trådene og med tilbageblikkets klarsyn beskrives vores opfattelse af 
romanforfatteren Wied. 

Når man dykker ned i fortidens behandling af Wied, er det påfaldende, at 
biografiske tolkninger sammen med en opfattelse af Wied som en sortsynet, 
misogyn forfatter er et gennemgående træk. Tendensen til biografiske læsninger 
af Wieds værker skyldes sandsynligvis til dels hans udgivelse af Ungdomshistorier 
(1895) og "Digt og Virkelighed" (1914), der beskriver nogle af Wieds egne 
oplevelser. Opfattelsen af Wied som kvindehader er stadig fremherskende i 
1997, hvor journalist Bo Nygaard Larsen giver udtryk for, at Wieds tone: 
"næppe fremmer nutidens ligestilling eller dyrebeskyttelse"1. Gennem tiden er 
Wieds humor blevet betragtet som plat og vulgær. I 1900 fremfører Valdemar 
Vedel bl.a, at Wied ikke indeholder et åndeligt og idérigt blik, men at: "Hans 
Stil muntrer sig ogsaa uden Kræsenhed, snart med en Flovse „Hundene holdte 
Møde i Lidenskabernes Selskab", snart med en Godtkøbs-Opfiksning af et 
gammelt Billede: „De sad paa ristede Kastanjer", og hans Lignelser skal ofte 
blot give et Stød i os som en uforvarende Nysen. (...) Saa respektløs forrykker 
Forf. Virkelighedens Linier, med saa let Samvittighed omgaaes han sin Kunst! 
For et vittigt Indfald ødelægger han glat væk Figurer og Situationer, eller han 
bryder Illusionen for at faa en Kynisme indført, der brænder ham paa 
Tungen."2 Dette syn på Wieds humoreffekter kan man se videreført helt frem 
til nutiden, hvor Jens Kistrup karakteriserer Wieds vittige indfald ved billedligt 

                                                           
1 Aalborg Stiftstidende, den 26.10.1997, sektion 3, p. 4. 
2 "Humorister og Ironikere", p. 173-174 i Teatret, februar 1900. 
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at sidestille dem med en infantil drengs uhjælpelige trang til at sige uartige ord.3  

Wieds skrivestil har tydeligvis været en provokation for hans samtids officielle 
samfund. Dette kan man klart fornemme i præsten Oscar Geismars udtalelser i 
forbindelse med Wieds død, hvor han udtrykte glæde over, at Wied, dette 
frygtelige menneske, og den makabre periode, han var en del af, endelig var 
bragt til tavshed.4

I litteraturhistorien er Wied først og fremmest blevet behandlet som 
dramatisk forfatter, hvor hans satyrspil har spillet hovedrollen. Romanerne har 
spillet en underordnet rolle og er som regel ikke blevet analyseret, før diverse 
anmeldere og litterater har karakteriseret dem som usammenhængende 
bastardgenrer, der ikke lever op til romanens forventelige standarder. Denne 
opfattelse har været historisk gennemgående. Eksempelvis skriver Eddie 
Salicath i 1948 følgende om Wieds romaner: "Der kan indvendes adskilligt mod 
Wieds forfatterskab. Romanernes omstændelighed, deres anstrengende 
morsomheder og trættende drøjheder. Ja, tit er de næppe af mere litterær værd 
end humoristen Maglekilde-Petersens folkelige gemytligheder og de er i 
virkeligheden slet ikke romaner, da de mangler handling, men situationsbilleder, 
der skifter."5

Et andet gennemgående træk i opfattelsen af Wied er, at han ikke magter de 
dybe psykologiske skildringer i sine romaner, og derfor gennemgår roman- 
personerne/hovedpersonerne ingen udvikling: "Hans Personskildring er heller 
ikke, som man finder den i den moderne Romantype, hvor sindrige 
Forklaringer af Heltens Udvikling spiller den afgørende Rolle. Han dykker ikke 
ned i Sjælelivets Dybder, dels fordi han sætter alt ind paa at iagttage 
Menneskene i Øjeblikket, dels fordi han ganske simpelt ikke magter en 
dybderegaaende psykologisk Udredning."6

Der har dog også været positive holdninger til Wieds romaner. Tom 
Kristensen (1893-1974) skriver i et efterskrift til Gyldendals Biblioteks udgave 
af Livsens Ondskab, at romanerne er moderne, og at Emanuel Thomsen som 
romanfigur kan indskrives i den store humor. I Gustav Wied den mangfoldige digter 
(1997) giver Billeskov Jansen ligeledes udtryk for stor begejstring for Wied og 
hans romaner. Han går så vidt som til at placere Knagsted som romanfigur 
blandt den europæiske litteraturs helt store skikkelser, som man finder dem hos 
Honoré de Balzac (1799-1850), Charles Dickens (1812-70) og Henrik Ibsen 
(1828-1906). Desværre skriver han ikke hvorfor, da han mangler en dybgående 
analytisk argumentation. En sådan analytisk gennemgang har netop været 
efterspurgt i meget af litteraturen om Wied (Christiansen, Salicath og Ahnlund), 
hvor der direkte opfordres til et nærgående studium af disse aspekter ved 
forfatterskabet. 

Som vi har vist i gennemgangen af tidligere tiders behandling af Wied, er 
billedet af ham noget broget. Samlende for de fleste synspunkter synes at være 
et forbehold for Wieds romanform. Desuden prioriteres hans dramatiske 
                                                           
3 Brostrøm oa.: Danske digtere i det 20. århundrede, p. 127. 
4 Højskolebladet, 30. Oktober 1914, spalte 1347-50. 
5 Salicath: Omkring Gustav Wied. 
6 Nielsen: Parentesen der voksede, pp. 46-47. 
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værker til fordel for romanerne, der oftest nævnes i en bibemærkning. 
Kommentarerne om romanerne forekommer derfor ofte uden et egentligt 
analytisk arrangement, hvorved de bliver noget overfladiske. Således er der 
egentlig ikke foretaget nogen dybgående stilistiske og genremæssige analyser, 
der frembringer romanernes inderste væsen. Da dette har været efterlyst i 
mange af tidligere tiders behandling, vil vi derfor prøve at leve op til disse op- 
fordringer ved at komme med et seriøst analytisk bud. 

Vores hensigt med denne bog er ud fra Bachtins romanteori at karakterisere 
Wied som romanforfatter. De essentielle punkter i vores opfattelse af en 
romanforfatter vil derfor være: genre, kronotop, dialogicitet, stilistik og 
satireideologi. Afslutningsvis sammenlignes vores karakteristik af roman- 
forfatterskabet med tidligere tiders. 

7 
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Teori 
Vi har som sagt valgt Michael Bachtin som teoretisk fundament, da han 
overvejende vægter romangenren i sit litterære arbejde. Romanen er en meget 
dynamisk genre, der er i stadig tilblivelse, og den er derfor i sit væsen en 
ufærdig genre. Romanen indoptager konstant nye undergenrer og stilarter i sin 
gestaltning. Netop fordi romanen er så åben en genre, er den egnet til at 
analysere samspillet mellem kulturelle strømninger i virkelighedens verden og 
litteraturen. Vores litteraturforståelse vil tage udgangspunkt i Bachtins essay 
"Svar på en fråga från Novij mir"7. Denne artikel er netop Bachtins forholdsvis 
kortfattede svar på spørgsmålet: hvordan ser Bachtin på litteraturvidenskaben i 
dag? (I dag er i denne forbindelse 1970.) Fordelen ved at tage udgangspunkt i 
dette skrift, der er en af Bachtins sene artikler, er, at Bachtin her opsummerer 
sine overvejelser over litteraturen. Bachtin ser så at sige tilbage på sit 
forfatterskab, og på den måde understreger han nogle grundlæggende 
synspunkter fra de mange års virke som litteraturvidenskabsmand. 

Bachtin fastslår, at litteraturvidenskaben er alt for ung til, at man alene kan 
tale om én saliggørende litteraturvidenskabelig metode. Forskellige 
tilgangsvinkler er legitime og til tider en nødvendighed, hvis de er seriøse og 
kan frembringe noget nyt, som kan bidrage til en dybere forståelse af 
litteraturen. Selv om Bachtin har denne meget åbne forståelse over for 
forskellige litterære tilgangsvinkler, fremhæver han særskilt det givtige ved en 
sammenblanding af litteraturvidenskaben og kulturhistorien, idet litteraturen er 
en uadskillelig del af kulturen og ikke kan forstås uden for en given kulturs 
kontekstuelle helhed. Det kan ikke nytte blot at se på social-økonomiske 
forhold, det er vigtigt at se på litteraturens spejling af den kultur, der ikke 
kommer frem i de gængse, almene historieskrivninger. Litteraturen viser jo 
netop de dybe kulturstrømninger (ofte de folkelige), som er en medskabende 
del af forfatterens værk. Den medskabende del kan fx have sproglig karakter 
igennem billedsprog og forskellige stillejer - såvel mundtlige som skriftlige - der 
ligger implicit i værket. Denne sammenhæng mellem den folkelige kultur og 
litteraturen er i høj grad baggrunden for Bachtins Rahelais och skrattets historia 
(1986), der er et epokegørende værk inden for forståelsen af samspillet mellem 
den folkelige latterkultur, karnevalismen og litteraturen. 

Vi mener endvidere, at det er en fejl, hvis man låser det litterære værk fast i 
dets samtid - hvis man udelukkende ser på værket ud fra dets periodes 
betingelser. En sådan fastlåsning vil unægteligt betyde, at man udelukkende får 
et billede af den lille tid. Den store tid, der opstår når litteraturens store værker 
udsættes for århundredernes kulturelle udvikling, vil man ikke opfatte, hvis man 
udelukkende ser på et værk ud fra dets egen periode. Dette betyder dog ikke, at 
man må overse værkets samtid. Det er netop i dialogen mellem samtidens og 
senere epokers forståelse af et værk, at de kulturelle strømninger bedst belyses. 
Et værk bliver altså altid til i en samtid, der er væsenligt for frembringelsen af 
netop dette værk. Bachtin mener dog, at en epokal fastlåsning vil betyde, at den 
                                                           
7 Bachtin: Det dialogiska ordet, p. 7. 
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meningsdybde, der ligger indbefattet i genrebegrebet, vil gå tabt. Netop 
genrerne er væsentlige i Bachtins øjne. De er et forfatterredskab, der tjener som 
en ydre skabelon. Den store forfatter formår at vække de meningsmuligheder, 
der ligger i den enkelte genre. Dette sker ofte uden forfatterens absolutte 
medviden. For Bachtin er genren udsat for en evig udvikling. Genrerne er altid 
de samme og på samme tid alligevel ikke de samme. Genren lever i nuet, men 
husker altid sin fortid. For at forstå et litterært værk, må man jo trænge bag om 
det for at kunne se de dybere historiske kampe mellem genrerne - tilkomsten 
og tilvæksten af litteraturens evige genreskelet. I denne forbindelse spiller 
romanen med sin genredynamik en overordentlig stor rolle. Bachtin benytter 
Shakespeare som eksempel på en forfatter, der formåede at vække de 
dybereliggende betydningslag i genrerne samt at skabe betydning i sine værker, 
som først eftertiden forstod den dybere sammenhæng af. Meningsdybderne i 
de enkelte genrer hænger sammen med en tusindårig udvikling af såvel sproget 
som litteraturen. Sprogets mangeartede genrer og former er netop udtryk for 
den folkelige kultur, der kan ses i årtusindgamle teater- og skuespilgenrer samt i 
plot, hvis rødder strækker sig helt ned i fortiden og til selve tankens grundform. 

Det væsentlige for Bachtin er, at de forskellige kulturelle strømninger ikke er 
afsluttet i og med, at en periode afsluttes rent tidsmæssigt. Folkekulturen er 
cyklisk, og udviklingen af de forskellige kulturelle betydningslag kan ses som en 
fortsat udvikling, der løber ved siden af og igennem forskellige afsluttede 
historiske perioder, fx udtrykt og overleveret i talesproget. Når vi i dag ser 
tilbage på tidligere tiders kultur, opstår et dialogisk forhold mellem vores egen 
kultur og den kultur, som vi gransker. Det dialogiske forhold er alfa og omega 
for hele Bachtins kultur- og litteratursyn. Dette dialogiske forhold vil danne 
udgangspunkt for vores teoretiske arbejde samt for vores vurdering af Wieds 
romaner. Romanen er i sin grundvold dybt dialogisk, og den har ifølge Bachtin 
tre hovedkilder, hvoraf den udspringer. Noget forenklet og skematisk kan man 
sige, at romangenren har tre store rødder: eposet, retorikken og karnevalet. Alt efter 
hvilken af disse rødder, der dominerer den enkelte roman, opstår tre store linier 
i den europæiske romans udvikling: den episke, den retoriske og den 
karnevalistiske - mellem disse findes naturligvis et stort antal overgangs former.8 

I det følgende teoretiske afsnit vil vi behandle disse tre rødder (det retoriske ser 
vi som det udsigelsesmæssige). For at fuldende vores teoretiske ballast vil vi 
desuden behandle Bachtins kronotopbegreb, da det er særdeles væsentligt for 
genrebegrebet. 

Epos 
Ifølge Bachtin er det klassiske epos kendetegnet ved følgende tre ting: for det 
første beskæftiger eposet sig med en absolut fortid. Det er en verden, som 
består af begyndelser og højdepunkter i den nationale historie. For det andet 
kan det karakteriseres som legendernes tid, hvor afstanden mellem værkets 
gestaltede verden og læserens er stor, hvilket gør det svært at identificere sig 
med værkets helte. For det tredje udelukker den episke verden samtiden på 
                                                           
8 Bachtin: Dostojevskijs poetik, p. 117. 
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grund af den episke distance. Den episke distance er tæt forbundet med 
forfatterens rolle i eposet. Ifølge Bachtin er forfatterens position i eposet noget 
ganske særligt i forhold til forfatterens position i romanen. I eposets verden er 
der kun én færdig sandhed, som helten og forfatteren er fælles om - en lukket 
og uforanderlig verden. Man kan ikke omtolke eller forandre den. Denne 
verden er et faktum. Det er denne lukkede verden, der ifølge Bachtin skaber 
den absolutte episke distance mellem værkets litterære univers og læserens. 
Forfatterens synsvinkel og vurdering af heltene er vokset sammen til en 
uopløselig helhed. Ifølge Bachtin kan eposets ord ikke skilles fra sit objekt. Om 
dette forhold skriver Bachtin følgende: 

"Denna absoluta överensstämmelse och den därmed förknippade ofriheten för 
objektet kunde först övervinnas under betingelser av aktiv flerspråkighet och 
ömsesidig belysning mellan språken"9

Disse kendetegn ved det 'store epos' er også på mange punkter mere eller 
mindre kendetegnende for andre høje genrer. Fællesnævneren for disse genrer 
er, at de rent tids- og rummæssigt alle er dybt forankrede i eposets og legendens 
lukkede univers - altså samme episke distance. Den fortidige verden, der 
indskriver sig i eposet, er specielt kendetegnet af et bestemt hierarkisk 
værdisystem, der påfører læseren en særlig optik. I denne sammenhæng 
indtager erindringen en meget central rolle, da den virker som en kobling 
mellem fortiden og det episke univers. I eposet er der tale om en glorificering 
eller idealisering af fortiden, der kan tolkes som et udtryk for den herskende 
magt og entydige sandhed, der med datidens værdisystem gestalter sig i det 
episke univers. Bachtin understreger, at man ikke kan tale om en levende 
samtid i det episke univers, men kun om en vurdering og tolkning af samtiden 
fra forfatterens side, hvor fikspunktet for hans tolkning skal findes i den 
absolutte fortid. Fortiden - og dennes værdisystem - er altså den 
altdominerende synsvinkel: 

"Eposets ord är ett ord som rätter sig efter legenden. Det absolut förgångnas 
episka värld är till själva sin natur otillgänglig för den personliga erfarenheten och 
tillåter inte en individuell personlig synpunkt eller värdering. Man kan inte se den, 
röra vid den, man kan inte betrakta den från någon synpunkt eller pröva den. Den 
är uteslutande given som legend, helig och obestridlig, den involverar en 
allmängiltig värdering och kräver ett pietetsfullt närmande."10

Dette verdensbillede er i kraft af erindringen med til at skabe en 
idealbegyndelse - genesis eller nationens storhedstid eller fødsel - hvilket 
medfører, at det episke ord på sin vis allerede er forudsagt. Denne følelsesfulde 
og højtidelige fremstillingsmåde er dets styrke - dets patos. 

I eposets verden er der ikke plads til det ufuldkomne og problematiske, 
hvilket også tydeligt afspejler sig i måden, hvorpå heltene er beskrevet. Heltene 

                                                           
9 Bachtin: Det dialogiska ordet, pp. 177-78. 
10 Ibid., pp. 176-77. 
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