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Forord 

Fra den 5. til den 10. august 2002 afholdt International Association for Scandinavian 
Studies (IASS) sin 24. studiekonference ved Institut for Kommunikation, Aalborg 
Universitet. Konferencens tema var Fortællingen i Norden efter 1960. 

Med dette tema blev der sat fokus på en periode, som indledes med, at mange 
forfattere begynder at fortælle på nye, besynderlige måder. Fortællingen som litterær 
fremstillingsform udsættes for en hidtil ukendt grad af mærkværdiggørelse og mis
tænkeliggørelse, men paradoksalt nok bliver dette startskuddet til en fornyelse af en 
sådan signifikans, at det kan hævdes, at fortællingen gennem de seneste årtier har 
oplevet et højdepunkt i Norden. Yderligere markerer den tidslige afgrænsning en 
epoke, hvor fortællingen overskrider sine snævre genrebegrænsninger: Den invade
rer lyrikken på nye måder og udvides selv af en rivende udvikling inden for film, 
radio, tv, internet og computerspil. Og end ikke her ophører fortællingens domæne: 
Fortællingen udfolder sig ikke udelukkende på det litterære eller fiktive felt, også 
f.eks. historieskrivning og teologi betegner områder, hvor fortællingen opfattes som 
et stadigt væsentligere element. I det hele taget er fortællingen blevet et varmt emne, 
der udfordrer til megen kunstnerisk og videnskabelig kreativitet. Som Peter Brooks 
skriver i sin indflydelsesrige afhandling Reading for the Plot (1984): "The narrative 
impulse is as old as our oldest literature: myth and folktale appear to be stories we 
recount in order to explain and understand where no other form of explanation will 
work." 

I forlængelse heraf skal konferencens tema heller ikke forstås i den snævre be
tydning af begrebet fortælling; derimod refererer det bredt til fiktionens narrative 
eller episke moment. Netop denne bredde blev synliggjort i de forskellige dimensio
ner, der underinddelte emnet, og som fordelte sig på følgende 4 hovedgrupper: 

A: Fortællingen mellem realisme, dokumentarisme, modernisme, postmodernisme 
og grotesk realisme, mellem minimalisme og maksimalisme. Det moderne drama. 

B: Fortællingens former i nordiske romaner. Fortællingen i ny nordisk film, radio-
og tv-drama. 

C: Fortællingens mistænkeliggørelse, mærkværdiggørelse og fornyelse. Fortælling 
og køn. Fortælling, kultur, mentalitet og samfund. 

D: Kortprosaens mangfoldighed. Narrative momenter i moderne lyrik. Metafiktion. 

På konferencen var der omkring 125 deltagere fra de nordiske universiteter og 
universitetsmiljøer i Europa, Amerika og Australien. Den overvejende del af dem 
bidrog med en fremlæggelse, som havde en af følgende tre hovedformer: For det 
første var der plenumforelæsninger af en times varighed ved Anker Gemzøe, Tho
mas Bredsdorff, Astradur Eysteinsson, Unni Langås, Lisbeth Larsson og Henk van 
der Liet; dernæst var der forfatteroplæg (ligeledes af en times varighed) ved Svend 

n 



Åge Madsen (Danmark), Kjell Westo (Finland) og Agneta Pleijel (Sverige); og en
delig - men ikke mindst - var der oplæg i arbejdsgrupperne, hvor der var afsat 20 
minutter til hver. I alt blev der præsenteret 82 indlæg, og de foreliggende artikler 
repræsenterer en gennemskrevet og redigeret udgave af 57 af de foredrag, der blev 
fremlagt på konferencen. De tre forfatteroplæg var primært specifikke indføringer i 
fortællingen i deres egne forfatterskaber. Men Svend Age Madsens oplæg indeholdt 
også en mere almen del, som hermed trykkes. 

Publikationen indledes af Anker Gemzøes introduktion til konferencens tema. 
Herefter kommer først Svend Åge Madsens føromtalte bidrag og dernæst - i alfabe
tisk rækkefølge - plenumforelæsningerne. De dækker bredt, både hvad angår genre, 
periode og geografisk spredning inden for det nordiske område. Endelig følger de til 
artikelform bearbejdede oplæg fra arbejdsgrupperne, ligeledes i alfabetisk orden. 

Arrangører af konferencen var organisationskomiteen ved Dansk, Institut for 
Kommunikation, Aalborg Universitet, der bestod af Anker Gemzøe, Janne Tornvig 
Bak, Claus Falkenstrøm, Claus Holst, Peter Kirkegaard, Else Knuth-Winterfeldt, 
Peter Stein Larsen, Kristian Bank Møller, Louise Mønster og Claus Krogholm Sand. 
Organisationssekretariatet bestod af Søren Gornitzka og Bente Vestergaard. Endvi
dere trak komiteen også på styrelsen for IASS, der foruden Anker Gemzøe talte 
Janet Garton, Per Erik Ljung, Malan Marnersdottir, Sven Hakon Rossel, Sandra 
Saari, Maria Sibinska, Idar Stegane og Clas Zilliacus. 

Som nyvalgt præsident for IASS inviterede Sven Hakon Rossel kongressen til 
næste møde i Wien, Østrig, i august 2004. Temaet for den kommende kongres lyder: 
Der Norden im Ausland - das Ausland im Norden. Formung und Transformation 
von Konzepten und Bildern des Anderen vom Mittelalter bis heute. 

Tak til: 
Aalborg Universitet 
Det Humanistiske Fakultet 
Institut for Kommunikation 
Danskuddannelsen 

Statens Humanistiske Forskningsråd 
Det Obelske Familiefond 
Stiftelsen Clara Lachmanns fond 

Anker Gemzøe, Søren Gornitzka, Peter Kirkegaard og Louise Mønster 
Aalborg, 2004 
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Aalborg Universitet 

Konferencen som fortælling 

Velkommen, alle I fortællingens dyrkere, der er kommet fra så mange steder - fra 
Australien, USA, Rusland, Italien, Portugal, Østrig, Schweiz, Frankrig, Holland, 
Tyskland, Storbritanien, Polen, Tjekkiet, Ungarn, Grønland, Island, Færøerne, 
Finland, Sverige, Norge og Danmark - for til rette tid at mødes på dette sted for 
første gang i IASSs og Aalborg Universitets historie - for dermed at realisere 
fortællingens mest elementære og vigtigste kronotop: mødets kronotop. Mennesker 
mødes et sted, tiden bliver fyldt, forvandles til et fortættet tidsrum, og der sker ting 
og sager. 

Hvad er en fortælling? En indflydelsesrig nyere teoretiker, Dorrit Cohn, definerer 
den i The Distinction of Fiction kort og distinkt sådan: "a series of statements that 
deal with a causally related sequence of events that concern human (or human-like) 
beings" (Cohn 1999: 12). Min egen bestemmelse fra artiklen "Modernismens opgør 
med fortællingen" er denne: "Fortællingen indebærer, at en fortæller til en lytter/ 
læser beretter en logisk-tidsligt ordnet begivenhedsfølge. Ifølge Aristoteles med en 
begyndelse, en midte og en afslutning" (Gemzøe 1994: 55). Her kommer autor og 
adressat med og antagelse af, at fortællingen i en eller anden forstand udgør et 
struktureret hele. 

Autor- og adressatforholdet for en IASS-konference er kompliceret: i forhold til 
konferencen er vi - de fleste formelt som oplægsholdere, alle reelt som tilhørere og 
diskussionsdeltagere - både autorer og adressater. Men disse forhold er også 
komplekse i mange moderne fortællinger. En IASS-konference kan i alt væsentligt 
anskues som en fortælling i sig selv. Den har en begyndelse, en midte og en slutning, 
udgør et struktureret hele. Begyndelsen består - efter forspillet, præludiet i går, hvor 
kontakten og kontrakten blev etableret og bekræftet med mad og drikke, identiteten 
desuden markeret med navneskilte - af alt det, der foregår i dag. Også receptionen i 
aften, der indføjer os i lokalsamfundet, hører med til begyndelsen. Så er der én 
gennemgående handlingsstreng, plenumforelæsningerne, der ganske vist rummer to 
spor, forsker- og forfattersporet. Foruden det danner arbejdsgrupperne med fire 
parallelle handlingsstrenge og ti temaer forløbets altafgørende mangfoldighed. Man 
vil også vide, at der til en IASS-fortælling hører et mellemspil i naturen, et pastoralt 
interludium. Det vil blive fremført i to parallelle, men modsatrettede, komplementære, 
optrin. Og lige som i en Asterix-fortælling slutter de gæve og skøre IASS-kæmpers 
nordjyske bedrifter med en festlig banket, der vil bringe os helt til tops i Aalborg-
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tårnet. Hos os er kvinderne med, også som høvdinge, som det først sker i de senere 
Asterix-bind. Og i modsætning til de ret kunstfjendtlige - tør man sige Brian-agtige? 
- galliske landsbyboere binder og knebler vi ikkeTrubadurixerne, men sætter dem til 
højbords. 

Men er det nu den eneste eller egentlige begyndelse på denne historie? Den store 
fortæller Kjell Westos roman Drakarna over Helsingfors (1996), som vi vil høre 
mere til i løbet af konferencen, begynder med en refleksion over, hvor og hvornår en 
historie begynder. Når vi ikke længere kan tro på en guddommelig begyndelse, en 
gudgiven genesis, ved vi ikke længere, hvor historierne begynder: 

For var borjar historien om et månniska? [...] Kanske borjar historierna dår 
de vill att de skal borja./ Kanske borjar de dår det dem behagar./ Kanske 
borjar de egentligen ingenstans. Kanske gør den vilda och fårgskiftande 
fågel som kallas Slumpsångaren bara ett nedslag, en liten mellanlandning 
någonstans" (Westo 1996/2001: 7). 

Også fra store, decentrerede litterære universer som Svend Åge Madsens ved vi, at 
der altid er flere begyndelser bagved, fordi enhver fortælling er led i et vældigt netværk 
af historier. Vores konference fortsætter jo Norwich-konferencens animerede nordiske 
holmgange om netop begyndelser og slutninger, Torshavn-konferencens om litteratur 
og mentalitet, Bonn-konferencens om oplysning, fornuft og følelse, Reykjavik
konferencens om litteratur og køn, Budapest-konferencens om litteratur som modstand, 
Trondheim-konferencens om modernismen i Norden, Ziirich-konferencens om arven 
fra romantikken, Gøteborg-konferencens om det moderne gennembruds betydnings
fulde spor. Og så vil jeg springe tilbage til den sidste IASS-konference før denne, 
der fandt sted ved et dansk universitet, den i Odense 1982 om kortprosaen, et tema, 
der genoptages her i en lidt anden sammenhæng. 

Desuden har vi alle vores forskellige begyndelser i forhold til IASS. Jeg vil 
særligt ønske de til lykke, der begynder deres bekendtskab nu og her, og håbe, at 
mange vil få sans for den særegne IASS-charme, så affæren ikke slutter her. Min 
begyndelse, mit første møde med IASS - som også var mit første møde med flere her 
tilstedeværende - skete på Gøteborg-konferencen i 1986,IASSs 16. studiekonference. 
Som den eneste anden IASS-konference rummede den også en udflugt til Skagen, 
som jeg da som mxikke deltog i, da jeg foretrak det for mig nye møde med Bohuslån, 
som jeg siden fulgte op mange gange med min familie. Samme år begyndte en anden 
for mig stor fortælling, idet jeg skrev min første artikel om Svend Age Madsens 
labyrintiske roman Af sporet er du kommet. Den satte mig på sporet. I de følgende år 
spillede de to fortællinger om IASS og Madsen dels med hinanden - i form af oplæg 
på konferencerne og inspiration fra dem - dels mod hinanden - da Madsen-projektet 
nødvendiggjorde mit eneste afbud siden 1986, nemlig til Budapest-konferencen i 
1992. Svend Åge Madsen-fortællingen fik en lykkelig - foreløbig - slutning 11 år 
efter med min disputats. Min IASS-historie opnår et endeligt højdepunkt og højst 
foreløbigt slutpunkt nu 16 år efter. Men de to historier er stadig sammenknyttet, på 
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flere planer, via flere personer. Således var Bente Vestergaard den sekretær, som 
endelig fik styr på mit viltre afhandlingsmanuskript, gjorde det læseligt. Og nu har 
hun som en af konferencens to sekretærer gjort en kæmpeindsats for at få styr på de 
mange viltre tråde i alt omkring rejser, indkvartering, bespisning, udflugter, reception, 
banket m.v. ved denne konference. Tre deltagere i konferencen her var opponenter 
da: den slagfærdige førsteopponent var den første ærede plenumforelæser Thomas 
Bredsdorff. Ex auditorio opponerede min gamle ven og studiekammarat Leif 
Søndergaard. Svend Åge Madsen indtog den i dansk historie banebrydende rolle 
som opponent ved en disputats om hans eget forfatterskab. Og han kom tilsvarende 
ind i den 16-årige fortælling, har med andre ord glædet os arrangører ved også 
personligt på dette sted at bidrage til Fortællingen i Norden efter 1960. Således er 
den store kollektive IASS-fortælling, som denne konference indgår i, vævet sammen 
af og med et mylder af små individuelle historier. Alle her kunne fortælle deres udgave. 

Konferencen om fortælling 

Selv anskuelig som en fortælling af fortællinger handler konferencen om fortællinger, 
er altså en metafortælling eller en mangfoldighed af forskellige former for 
metahistorier. Med akut bevidsthed om det relative i alle begyndelser - som før 
anslået med Kjell Westo - vil konferencen tage stilling til den litteraturhistoriske 
fortælling om nyere nordisk litteratur. Vi vil med andre ord diskutere, om der faktisk 
skete noget nyt i 1960. Er der her - trods alle modifikationer, nyligt interessant 
udfoldet omkring dansk fiktionsprosa i Søren Schous prisbelønnede Og andre 
forfattere. Dansk fiktionsprosa 1945-60 (2001) - tale om en litteratur- og måske 
også mentalitetshistorisk tærskel? Er den det i alle de nordiske lande trods forskelle 
i strømninger og deres forløb, eller er rytmerne for forskellige? For så vidt man i 
nogle lande indrømmer en tærskel, er billedet så overdrevent præget af et udgangspunkt 
i lyrikken? Har prosaen trods mange fremragende forskningsindsatser endnu fået 
den plads, der tilkommer den? 

Hvis prosaens hovedstrøm fra det moderne gennembrud og frem har været Jen 
realistiske fortælling, så består de nye brud, som måske blev mere synlige end før i 
nordisk litteratur efter 1960, af en eller anden slags afvigelse i forhold til den. Én 
mulighed har været at forkaste fortællingen som urealistisk - og eksempelvis gøre 
op med dannnelses- og intrigeromanens lineære beretning. Den linje fører til 
impressionisme, bevidsthedsstrøm, polyfoni o.l. I sådanne prosaformer er der ingen 
(stærk) plotlinje, og verden opløses i klip mellem synsvinkler, fragmenterede indtryk 
og en mangfoldighed af uafsluttede ytringer. Fortællingen opløses - og fornyes. 

Den komplementære reaktion er forkastelsen af realismen til fordel for 
fortællingen. I stedet for den psykologiske realisme træder ekscentriciteter og 
alternative verdener - i den groteske og fantastiske fortællings tradition. Skønt 
fortællingen foretrækkes, mærkværdiggøres den, idet vægten ikke lægges på den 
afrundede begyndelse og slutning, men al opmærksomhed fokuseres direkte på en 
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gådefuld tærskelsituation, en pludselig forvandling under suveræn foragt for alle 
realistiske love. 

Der skete meget andet besynderligt med fortællingen. Den blev af nogle reduceret 
til et minimum. Andre udvidede den til det monstrøse, til det uoverskuelige i omfang 
og heterogenitet. Det ubrudte, enstrengede forløb blev i en række eksperimenterende 
tekster erstattet aflæserens mere eller mindre frie valg mellem ligestillede muligheder. 
Den sammenhængende karakter og det forståelige sprog blev undermineret. Endelig 
kunne fiktionen forkastes til fordel for faktionen. Således i den svenske dokumen
tarisme, der bestemt ikke var simpel, men ofte bestod af det, Beata Agrell (Agrell 
1993) har karakteriseret sommobileromaner. sammensatte værker med komplicerede 
skift mellem vekslende spejlinger og synsvinkler, herunder en metafiktiv udforskning 
af grænserne mellem faktagengivelse og fiktiv skabelse. En lige så interessant, men 
lidt anderledes vej tog den norske dokumentarisme. 

Det kom der en del eksperimenter ud af. Nogle af dem er siden trådt i relief som 
krævende og givende mesterværker. Andre virker i eftertidens lys mere teoretisk, 
konceptuelt interessante end egentlig æstetisk vellykkede. Men feltet blev i hvert fald 
meget mere differentieret, horisonten videre. Resultaterne blev endnu synligere ved 
den fortællingens genkomst, der på forskellig måde fulgte i løbet af 1970-, 80- og 
90-årene. En fortællingens benådning, betinget ganske vist, på modernitetens 
betingelser. Det unilineære, det monologiske, det naivt mimetiske accepteres ikke 
gerne, fortællingen får sin genkomst i relativiteten af synsvinkler og mangfoldigheden 
af dimensioner. Og de gamle problematiseringer og mærkværdiggørelser er ikke 
overståede kapitler. 

Under alle omstændigheder er der i de sidste 2-3 årtier fulgt noget, som 
paradoksalt nok indbyder én til at hente en anakronistisk svulstighed tilbage og tale 
om en ny nordisk (ganske vist ikke kun nordisk) guldalder for fortællingen. Hvornår 
har man sidst haft så mange fortællere med et sådant format, et sådant internationalt 
gennemslag, en sådan prestige? Tænk i Sverige på en romanforfatter som Kerstin 
Ekman, på fortællere og dramatikere som P.O. Enquist og Agneta Pleijel, på en 
dramatiker som Lars Norén. I Norge den utrolige rigdom af store prosaister fra 
minimalister til maksimalister, Askildsen, Lønn, Ulven, Solstad, Fløgstad, Kjærstad, 
det imponerende internationale gennembrud for prosaister som Wassmo, Fosnes 
Hansen, Saabye Christensen, for en dramatiker som Jon Fosse. Tænk på den islandske 
overgåen af sin egen enestående litterære rekord i forhold til sit beskedne folketal -
både i skabelse og tilegnelse af litteratur. Betænk gennemslaget for Einar Mar 
Gudmundsson som én af adskillige storslåede fortællere. På Færøerne har man stræbt 
efter en endnu mere ubeskeden, kvantitativt og kvalitativt uproportioneret litterær 
produktivitet. Situationen i Danmark og Finland, der imidlertid på ingen måde står 
tilbage for nabolandene, passerer jeg hastigt forbi - ligesom disse to landes specielt 
synlige boom inden for filmfortællingen. 

Også fortællingen somforskningsfelt i Norden er blevet meget mere differentieret, 
er blevet fornyet og fyldt med spændende muligheder. Til fortællingens problema
tisering svarede ikke mindst en ny interesse for fortællerproblematikken, for udsigelsens 

i s 



Anker Gemzøe 

paradokser og synsvinklernes kompleksiteter - samt for fortællingens stil eller bredere 
retorik. Hertil kom bidrag til en formaliseret narratologi. Studier i intertekstualitet 
blev udviklet som formidling mellem retorik og genre, mellem tekstanalyse og 
litteraturhistorie. Siden fulgte en bred og øjenåbnende interesse for plottets former 
og funktioner. En fænomenologisk relatering af handlingen til tid og rum, til 
fortællingens kronotop, med Bachtins begreb. Herfra var vejen åbnet til en rehabili
tering af det måske mest tabuiserede emne: personfremstillingen, karakteren. Endelig 
førte den specielle interesse for metafiktion og den generelle for fortællingen til en 
fornyet interesse for det litteraturontologiske grundproblem omkring fiktionen. Hvis 
dette lyder indadvendt og formalistisk, vil jeg pege på betydningen af og den respek
table produktivitet omkring nogle af litteraturens afgørende udadrettede relationer til 
tilværelsen - nye belysninger af litteraturens forhold til kønnet, mentaliteten, kulturen 
og andre sider af det moderne liv. Og jeg vil minde om fornyelsen af den litterære 
biografi, der ikke blot har fungeret som læsermagnet, men må aftvinge videnskabelig 
respekt. 

Måske skal jeg særligt fremhæve den stærkt øgede og kvalificerede interesse for 
betydningen af litteraturens genrer og modi - en slags modvægt mod den genre-
nedbrydende gravitation mod den litterære text, der er mindst lige så gammel som 
modernismen (tænkt på romantikkens fragmenter) og stadig gør sig gældende. Der 
kan og må følges op på den problemstilling, allerede Odense-konferencen rejste, 
nemlig at kortprosa ikke kan reduceres til novellegenren. Og er grund til at skærpe 
opmærksomheden om det forhold, at 'romanen' dækker over eller trækker på en 
lang række meget forskellige subgenrer, plotformer, kronotoper og karakterkoncep
tioner. Måske er prosaikken ved at nå op på siden af poetikken? Og det er måske på 
tide, hvis romanen længe har været toneangivende og hele litteraturen under romani
sering? 

Ekstreme eksempler 

Som mit sidste anslag til åbning vil jeg antyde emnets spændvidde ved at opridse to 
yderpunkter. I tid, hvor de ligger i her sin ende: 1961 og 2001.1 form: fra det kortest 
mulige til romanstørrelse. De er danske, men har videre perspektiver. Det første er en 
"genfortælling" af Villy Sørensen - som en art erindring om en stor fortæller, der er 
død i dette år 2002. Med dette valg åbner jeg på en måde til den næste ærede taler, 
Thomas Bredsdorff, for det er næppe muligt at tale om Villy Sørensen uden at trække 
på nogle af de øjenåbnende indsigter, han for længst har beriget os med, uden 
"genfortælle" nogle af dem. Villy Sørensens "Kærlighedshistorie" lyder i sin helhed: 

"To unge mennesker havde så stor glæde af at se på hinanden at deres 
øjne voksede og blev så store at det forekom dem mere og mere 
uoverskueligt at se hinanden i øjnene. Så skiltes de i stor rastløshed og 
kunne siden med deres store øjne gennemskue altings forfængelighed." 



Konferencen som og om fortælling 

Det er den korteste af en række små fortællinger, som han offentliggjorde i Vindrosen 
nr. 3, 1961, med genrebetegnelsen "Genfortællinger". Om denne genre og om 
genfortællingen "Ægget", som desuden repræsenterer en anden kortprosagenre, 
fabelen, har jeg skrevet i Gemzøe 2000a/b. "En kærlighedshistorie" er ingen fabel, 
men fabelagtig kort, den korteste af "Genfortællinger", og så embryonal, at den 
minder om al fiktionsprosas næringssubstrat, de elementære talegenrer - i dette 
tilfælde vitsen. Men det er nu ellers fantastisk, hvor meget den har med. Den er jo -
med udgangspunkt i enhver kærlighedshistories matrice, mødets kronotop - en 
manifestation af tærskelens, krisens kronotop. En tærskelhistorie, den kortest mulige 
version af en forlovelseshistorie af den art, Villy Sørensen var livslangt optaget af 
som kritiker og digter. Som sådan tematiserer den det ubekvemme forhold mellem 
følelser og intellekt i overgangen fra barn til voksen. Netop den ekspansive følelses 
tilsvarende effekt på refleksionen kan gøre den selv rigeligt synlig og problematisk. 

Bemærk som typisk den tilsyneladende strengt logiske, men vildfarne, uover
skuelige kausalitet: "så stor glæde at" - "så store at". Desuden de skæve proportioner, 
væksten, den spontane tilblivelse af det store, der bliver overdrevent, sygeligt, og gør 
spontaneitet umulig. Og den sproglige vending - eller det sproglige aspekt - af det 
fantastiske, det groteske, som fremkommer, når man tager et billede bogstaveligt: de 
store øjne in concreto halet ud af metaforen for det skærpede blik (en anden metafor). 

Det er en fortælling om øjne, om at se. "En kærlighedshistorie" spiller diskret på 
H.C. Andersens "Sneedronningen", og foregriber eller ekspanderer dermed en af 
Villy Sørensens store fortællinger, "En glashistorie" (der blev offentligjort sammesteds 
året efter, i Vindrosen nr. 6, 1962, og som siden indledte novellesamlingen 
Formynderfortællinger, 1964). De monstrøst store øjne trækker også specielt på 
H.C. Andersens eventyrlogik omkring hundenes uhyrlige øjne i "Fyrtøiet", øjne så 
store som tekopper, møllehjul og Rundetårn! Generelt repræsenterer de ustyrlige 
øjne den ældgamle groteske, den romantisk fantastiske og (aktuelt i 1961) den absurde 
litterære tradition. 

Samtidig kan "En kærlighedshistorie" siges at variere naturalismens desillusions-
fortælling. En sådan handler som bekendt om bristede barndomsforventninger ved 
voksenalderens møde med en genstridig virkelighed og den samtidige udvikling af 
en reflekteret, splittet bevidsthed - illusions perdues. Modernistisk/eksistentialistisk 
kunne det med et nøglebegreb fra Sartre kaldes en historie om kontingens, om én 
følelses paradoksale, 'umotiverede' frembringelse af sin absolutte modsætning. 
Allerede Goethe reflekterede i "Harzreise im Winter" over problemerne for den, 
"Der sich Menschenhass/Aus der Fiille der Liebe trank!" (Goethe 1902-12, Gedichte 
2: 49). Og det nordiske? Ja, som Kafka er blevet et adjektiv, således kan denne 
fortælling siges at forbinde sig med den nordiske litteratur via to adjektiver. Kan 
nogen historie være mere typisk strindbergsk og bergmanski 

En fortælling som denne foregriber i sin uhyre korthed og koncentrationen stærke 
tendenser i nordisk kortprosa siden: minimalisme (uden egentlig selv at være det, så 
billedrig og flerdimensional, den er) og en helt række andre former for ultrakortprosa. 
Der er mange eksempler, ikke mindst i norsk litteratur, men også i dansk. Mest 
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oplagt er det at henvise til Peter Adolphsens to bind Små historier (1996 og 2000), 
til Hans Otto Jørgensens kortprosa og - lidt fjernere - til Thøger Jensens anekdoter 
(f.eks. / vores familie kan vi ikke lide ubåde, 1998). 

Mit andet yderpunkt er den lille tætpakkede roman Kraniekassen (2001) af 
Christina Hesselholdt.1 Allerede i indledningen falder denne selvrefleksive og -ironiske 
bemærkning: "Hun havde hørt en mand sige i radioen, at han ønskede, der fandtes en 
myte om en lykkelig mand, der uden splittelse formåede at leve med sine forskellige 
jeger. Det havde fortalt hende, hvor fortærsket hendes kamp var, hvor umoderne-
moderne hun var, at hun var helt igennem gennemtrawlet område" (Hesselholdt 2001: 
7f.). I al afvæbnende beskedenhed er betragtningen en vigtig nøgle til romanen og et 
indicium på en 'moderne' problematik, der for alvor kom ind i 1960'erne, men som 
også aktuelt gør sig overbevisende gældende i nordisk litteratur og således ikke ganske 
umoderne og fortærsket. Men som det vil fremgå, er det i en vis forstand dog 
velbegrundet også at kalde Kraniekassen 'umoderne'. 

Hovedscenen i denne lille, sprængfyldte roman er Agnetes fragmenterede 
bevidsthed, som trækkes frem i første sætning: "Er vi en fragmenteret bevidsthed?", 
spurgte jeg-1" (ibid.). Dette jeg er 'det ældste', repræsenterer den udadvendte persona. 
Efterhånden præsenteres en række del-jeger, altid optaget af et indbyrdes skænderi: 
"Må jeg præsentere jeg-2, der gerne vil bryde op og gå et andet sted hen, det er jeg-
2, der skriver og slår med halen og boltrer sig i sengen" (ibid. 8). Mens dette jeg står 
for opbruddet og kreativiteten, repræsenterer jeg-3 dødsbevidstheden, angsten og 
bekymringen for fremtiden (Sorge, med Heideggers begreb) ;jeg-4 er tilpasningsevnen 
og -viljen;jeg-5 sorterer og kasserer indtryk og fornemmelser (jf. 8f. og 13). Senere 
identificeres et jeg-6, der bare ønsker at lægge sig ned og give op (jf. 47). Siden 
optræder der også et jeg-7. Det er allerede fra starten antydet ved spørgsmålene: 
"hvem taler uden for gåseøjnene? Hvem spørger?" (ibid. 9) - og er den ""gæst i 
hovedskallen"" (ibid. 60), som Agnete hører, når hun skriver. 

Jeg-stemmerne fører en livlig dialog. Alle ydre dialoger går ind over kraniekassens 
indre arena, interagerer med Agnetes stemmer og formidles desuden ofte af dem som 
erindrede scener og samtaler. Samtalerne gengiver først og fremmest scener fra et 
ægteskab, op- og nedture i det kærlige, men også problematiske samliv mellem Agnete 
og hendes mand Steffen. Til de indre (tænkte) og ydre (talte) dialoger kommer to 
skriftlige spor. Agnete og Steffen er begge forfattere, som er i gang med et projekt. 
Steffen tager noter til et projekt om Københavns statuer. Og Agnete gør optegnelser 
til en roman om Ludwig II af Bayern, den pragtlystne, ødsle konge, der blev erklæret 
sindssyg (lige som sin bror Otto), afsat fra tronen og siden (i 1886) fundet død 
sammen med den ansvarlige læge Bernhard von Gudden under mystiske omstændig
heder. 

Der er tale om et heterogent stof og mange vidt forskellige fremstillingsformer 
og subgenrer. Der er indre og ydre dialogscener, små berettendefortællinger, nogle 
korte, andre omfattende et længere tidsrum; der er sceniske fremstillinger, som ligefrem 
er manifestationer af små dramatiske former: det groteske orgie med en epileptiker 
på et missionshotel er en artmime, episoden med den afrikanske halvmaske selvsagt 
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