
1

»Introduktion: Subjektivitet og fortælling«

K&K 101 (2006), 7–13

K&K 102



2

K&K 101 (2006)

Redaktion
Jacob Bøggild (Aarhus Universitet), Per Krogh Hansen (Syddansk Uni-
versitet, Kolding)
 

Redaktionspanel
Peter Burke (Emmanuel College, Cambridge), Lise Busk-Jensen, Terry 
Eagleton (University of Manchester), Anker Gemzøe (Aalborg Univer-
sitet), Jørgen Holmgaard (Aalborg Universitet), Fredric Jameson (Duke 
University, North Carolina), Irene Iversen (Universitetet i Oslo), Jørgen 
Dines Johansen (Syddansk Universitet, Odense), Anne-Marie Mai (Syd-
dansk Universitet, Kolding), Søren Schou (Roskilde Universitetscenter), 
Lars-Åke Skalin (Örebro Universitet), Martin Zerlang (Københavns Uni-
versitet).

Redaktionens adresse
Forlaget Medusa, Postboks 1, DK-2840 Holte 

Tlf. 45 42 40 00 – Fax 45 42 41 06
medusa@medusa.dk

Redaktionsmedlemmernes personlige e-mail-adresser:
norjb@hum.au.dk

perkrogh@litcul.sdu.dk



3

»Introduktion: Subjektivitet og fortælling«

K&K 102

Medusa
 



4

K&K 101 (2006)

K&K
Kultur & Klasse. Kritik & Kulturanalyse
Nr. 102
34. årgang nr. 2

Copyright © by Forlaget Medusa

K&K er trykt hos Interpress, Budapest

Printed in Hungary 2006

ISSN 0905-6998
ISBN-10: 87-7332-202-4 (nr. 102) 
ISBN-13: 978-87-7332-202-4 (nr. 102)  
ISBN-10: 87-7332-254-7 (34. årgang)
ISBN-13:978-87-7332-254-3 (34. årgang)

Abonnement for 34. årgang (2 numre)
Alm. abonnement: kr. 275,-
Studenterabonnement: kr. 195,-
Løssalg pr. nummer: Kr.175,-

Abonnement og løssalg i netbutikken www.medusa.dk. Her kan man også 
søge efter enkeltartikler i aktuelle og tidligere numre, ligesom man kan 
købe ældre numre, som endnu ikke er udsolgt. Endelig findes her et stort
antal artikler fra ældre og nyere numre i elektronisk form. Alle endnu ikke 
digitaliserede artikler fra udsolgte numre vil i løbet af 1-2 dage blive gjort 
tilgængelige på www.medusa.dk, hvis man blot sender en mail om det.

Abonnement kan endvidere tegnes i boghandelen eller ved direkte hen-
vendelse til
Forlaget Medusa
Postboks 1
DK-2840 Holte 
Giro 1 07 71 55
Tlf. 45 42 40 00 – Fax 45 42 41 06 
E-mail: medusa@medusa.dk

Forsiden: Oscar Björcks akvarel af Henrik Pontoppidan, i forskellige af-
skygninger. Originalen, der er udført på Skagen 1883, er gengivet øverst 
til venstre.

 

Jørgen
Text Box
E-bog: 978-87-7332-436-3



5

»Introduktion: Subjektivitet og fortælling«

Indhold
Forord 7

Jørgen Holmgaard 
Fortæller og tema. Pontoppidans Mimoser læst igen  10

Jon Helt Haarder 
Grønlande og det moderne gennembruds mand  32

Jacob Bøggild og Jens Henrik Holm
The Constant Gardener 56

Pia-Kamilla Børglum og Pia Tobberup
Tungerækkende tungetaler 74

Søren Frank 
Romanen som vitalistisk form 90

Jakob Stougaard-Nielsen
Tidens rytmik 108

Anmeldelser 129
John Gray: Al Qaeda og hvad det vil sige at være moderne (Mikkel Bolt) 
129 – Kyle Nicholas og Jørgen Riber Christensen (red.): Open Windows. 
Remediation Strategies in Global Film Adaptations (Bodil Marie Stavning 
Thomsen) 135 



6

K&K 101 (2006)



7

»Forord«

K&K 102 (2006), 7–10

Forord
 

Dette nummer af K&K er blandet af en række artikler uden et direkte 
fælles tema. Dog er det interessant – uden at være planlagt – at de fire
første artikler, der behandler tekster fra dansk litteratur, alle har udsigel-
ses- og fortællerforhold meget højt på deres dagsorden. Her ligger måske 
en pointe.

Derudover starter nummeret med en duo af artikler med fælles emne: 
Henrik Pontoppidan. I 2007 vil det være 150 år siden digteren blev født, 
og man kan lade det være en optakt hertil, at nummeret indleder med to 
artikler om den store danske realist. Begge artikler udspringer af oplæg 
holdt i Henrik Pontoppidan Selskabet, som arbejder for at vedligeholde 
og styrke interessen for forfatterskabet. Der har været lidt stille om det i 
en del år, men det kan bestemt stadig tåle at blive studeret. De to artikler 
søger at vise, at det også i detaljerne indeholder aspekter af både littera-
turteoretisk og bredere litteraturhistorisk karakter.

I den første artikel analyserer Jørgen Holmgaard Pontoppidans roman 
Mimoser fra 1886. Romanen, der udkom tæt på den såkaldte ‘sædelig-
hedsfejde’, udløste allerede ved udgivelsen meget forskellige meninger 
om, hvordan den skulle opfattes. Det er en af de Pontoppidan-tekster, 
der virkelig har levet op til det ry for ‘tvesyn’, som man i den ældre lit-
teraturkritik ofte brugte til at et karakterisere et grundtræk ved forfat-
terskabet. Artiklens synspunkt er, at læserens uvished om meningen med 
romanen helt præcist er knyttet til en særlig, dækket form for udsigelse, 
som Pontoppidan udvikler i midten af 1880’erne. Forholdet mellem den 
implicitte fortæller og det fortalte er dækket til på en sådan måde, at en 
række skiftende synsvinkler på de samme personer og handlinger kan an-
lægges med næsten umærkelige overgange. Til gengæld er tematikken og 
for så vidt også forløbet præget at stor stabilitet og er tæt forbundet med 
forfatterskabets videre udvikling. Artiklen perspektiverer afslutningsvis til 
Pontoppidans generelle anvendelse af implicitte og explicitte fortællere. 

Jon Helt Haarders artikel har to dele og handler henholdsvis om Dr. 
Nathan-karakteren i Pontoppidans Lykke-Per og om den lille roman Is-
bjørnen (1887). I forbindelse med den første del diskuterer artiklen den 
biografiske problematik i litteraturanalysen. De to deles samlende pointe,
der ligger på linie med den foregående artikels, sammenfattes af Haarder 
således: »Den pontoppidanske tekst er kun tilsyneladende en myndigt 
centralperspektivisk prosa, hvor én fortæller så nogenlunde fastholder 
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ét synspunkt på forhold uden for teksten. ... Ved nærmere eftersyn er 
teksterne (...) diskursmontager snarere end noget der skal opfattes som 
udtryk for en fortællerstemme hvis røst og synspunkter kan sammenlignes 
med den empiriske forfatters.«

En udsigelsesmæssig ustabilitet, som ikke er uden lighed med den, 
som de to første artikler indkredser hos Pontoppidan, finder den tredje
artikel – af Jacob Bøggild og Jens Henrik Holm – i H.C. Andersens fortæl-
ling »Gartneren og Herskabet«. Den er mere ustabil i sin ironi, end det 
umiddelbart ser ud til, og den har heller ikke den bitterhed bag ironien, 
som flere tidligere analyser har gjort gældende. Den ustabile ironi ligger
imidlertid ikke hos fortælleren på nogen direkte måde, den beror ikke på, 
hvad der fortælles, men hvad der ikke fortælles. Efter en Hegel-inspire-
ret læsning af klasserelationerne i teksten, diskuterer artiklen afsluttende 
stormen, det revolutionært omvæltende uvejr, som figur hos Andersen og
argumenterer for, at det ikke skal opfattes i politisk betydning, men som 
billede på litteraturens evne til hele tiden at holde betydningen flydende,
åben for fortolkning. 

Da Ursula Andkjær Olsen i 2000 udgav Lulus sange og taler var mod-
tagelsen overvejende positiv. Men dagbladskritikerne var meget tilbage-
holdende med at give mere forpligtende bud på, hvor denne umiddelbart 
fragmentagtige tekstsamlings indre sammenhæng egentlig befandt sig. 
Pia-Kamilla Børglums og Pia Tobberups artikel fremanalyserer et mønster 
af tværgående tematiske sammenhæng i bogen. De omfatter ikke kun 
værkets meget disparate teksttyper, der spænder fra det filofiske essay til de
helt personlige bekendelser, men også den meget specielle udsigelsesstruk-
tur. Der er ikke noget samlende lyrisk subjekt, men en mangfoldighed af 
forskelligt navngivne ‘udsigere’, som dog har viser sig at have  en række 
tematisk og lydligt funderede relationer indbyrdes. Artiklen perspektiverer 
afsluttende til beslægtede digtere i periodens danske lyrik.

Søren Franks artikel om romanen som ‘vitalistisk form’ tager udgangs-
punkt i Walter Benjamins synspunkt om, at med romanens opståen i 
moderne tid, indvarsledes samtidig ‘fortællerens død’, forstået som mu-
ligheden for at gennem fortællingen at formidle sand direkte handlings-
rettet viden, ‘erfaring’. Artiklens synspunkt er, at der også i den moderne 
roman kan fortælles, men at den viden, der formidles, i stedet er en viden 
om uvisheden, om kompleksitet, foreløbighed. Og det er »en fortæl-
leform i nye gevandter og fortællere med nye teknikker«. Romanen er 
grundlæggende forbundet med hjemløshed., hedder det med reference 
til bl.a. Lukács’ Romanens teori. Efterfølgende inddrager artiklen Gilles 
Deleuzes begrebsneologisme ‘effondement’ til at betegne dobbeltheden 
af »formalistisk artikulation« og »vitalistisk tilblivelse« i litteraturen, en 
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grundlæggende ubalance, der betegnes ‘vitalistisk form’. Også Nietzsches 
radikale perspektivisme er relevant, men det er Deleuzes’ term »rhizome« 
– det linie-, ikke punktformede netværk uden begyndelses- eller slutpunkt 
– der leder over til en analyse af Rushdies roman The Ground Beneath 
Her Feet. Romanen betegnes som ‘rhizomatisk’, og dens ‘hovedmetafor’ 
er ‘jordskælvet’, der beskriver en verden, som grundlæggende er ustabil. 
Dette påvises i romanens udsagn, men kan også følges i dens egen stadige 
rammenedbrydning: »udsigelsesteknikken supplerer det udsagte niveaus 
fokus på formens tilblivelse og det processuelle«.

Jakob Stougaard-Nielsens artikel, der slutter nummeret, behandler Wil-
liam Carlos Williams’ særegne prosodi og poetik som den kommer til 
udtryk i essayet »Speech Rhythm« (1913) og i eksperimenter med den 
lyriske form han selv gav betegnelsen »den variable fod« i »det triadiske 
vers«. Denne metrik betragtes i artiklen både som et bud på en typo-
grafisk styret lyrik, som afløser for det frie vers, og en større figur, hvor
metrikken giver form til et amerikansk idiom, en lyrisk stemme, livets og 
kroppens rytmik og temporalitet. Williams’ moderne poetik præsenterer 
en sammenflydning af skematik og trope, af prosodi og antropologi, og
præsenteres her som beslægtet med Ezra Pound, George Antheil, Albert 
Einstein og Michel Serres’ kunstneriske og videnskabelige abstraktioner 
af tiden. Williams’ poetik tilbyder et nyt versemål til en ny ‘tid’.

Nummeret rundes som vanligt af med en anmeldelsessektion.

Red.
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Jørgen Holmgaard   

Narration and thematics. Pontoppidan’s Mimoser read 
once again

English Summary
In Danish literary criticism Pontoppidan’s short novel Mimoser (1886) 
has maintained a reputation for being an enigmatic piece of fiction.
What is it really about, and what is its point in the end? This paper 
approaches the text by close-reading the oblique, changing relation-
ships between the implied narrator, the characters he presents, and the 
grim story he tells about how their life projects are ruined. In contrast 
to the elusive enunciation of the text, its thematic structure is very 
stable, however. The ‘vertical’ relationships between parents and their 
children persistently dominate the grown-up children’s wishes and 
futile attempts to form permanent ‘horizontal’ matrimonial relation-
ships. Especially the dominance of the mother in relation to the son 
is decisive for the outcome of these conflicts. Eventually, the paper
sketches what happens to the way Pontoppidan narrates in his long, 
monumental novels later on.

Jørgen Holmgaard
Professor, dr.phil., Aalborg Universitet
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Jørgen Holmgaard

Fortæller og tema. Pontop-
pidans Mimoser læst igen1

Som litterat lever man i den tilstand af frihed – måske også tomhed – at 
det man skriver, sjældent synes at indebære de store konsekvenser, hver-
ken for en selv eller for andre. Ikke mindst nu, hvor så meget andet end 
litteratur optager sindene, skal man være glad, hvis nogen i det hele taget 
reagerer på, hvad en litterat finder på at skrive. Anstød giver det kun i få
tilfælde anledning til. 

Sådan har det ikke altid været. Det fik jeg så sent som i begyndelsen
af 1970’erne selv anledning til at erfare, da jeg for nu ca. 35 år siden 
udgav den analyse af Henrik Pontoppidans Lykke-Per, der i bogform fik
titlen Dødens gilding.2 Dagsordenen i denne analyse var at forsøge en 
systematisk beskrivelse af tematik og forløb i den store og stofrige roman 
uden psykologisk indlevende at digte med på hovedpersonens karakter og 
bane, som drejede det sig om en skæbne fra det virkelige liv. Inspirationen 
til denne tekstfokuserede tilgang var, som mange vil vide, den franske 
strukturalisme, der dengang optog det litteraturvidenskabelige miljø, jeg 
befandt mig i, og som også personligt blev min store øjenåbner i de år. 

Meget i den tids litteraturvidenskabelige debatter handlede naturligt 
nok om generelle principper for, hvad man burde og kunne gøre ved 
litterære tekster, der da også via punktnedslag blev inddraget som ek-
sempelmateriale, når teoretiske pointer skulle konkretiseres. Men nykri-
tikkens forpligtethed på den indgående analyse af den enkelte tekst som 
et afsluttet hele lå ikke umiddelbart i de strukturalistiske kort, og når 
nykritikken læste nært og værkorienteret var det traditionelt lyriske tek-
ster af overskuelig længde, man læste, ikke store prosatekster af realistisk 
karakter. Mit livtag med Lykke-Per var således i udgangspunktet ladet med 
en lille håndfuld teoretiske dagsordenspunkter. Når det blev Lykke-Per, 
som skulle lægge ryg til forsøget på at komme igennem dem, skyldtes det 
ud over nogle almindelige tilfældigheder den omstændighed, at Pontop-
pidan-værket af de romaner, jeg kendte og havde præsent, forekom mig 
at være den, der bedst kunne overleve mikroskopien uden at miste fasci-
nationskraften. Det var en bog, der var anstrengelserne værd. Der opduk-
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kede da heller ikke i selve analysen et eneste negativt eller kritisk ord om 
teksten og dens æstetiske kvaliteter endsige om forfatteren. 

Men da jeg heldigt fik chancen for at publicere analysen i form af
en lille bog, passerede den tanke forbi, at den som værkmonografi nok
manglede et håndtag, som de læsere, der ikke var direkte teoretisk infor-
merede og interesserede, i første omgang kunne gribe fat i. Hvad kunne 
der gøres ved det? Analysen skulle ikke ændres eller omskrives, det stod 
ikke til diskussion. Den var jo i sig selv gyldig og holdbar, forekom det. 
Men man kunne jo godt – uden om den teoretiske dagsorden – trække 
en tråd fra analysens konkrete resultat over til tilværelsens og teksternes 
politisk-ideologiske dimensioner, som netop i 1970-71 i stigende grad 
optog ikke mindst studerende og yngre akademikere og i høj grad også 
litteraturvidenskabsmiljøet. Mere målrettet kunne man jo give analysen 
en bredere relevans end den teoretiske ved at stille spørgsmål så som: 
Hvilken holdning til de sociale og psykologiske problemer, vi som men-
nesker kæmper med, ligger der egentlig i den radikale tilbagetrækning fra 
verden, som romanen – med fortællerens underliggende sympati, eller i 
hvert fald forståelse – anviser som den eksistentielt rigtige/nødvendige 
udvej for Lykke-Per? Hvilken type af handlingsforslag udgår der herfra 
til de læsere, der gennem romanens stærke gestaltning af et enkeltindivid 
i mødet med en moderne social omverden er kommet til at leve sig ind i 
hovedpersonens situation? Det var i det ultrakorte svar på disse spørgsmål, 
som tiden var mere end moden med, at ordet ‘reaktionær’ kom op på 
bogens sidste side. 

Havde jeg været bekymret for, at den ikke-teoretiske læser kunne 
mangle et håndtag til bogen, viste det sig snart, at problemet med ét 
ord var blevet løst. Analysen blev på grund af det famøse ord nemlig i 
den litterære offfentlighed simpelt hen ‘bogen, der anklagede Pontop-
pidan for at være reaktionær’. Og det var for mange rigeligt med håndtag 
– ikke til at åbne den, men til at smide den i papirkurven. Pontoppidan 
var – og er – nemlig i høj grad et forfatterskab, der traditionsmæssigt er 
indkapslet i holdninger. »Hold Galden flydende ... « var det imperativ,
som mange meget stærkt mente var forfatterskabets altgennemsyrende 
budskab til sin læser. Man hæftede sig i den forbindelse ikke altid ved, at 
opfordringen ikke kom direkte fra forfatteren, men var ord lagt i munden 
på den til sidst halvgale fiktionsfigur Jørgen Hallager i fortællingen »Nat-
tevagt«. Forfatterskabet var pr. forudvedtaget definition samfundskritisk
og radikalt. Da få andre i den kanoniske danske litteratur tilnærmelsesvis 
kunne udfylde rollen som fyrtårn og emblem for efterslægtens progres-
sivt sindede, var spørgsmålet for så vidt slet ikke til diskussion. At rejse 
anfægtende tvivl om karakteren af de implicitte holdninger og handlings-
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anvisninger i forfatterskabet forekom for mange lige så meningsløst som 
at sætte spørgsmålstegn ved, om Herman Bang var impressionist eller 
Andersen eventyrdigter. 

I årene umiddelbart efter denne begyndelse fik jeg flere lejligheder til
at præsentere en mere nuanceret og en historisk præciseret opfattelse af 
Pontoppidan brydningsfulde bearbejdning af sine og sin tids problemer 
end de få ord, jeg med ungdommelig ubekymrethed nedfældede i sid-
ste ombæring, inden forlaget overtog manuskriptet til Dødens Gilding.3 
Men konsekvensen af mit gamle forsøg på at præsentere en teoretisk bog 
med en brugervenlig appel, der dengang forekom aktuel, viste sig meget 
langtlevende. Og når jeg nu igen henvender mig til en kreds af dedikerede 
Pontoppidan-læsere, er det med en smule uvis fornemmelse af, i hvilket 
omfang fortidens ekkoer endnu kan høres. Jeg regner dog ikke med, at 
det kommer sagen til skade − så meget mere som jeg i denne forbindelse 
bl.a. vil beskæftige mig med nogle sider af Pontoppidans forfatterskab, 
hvorpå det famøse ord vanskeligt vil kunne hæftes. 

Pontoppidans fortælleteknik bliver, som den udvikler sig i hans tekster 
i 1880’erne, yderst avanceret i en dansk litterær sammenhæng, samtidig 
med at den parallelt med en række beslægtede eksperimenter og foran-
dringer internationalt i den europæiske prosalitteratur bevæger sig ind 
i et ofte svært gennemskueligt, dækket forhold mellem fortæller og det 
fortalte.4 Et godt stykke ind i det 20. århundrede bliver denne fortælle-
teknik rammesættende for, hvordan man i prosafiktionens sprog beretter,
hvis ikke man direkte vil bryde overtværs med den tradition og teknik, 
som man med et enkelt, men i virkeligheden vanskeligt definerbart ord
kalder realisme.5 Dette brud kommer da også, og må komme. Men i den 
på mange måder forsigtige danske litteratur kan man hævde, at de teknik-
ker, som Pontoppidan i 1880’erne får udviklet og etableret så stærkt, at de 
for prosalitteraturens vedkommende får selvfølgelighedens karakter, først 
bliver alvorligt anfægtede i 1950’ernes eksperimenter og den fornyelse, 
der flød derfra.6 I dette hvad man kan kalde litterærhistoriske perspektiv 
er Mimoser efter min mening en af de ubetinget interessanteste Pontop-
pidan-tekster. Ikke måske på trods af, men netop på grund af, at det er 
en tekst, der i en række henseender umiddelbart forekommer mere uegal, 
flerstemmig eller, om man vil, som værk betragtet ufærdig, end vi møder
det før og siden.

Fortælleren og det fortalte

Lad os starte med at se nærmere på den lille romans første linier og sider. 
Tekstens fortæller er en implicit fortæller, d.v.s. instansen bag det skrevne 
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er ikke markeret med et udtrykkeligt førstepersons pronomen. Han/den 
starter med panoramisk, men ultrakort og i en knap faktuel stil − uden 
markeringer eller vurderinger − at præsentere informationer om person, 
tid og sted. Det foregår i en den traditionelle præteritumsform, der først 
og fremmest markerer fiktionaliteten. Men allerede to linier fremme og
endnu i den samme helsætning glider den skjulte fortæller via et elegant 
skift til pluskvamperfektum over i en dækket direkte tale-gengivelse af 
apotekerens erklærede beslutning om at trække sig tilbage til ensomhe-
den og naturen sammen med sine to unge døtre. Ordene er allerede her 
blevet Bybergs og det sidste lille skridt til en rent scenisk fremstilling sker 
ved det snart påfølgende skift til direkte tale. »Som De ved mine Herrer 
...« lader fortælleren ham intonere uden at blande sig med forbehold el-
ler beskrivelser, der kan forstyrre læserens direkte møde med, hvad denne 
vigtige persona dramatis har at berette om sig selv og sine livsplaner. Kun 
ledsager han den direkte tales inquit med en kort beskrivende tilføjelse, 
der supplerer talen med et visuelt snapshot af taleren: »idet han højtidelig 
førte Haanden op til sine Guldbriller og derpaa stak den ind paa Brystet 
bag sin broderede Silkevest« (p. 81).7

Men skønt fortælleren er skjult og med det samme efter et minimum 
af startoplysninger zoomer ind på en scene, skønt han tilsyneladende 
udsletter sig selv i den dækkede direkte tale og kun foretager et tilløb 
til beskrivelse, inden ordet fuldt overlades til den talende fiktionsperson
– ja, så lykkes det i løbet af tekstens ti første linier at få etableret ro-
manens vigtigste personkonstellation, romanens centrale tematiske dele 
– far-døtre-relationen – og sammenvævet hermed hovedlinierne i en na-
turtematik. Allerede indledningsordenes navngivning – BY-berg – leverer 
for den opmærksomme land vs. by-modsætningen. Opmærksomheden 
skærpes snart igen, da vi hører, at det er en apoteker – den professionelle 
leverandør af kunstige remedier – der med officiel højtidsfuldhed og til
et større publikum forkynder sit farvel til det sociale liv i civilisationen og 
sin vielse til ensomheden sammen med døtrene i en fjern og afsides natur. 
Og da »den lille Mand« med guldbrillerne i sirligt akademiske vendinger 
beskriver sin kærlighed til »vore Urfædres mandige Idrætter«, mens han 
stiller sig i napoleonsk positur med sin givetvis velplejede apotekerhånd 
skjult inde i den »broderede Silkevest«, drejes naturtematikken ind på 
dens menneskelige afdeling, biologisk og historisk. På én gang satirisk 
skarpt og med dertil hørende værdimarkeringer, og samtidig så dækket 
og underfundigt, at mange læsere sikkert ikke bemærker det, men kun 
tager det ind, får fortælleren allerede i begyndelseslinierne præsenteret 
en tematik, hvis kompleksitet først gradvis bliver rullet ud, men som i et 
præcist anslag allerede ligger her.  




