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Livet som forbillede I 

Om den selvbiografiske fortælling 

Livet som snegl 

Del III af Peter Seebergs novellesamling Om,fiorten dage (1981) skildrer livet 
i en jysk stationsby november 1927. Det er ikke lutter lagkage. Småligt nag, 
social kontrol og forkrøblede Ønsker er temaeme i 10 historier om mere eller 
mindre mislykkede eksistenser. Den 1 1. og sidste skiller sig ud ved sin livsbe- 
kræftende eufori. På blot to sider gengiver Seeberg et helt liv. Det er liflig læs- 
ning, og samtidig viser novellen enkelt og effektivt, hvordan en livshistorie 
kan skrues sammen. Den kaster lys over fortællinger, der har livet som forbil- 
lede. Blandt dem er selvbiografien. Seebergs fabel er som den klassiske selv- 
biografi en identifikation af et individ. 

Historiens hovedperson er derimod usædvanlig. Det er en snegl. Den har alt 
det, menneskene mangler. Hæmmet er den ikke, heller ikke slimet og ulækker. 
Seebergs snegl er en strunk epikuræer med en formidabel evne til at give sig 
hen i nu’et. Den er ude på eventyr, og den sØger det i ekstremer »sprængfyldte 
af galskab«. Nogen ulykkelig bevidsthed har den ikke, ingen indestængte op- 
ror, konflikter eller store savn. Tværtimod virker den påfaldende veltilpas. 
»Fremtiden syntes overflØdig«, hedder det til sidst. Den poetiske snegl kan 
trygt trække sig ind i sit hus. Den har åbnet sig for verden, og verden har åbnet 
sig for den. 

Fablen får os til at ligne sære snegle. Mottoet kunne være Dylans »If dogs 
run free, then why not we?« Vores forsagelse af det, der giver livet kulor, den 
sarte sØdme og den dunkende gejlhed, varmen og vemodet, er bizar. Men 
sneglen ligner også os. De myter og matricer, Seeberg bruger til at fremstille 
livet som snegl, genkender vi fra de genrer, der fortæller om menneskelivet. 
Forskydningen giver gamle klicheer nyt liv: »Intet var i sandhed umuligt for 
en snegla. 

»Biografi af en snegl« handler om et helt liv. Det skanderes i faser, det er 
en af de måder, hvorpå tiden gores menneskelig og meningsfuld. Sneglen for- 
lader sin mor og glider ud i verden. Den er en opdagelsesrejsende og en erob- 
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