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1. Indledning Den beskrivelse, der her ~il~blive!~ivetlaf"~-P'~ afviger p2 
væsentlige punkter fra de eksisterende beskrivelser, som litteraturforsknin- 
gen har præsteret. Den g0r det ved at pavise, dels at værkets "forkyndelse" 
ikke er det pæne individualismebudskab, man normalt finder frem, dels at 
det individualismebudskab, der vitterlig er tale om, fungerer ideologisk p2 
en made, som aldrig bliver expliciteret. 

2. Konstitutionel model. Til dette formal har det vist sig fordelagtigt at 
opstille en tilgrundliggende model over de stmrelser, som beskrivelsen vil 
benytte sig af og som for så vidt betragtes som dem, der opereres med i 
værket. Det basale princip i denne model er en forestilling om, at der i 
værket er noget, der vurderes positivt, og noget der vurderes negativt. 
Denne overordentlig enkle forestilling, som d e  'LPy-beskrivere tilsynela- 
dende er enige om, mister sin enkelhed, så snart man skal finde ud af, hvad 
der er positivt, og hvad der er negativt. Den almindelige fremfærd i 
forbindelse med 'L-P' er at tage fat i heltens dagbogsnotater i sidste kapitel 
og derudaf drage og formulere forskellige mere eller mindre generelle 
leveregler, som derefter kaldes romanens budskab eller forkyndelse. Det er 
der p& sin vis heller ikke noget forkert i, idet man herved har taget hensyn 
til to væsentlige forhold: dels det generelle, at slutningen i et konstrueret 
forlab som en roman normalt har en særlig betydning; dels det specifikke, 
at 'L-P' ikke mindst i sidste kapitel tenderer til at være en utilslmet 
debatbog om livsanskuelser. Den forst5else af værket, man derved kommer 
frem til, forekommer imidlertid utilfredsstillende ved enhver nærmere 
betragtning, idet den afsluttende forkyndelse ikke p5 nogen særlig 

1) ' L P  står for vaxket, L P  for romanpersonen. Anvendt udgave: H. P.: Lykke-Per, 
(1-2). Gyldendals Bibliotek 1964. 
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overbevisende måde lader sig projicere tilbage pa de foregående 600-700 
sider. Der forbliver en fornemmelse af, at der er forskellige ting, der ikke 
passer. For at komme ud over desorienteringen eller forsimplingens 
klarhed - alt efter hvad man har valgt - er det nadvendigt at finde andre 
end den nævnte vej til at fastsla det positivt hhv. negativt vurderede. Man 
kunne saledes forestille sig, at de ting, som L-P successivt forholder sig til 
inden han når frem til lykken, har en eller anden betydningsbærende 
sammenhæng, som ville kunne uddybe eller måske anfægte den åbenlyse 
forkyndelse. Ligeledes kunne valoriseringen (den manifesterede vurdering) 
af de avrige personer tænkes at bidrage ret væsentligt til forståelsen af, 
hvad der alt i alt er sagen. Og endelig er der den mulighed, at der i 
metaforikken kunne afslare sig en struktur af betydning for og i 
sammenhæng med de 0vrige modsætninger mellem det positive og 
negative. For at kunne se disse forskellige forhold i deres sammenhzeng 
med hinanden er det uomgængeligt at kunne referere til en fælles ramme; 
en &dan har man i den nævnte tilgrundliggende, den konstitutionelle, 
model. Hvordan den skal se ud, er ikke umiddelbart givet, men farst muligt 
at sige efter pravekorsel af forskellige forelabige modeller. P% den made 
kan man bl.a. afprove muligheden af at anlægge en betragtning, der ikke er 
rent binær, d.vs. ikke deler det hele op i to dele. Det resultat, jeg er 
kommet til, fastholder fundamentalt set todelingen, selv om den ene af 
siderne igen er delt op i to, sådan at modellen i en vis forstand er tredelt. 
Den ser ud som vist næste side. 

'Liv' er en totalisering af det positive, 'dad' af det negative. Farstnævn- 
te er således synonymt med "lykken", hvilket antyder, at hverken 'liv' 
eller 'dad' umiddelbart skal kobles sammen med de res~ektive bioloeiske 
tilstande, men skal forstås i en metaforisk betydning, der ogsa er hyppig i 
dagligsproget. Den farste specifikation af den i sig selv lidet sigende 'liv 
vs(versus)dad'-opposition er tilknytningen af 'natur vs kultur'. Den 
nærmere beskaffenhed af de to komplekser, som hermed er etableret, 
fremgar af de derpa falgende oppositioner, hvoraf de t o  farste beskriver 
individets sociale relationer. 'Isolation' er det optimale fravær af disse, og i 
et irnplikationsforhold hertil falger 'frihed'. Det skal forstas sådan, at man 
farst kan blive 'fri', nar man har 'isoleret' sig fra de interpersonelle 
relationer i hajst mulig grad. Disse er netop på deres side konstituerende 
for 'kulturen', og det er de tilsvarende på to måder: i form af 'integration' 
og i et lignende implikationsforhold hertil 'bundethed'. Hvis man er 
'integreret' i de interpersonelle relationer, d.v.s. medlem af en eller anden 
form for kollektivitet, er man også 'bundet'. Nu kan man være 'integreret' 
på forskellig vis: man kan være 'tilpasset' og "hjemme" i gruppen, eller 
man kan være '&eneret', fale sig fremmed i forhold til den, selv om man 
altså er 'integreret', har kontakt med og er afhængig af den. Med 
'integrationen' falger, at man enten 'dominerer' eller 'bliver domineret'; 
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