
-- Aage Herniksen og 'Tiskerne" 

Emnet 

Aage Heni^rksens skrifter er fænomener, der som regel fre~iikalder andet 
end ligegyldighed, n2r litteraturfolk bliver kodronteret med den.i. Og det 
sker ikke så sjældent, for p& trods af deres "Andelige" karakter stoder de 
frem med Mzdtslående materiel kraft: hans bager lanceres af landets mest 
effektive reklame- og salgsapparat på det litterære område. Det er fo~hold, 
som vel at mærke ikke skd udsettes for en moralsk kritik, men som det er 
relevant at pege på i forbindelse med en undersagelse af disse tekster 
samfundsmæssige betydning. 

Når man tager i betragtning, at der vitterlig er foregået en del i retning 
af en kritisk bevidstgorelse Mandt dem, der beskæftiger sig med litteratur 
som fag, kan man undre sig over, hvor lidt denne kritiske bevidsthed 
tilsyneladende har omfattet Aage Hemiksen. Den kritiske holdning er 
almindelig, men som regel nojes den med at begrunde sig p% en mistanke 
om karakteren af det, der er p2 færde i teksterne. Analysen er ligeså 
sjælden som den er mskelig (1). Dette forekommer at vzere de specif&ke 
omstændigheder, som det falgende skrives ind L 

Vi starter med nogle principielle overvejelser, som bestemte træk ved 
Aage Henriksens tekster giver anledning til. For ikke alene at tage 
udgangspunkt i det principielle foretages derefter en punktanalyse, hvis 
resultat bliver et ikke-principielt argument for vores videre fremgangsmAde. 

Den består herefter i en analyse af et afgrænset tekstafsnit i Aage 
Henriksens nyeste bog Gotisk tid. Analysen tager sigte på at afdzkke den 
betydningsstrukturering der foregar i teksten og at fastholde den i dens 
samfundsnæssige betydning. Anderledes sagt: vi vil prave najere at 
undersage, hvad det egentlig er Aage Hemiksen siger om de-t emne han 
behandler, in casu Hans Kirks Fiskerne. Der indgår i dette afsnit en mere 
generel karakteristik af tænkningsmodellerne i Aage Henriksens beskrivel- 
se. Det er meningen i dette afsnit at begrzense perspektivet til selve disse 
modeller uden at tage stiliing til i hvor haj grad Aage Henriksens 
beskrivelse af Fiskerne kan siges at være dækkende, 

Overledningen til en undersogelse af dette sporgsmål bliver en udred- 
ning af to centrale problemfelter: monologismen og naturbegrebet. Endelig 
foretager vi en analyse af Fiskerne for på baggrund af den at komme frem 
til en karakteristik af Aage Henriksens beskrivelse, ikke alene hvad angår 
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de implicerede forestillingskomplekser, men ogsa hvad angir dens kvalitet 
som beskrivelse af Fiskerne. 

Som generelt problem i forbindelse med Aage Henriksen står man over for, 
at han ret konsekvent undlader at oplyse om den præcise oprindelse og 
beskaffenhed af det begrebsapparat han anvender. Selv om der tilsyne- 
ladende ikke er tale om et beskrivelsessystem, som er defmabelt og 
sammenhængende (og hvad man ellers i forskellige videnskabsteorier 
opstiller som krav), så aftegner der sig al lige vel^ i hans tekster et 
begrebsapparat, som i forhold til emnet principielt har samme status som 
et 'videnskabeligt' beskrivelsessystem. Forskellen er blot den væsentlige, at 
det involverede begrebskompleks forst lader sig explicitere gennem 
analyse. Derfor er det naturligvis ikke mindre virksomt, snarere tværtimod. 
I hvert fald hvad angår den indoktrinerende effekt i retning af at få folk til 
at tage fat på litteraturen med de samme begreber. Uden nærmere 
undersogelse bliver man simpelt hen ikke klar over, hvad det er man 
"lærer" af denne litteraturbehandling. 

Imidlertid vil det være forkert og vildledende at stirre sig blind på, at 
Aage Henriksen er tilbageholdende med at fremlægge præmisserne og 
betingelserne for sin Litteraturbeskrivelse. Selv om en praxis' forudsætnin- 
ger bliver expliciteret i det omfang de er bevidste, fjerner dette ikke 
nodvendigheden af en ideologikritisk analyse. Den vil blot matte sætte ind 
et andet sted. Om nodvendigheden og den generelle karakter af denne 
kritiske analyse, vil vi her nojes med at henvise til den argumentation, der 
fmder sted i andre tekster (2). 

Der rejser sig et andet problem, som er aktuelt for enhver undersogelse 
af et emne inden for den humanistiske videnskabelighed. For den sags 
skyld er problemet endnu mere generelt. Men ikke mindst i tilfældet Aage 
Henriksen har det karakter af et nodvendigt valg: skal man soge tilbage for 
at efterspore det anvendte begrebsapparat i dets historiske oprindelse, eller 
skal man analysere og kritisere det sådan som .det fungerer i en 
foreliggende sammenhæng. 

En begrebshistorisk undersogelse af Aage Henriksens litterære koncep 
tion vil font  og fremmest stode på den nævnte vanskelighed, at han i h0j 
grad sletter sine spor efter sig. Der er vage henvisninger især til Goethe, 
men derudover synes han tilbojelig til uspecifceret at referere til "en stor 
human tradition" (Kritik 4, p. 84), for at tage en yndet formulering. Det 
bliver så opgaven at afslore præcis hvilke filosofiske og kunstneriske 
forfatterskaber, der indgår i denne tradition, og hviike bidrag de har ydet 
til den henriksenske tænkning. Der er ingen tvivl om, at-man ender i 
1800-taiiets tyske åndshistorie og en herfra udgilende tradition, men det vil 
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