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Indledning 

60ernes danske litteratur er efterhånden blevet godt belyst på en 
række vigtige områder. Allerede i 1967 udkom Thomas Breds- 
dorffc ,,Sære fortællere", der præsenterede ni af periodens mar- 
kaliteste forfatterskaber, og siden da er der kommet en jævn 
strnm af oversigtsværker og monografier af bl. a. Torben Bro- 
strmn, Steffen Hejlslcov Larsen, Ebbe Smderriic og Hugo Hm- 
lych Karlsen. 

Synspunkterne har vzret meget divergerende i disse værker, 
der spænder fra nykritisk analyse til diverse former for ideologi- 
kritik på et mere eller mindrc udarbejdet socialhistorisk grund- 
lag. Men fzlles for dem er, at de overvejende liar beskzftiget sig 
med de dele af 60ernes og 70ernes litteratur, der udgnres af 
~nodernismeii i dens forskellige skikkelser. Ud fra disse bager at 
dnmme kunne man få det indtryk, at modernismen(s anden og 
tredie fase), altså traditionen fra Villy S~relzsen og Peter See- 
berg frem til den ,,skrift-bevidste" litteratur omkring 70, har 
været den altdominerende tendens gennem de sidste 15 år. At 
perioden udelukkende tegnes af en hfljtstiliseret litteratur, der 
vel rummer interne brud og opg~r ,  men alligevel bcvzger sig 
inden for en modernistisk hovedstrnm. 

Et aktuelt eksempel på denne opfattelse finder man i indled- 
ningen til ,,Antologi af nordisk litteratur", bd. 11, der omfatter 
perioden 1960-73. Bortset fra en kort, afsluttende omtale af de 
sencstc års arbejderlitteratur overlader den næsten hele den lit- 
terære valplads til interne modernisme-opg~r mellem de ,,sære 
fortællere og ,,skrift-poeterne", der hver især får lov at okku- 
pere, Iivad dcr er af niarkante positioner i lnbet af disse 13 år. 
Den såkaldte ny-realisine afhandles derimod på ti stakkede halv- 
linjer, anbragt som et vedhæng til omtalen af Vagn Steens og 
Charlotte Straizdganrds ,,nyenkle" poesi (s. 38). 

Når jeg i denne bog vil forsage at råde bod på disse mangler 
ved at beskrive de realistiske og dokumentariske tendenser i de 
cidsle 15 irs dailske litteratur, sker det ikke i nogen hnjere ,,ret- 
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færdigheds" tjeneste. Hensigten er ikke at  retfærdiggare den ene 
eller den anden form for litteratur. Hensigten er at vise, hvor- 
ledes litteraturen opianger og bearbejder nogle vigtige social- 
historiske og -psykologiske forhold i perioden. Som materiale 
hertil forekommer disse realistiske tendenser mig at være fuldt- 
ud lige så givende som de modernistiske, så meget niere som de 
har haft en betydelig gennemslagskraft i den litterære offentlig 
hed (omend altså ikke i dens historieskrivning). 

Bogen skal altså ikke forstis som en æresredning eller lig- 
nende -  de^ bliver man i ~ v r i g t  nok hurtigt klar over ved læs- 
ningen af de konltrcte analyser nedenfor. Og den sigter ikke 
mod nogen håndbogsmæssig udt0mning af emnet; en utvivl- 
somt langt mere omfattende dzkning vil blive givet, når Hans 
Herte1 i efteråret 1976 offentliggar en genneinredigeret udgave af 
siile anmeldelser (primært fra ,,Informatioii") af danske reali- 
ster. 

De konkrete v ~ r k c r  er inddraget i belysningen af bestemte 
problematikker, som strnkti~rerer fremstillingen. Det har haft til 
falge, at forfatterskaber, som kun har ringe tilknyming til de 
valgte problematikker, enten er perifert behandlet (det gælder 
Tage Slcou-Hansen og Poul 0 r z ~ 1 n )  eller helt udeladt (f. eks. 
Helzning Ipselz, Hans Lyngby  ]epsen). Og det betyder endvidere, 
at  behandlingen af visse forfatteiskaber er bredt ud over klere 
sammenhænge, alt efter hvilke problematikker de enkelte tek- 
ster er egnet til at belyse. Fordelen ved denne fremstillingsform 
skulle være, at vigtige forbindelseslinjer mellem de enkelte for- 
fattere træder klarere frem end ved en traditionel disposition 
eftcr forfatterfigurer. 

Hensigten med bogen er som angivet at se litteraturen i en 
socialhistorisk og socia1psykologisk sammenhæng. Den bygger 
derfor på nogle teoridannelser om begge områder, som til en vis 
grad er direkte tematiseret i fremstillingen. Her må man dog 
skeliie mellem helt fundamentale teorier som den marx'ske kritik 
af den politiske ~konomi  og den freudianske driftslære, der er 
bogens udgangspunkter, men ikke gjort til genstand for selv- 
stændig udarbejdelse - det er alligevel sket så mange steder de 
senere i r .  Og så en række afledte, mere specifikke teorier om 
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nutidige forhold. Om ,,velfzrdsstaten" - hvis opkomst i Dan- 
mark omkring 60 sntter afgrensningen bagud - og om karak- 
teristiske ændringer i socialkarakteren i vores type samfund. Det 
er disse sidste teorier, der direkte diskuteres i relation til littera- 
turen; de er endnu hverken så klare eller konsistente, at man 
kan betragte dem som tilnærmelsesvist ,,færdigen, men de er 
cftcr mit skcaii uomgæng~lige, hvis man vil forsnge at pejle sig 
ind på de specifikke samfunds- og socialiseringsrn~ssige betin- 
gelser for litteraturproduktionen i 60ernes og 70ernes Danmark. 
Hvis man vil forstå, hvorfor f. eks. sådan noget som ny-realis- 
men overhovedet duklier op, eller hvorfor de seneste år har VE- 

ret præget af ,,nostalgiske" eller ,,selvafslmrende" tendenser i 
litteraturen, må man vælge ét af to: enten at henvise til de kul- 
turelle modeluners tilfaddighed, eller at s0ge det begrundet i 
mere substantielle forhold som de ændrede livsvilkår for store 
dele af befolkningen, forfatternes andrede placering på marke- 
det, de be~idsthedsmassi~e omstruktureringer under nye socia- 
liseringsbetingelser, de politiske og nkonomiske kriser efter 
1970, etc. 

Det er den sidste mulighed, der her er valgt - med hvad den 
indebærer af risiko for inkonsistriiser i oparbejdning af teorier, 
perspelitivforvridninger, etc. Bogen scager at gnre realismen ,,for- 
staelig". Men ikke som en szrskilt litteraturform, skarpt af- 
gr~nsel ig  i forhold til den sdmtidige modernisme eller anden 
litteratur; det er ikke opstillingen af et genrebegrcb, der er for- 
målet. Bogen indeliolder rundtom spredte henvisninger til ikke- 
realistiske forfatterskaber som f. eks. Peter Seebergs, men de 
tjener lige så ofte til at vise paralleller i konceptionen som kon- 
traster. 

Rigtignok antydes det, at Seeberg og visse andre modernister 
bearbejder et problemstof, der har rndder tilbage i den umiddel- 
bare efterkrigslid, Inens f .  eks. ny-realisterne mere direkte for- 
holder sig til velf~rdsstatens problerncr. Men det påvises også, 
at de rationalitetsformer, der udfoldes, ofte går helt på tvzrc af 
formskellene, således at eksempelvis en bredt malende doku- 
mcntarist soin Thorkild Hansen og en knapt formuleret moder- 
iiist som Seeberg stort set har tcrnatik tilfælles - og begge meget 
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lidt at grare med den dokumentarisme og modernisme der er 
skrevet på denne side af 1970. 

Realismen præsenteres altså ikke som en særskilt kategori, 
men som en rzeltke udtryksformer på linje med så mange andre 
og tematisk flerdimensional. Det er utvivlsomt muligt at op- 
stille et genrebegreb for periodens realisme, det er blot andre 
ting end genrekriterier, der har haft min interesse - og jeg ville 
i hvert fald ikke kunne fure en sådan diskussion uden at  komme 
ud i en række uinteressante etikette-spurgsmål om enkeltv~rkers 
ret til at blive kaldt ,,realistisken; de ville vsre uden perspektiv 
for bogens hoveddiskussion. 

Det realismebegreb, der anvendes her, er hverken systcmatisk 
eller normativt; det er identisk med periodens eget intuitive - 
livad man har kaldt realistisk (og dokumentarisk) litteratur ud- 
g0r undersragelsesomr~det. Bogens realismefremstilling forholder 
sig dermed indifferent til århundredets store diskussioner om 
realicmebegrebets rette anvendelse, f. eks. traditionerne fra Brechf 
og Lukács (sknnt Lukács' afhandliiig om den historiske roman 
spiller en vigtig rolle i et af bogens afsnit). Denne afvisning 
skal ikke forstås som en afvisning af relevante synspunkter hos 
Brecht og Lultács, de bruges blot ikke til en normativ begrebs- 
fastlæggelse. Hvorvidt den danske realisme er handlingsanvi- 
sende og toralitetsfremstillende er sp~rgsmål, der konkret tages 
op i dc enkelte analyser og i de strarre opsummeringer - disse 
diskussioner har blot ikke til formål at afdisputere visse værker 
deres iealisme-etikette, men derimod nok deres muligheder for 
at formidle indsigt i virkelige forhold. Bogen forholder sig apn- 
tisk til navne-tvister, men engageret til spurgsmålet om, hvad 
det er for en bevidsthed, disse v ~ r k e r  formidler. Diskussionen 
om Anders Bodelsens forfatterskab er således i sig selv kritisk 
nok - jeg har ikke set nogen grund til at sætte trumf ved 
emfatisk at erklære, at han ikke er ,,realistn. 

De værker, der behandles, ligger altså inden for det område, 
man i perioden har opfattet som realistisk (eller dokumentarisk) 
litteratur. For nu forsugsvis at indkredse, hvad disse intuitive 
forestillinger rummer, kan man sige, at det er en litteratur der - 
i forhold til rnodernismcn - relativt ,,ustiliseret" gengiver visse 
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klassers og lags hverdagserfaringer i genkendelige for- og sam- 
tidsmilj~er. ,,Ustiliseret" betyder her, at teksterne på én gang 
er mindre orienteret mod skriftproduktionens egne gestaltnings- 
principper og mere mod det virkelighedsbillede, der foreligger 
for en bevidsthed, erid modernismen. Begrebsanvendelsen inde- 
bærer ingen antagelser om, at realismen er uberoende af be- 
stemte formtraditioner, eller at dens ,,genkendelighed" nmdven- 
digvis beror på andet end lionventio~ielle, vedtægtsinæssige fore- 
stillinger om, hvordan erfaringer forinidles mest umiddelbart i 
litterær form. Disse sidste, komplicerede spargsmål om hele 
n~irnesis-problematikken har ingen videre relevais for denne 
bogs sammenhang og skal ikke diskuteres her. 

På et enkelt område er det intuitive begreb om realisme over- 
skredet. I kapitel 6, ,,Sentimental historieskrivning", omtalcs 
nogle science fictiori-tekster, fordi de direkte belyser nogle vig- 
tige forestillingsmanstre hos foilatterc, der i avrigt har placeret 
hovedparten af deres produktioii inden for rammerne af den 
realistiske hovedst~nm. De supplerer så oplagt analysen af disse 
forfatteres tidsforestilliiiger, at jeg er faldet for fristelscn til at  
knytte nogle tematiske tråde - til trods for at science fiction- 
genren ikke normalt forbindes ined realisme. 

Bogen er disponeret i el1 række kapitler, der f r e m l ~ g ~ e r  nogle 
af de vigtige problematikker, realisterne har forholdt sig til. Der 
er en Itroiiologisk tendens i disse tematiseringer. Kun undtagel- 
sesvis afhandles hele forfatterskaber på ét sted; det generelle 
princip er, at problemotiklterne iremlagges i en tidslig række- 
fnlge, således at 1. kapitel beskæftiger sig med de tidlige 60ere, 
3. kapitel midt-60emes specifikke problematikker, og så frem- 
deles. Enkeltforfatterskaberne er som hovedregel opdelt over 
flere kapitler. Det giver mulighed for - som nevnt - at trække 
tværgående forbindelseslinjer mellem forfattere på forhåbentlig 
ltlnrcre vis end normalt, men det giver også mulighed for at se 
udviklingen - eller evt. en bemærkelsesværdig mangel på samme 
- i de enkelte forfatteres tematiseringer og problembearbejdnin- 
ger i I ~ b e t  af perioden. 

Graden af udforlighed i analyserne er svingende. Den enkelte 
probleinlitik har været bestemmende for, om det er relativt ind- 
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@ende l ~ s n i ~ i g e r  af et lille antal tekster eller mere summariske 
overblik, der prEger fremstillingen. Og som nævnt har proble- 
matikkernes art også været selekterende for valget af forfatter- 
skaber og værker (omend min læsning af periodens litteratur på 
sin side naturligvis har været afg~rende for, hvilke problema- 
tikker jeg fandt det frugtbart at operere med). Resultatet er ble- 
vet, at Anders Bodelsen og i noget mindre grad Klaus Rifbjerg, 
Leif Pandmuo, Thorkild Hansen, I-lenrik Stangerup og Christiaiz 
Kanzpmann har fået den mest udhrlige behandling, mens en 
lang rcrkke andre er repræsenteret ved et mindre antal værker, 
ofte kun ét. 

1. kapitel, ,,Efterkrig", beskriver tendenser i den tidlige 60er- 
realisme med udgangspunkt i tre værker: Poul Vads ,,De n ~ j -  
somme", RifbjergIKj~rulff-Sclimidt-filmen ,,Weekenda og Pan- 
dusos ,,De uanstændige". I forl~ngelse af analyserne fremlæg- 
ges l) nogle betragtninger over de ændrede socialiseringsbetin- 
gelser og deres konsekvenser for socialkarakteren i efterkrigs- 
tiden, samt 2) et  rids af den sociologiske udvikling i óOerne, 
specielt med henblik på mellemlagenes ekspaiisioii. 

2. kapitel, ,,Eksistentiel hictorieskriviiing", analyserer et en- 
kelt forfatterskab, Thorkild Hansens, der ses som artikulations- 
sted for forestillinger med rod i 50ernes koldkrigsideologi og 
eksistentialisme. 

3.  kapitel, ,,Gud ved hvordan middelklassen har det", belyser 
midt-60ernes ny-realisme (idet portrættet af Christian Kamp- 
mann dog går lzengere op i tid). Der gives farst et signalement 
af nyrealisternes selvforståelsc som litterære producenter i et 
velf~rdssamfund, dernæst analyseres aspekter af Anders Bodel- 
sns og ICarnpmanns forfatterskaber, som tydeligg~r fællestr~ek 
og polariseringer inden for ,,falanksen". 

4. kapitel, ,,Det er bare hele lortet, der skal afskaffes", tager 
udgangspunkt i en skitse af ungdomsopr0ret i sidste halvdel af 
60erne. På dette grundlag analyseres de fortolkninger, som en 
rzekke realistiske værker giver af dette oprnr. De forfattere, der 
pnmnrt inddrages, er Riibjerg, Panduro, Bodelsen og Anna 
Ladegaard. 

5. kapitel omtaler to forskellige, men komplementære litte- 
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rære tendenser, der g0r sig gzldende fra ca. 1970 og fremefter. 
Titlen ,,Intimitet og populisme" angiver Iivilke. Dels orienterin- 
gen mod ,det private liv" i en ofte selvafsl~rende, ,,indiskret" 
litteratur (herunder også forfatternes direkte tematisering af 
deres egne eksistensvilkår). Og dels orienteringen mod en bredt 
defineret ,,folkelighed1' på et mere eller mindre tydeligt anti- 
stalsligt grundlag. Suzanize Br~gger, Henrik Stangerup og Rif- 
bjerg er de vigtigste repræsentanter for den fvrste tendens. Sven 
Holm, Poul Thomas Brnndf, Bent William Rasinussen, Bodelsen 
og - igen - Stangerup repræsenterer den anden. Begge tendenser 
sættes i forbindelse med statsmagtens voksende problemer og 
med de sociale konilikter fra omkring 1970. 

6. kapitel, ,,Sentimental historieskrivning" udgm en art mod- 
stykke til 2. kapitel. Del, der understreges, er den ,,nostalgiske" 
tendens i realismen, som szetter ind ligeledes omkring 1970. 
Bodelsen, Rifbjerg, Arne Herhav Petersen er ophavsmand til de 
v ~ r k e r ,  der her analyseres som elzsernpler p i  70emes specielle 
former for fiktiv historieskrivnirrg. I kapitlets anden del kom- 
mer så omtalen af et par danske science fiction-værker - af 
Bodelsen, Stangerup og Holm - der har til formål at komplet- 
tere billedet af de danske realisters tids- og historieopfattelse. 

7. kapitel, ,,Andre måder", handler ikke, som man maske 
kunne tro, om sidste bind af Kampmanns ,,&egersen-tetralogi", 
men om nye realisme-former, der er dukket op gennem de sidste 
par år. jei~s S~nærup S~reizsens og Michael Buchwalds seneste 
b ~ g e r  ses som eksempler på en realisme, der trækker på crfarin- 
ger fra en modernistisk skrivepraksis, og er relativt uberoende 
af 60ernes ny-realisme. Hovedparten af kapitlet er imidlertid 
helliget en omtale af en anden ,,ny" realisme, nemlig den semi- 
dolrumentariske arbejderlitreratur fra de sidste år. Rag~ihild Ag- 
ser, Age Hansen-Foleltaven og Grete Stenbæk Jensen er de mest 
udf~rligt omtalte forfattere i denne del, der doa primzrt holder 
sig til en generel diskussion af arbejderlitteraturens muligheder 
og begr~nsninger. 
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Til sidst et par ord om, hvilken sammenhæng denne bog tænkes 
at skulle indg$ i. Den henvender sig fortrinsvis til lejere, der 
allerede har et vist kendskab til sivel de generelle teoridannel- 
ser, som er bogens fundaineiit, som til Iiovedlinjerne i de sidste 
15 års danske litteratur. Det har ikke været min hensigt at g ~ r e  
den til en introduktion, der umiddelbart kunne anvendes på 
f. eks. gymnasie- eller HF-niveau - dertil er den både for be- 
grebsmæssigt Itoinpliceret og for essayistisk i sin fremstilling 
(den mangler f. eks. systeinatiske litteraturhenvisninger til alle 
de teorier og problemstillinger, den bearbcjder eller refererer til). 
Til gengzld forestiller jeg mig, p~dagoger med tilknytning til 
danskundervisi~ingen på forskellige uddannelsesniveauer kunne 
finde inspiration til praktisk undervisningsarbejde i de proble- 
matikker, der opridsec. 

,,Meddelelser fra Dansklærerforeningen" nr. 3, 1974, inde- 
holder en række bidrag til analysen af denne periodes realisme 
og dokumentarisme. Meii herudover eksisterer der inig bekendt 
ingen andre stgrre sammenfatninger af denne litteratur på et 
materialistisk grundlag end den foreliggende bog. Den forekom- 
mer mig derfor at fylde et hul, som den kraftige opprioritering i 
danskundervisniiigen af det 20. århundredcc litteratur har gjort 
det stadig mere påtrængende at få fyldt (omend det altså kun 
sker med en ,,l~rcrens bog", så at sige). 

Fiktionslitteraturen er ikke under alle omstæiidigheder det 
bedste middel til indlgsningen af danskundervisningens aktuali- 
tetskrav. Men i det omfang den overl~ovedet kommer ind i bil- 
ledet. er det min opfattelse, at realismen og dokumentarismen 
har speciel relevans. Denne litteratur kan i h ~ j e r c  grad end 
f. eks. modernismens 3. fase engagere elevernes umiddelbare 
erfaringer; mange har maslic allerede på forhånd et affektivt 
forhold til deil - livem har ikke set Panduros TV-styltkcr, 
f. eks.? - ; og dens relativt ustiliserede omverdensko~iceptioi~ 
g0r den nem at komme på talefod med. Men fmst og fremmest 
kan den bruges til at belyse nogle vigtige samtidsproblemer; her 
er det springende punkt blot, om det sker i pietetsfuld forlæn- 
gelse af b~gernes egen rationalitet, eller i en kritisk bearbejd- 
ning, der på én gang belyser utilstr~kkelighederne i forfatterlies 
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san~tidsfortolkning og forklarer de samfundsm~ssige årsager til 
disse begrænsiiiiiger. Denne bog kan forhåbentlig give ideer til 
en sådan kritisk bearbejdning i undervisningssituationen. 

Eogen er i ovrigt skrevet på baggrund af min egen undervis- 
ning i emnet. I 1974-75 forestod jeg en ~ v e l s e s r ~ k k e  i dansk 
realisme ved Jnstitut for nordisk filologi, K0beiiliavns Univer- 
sitet. Jeg vil gerne takke deltagerne for kritik og impulser, lige- 
som jeg retter en tak til RUC-kollega, adjunkt, cand. mag. Peter 
Lnrselz for givtige diskussioner om især Bodelsens forfatterskab. 
Jeg takker også gamle kolleger fra Institut for litteraturviden- 
skab, KU, ikke mindst kandidatstipendiat, mag. art. Karen Sy- 
beug og lektorerne, mag. arterne Peter Madsen og Lars Pefer 
Rmzkild for inspiration til kapitlerne om især Kampmann, Jens 
Cinaerup ScirensenIMichael Buchwald og Thorkild Hansen. Ende- 
lig taltker jeg min kone, stud. mag. Rigmor B z k h o l m  og min 
svigerfar, lektor, cand. mag. Svciz Bækholm for kritisk gennem- 
larsning af manuskriptet. 

Jeg har ikke i alle tilfæIde fulgt givne råd og anvisninger, 
men de har under alle omstæridigheder haft den funktion, a t  
jeg har efterprovet synspunkter, udvidet argumentationen, og 
således gjort fremstillingen mere omhyggelig, end den ellers 
ville vzre blevet. 

Af hensyn til satsomkostniiigerne har jeg afstået fra at  forsyne 
logen med et noteapparat. For overskuelighedens skyld har jeg 
dog delvis struktureret litteraturlisten efter de enkelte kapitler. 
Data for den mere indgående omtalte sknnlitteratur er angivet 
kapitelvis i litteraturlisten, mens andet kildemateriale og teore- 
tisk litteratur - som ofte har tv~rgående relevans - er o p f ~ r t  i 
to separate lister sidst i bogen. 

Citater fra udenlandsk sekundærlitteratur, som ikke forelig- 
ger i dansk udgivelse, har jeg selv oversat; sidehenvisninger 
gælder da de udenlandske udgaver. I forbindelse med Negtl 
I<luges ,,Offentliclikeit und Erfahrung" har jeg anvendt den 
norske overs~ttelse (med ganske enkelte korrektioner, hvor ori- 
ginaltekstens mening ikke forekom dzkkende gengivet). 

Nsnittct oni ,,Weekeiid" i 1. kapitel er en omarbejdelse af en 
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artikel, der har været publiceret i antologien ,,FilmanaIyser", 
redigeret af Eruun Aizderselz et al. R ~ d e  Hane. 1974. Kapitlcrne 
,,Eksistentiel historieskrivning" og ,,Sentimental historieskriv- 
ning" indgår - i en noget anden skikkelse - i en antologi af 
tværskandinavisk tilsnit, med arbejdsatlen ,,Linjer i nordisk 
prosa", som det svenske "a Cavelors-forlag planlægger at ud- 
give eftersret 1976. De omtalte artikler af Jorgeiz Holmgaard, 
Peter Larsen og Karen Syberg offentligg~res i samme antologi, 
dog med vissc ændringer i forhold til de manuskripter, jeg har 
h a f ~  mulighed for at orientere mig i. Endelig vil Ralf Pittelkowc 
analyse af S~nderbys ,,Midt i en jazztid" offentliggores i antolo- 
gien ,,De danske roinaner", bd. 3.  Borgen. 1976. 
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f roldamationerne om en ,,ny-realistisk" litteratur kommer henne 
i midten af 6Oerne, men allerede inden da er der udsendt en 
række værker med en realistisk indenderet skildring af især 
mellemlagsungdoinmens nye livsvilkår og livsstil. Holdnings- 
mæssigt, tematisk og stilistisk placerer de sig - naturli,ovis med 
iridividuelle iorskelle - i nogen afstand fra Snrenscn-Seeberg- 
etc.-niodernisinen, skmt  der endnu ikke cr tale 0111 noget pole- 
misk opgair ined denne. Og enkelte forfattere - som Kifbjerg - 
bevæger sig inden for (og i forskellige glidende overgange mel- 
lem) en realistisk og en modernistisk skrivemåde. 

Poul Vads romnii ,,De nIijsomn~e" fra 60 tematiserer en ræklce 
gerierationstypislze iiiteraktions- og oplevelsesmainstrc. De 10st 
sammenknyttede episoder, der udgm bogen, f~llger en gruppe 
at halvintellektuelle og bohemer, centreret omkring alzademike- 
ren Henrik, maleren Brumme og pigen Susanne. Orienterings- 
IIise og ligesom åndsfravzrende diffunderer de rundt i hinan- 
dens cirkler, indleder tilfældige sexuelle forhold - som opgives 
p i  halvvejen -, foretager o p g ~ r  og selvopgnr, der ikke f "  ar nogen 
konsekvenser. Altsammen inden for fritidssf~ren eller i lyst- 
betonede kunstneriske arbejdssammenh~nge. Bogen er med rette 
blevet sammenlignet med Knud Smllderliys ,,Midt i en jazztid": 
den labile atmosf~re,  tematiseringen af det uforarbejdede i grup- 
pens relationer og o~nverdensopfattelse, og et litterært udtryk 
som i sin lose, tilfzldige struktur så at sige er solidarisk med 
personernes bevidsthedsniveau - alt dette genfindes også lier. 

Den klode, der evigt formålsl~st drejer om sig selv hjemme 
Iios Brumme, og det mhie-maleri som IIenrik har hængende, er 
symboIer på det iictrukturcrede, udslukte og vegeterende-passive 
i denne livsstil. Personernes ,,nmjsomhed" - hvilket vil sige de- 
res mangel på evne til at forestille sig et rigere liv end det for- 
håndenvzerende - karakteriseres bide hisfouisk, i en fortids- 
relati011 som udgair bogens egentlige forklaringsperspektiv, og 
aktuelt, i en ræklie interaktions- og perceptionsformer. 
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Den alituelle eksistens er radikalt afskåret fra fortidsoplevel- 
ser og -erfaringer. Det viser sig for det farste ved, at forældre- 
generationen har mistet enhver betydning som vejledende iii- 
stans. Da Henrik et sted tager hen for at besage Susanne, mader 
han i stedet hendes mor, en ældre dame med uforstående og lidt 
forskræmte synspunkter på hans generation. Samtaleil mellem 
dem viser en gensidig mangel på indlevelse og et radikalt kom- 
munikationssvigt - uden a t  det dog her manifesterer sig i nogen 
aggressiv generations-markering fra den unges side som f. eks. 
i Rifbjergs ,,Weekend". 

For det andet viser det sig som en mangel på kontinuitet i 
den individuelle tidsoplevelse. Personernes egne fylde-oplevelser 
er henlagt til beszttelsestiden - som disse unge dog er gamle 
nok til at have oplevet og deltaget som modstandsfolk i. Den 
Irrævede egenskaber som mod og dristighed, egenskaber der ikke 
længere er behov for, og tiden erindres senere som et andet, 
uafhængigt liv, udgrznset af deres erfaringsliorisont: 

,,Krigens ophur var en rus og derpå fulgte - ikke skuffelse, 
ikke bristede forhåbninger, blot hverdag, en uendeIig lang 
kæde af meningsforladte hverdage som tabte sig ud i frem- 
tiden. Det var som om han havde levet sit liv, til bunds og til 
gavns, og nu lå pludselig, og helt uventet, disse år forude, 
soni en byrde han filc læsset på sig - hvad skulle han stille 
op med dem? Tågeagtigt huskede han sin tilværelse dengang 
som studerende i K~benhavn: eet stort sammenflydt billede 
af drikkegilder, uendelige raikker af nattetimer spenderet på 
en beværtning, de mere eller mindre vellyklcede eksperimen- 
ter med alle mulige slags piger, som dog havde eet tilfælles: 
at de havde været ham ligegyldige. Det havde været som i 
tiden efter et frygteligt blodtab, hver eneste formiddag var en 
dudeligt iidmattet, kvalmende opvågnen - også selv om han 
ikke havde været fuld den foregiende aften, og det eneste 
middel herimod han kendte var mere druk og mere hor." 
(s. 119). 
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Dette ,,bescettelsestids-syndrom" genfindes i mange tekster fra 
årene omkring 60. Det er, som om krigens ophor giver en art 
,,forklaring1' p5 den aktuelle absurditetsforneinmeIse, som om 
denrie afvikling a l  nogle sainfundsm~ssige forpligtelser angives 
som årsagen til den f~le lse  af ligegyldighed og desengagement, 
der er den fremherskende ctcmnirig blandt disse efterkrigstids- 
unge. 

Livct i nuliden er kendetegnet ved en udtalt orienteringsl0s- 
lied, soin retter sig både indad og udad. Det er s j~ldent ,  at per- 
sonernes bevidsthedsytringer har en så relativt forarbejdet lta- 
rakter som i ovenstående citat, men gyldigt for det er, at efter- 
periodens tidsforncnimelse fremstilles som suspenderet: ene- 
stiendc hændelser flyder ud og blander sig med andre i en ite- 
rativ eller durativ struktur, begivenheder huskes kun ,,i iiiæiig- 
der", i f o m ~  af stereotyper der omslutter og tilintetgnr ,,det ein- 
inaligen. 

Denne oplevemåde prixger ogsa de aktuelle omverdeiis-rela- 
tioner. Omverderien afstruktureres og opbl~des som i falgende 
citat, der for stedsoplevelsens vedkommende l<onipleineiiterer 
den beskrevne tidsoplevelse: 

,,Lidt efter standsede hari en taxa og Iod sig falde skråt til- 
bage i s z d e ~ .  Han Id og mærkede sig selv blive båret af stcd 
i susende fart, en viduliderlig fornemmelse, huse og lygter og 
rnaike trzeer hvirvlede utydeligt foibi og dr~rnrneagtigt mær- 
kede han farten og de blade Irurver og skarpe sving." (s. 46). 

Nydelsen er her forbundet med en utydeligg~relse af omverdc- 
lien og med visse regressive fantasier orienteret mod cn i~lfurltzl, 
kontemplarivt-modtagende eksistensforin. Tilsvarende forholder 
det sig iiied den altid cengeliggcnde Susanne, hvis triste vacrelse 
transiormeres til en dramilie-kuv~se. Hun ligger passivt hen- 
slængt og lader sig beskue af sine mandlige bekendtskaber, dcr 
på deres side opnår en slags tilfredsstillelse gennem cn lige så 
handlingsfattig voyeurisme. Henriks vigtigste aktivitet under 
disse seancer består i, at han rusker lidt i kakkelovns-stangen 
for at fa  varme i lokalct, eii handling soiii træder i stedet for 
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det samleje, situationen ellers synes at lcegge op til. 
Man beskuer og beskues, men objektet for ens lyster er tåget 

og udskifteligt, hvis det da ikke er ganske isolerede trzk ved 
dcii aiideii, der pirrer ii~teresseii. Inga - konens bibliotekar- 
veninde - er Henrik temmelig ligegyldig som person, men han 
fascineres af hendes svulmende læber og strenge liornlriller. Og 
det vil for Iians mande-blik sigc: af den gade det er, at tegn på 
kvindelig sanselighed og intellektuelt bevidsthedsliv er forenet 
i samme person. EL voldt~gtsagtigt tiln~rmelcesfors~g udlncer 
disconaiisen og beroliger ham: sanseligheden viste sig at være 
stzrltere end intellektet, og hun fmes dermed i hans bevidsthed 
tilbage til en entydig kvinde-stereotype, den brevrende gople. 

Der antydes en vis sammerihang mellein bylivets konforme 
omgivelser og det utydelige, selvkredsende inderliv, f .  eks. i et 
afsnit som forteller oni gruppens tidligere tilværelse i en lige så 
trist provinsby: ,,]De lige lange gader med toetagers huse, åen 
og den nære skov, en klike af dr~mmere og fanrasier som i deil 
indelukkede atrnosfære blev overdrevent generte og selvbevid- 
ste." (s. 38). Meii bortset herfra og pcrspektiveriiigen tilbage til 
krigen er ,,De ii~jsomme" fattig p2 forklaringer, der overskri- 
der persoiiernes egen udflydende og atomiserede bevidstheds- 
tilstand. Den frernIægger en peïceptions- og interaktionsforin, 
der er p r q e t  af den mest gennemfnrte utydeligg~relse. Centret 
i de: individuelle bevidsthedsliv er en amorf jeg-f~lelse, omver- 
denen er visket ud i tågeagtige skikkelser, der iilornentant fun- 
gerer som objekt for lystudfoldclsen - idet dog en egentlig 
sexuel aktivitet holdes på beskuelsens fnr-lyst-niveau, eller plud- 
selig sætter sig igeiinem i voldtægtslignende overgreb. Hvis 
omverdenen overhovedet registreres som andet end tåger, er 
det - som i Ingas tilfcelde - den tilfaldige detalje, der får 
karakter af en pirrende fetich. 

Gïuppeiis samvEr holdes på dette plan, og det indhegnes - 
uprobIematiseret af personerne - af fritidssf~ren. Den meiiings- 
rest, man endnu vil snge i sit liv, koncentrerer sig om de grå 
fyraftentimcrs, naternes og weekendernes sainmenkomster hoc 
hinanden, orn excentriske oplevelser på værtshuse og fulde- 
mand~hiatorier. 
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Absurditetsfornemmelsen, kvalmen ved hele denne livsstil, 
er beskrevet på nogenlunde tilsvarende made i udenlandsk og 
dansk litteratur fra Camus til Ceeberg. Det nyc - i dansk sam- 
menhæng ihvertfald - ved en bog som ,,De n0jsoinme" er, at 
denne livsstil relativt n~g te rn t  tages ad notam. At den hverken 
eksplicit s0ges forklaret (i et omfang der overskrider diskonthu- 
itetsoplevelsen efter befrielsen), rn~des med moralsk kritik, eller 
pa den anden side pustes op til at være en szrlig diabolsk- 
metafysisk eksistensform. At Vads bog forholder sig så ,,solida- 
risk" til gruppens eget bevidsthedsliv g0r den så meget mere 
værdifuld som socialpsykologisk dokument end eksempelvis See- 
bergs ,,Fugls f ~ d e "  (1957), soin tematiserer den samme type 
inautentiske eksistens, men overlejrer den med eksistensfiloso- 
fiske problemstillinger, der viser v z k  fra konkrete milj0- og 
oplevelseskvaliteter. 

,,De ii0jsomme"s reproduktion af en livsstil og en bevidst- 
hedsform er blottet for eksplicitte samfundsmæssige eller politi- 
ske perspektiver. Men den er ogs5 blottet for inetafysiske eller 
ontologiscrcnde, og det betyder, at den idag er et vigtigt ind- 
faldssted til forståelsen af tiden omkring 60, som den reflektere- 
des i de yngre mellemIags bevidsthed. I sin tei~dens indvarsler 
de11 60ernes ny-realisme, ja overtrumfer den faktisk allerede: 
den gengiver en tidsspecifik opleve- og interaktionsmåde uden 
at inddrage starre samfundsmæssige sammenha'nge, og den 
forholder sig negativt til overlcverede metafysiske forklarings- 
modeller - mere negativt, som det skal vise sig, end f. eks. 
Anders Eodelseii. Denne blanding af (oplevelsesbundet) empiri- 
cisme og anti-n~efnfysik har selvsagt sine klare begrænsninger. 
Hér er det imidlertid vigtigst at understrege, hvilke begræns- 
ninger den overskrider - også i den davzrendc litterzre offent- 
lighed: det krævede en vis dristighed at skrive så n~gternt  og 
,,plat1' i modernismens store dage. 
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Weekend (1962 ) 
Hvad denne bog angav, var indtil videre kun en tendens. Som 
de f~lgcnde analyser vil vise, etablerede den realistislze sltrive- 
måde sig i mange sEre brud og kontinuitetsforhold ovcr for 
modernismen og overleverede forestillingsformer. Et vigtigt brud- 
sted var I<laus Rifbjergs og Palle Kjænilff-Schmidts film ,,Week- 
end", der i avrigt koin til at betyde mere for den litterære rea- 
lisme end for den filmiske herhjemme. Den forl-tolder sig til de 
samme rriellemlags-erfaringer som ,,De n~jsomme", idet den 
dog på en gang er rigere i sine struktureringer - ikke mindst i 
belysningen af hvad denne livsform tabuerer eller udgrænser - 
og indsætter dem i en mere eksplicit ,,eksistentiel1' tolknings- 
ramme. 

Den fmlgende analyse er baseret på selve filmen og på manu- 
skriptet (med dets udfnrlige, ofte ,,tolkende" rcgi-bernærknin- 
ger), publiceret som ,,KosmoramaU 60. Da det måske kan være 
vanskeligt at skaffe sig adgang til begge disse versioner af vær- 
ket, skal der f ~ r s t  gives et kort handlingsreferat: 

Hovedpersonerne er en gruppe ca. trediveårige fra mellem- 
lagene. Knud og Bet er på weekend-ophold i hans foraldres 
sommerhus. De har inviteret parrene Ilse og Jan, Tove og Kjeld, 
samt den umatchede Lars. Man mader efterhånden op, efter ind- 
ledningen~ mere anstrengeilde formaliteter kommer man hurtigt 
i stemning, drikker, danser og begynder så småt partnerbyttet. 
Barnepigen Birthe tager sig diskret af barnene imens. 

Ved et b e s ~ g  på den lokale sommerrestaurant kommer man i 
klammeri med tjener og vært, man fortsætter - det er nu nat - 
hen til en halvmde gaglerplads og derfra ud i skoven, hvor 
sko2rsommernntscskapaderne tager fart med intensiv mandel 
lzonc-udveksling. Om formiddagen sover man rusen ud, spiser 
frokost, da et par fra forældregenerationen kommer anstigende. 
Stemningen omkring bordet er dårlig, specielt Lars opf~rer  sig 
aggressivt-nedgmrende over for de to xldre. 

Et par af mændene fordriver eftermiddagstimerne med terror- 
raid iled ad stranden - ndelzggelse af sandslotte, frivole tilnzer- 
melser til pigerne, slagsmål ined mændene. Kjeld, imidlertid, 
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