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Torben Kragh Grodal 

ÆLLING OG ØRN 

Handlingsopbygning og værdiunivers i "Den grimme Ælling" og "Ørne
flugt". 

Almindeligvis sammenstiller man "Den grimme Ælling" og "Ørneflugt" 
som eksempler på to forskellige 'digteriske behandlinger' af samme 
problemkomplex, forholdet mellem arv og miljø. Dette problemkomplex 
udøver fortællingernes centrale styring, og forskellen på de to fortællinger 
er så forskellen i opfattelsen af forholdet mellem arv og miljø 4- forskellen 
i 'digterisk temperament'. 

Selvom forholdet mellem arv og miljø selvfølgelig er væsentligt i 
fortællingerne, er selve værdiproduktionen i fortællingerne, den måde 
hvorpå visse værdier samstilles og sammenkobles med andre værdier og 
modstilles atter andre værdier eller værdisystemer og får lov til at 
dominere eller fortrænge disse, i nok så høj grad fortællingernes 'ærinder', 
således at moralerne tjener som legitimering og fornuft for handlingernes 
og værdiorganisationernes underliggende og styrende ufornuft. For at tage 
et eksempel: Det er ikke uvæsentligt for "Den grimme Ælling", at 
fortællingens begyndelse og fortællingens slutning på samme tid holdes 
adskilt og bindes sammen af en række tekstsider. Tekstsiderne skal binde 
sammen, fordi disse sider skal skabe en kontinuitet, skal forsøge at forklare 
diskontinuiteten, det for texten uforklarlige, at vi i begyndelsen har en ond 
andegård og en grim ælling og i slutningen har en god herregårdshave og en 
smuk svane. Ved at følge hovedpersonen gennem disse sider skal vi lokkes 
til at tro på at teksten løser den grimme ællings problemer idet vi skal 
lokkes til at tro på en essentiel identitet mellem den grimme ælling og den 
smukke svane. Det subjekt der lider er det samme som det der nyder. Men 
teksten løser ikke grimme ællingers problemer; hvis de er grimme ællinger 
må de gå grueligt meget ondt igennem, mens det gode kun bliver de 
smukke svaner til del. Disse må fortrænge og eliminere deres grimme-æl-
ling-aspekter for at blive elskede, således at den lidelsesfulde fortid er 
reduceret til en baggrund på hvilken den lykke fulde nutid fremtræder så 
meget desto tydeligere. Derfor er det også væsentligt at begyndelsens 
andegård i teksten er adskilt fra slutningens herregård shave, idet modsæt
ningen mellem andegård og herregårdshave kun tilsyneladende er forsvun
det ved ællingens metamorfose til svane. Hvad der i teksten bliver fortid, 
andegården, er jo logisk set nutid, eksisterer rumligt ikke langt fra 
herregårdshaven. Derfor repræsenterer denne tidsliggørelse af noget samti
digt eksisterende en fortrængning og en styring. Fortællingens univers 
kunne jo nemlig også danne grundlag for historien: fra herregårdshave til 
andegård, hvilket ville have været en "tragisk" historie, eller historien: 
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