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Forord

Der går snart ikke en uge, uden det lyder “det er ren Kafka” eller “det er helt 
kafkask”. Hvad der egentlig menes med disse udsagn, er imidlertid ikke så 
enkelt at indkredse, og det er måske også nogle gange pointen. 

Franz Kafka er født den 3. juli 1883 i Prag af jødiske forældre og dør den 
3. juni 1924 af tuberkulose på et sanatorium nær Wien. Hvad der ellers er 
vigtigt at sige om Kafkas liv og forfatterskab, er der ikke enighed om. 

Kafka er om nogen en forfatter, der destruerer læserens på forhånd givne 
læsekrykker. Men samtidig er det meget vanskeligt at fastholde en form for 
distance til stoffet. Læseren nærmest tvinges ind i handlingen eller “proces-
serne”, hvis man da ikke vælger at være udeltagende og hastigt afbryder sin 
læsning.

Det kan godt være, at Kafka ikke er for begyndere, men når det tilføjes, 
at han slet ikke er for viderekomne, er man allerede på vej ind i det kafkaske 
univers. Tilsvarende siges det om Kafkas forfatterskab, at hvis man tror, 
man kan nå frem til svarene, når man ikke engang frem til spørgsmålene. 
Som Kafka-læser og -fortolker er man kun alt for ofte i ‘syv sind’. 

Når man, helt i overensstemmelse med udgivelsesprincipperne for nær-
værende serie, sætter syv forskellige forskere med syv forskellige sind og 
(næsten) syv forskellige fagligheder til at skrive om netop Kafka, skulle 
man tro, at dette ville føre til en komplet uhomogen bastard af en bog. Vist 
er de følgende syv bidrag i bogen forskellige, men der er så sandelig også en 
rød tråd, som kunne sammenfattes under overskrifter som ‘retfærdighed’, 
‘anerkendelse’, ‘retfærdiggørelse’, ‘skyld’, ‘synd’, ‘spaltning’. Læseren af alle 
bogens bidrag vil sikkert få øje på andre sammenhænge. 
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De enkelte bidrags rækkefølge er selvfølgelig ikke helt tilfældig, men man 
kunne udmærket have rystet posen igen og byttet rundt på det meste uden 
derved at ødelægge ‘det hele’. Det betyder også, at man som læser kan nøjes 
med at læse enkeltstående bidrag. De står nemlig hver især helt for sig selv, 
helt i seriens ånd: syv forskellige Kafka-sind, side om side, adskilte og dog 
forbundne.

Aarhus Universitet, juli 2012
David Bugge, Søren R. Fauth og Ole Morsing

Kafka.indb   8 05-07-2012   10:20:39



At læse KAFKA

9

At læse Kafka

Uffe Hansen

Den sære argentiner Jorge Luis Borges har rejst et fint monument 
over Franz Kafkas forfatterskab med sætningen: “Kafka skaber 
forgængere.” Efterkommere og efterlignere kan en original for-

fatter altid få, men om hvor mange digtere kan man sige, at først i lyset af 
deres værker kan man få øjnene op for hidtil skjulte mønstre af betydninger 
i ældre digteres tekster?

Og dog var det ikke megen skønlitteratur, Franz Kafka havde fået udgi-
vet, da han knap 41-årig døde den 3. juni 1924, kun et antal kortere tekster, 
i det hele godt 200 sider.1 Venner og bekendte havde givet dem rosende 
omtale, og folk med næse for digtekunst, som litteraturhistorikeren Oskar 
Walzel og forfatterne Robert Musil og Kurt Tucholsky, havde i længere 
anmeldelser peget på deres særegne kvaliteter. Men det var og blev en smal 
litteratur for specialister og feinschmeckere. En langt større læserskare kom 
til, da Kafkas nære ven Max Brod fra 1925 og indtil 1937, hvor mørket 
sænkede sig over Europa, ikke kun lod genoptrykke de allerede udgivne 
tekster, men også mod Kafkas testamentariske ønske udgav de tre mere eller 
mindre afsluttede romaner Processen, Slottet, Den forsvundne, et stort antal 
uudgivne noveller, skitser og aforismer foruden et udvalg af hans dagbøger 
og breve, alt sammen på grundlag af manuskripter i hans besiddelse. Det 
helt store gennembrud for Kafkas forfatterskab kom imidlertid først efter 
2. Verdenskrig, hvor for en mængde læsere hans “absurde” tekster afspejlede 
rådvildheden efter de store civilisationssammenbrud, krigene, diktaturerne 
og udviklingen af de teknokratiske samfund. Ordet “kafkask” blev syno-
nymt med denne afmagts- og fremmedhedsfølelse. 
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Sammen med den voksende læserskare groede en særlig Kafka-forskning 
frem, der på nuværende tidspunkt har antaget så enorme dimensioner, at in-
tet normalt menneske orker at læse det hele. Værre er det, at fortolkningerne 
af Kafkas digtning stritter i alle retninger i stedet for at indgå i en proces, 
der trin for trin nærmer sig en erkendelse af dens væsenstræk. I de oversigts-
værker, der prøver at ordne de mange forskellige tilgange i nogenlunde klare 
grupperinger og udarbejde kriterier for mulige sande hhv. falske læsninger, 
indledes der ofte med fortvivlede udbrud som: “Der behøves i dag ikke no-
get udførligt bevis for, at Kafka-forskningen, trods dens relativt korte histo-
rie, giver et særligt markant eksempel på litteraturinterpretationens magt og 
afmagt”.2 Eller: “Det er slet ikke den alt for omfattende beskæftigelse med 
Kafka eller strømmen af misforståelser og fejltagelser, der chokerer. Det hø-
rer med til receptionen af litteratur, fordi der er tale om en levende proces. 
Chokerende er derimod den grove fejltydning og uvidenhed, der består i 
ikke at ville forstå Kafka som forfatter, som kunstner, men ustandselig vil 
gøre ham til kronvidne for alle mulige teorier og ideologiske stridigheder”.3 

I konsekvens af denne tingenes tilstand må det første spørgsmål, der mel-
der sig, være: Hvad er det i Kafkas fortællemåde, der gør hans tekster så 
åbne for fortolkning, eller tillader receptionen at afpoetisere teksterne ved at 
bruge dem som eksempler for ikke-litterære teoridannelser? Opgaven bliver 
ikke at finde formler, der har gyldighed for alle Kafka-tekster, men at finde 
frem til nogle rekurrente, genkommende mønstre, der er ejendommelige for 
netop dette forfatterskab.4

Det første, man lægger mærke til, er en gennemgående ejendommelighed 
ved perspektivet/synsvinkelen, det udgangspunkt, hvorfra der fortælles. 
Fortælleteknisk falder teksterne groft sagt i to grupper. I den ene er teksten 
et jegs beretning og/eller refleksioner, altså en kortere eller længere mono-
log, således som det er tilfældet i den uudgivne, men øjensynlig afsluttede 
novelle En hunds forskning,5 som jeg nedenfor vil gå nærmere ind på. Kafka 
vælger konsekvent jeg-fortællere, der kun har en meget begrænset forståelse 
af deres egen situation og næsten altid er tavse om ting, der er nødvendige 
forudsætninger for forståelsen. Med den ekstreme individualisering af syns-
vinklen tvinges læseren til at forsøge at sætte navn på, hvad fortæller-jeg’et 
tier med, ikke forstår eller ikke er sig bevidst, og manøvreres på den måde 
ind i rollen som den, der måske kan skabe den sammenhæng i forløbet, 
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som jeg-fortælleren ikke magtede. Allerede det giver et vist spillerum for 
vilkårlige fortolkninger.

Noget tilsvarende gælder for de tekster, hvor der berettes i tredje person.6 
Fortælleren beretter her, hvad der faktisk finder sted, og kan se hovedper-
sonen udefra, men muligheden for sikker information undermineres af, 
at fortællerens viden synes fuldstændig kongruent med hovedpersonens.7 
Denne kongruens er ikke, som det ofte er blevet påstået,8 ensbetydende med 
det, som fortælleteknisk betegnes som personal fortællemåde, dvs. en tekst, 
hvor alle elementer kan forstås som hovedpersonens tanker og sansninger 
af omverdenen, formidlet af en fortællerstemme. Kafkas distinkte fortæl-
lerinstans markerer sig sparsomt, men tydeligt f.eks. ved pludselige skift i 
verbernes tid fra fiktionens datid til fortællerinstansens nutid,9 ved stedvis 
manglende viden om, hvad der foregår i hovedpersonen,10 ved glimtvise ind-
blik i bipersonernes tanker og ved præcis gengivelse af en bipersons lange 
replikker, som hovedpersonen er åbenlyst ude af stand til at opfatte.11 Men 
denne fortæller er besynderlig diskret. Ganske som i jeg-fortællingerne får 
derfor et individs oplevelse og forståelse af verden lov til at dominere, uden 
at fortællerinstansen med det større overblik bekræfter hhv. korrigerer for-
ståelsen eller sætter et andet virkelighedsbillede op som et muligt alternativ.

Den næste ejendommelighed, som falder i øjnene, er udeladelsen som 
princip, hullerne i informationen. Romanen Slottet f.eks. skildrer med et 
mylder af realistiske detaljer K.’s første syv døgn i en vinterlig fremmed 
landsby, hans forsøg på at komme i kontakt med myndighederne på slottet, 
som landsbyen hører til, hans mange og lange samtaler med landsbybebo-
erne og en af slottets repræsentanter, hvor han prøver at få en brugbar forstå-
else af slotsmyndighedernes hensigter og måde at administrere på. Men selv 
om læseren her og der får direkte indblik i K.’s tanker, et enkelt sted endda 
en erindring om en oplevelse i hans barndom, udelades den for forståelsen 
af hele forløbet centrale information om samme K.’s forudsætninger for og 
formål med overhovedet at have begivet sig til landsbyen, der hører under 
slottet. I den første samtale efter ankomsten sent om aftenen hævder K. over 
for sønnen af slotsfogeden, der forlanger at han legitimerer sig, at “jeg er 
den landmåler, som greven har tilkaldt. Mine assistenter med apparaterne 
følger i morgen efter i en vogn.” (11) Da slotsfogedens søn derpå telefoner 
til slotskancelliet for at kontrollere K.’s identitet, synes ingen at kende noget 
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til, at en landmåler skulle være tilkaldt, og han beskylder rasende K. for at 
være “en gemen, løgnagtig landstryger”. I næste øjeblik får han imidlertid 
et opkald fra kontorchefen, der nu bekræfter, at der er tilkaldt en landmå-
ler. Det lader sig realistisk forklare med, at de underordnede embedsmænd 
øjensynlig ikke er blevet informeret om sagen. Men hvad skal læseren så 
stille op med K.’s reaktion på kontorchefens godkendelse: “K. spidsede ører. 
Slottet havde altså udnævnt ham til landmåler”? “Udnævnt til” og ikke 
‘bekræftet som’. Og gengivelsen af hans tanker fortsætter: “Det var på den 
ene side ugunstigt for ham, for det viste, at man på slottet vidste alt, hvad 
der var nødvendigt om ham, havde afvejet styrkeforholdene og smilende 
tog kampen op.” Hvilken forhåndsviden og hvilken kamp? Læseren får nok 
adgang til K.’s overvejelser, men hans formål med at nærme sig slottet, som 
logisk set må være i hans tanker hele tiden, er udeladt af både dette og andre 
tankereferater i romanen. Alt hvad læseren senere får at vide er, at han er 
kommet langvejs fra til “dette øde land” (184), efterladende kone og barn 
(14), og som det hedder i et tankereferat: “Han var ikke kommet hertil for 
at føre et liv i ære og fred” (203). 

Læserens mistanke om, at K. slet ikke er landmåler, bekræftes, da de assi-
stenter med landmålerinstrumenter, han har talt om, faktisk ikke indfinder 
sig, uden at han hverken i tanke eller ord bekymrer sig om det, men tvært-
imod accepterer, at to vildtfremmede mænd, udsendt af slottet og uden 
landmålerinstrumenter og viden om landmåling er hans “gamle assistenter” 
(31). Den videre læsning af romanen præges af den modsigelse, at vi på den 
ene side får en mængde realistiske enkeltheder, hvert lille skridt i handlin-
gen, landsbyens udseende, beboernes særpræg og ordret anførelse af deres 
forskellige udsagn sammen med K.’s spørgsmål og svar. På den anden side 
er den vigtigste præmis for forståelsen af handlingsgangen udeladt: hvem er 
K., hvorfor er han kommet, og hvad vil han opnå? I En lille kvinde (skrevet 
omkring årsskiftet 1923/24) er udeladelsen: Hvad er det hos jeg-fortælleren, 
der får ham til at tillægge kvindens (virkelige eller indbildte) dom over ham 
så stor betydning? Intet i den lange række af hans spekulationer, der udgør 
teksten, fører til nogen forståelse af årsagen. Det er som en linedansers ekvi-
libristiske numre, men linen er ikke til at få øje på.

Her, som overalt i Kafkas fortællinger og romaner, mangler det, som el-
lers var kommet til at stå centralt i den moderne fiktionsprosa, “the inward 
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turn”, gengivelsen af en persons indre verden med dens forestillinger, for-
ventninger, erindringsbilleder, tvivl, stemninger, psykiske konflikter, for slet 
ikke at tale om den “stream of consciousness”, som blev håndteret så elegant 
af hans samtidige, Arthur Schnitzler. Personernes fantasi- og følelsesliv er 
ikke til stede i teksterne, kun deres formulerede refleksioner. Imellem det 
rent kropslige og fornuftens redskaber er der et tomrum. Et eksempel fra 
indledningskapitlet i Slottet: K. er blevet lempet ud af et menneskefyldt 
rum og står alene i sneen. “‘Dette ville være anledning til en lille fortviv-
lelse,’ sagde han pludselig til sig selv, ‘hvis det var tilfældigt, jeg befandt mig 
her, og ikke med vidende og vilje.’” (17) Fraværet af alt det i psyken, der 
ligger uden for det sprogligt formulerede ræsonnement er så meget mere 
påfaldende, som Kafka med sin radikale individualisme så meget skeptisk 
på sprogets symbolske orden, således som det f.eks. fremgår af en af hans 
aforismer fra 1917: “Sproget kan kun bruges antydningsvis om alt uden for 
den sanselige verden, men aldrig blot så meget som nærme sig det i sam-
menligningens form, fordi det i overensstemmelse med den sanselige verden 
kun handler om ejendomsforhold og deres sammenhænge”. (aforisme 57)

En variant af udeladelsens underminering/destabilisering af strukturen 
finder vi i de tekster, hvor der i en tæt sammenhængende realistisk beretning 
er indført en genstridig komponent, et uintegrerbart fremmedlegeme.12 I 
novellen Forvandlingen etableres der med fremmedlegemet en eksperimen-
talsituation. Hvad ville der ske, hvis et konkret menneske, i dette tilfælde 
den ikke helt unge handelsrejsende Gregor Samsa, en morgen vågnede op i 
sin seng og opdagede, at han i nattens løb var fysisk forvandlet til en bille i 
menneskestørrelse? Konsekvenserne af denne ubegribelige forvandling ud-
folder sig i detaljeret realisme, familiens umiddelbare reaktion, de nødven-
dige ændringer i lejlighedens møblering, forandringerne i den økonomiske 
situation, der nødvendiggør, at den handelsrejsendes gamle far og hans lille-
søster finder sig et lønarbejde, at man bliver nødt til at udleje et par værelser 
af lejligheden osv.. Ind i denne “frygtelige sammenstimlen af virkelighed”13 
fletter sig den langsomme forvandling af Gregors selvopfattelse som en kon-
sekvens af hans fysiske forvandling og radikalt ændrede stilling i familien. 
Det første led i ligningen er en ubekendt størrelse, der er isoleret fra vores 
normale erfaringsverden, mens alle de følgende trin er bekendte størrelser, 
de realistisk set forventelige følger. Det gælder ikke mindst de psykologiske 
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