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”Høst er det omkring os og klar himmel og

eftermiddag.”

Zarathustra – ”Således talte
Zarathustra” af Friedrich Nietzsche.
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F o r o r d

I september 2000 indleverede jeg dette arbejde som prisopgave ved Litteratur-
historie på Aarhus Universitet. I begyndelsen af det følgende år blev afhandlin-
gen tildelt Aarhus Universitets guldmedalje. Der er blevet foretaget ganske få
rettelser i det origiale manuskript som altså nu foreligger i bogform.

Jeg har valgt at anvende ”nyt komma” som Dansk Sprognævn anbefaler,
og som gerne skulle gøre teksten mere læservenlig. I alle citater med ”traditio-
nelt komma” er dette kommasystem naturligvis bibeholdt. Alle citater er på
dansk, og for værker på andre sprog gælder at jeg enten har anvendt de danske
oversættelser eller selv har foranstaltet en oversættelse. I noterne vil jeg frem-
hæve de tekstpassager som jeg selv har oversat, samt bringe den pågældende
passage på originalsproget. Det er et valg jeg har gjort, da det er min erfaring at
citater på dansk, tysk, fransk og engelsk blandet med forskellige oversættelser i
en og samme afhandling, skaber unødigt mange afbrud i læsningen.

Hvert kapitel omhandler ét af Seebergs værker, og sidetalshenvisningerne
efter hvert citat refererer altid til det behandlede værk i kapitlet. Undtagelserne
er kapitel 5 og kapitel 7 hvor både sidetal og værkets titel vil være anført hvis
det ikke fremgår af teksten.

Jeg ønsker at takke Katrine Ussing og Marianne Juhl som i fællesskab sør-
gede for at jeg kunne få en kopi af Peter Seebergs speciale: ”Nietzsche i Genua
november 1880-april 1881”. Jeg takker Aarhus Universitets Forskningsfond
for støtte til udgivelse af bogen.

Jonas Holst Sørensen
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I n d l e d n i n g

Den hermeneutiske tilgang
Det foreliggende arbejde sigter imod en indkredsning af æstetik, eksistensfilo-
sofi og kulturanalyse i Peter Seebergs skønlitterære forfatterskab. Indlednings-
vis er det nødvendigt at bestemme denne indkredsning nærmere, hvilket
samtidig vil være en bestemmelse af den indfaldsvinkel hvorudfra Peter See-
bergs forfatterskab anskues i afhandlingen. I afhandlingens titel står ”i’et” helt
centralt, ikke blot ud fra en grammatisk synsvinkel, men også i et fortolknings-
øjemed. Ved hjælp af ordet ”i” knyttes titlens to ”sider” sammen, og afhand-
lingen må fastholde sammenhængen imellem begreberne æstetik, eksistensfilo-
sofi og kulturanalyse på den ene side og Peter Seebergs forfatterskab på den
anden side. Hvis vægten lægges på det første, så vil værkerne i Seebergs forfat-
terskab blive indplaceret i forhold til bestemte teoretiske positioner hvor be-
greberne æstetik, eksistensfilosofi og kulturanalyse udkrystalliserer sig. Denne
grundoptik vil tendere imod at anskue Seebergs værker som et udtryk for eller
en reformulering af disse teoripositioners idéindhold. En anden mulighed er at
springe henover ”i’et” og tage sit fortolkningsmæssige udgangspunkt i Peter
Seebergs skønlitterære oeuvre. På denne vis får Seebergs værker en egen udsi-
gelseskraft der gestalter æstetikken, eksistensfilosofien og kulturanalysen i sit
eget sprog.

Hvis udlægningen af Peter Seebergs forfatterskab skal fastholde den
sammenhæng som ”i’et” i afhandlingens titel er et udtryk for, så må den undgå
at rendyrke én af de to tilgange. Ud fra et hermeneutisk synspunkt overser den
første tilgang, der lader forfatterskabet glide sammen med bestemte historiske
strømninger og anskuer det som en aflejring af disse, selve det formidlende
aspekt ved den historiske overleveringsproces. Den måde hvorpå æstetik, eksi-
stensfilosofi og kulturanalyse kommer til udtryk i forfatterskabet, formidles
igennem den måde hvorpå Seeberg iscenesætter disse begreber. Seeberg var sig
fuldt bevidst at en forfatter samtidig med at han er påvirket af en lang række
bevægelser i historien, selv tilvirker et billede af dem.1) Et sådant tilvirknings-
forhold absoluterer den anden tilgang, der fremhæver forfatterskabet som den
grund hvorudfra de tre begreber i titlen udspringer, hvorved den overser at
værkerne placerer sig i en virkningshistorisk sammenhæng.2)

I tilknytning til de to skitserede veje ind i forfatterskabet vil denne afhand-
ling fastholde dem i et knudepunkt hvorfra Seebergs forfatterskab ikke udtøm-
mes i hans tilhørsforhold til bestemte litterære og filosofiske traditioner. Den
filosofiske hermeneutiks begreb om virkningshistorie3) er en anskueliggørelse
af denne dialektiske udveksling: Ingen generation er upåvirket af tidligere
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generationers sproglige horisont, men samtidig er den virkningsfulde overle-
veringshændelse aldrig ”ren”, da overleveringen i en vis forstand først dannes i
samtidens billede af den. Det er dobbeltsidigt forhold hvor samtidens tilvirke-
de billede beror på traditionens indvirkning der så igen er afhængig af den
måde hvorpå samtiden tilvirker traditionen.

Afhandlingens indkredsning tager altså form som en cirkulær bevægelse
der både belyser Seebergs forfatterskab med baggrund i de tre hovedbegrebers
historiske dimension og forfatterskabets eget virkningshistoriske bidrag til be-
grebernes indhold. Seebergs forfatterskab virker i et samspil med bestemte
historiske traditioner som han er dybt påvirket af, men som han samtidig er
med til at udforme et billede af, idet han sætter de overleverede fortællinger i
spil i sin litteratur. Det har for mig at se været afgørende at udlægningen re-
flekterer forfatterskabet både i lyset af æstetik, eksistensfilosofi og kulturana-
lyse, og reflekterer det lys hvori disse begreber viser sig, når forfatterskabet
anvendes som prisme. Udlægningen må foregå som en fortløbende penduleren
imellem de to sider som ”i’et” i titlen binder sammen. Samtidig med at hoved-
begrebernes historiske og begrebslige indhold skal afklares, er det vigtigt at
fastholde titlens pointering: ”i Peter Seebergs skønlitterære forfatterskab”.
Dette dobbeltblik vil vi forsøge os med i det følgende.

Æstetik
I arbejdet med Seebergs forfatterskab vil jeg forstå to ting ved æstetik: For det
første en bestemt betydning af ordet der kan føres tilbage til den græske term
”aisthesis” som betyder sansning, og som specielt med Alexander Baumgar-
tens nyfortolkning i værket ”Aesthetica” har øvet en massiv indflydelse på den
moderne æstetikteoris forståelse af ordet æstetik. For det andet vil jeg ved
æstetik forstå en meget bred bestemmelse der har at gøre med selve den kunst-
neriske skabelse. Det involverer den litterære fremstilling som tekstproduktion
og alle de stilistiske hjælpemidler i form af symboler, metaforer og allegorier
samt genrevalg og narrative strukturer der hører med til forfatterens skabelse
af en sproglig verden. I min fremstilling angår det første æstetikbegreb de im-
manente betydningslag i værkerne, mens det andet æstetikbegreb knytter an til
selve iscenesættelsen af det æstetiske objekt.

Baumgarten gav igen sanseligheden en plads blandt erkendelseskræfterne
der fra og med den moderne filosofis opståen med René Descartes primært
havde været knyttet til enten den logiske erkendelse eller sanseerfaring. Den
rationalistiske strømning med Baruch de Spinoza og G.W. Leibniz i spidsen,
rendyrkede fornuftens og forstandevnernes erkendelse, mens de britiske em-
pirister, primært John Locke, George Berkeley og David Hume, fremhævede
den perceptive sanserfarings rolle for erkendelsen. Baumgartens erkendelseste-
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ori placerer sig imellem rationalismen og empirismen, og han kalder også sin
teori om den sensitive erkendelse for filosofisk æstetik eller den skønne tænk-
ning.4) Genstanden for den sensitive erkendelse er ikke kun kunstværket sådan
som det er tilfældet i Hegels æstetik der er med til at indsnævre den moderne
epokes æstetikbegreb til kunstfilosofi, men også naturen hører til indenfor den
filosofiske æstetiks felt. Afgørende for den sensitive erkendelses særskilte plads
iblandt erkendelseskræfterne er dens form som er anderledes end både logik-
kens og følelseslivets erkendelsesform. Det lader sig imidlertid ikke gøre at give
en præcis bestemmelse af denne æstetiske erkendelses form, da det præcis er
som en kreativ og skabende kraft at denne erkendelse har sin styrke.5)

Der ligger altså en erkendelsesmæssig produktivitet i sansningen og i følel-
seslivet, hvilket også Immanuel Kant erkendte da han få årtier senere fulgte i
Baumgartens fodspor og på ny modificerede begrebsindholdet af æstetikken. I
Kants æstetik anvender mennesket dømmekraften til at fælde æstetiske smags-
domme, og for at de skal rumme et erkendelsespotentiale, må erkendelseskræf-
terne – indbildningskraften og forstanden – indgå i et frit spil med hinanden.6)

Kant væsensbestemmer aldrig dette frie spil, da hele dømmekraftens potentiale
ligger i dens spontanitet. Den æstetiske dømmekraft er reflekterende, hvilket
vil sige at den søger efter en bestemmelse af den skønne genstand der falder i
dens smag og vækker dens lyst, men det har ikke karakter af nogen inkluderen-
de begrebsbestemmelse ligesom i forstandserkendelsen. Den æstetiske dømme-
kraft fælder domme på baggrund af det singulære og situationelle som aldrig
vil kunne indfanges rent begrebsligt.7)

Æstetik har altså at gøre med en smagens eller en sansningens erkendelse
af det skønne og tillige med spillet eller legen som en kreativ og dynamisk
kraft. Hos Friedrich Schiller bliver legen den centrale beskæftigelse i hans
”æstetiske opdragelse” der skal forvandle de givne, samfundsmæssige betin-
gelser som mennesket lever under.8) Mennesket skal lære sig selv at leve æste-
tisk, og vi ser at æstetikken nu er blevet udbredt til hele den menneskelige
eksistens’ erfaringshorisont, såvel i forhold til naturen som kulturen. En lig-
nende tanke dukker op hos Friedrich Nietzsche hvor det sansende individ der
eksisterer i legen, i dansen, i svævet, er den konkrete udfoldelse af en autentisk
mennesketype. Hos Nietzsche er opprioriteringen af æstetikken ligeledes for-
bundet med indvarslingen af en nihilistisk tid som må overvindes igennem de
stærke personligheders smag. Efter proklamationen af Guds død i ”Den mun-
tre videnskab” har vi kun, siger Nietzsche, vores egen smag at dømme efter.9)

Derfor gælder det om at lade de mest livskraftige individer træde frem, så deres
smag kan danne forbillede for skabelsen af de nye værditavler. Med Nietzsches
inddragelse af æstetikken som et indre moment i den filosofiske erkendelse til-
skrives det menneskelige subjekt et mere sanseligt og kropsligt forhold til
objektet. ”[…] mellem subjekt og objekt findes der ingen kausalitet, ingen rig-
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tighed, intet udtryk, men derimod højst et æstetisk forhold […]”10), skriver Ni-
etzsche i 1873, og foregriber uafvidende den omfattende æstetisering som har
grebet mere og mere om sig i det 20. århundredes vestlige kultur.

Vi vil i gennemlæsningen af Seebergs forfatterskab se at der gør sig en be-
stemt sanseæstetisk form for erkendelse gældende i flere af værkerne. Og vi har
også allerede bevæget os ind på eksistensfilosofiens og kulturanalysens felter,
idet æstetikken som erfaringsform overlapper de to andres begrebshorisont.
Afhandlingen vil så vidt muligt fremstille de knudepunkter i forfatterskabet
hvor de tre hovedbegreber i titlen mødes og danner en samlet tematisk kreds.

Fremhævelsen af den anden betydning af ordet ”æstetik” som vil være
gennemgående i afhandlingen, vil ske med baggrund i en ren formal analyse af
værkernes genrer, deres narrative strukturer og deres anvendelse af figurer og
troper. Det vil fremgå af læsningerne at den måde hvorpå Seeberg har valgt at
bygge sine værker op, giver ham mulighed for at skildre menneskenes kultur
og eksistensvilkår i et helt bestemt perspektiv. Æstetik i denne anden betyd-
ning af ordet er i en vis forstand overgribende i forhold til de to andre begreber,
idet den overhovedet muliggør at fremlæse eksistensfilosofiske og kulturanaly-
tiske spor i forfatterskabet. Æstetikkens centrale placering følger allerede af
titlens pointering, ”i Peter Seebergs skønlitterære forfatterskab”, som i ud-
gangspunktet stiller os overfor en æstetisk problemstilling. Vi så at æstetik
havde med det skønne at gøre, og når vi taler om de skønne kunster, så skelner
vi dem fra de tekniske eller ”mekaniske” kunster der er virksomme med hen-
blik på det nyttige. Idet vi anvender ordet ”skøn”, som vi for eksempel finder
det i ordet ”skønlitteratur”, bruger vi det om de skønne ting hvis værdi er ind-
lysende i sig selv. Et æstetisk objekt er et sådan ”skønt” værk der står i sit eget
lys og har en værdi i sig selv.11)

Hvilke værker udgør mere specifikt Peter Seebergs skønlitterære forfatter-
skab? Seeberg har udover det han konsekvent kalder ”sit forfatterskab”12),
skrevet børne- og ungdomsbøger, filmmanuskripter, manuskripter til teater-
forestillinger, tekster om museumsgenstande og skildringer fra Viborg-egnen.
I centrum for afhandlingens udlægning af det skønlitterære forfatterskab som
helhed står tolv værker hvoraf de ti hver har fået et kapitel i afhandlingen der
er opbygget kronologisk med debutromanen ”Bipersonerne” først og ”Halv-
delen af natten” til sidst. ”Dinosaurusens sene eftermiddag” og ”Argumenter
for benådning” vil samlet blive behandlet i kapitel 5, mens de to andre værker,
”Hovedrengøring” og ”Værkfører Thomsens endelige hengivelse”, der ikke er
blevet gjort til genstand i et kapitel for sig, i stedet er blevet flettet ind i hen-
holdsvis kapitel 5 og kapitel 7. I udgangspunktet har jeg altså valgt at lægge ar-
bejdet med det skønlitterære forfatterskab i forlængelse af Seebergs egen
selvforståelse af ”sit forfatterskab”. Dog tager jeg mig den frihed at inddrage
hans filmmanuskripter, ungdomsbøger og enkelte tekster der kun er blevet ud-
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givet i antologier, til at underbygge nogle centrale problemstillinger i de tolv
værker der danner hans skønlitterære forfatterskab.

Der er tekster i forfatterskabet som ikke vil blive inddraget, idet de i min
læsning ikke belyser afhandlingens tre centrale hovedbegreber der af den
grund heller ikke kaster nyt lys over den del af forfatterskabet som jeg har
valgt at udelade i afhandlingen. Det er vanskeligt at give en tilbundsgående ar-
gumentation for udeladelsen af disse tekster, fordi det først ville kræve en læs-
ning af dem. Jeg vil i stedet bestræbe mig på at det tekstmateriale som jeg har
valgt fra det skønlitterære forfatterskab, fremstår så stærkt at der ikke i de
udeladte tekster forekommer æstetiske, eksistensfilosofiske eller kulturanalyti-
ske spor der ikke allerede er blevet belyst igennem det udvalgte tekstmateriale.

Eksistensfilosofi
Eksistensfilosofi er et begreb der dannedes i 1929 af F. Heinemann til at beteg-
ne en række tænkere der satte den menneskelige eksistens i centrum: Søren Ki-
erkegaard, Karl Jaspers og Martin Heidegger.13) Godt et årti senere prægede
Jean-Paul Sartre et lignende begreb på fransk grund til specielt at bestemme sin
egen position, nemlig eksistentialisme; men i begyndelsen inkluderede denne
term også Albert Camus og Gabriel Marcel.14) Både i den tyske og den franske
tænkning er det Kierkegaard man tager udgangspunkt i, men derudfra peger
eksistenstænkningen i vidt forskellige retninger. Samtidig med at de på tværs
af landegrænserne har mange fællestræk, så udgør de ikke en homogen grup-
pe. Ikke en gang indenfor et lands grænser vil man yde disse tænkere retfærdig-
hed hvis man kategoriserede hele deres tænkning som eksistensfilosofi der kun
betegner et bestemt træk ved deres filosofiske tænkning. Til en begyndelse
kunne vi forsøge at indkredse dette træk, der altså både kendetegner den tyske
og franske eksistenstænkning, ved at fremhæve to punkter der hører nært sam-
men: (1) Mennesket har ikke kendskab til sin egen eksistensgrund der snarere
tager form af en afgrund end af et fundament. Sartres korte og formelagtige be-
stemmelse af dette eksistensvilkår er at eksistens går forud for og er uden es-
sens. Hos Heidegger er menneskets kontingente eksistensvilkår udlagt som
Geworfenheit, hvilket nærmere bestemt betyder at mennesket er kastet ind i
verden uden et forudbestemt mål. (2) På disse eksistensvilkår er mennesket fra
grunden af et udsat væsen, hvilket for alle eksistenstænkere munder ud i eller
rettere danner udgangspunktet for en beskrivelse af fænomener som døden, ti-
den og angsten. Den usikkerhed og fare som mennesket altid vil befinde sig i,
medfører at det vedvarende tvivler og stiller spørgsmålstegn ved sin egen eksi-
steren som et jeg, og denne refleksive bevægelse er såvel vendt ud imod verden
som ind imod sig selv.15)

Eksistensfilosofi som en bestemmelse af en strømning i tænkningens
historie, udspringer altså af den virkningshistorie der løber i parallelle spor i
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henholdsvis Tyskland og Frankrig, og som varer ved for eftertiden. Betegnel-
sen er udtryk for den måde hvorpå tænkerne og deres fortolkere vælger at ud-
lægge deres tænkning, og den ligger derfor ikke fast én gang for alle. Specielt
Hans-Georg Gadamers indkredsning af det eksistensfilosofiske felt er interes-
sant for vore formål, idet han forbinder et eksistensfilosofisk og et kulturana-
lytisk spor ved at fokusere på første verdenskrig som et knudepunkt:
”Fremskridtstroen i et igennem en lang fredstid forvænt borgerligt samfund,
hvis kulturoptimisme havde fyldt den liberale tidsalder, brød sammen under
krigens storme, som til sidst blev en helt anden krig end alle tidligere […]
Skrækken for materielslag, i hvilke uskyldig natur, mark og skov, mindre
landsbyer og større byer blev lagt øde, tillod til sidst ikke manden i skyttegra-
vene og i kasemat at gøre plads til nogen andre tanker end den, Carl Zuckmay-
er dengang gav udtryk for: ”Engang, når alt er forbi.””16)

I forbindelse med Seebergs forfatterskab er denne sammenknytning af eks-
istensfilosofi og kulturanalyse helt afgørende, hvilket vi skal komme ind på i
det første kapitel om ”Bipersonerne”. Med denne bredt anlagte indfaldsvinkel
til eksistensfilosofien kan Gadamer tillige inddrage andre forfattere der er af-
gørende i denne virkningshistorie: Fjodor Dostojevskij og Friedrich Nietz-
sche.17) Det er ikke ualmindeligt at placere disse to utidssvarende personlighe-
der i det 19. århundredes åndsliv sammen med resten af det 20. århundredes
eksistensfilosofi, idet det først er i det 20. århundrede at deres tanker for alvor
sætter sig sine spor. Gadamer nævner specielt den fantastisk store rolle som
Dostojevskij spillede for Heidegger i 1920’erne18), og vi kunne tilføje at Nietz-
sche kom til at spille en endnu større rolle for Heidegger i hans senere tænkning.

I en fransk sammenhæng er det særligt Camus der tager Dostojevskij og
Nietzsche til sig, og udformer en eklektisk tænkning hvis originalitet imidlertid
består i dens evne til at holde sit fokus på ét eksistentielt tema: det absurde. Vi
skal se at Camus spiller en central rolle for Seebergs tidligste værker, og i for-
længelse heraf udtrykker Seeberg også sin store glæde ved at læse Samuel Be-
ckett.19) I Camus’, Becketts og Sartres skønlitterære værker udspiller handlingen
sig oftest i eller omkring storbyen, og den moderne eksistensfilosofi bliver der-
med også en form for kulturanalyse.20) Overalt møder det menneskelige blik
storbyens høje facader og butiksrudernes spejle og kastes derved tilbage på sig
selv, da det ikke kan fortabe sig i horisontens uendelighed. Det er en lignende
storbyvirkelighed der møder os i Seebergs tidligste værker hvor tågen som en
konkret illustration af menneskets uigennemsigtighed for sig selv og omgivel-
serne, giver lyset en dyster blå farve. Og meget sjældent er det sollys der falder
igennem tågen, men lyset fra byens og trafikkens lygter og lamper.

Det er med baggrund i hele dette virkningshistoriske landskab af eksistens-
filosofiske spor at jeg vil forsøge at nærme mig eksistensfilosofien i forfatter-
skabet. Seeberg lægger ikke skjul på at det er i denne virkningshistorie han selv
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står21). Nietzsches værk tilegnede han sig fra ende til anden i ungdomsårene22),
og afsluttede sin magistereksamen i sammenlignende litteratur med specia-
le-afhandlingen, ”Nietzsche i Genua november 1880 – april 1881”. Det er pri-
mært igennem Nietzsche og den svenske essayist Vilhelm Ekelund at Seeberg
får et indblik i den kulturtradition der har betydet mest for det tyske åndsliv si-
den romantikken, den græske antik. Samtidig er kristendommen en stor del af
Seebergs åndelige bagage der dels stammer fra opdragelsen i et pietistisk hjem,
dels fra hans fortsatte læsning af de hellige skrifter i ungdomsårene og senere
hen da han bliver forfatter.23)

Denne dobbelte virkningshistorie der udløber fra den græske, hedenske
tænkning og fra den jødisk-kristne religiøsitet, udgør overhovedet grunden un-
der vores moderne kultur, og vi genfinder den i alle eksistensfilosoffernes vær-
ker. Den tyske eksistensfilosofi ved Nietzsche, Jaspers og Heidegger orienterer
sig i høj grad efter den græske antiks verdensbillede, og specielt for Nietzsche
og Heidegger fungerer den førsokratiske tænkning som et springbræt i deres
forsøg på at overskride kristendommens horisont. De franske eksistentialister,
Camus og Sartre, er erklærede ateister, og deres værker kan ligeledes læses
som ét langt opgør med det kristne verdensbillede. Den franske esprit har
imidlertid ikke samme forkærlighed for græciteten som den tyske Geist, men
søger snarere et filosofisk udgangspunkt i deres egen tradition som begynder
med René Descartes.

Denne skitse vil blive tegnet skarpere op i løbet af afhandlingen som efter-
hånden vil samle de mange eksistensfilosofiske spor der løber igennem See-
bergs forfatterskab. Undervejs i min læsning vil jeg inddrage to tænkere der
ikke umiddelbart kan indplaceres i eksistensfilosofiens kreds. Den første er
Ludwig Wittgenstein som Seeberg stødte på i 1958-59, og som på mange må-
der anviste Seeberg en ny vej i sit forfatterskab. Virkningshistorisk befinder
Wittgenstein sig dog ikke udenfor enhver form for eksistensfilosofisk sammen-
hæng, hvilket allerede hans store kærlighed for Kierkegaard, Dostojevskij,
Schopenhauer og Nietzsche viser.24) Der er ingen tvivl om at det også var mand-
en bag værket der fangede Seebergs interesse, og her fandt Seeberg et menneske
der hele sit liv måtte kæmpe med eksistentielle kriser. I vores sammenhæng er
det specielt Wittgensteins sene værk, ”Filosofiske undersøgelser”, der vil blive
inddraget, idet hans sprogfilosofiske undersøgelser rummer en række eksi-
stensfilosofiske implikationer og – med Seebergs eget udtryk – en ”dialogisk an-
sats”25). Seeberg tager det fra Wittgenstein som han kan bruge til sine litterære
formål, og vi vil få at se at det spænder vidt fra en underfundig iscenesættelse af
nogle af Wittgensteins allegorier, til en yderst original, litterær nytolkning af
sprogspillet som en dialogisk forbindelse imellem eksistens og etik.

Den anden tænker som vil dukke op flere gange undervejs, skal være med
til at belyse nogle sider ved de etiske og ”dialogiske ansatser” samt sanseæste-
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tiske spor der er til stede i forfatterskabet. Det er den jødisk-franske filosof,
Emmanuel Lévinas, som ikke har anden tilknytning til eksistensfilosofien end
at han læste under Heidegger i slutningen af 1920’erne26), og det er derfor også
muligt at finde eksistensfilosofiske ansatser i hans værker. Lévinas og Wittgen-
stein skal først og fremmest være med til at åbne mulighederne for at vi kan få
øje på den eksistensfilosofi som Seeberg selv skriver videre på i sit litterære
værk. Det skal undervejs i læsningen undersøges om Seebergs værker selv ka-
ster nyt lys over eksistensfilosofien, og dermed organiserer og reflekterer eksi-
stensfilosofien på sin egen måde. Læsningen vil altså ikke kun efterspore
forfatterskabets indoptagelse af mellemværendet imellem den tyske og den
franske eksistensfilosofi, men tillige undersøge om forfatterskabet skulle
gennemspille et eksistentielt tema i sin egen litterære udformning.

Kulturanalyse
Vi har allerede flygtigt berørt kulturanalysens begrebshorisont der på flere
punkter skærer både det begreb om æstetik og eksistensfilosofi som jeg har
fremstillet tidligere. For at genoptage tråden fra indledningens begyndelse er
det afgørende at få klargjort hvordan ordet ”i” i titlen skal forstås. For de to
første hovedbegrebers vedkommende forefindes de ikke uden videre i Seebergs
skønlitterære forfatterskab. Selvom vi så at sige befinder os i centrum af det
æstetiske felt med titlens pointering af at det er ”i Peter Seebergs skønlitterære
forfatterskab”, så må indkredsningen og påvisningen af æstetik i forfatterska-
bet have karakter af en fremlæsning. Det samme gør sig gældende for eksi-
stensfilosofien, da læseren må forstå noget bestemt ved eksistensfilosofi hvis
han eller hun skal være i stand til at finde det i forfatterskabet. Klargøringen af
begreberne om æstetik og eksistensfilosofi fremviser den begrebshistoriske
forforståelse som jeg har lagt til grund for afhandlingen, men denne forforstå-
elses horisont ligger ikke fast én gang for alle. Det er i og for sig hele afhandlin-
gens formål ved den tilendebragte læsning at fremstille denne forforståelses
formidlende og udbytterige møde med Seebergs skønlitterære forfatterskab,
og samtidig dette forfatterskabs formidlende indvirkning på forståelsen af de
tre begreber. Værkerne får en stemme igennem deres læser som samtidig får
sagt noget igennem sin læsning af teksterne. Ordet ”i” i afhandlingens titel
rummer altså den produktive spænding imellem teksternes horisont og fortol-
kerens horisont, og det er først i den konkret udfoldede læsning at forfatter-
skabets tekster og de tre hovedbegreber vinder betydning.

Med hermeneutikkens indsigter i ryggen kræver det tredje hovedbegreb,
kulturanalyse, også at blive fremlæst i forfatterskabet. De enkelte tekster i See-
bergs forfatterskab bedriver ikke kulturanalyse sådan som antropologien i
selve sin fremstillingsform gør det. Antropologien fremstiller i egenskab af at
være kulturanalyse en kultur, hvilket viser sig i selve den sproglige fremstillings
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reference til sit objekt. Som disciplin har den en kultur som sin genstand og
forsøger at erstatte den ikke-viden der er ethvert feltarbejdes udgangspunkt,
med en viden om denne kulturs sammenhængskraft og struktur.27) Vi har set at
skønlitterære værker ikke forsøger at indkredse et empirisk objekt med hen-
blik på opnåelse af viden, men deres sproglige mesterskab består i fremstillingen
af en verden der tager form som et æstetisk objekt. Vi må altså søge et andet sted
hen for at nærme os et kulturanalytisk spor i Seebergs skønlitterære værker.

Den måde hvorpå jeg vil anvende begrebet om kulturanalyse, minder om
Christian Jantzens bestemmelse i en artikel om ”Kulturanalysens (u)mulig-
hed”: ”En refleksiv kulturanalyse, der har bestemmelse af kulturrelativismen
som sit genstandsfelt: som altså vil analysere det ubestemte ved nutidens kul-
tur.”28) Jeg vil foregribe en smule af afhandlingens senere fremstillingsforløb,
og skitsere den særegne måde hvorpå en form for kulturanalyse kommer til
udtryk i Seebergs forfatterskab. Seeberg iscenesætter flere af sine værker ved at
lade en række af de store fortællinger i den vestlige kulturtradition indgå på en
sådan måde at de kommer til at afgive en anden og mere skæv betydning. I
hans forfatterskab brydes fortællingerne i et nyt lys, men det er op til læseren
at stille sig i en synsvinkel så denne betydning træder frem. I en artikel om
”Om fjorten dage” og ”Rejsen til Ribe” konkluderer Lars J. Onslev at ”See-
bergs noveller ikke [leverer] færdige tolkninger af virkeligheden, men appel-
lerer i stedet til læserens refleksion.”29) Denne karakteristik kunne gøres gælden-
de for hele forfatterskabet der fungerer som en form for narrativt refleksionsme-
dium for det 20. århundredes kultur. Ikke blot de store fortællinger, men de små
historier fra dagligdagen lægges ud til læseren i en ny form, hvorved han eller
hun tvinges til at reflektere over deres kultur- og værdiskabende funktion.

I denne forståelse af kulturanalyse rummer Seebergs forfatterskab et stort
kritisk potentiale; men det er en kulturanalyse der er fremsat igennem en
underfundig og til tider absurd humor. Værkerne fører ikke sine synspunkter i
vælten på samme eksplicitte og umådeholdne facon som det 19. og 20. århun-
dredes fremmeste kulturkritikere, men i en række tekster er det muligt at frem-
læse en implicit kulturanalyse der ligger i forlængelse af denne kulturkritik.
Der er særligt ét virkningshistorisk spor som vil blive inddraget. Sammen med
Karl Marx og Sigmund Freud udgør Nietzsche den centrale figur i det 20. år-
hundredes oplysnings- og civilisationskritik, og fra dette kulturkritiske spor er
det primært Theodor W. Adorno og Max Horkheimer, Max Weber og Georg
Simmel jeg vil inddrage.

Særligt i den tyske tradition står kultur i modsætning til civilisation. I de
europæiske samfund har kultur fra og med slutningen af 1600-tallet, hvor or-
det kunne bruges om såvel individualitetens åndelige uddannelse som om den
samfundsmæssige udvikling, udgjort ”borgerskabets adelsmærke”.Det er bor-
gerskabets kulturbegreb der udsættes for en skarp kritik af det 20. århundre-
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des tyske kulturanalytikere, fordi borgerskabet i deres mani efter at forvandle
alt til menneskelig kultur og deres ønske om at gøre kultur til en borgerret for-
trængte og med vold udgrænsede alt det ukultiverede der fik navn af barbari
eller det fremmede.30)

Afhandlingen vil lægge sig efter at undersøge om der i forfatterskabet skul-
le være et kulturanalytisk spor der ikke blot betvivler og opløser den forhån-
denværende kulturform, men som i stedet indkredser en kultur i den
oprindelige betydning af ordet. Ordet ”kultur” stammer fra det latinske cul-
tura hvortil knytter sig verbalformen i tredje bøjning: colo, colui, cultum, co-
lere. Verbet har primært tre betydninger: Det kan bruges i forbindelse med at
forarbejde, passe og dyrke jorden og dyrene. Den anden betydning af ordet er
at tage bolig et sted og udsmykke og dekorere noget. Som det tredje betyder
det at agte og ære guderne eller et menneske som man forguder.31) Alle disse be-
tydninger af ”kultur” har forbindelse til en agrar livsform der har været domi-
nerende i det meste af den vesteuropæiske historie. Den grundlæggende
betydning for alle tre lag er at tage vare på det man er omgivet af: en omsorgs-
fuld akt i mødet med verden, menneskene og guderne. I løbet af historien
undergår kulturbegrebet en lang række semantiske transformationer, så vi i
dag står med et hyperkomplekst begreb der både på individplanet og i det soci-
ale rum betegner arbejds-, skabelses- og tilegnelsesprocesser samt det produk-
tive resultat af disse processer. I et videre perspektiv betegner kultur et
samfund eller en civilisation og disses samlede overlevering af kunstneriske og
videnskabelige frembringelser med vægten lagt på det første.32)

Frem for udelukkende at tage udgangspunkt i kulturanalyse som et kritisk
apparat, er det muligt at fremhæve den implicitte kulturforståelse der kommer
til udtryk i analysen. En kultur udgør den selvfølgelige baggrund hvorudfra
fænomener og sproglige udsagn får deres betydning. Enhver kulturanalyse ta-
ger afsæt i en grund som er det analytiske perspektivs udgangspunkt. Seebergs
forfatterskab er i høj grad med til at ombryde grunden under den vestlige kul-
turhorisont, men igennem denne kulturkritik fremtræder en anden grund. Dis-
se grundlæggende kulturanalytiske spor, der fremstiller den måde hvorpå
menneskene indretter sig en verden med hinanden, skal fremlæses i det skønlit-
terære forfatterskab. Afhandlingen vil først og fremmest tage afsæt i kultur-
begrebets betydning af dét at tage bolig et sted, med henblik på at udlægge en
større problematik i forfatterskabet hvor eksistensfilosofi og kulturanalyse lø-
ber sammen. I Seebergs forfatterskab fungerer kulturanalysen som et kritisk
refleksionsmedium der lader en anden kulturgrund komme til syne hvis væsen-
stræk er en naturgroet simplicitet der som sit omdrejningspunkt har det husli-
ge tilhørsforhold.
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1 . B i p e r s o n e r n e

Romanens rum
Peter Seeberg debuterer i efteråret 1956 med romanen ”Bipersonerne”, men
har allerede i 1954 fået den lille novelle ”Spionen” trykt i ”Perspektiv”. Selve
arbejdet med ”Bipersonerne” har stået på i hvert fald siden 1953, og Seeberg
fortæller i efterskriftet til ”Bipersonerne” at han i oktober det år begyndte at
skrive det midterste afsnit af bogen – ”sidste del af onsdagskapitlet” – færdigt.
Arbejdet med ”Bipersonerne” fortsætter frem til august 1955 hvor Seeberg af-
slutter det sidste kapitel.

Romanens handling udspiller sig i UFA-filmstudierne i Berlin under anden
verdenskrig i 1943. Vi følger en gruppe mennesker hvis daglige arbejde består i
at flytte og sætte kulisser op, kontrollere rekvisitter og styre lysopsætningen i
studierne. Gruppen udgør en uhomogen størrelse bestående af nationaliteter
fra hele Europa: Jean, Monsieur Petit, Roger og Marcel fra Frankrig, Acker-
mann, Fritz fra Holland, italieneren Marino, Kondraciuk, balteren og dan-
skeren Sim. Det er den inderkreds af personer der spiller en fremtrædende rolle
i romanen. De to første- og sidstnævnte samt Ackermann og Marino bor i sam-
me værelse der er det rum hvor personerne samles, hvor de sover og nogle af
dem spiser, men som i ligeså høj grad er et opholdssted der spreder de seks fra
hinanden. Værelset er handlingsrummet for de personlige konfrontationer der
som sit midtpunkt har Jean der dominerer rummet fysisk og verbalt. Hans køje
er placeret øverst oppe hvorfra han regerer og taler ned til sine bofæller.

Den krig der udspiller sig udenfor lejren, opretholder Jean indenfor mure-
ne. Han gør sin personlige konflikt med Sim og Ackermann til en strid imellem
nationer. Sims identitet identificerer han med ”den danske jomfru”, og provo-
kerende henvendt til Ackermann reducerer han hollændernes religiøse tilhørs-
forhold til et spørgsmål om seksuelle tilbøjeligheder: ”Jeg smider det ved gud i
hovedet på den hollandske luder derhenne, hvis hun så meget som ser på mig.
Sådan en mandgal so! Kunne I ikke have sat skik på hende derhjemme i tuli-
panmarkerne? Bagfra, men det tør I vel ikke, det er forskellen på katolikker og
protestanter.” (s. 29)

Det er et bredt udsnit af Europas nationer der er samlet i Berlins filmstudi-
er, og arbejdslejren er rammen om en krig på de indre linjer der i et andet for-
mat udspiller sig på europakortet. De enkelte individer kommer til at udgøre
nationale emblemer i hinandens øjne, så deres forskellighed fra begyndelsen
beror på det nationale tilhørsforhold som de hver især repræsenterer. Fritz fæl-
der ikke blot en dom over to unge hollænderes foragt for menneskene omkring
dem, men udvider det hele til lejren: ”I kommer her med et hjemmestrikket
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had, det gør alle.” (s. 14) Sammen med Jean skildres Marcel som den mest ra-
cistiske. De to undlader imidlertid heller ikke at udstille og latterliggøre deres
egne landsmænd. At gøre foragten for sine medmennesker til et politisk og ide-
ologisk spil, er kun én måde hvorpå de viser deres fjendskab til de andre i lej-
ren. Det er et fjendskab der bliver personligt på en helt anden måde end på det
store europakort. Udover at ”Bipersonerne” indeholder biografisk materiale
fra Seebergs ophold i Berlins UFA-filmstudier i 19431), så er det et naturligt
sted for litteraturen at slå sig ned: Indenfor dette specifikt afgrænsede område,
der er hærget af krig, åbenbares personlige, eksistentielle og kulturelle konflik-
ter der ikke ville være til at få øje på i et refleksionsmedium som inddrog hele
Europa.

Fortælleren viser sig næppe i løbet af fortællingen, men benytter sig af en
impressionistisk stil der lader en verden træde frem uden kommenterende eller
vurderende tilføjelser. Verden er som oftest visualiseret eller fokaliseret igen-
nem de sekundære fortælleres blik der udgør det perspektiv som den primære
fortæller dækker sig bag2). Peter Seeberg skal ikke identificeres med den pri-
mære fortæller der er involveret i fortællingen og samvirker med den på en an-
den måde end forfatteren Peter Seeberg. Seeberg overskuer og iscenesætter hele
det narrative rum, hvilket ikke er tilfældet for den primære fortæller der er
undervejs i sin fortælling og derfor er indfældet i et fortællerum som han i lige-
så høj grad tager del i som de sekundære fortællere. Det vender jeg tilbage til
lidt senere.

Det er næppe muligt at give en udtømmende definition af romanen som
genre, hvilket allerede den russiske litteraturforsker M.M. Bakhtin gjorde op-
mærksom på i et essay fra 1941, ”Epik og roman”: ”[…] eksperterne har ikke
klaret at isolere et eneste afgrænset, stabilt karakteristikum ved romanen –
uden at tilføje et forbehold, som med det samme fuldstændig diskvalificerer
det som en generisk karakteristik.”3) Vi vil forsøge at følge Bakhtin i hans for-
søg på at udlægge romanens narrative rum med henblik på en indkredsning af
rummet i ”Bipersonerne”.

Romanen som genre er kendetegnet ved at lægge fokuset på en nutid som
ikke længere udgør epikkens hele verden der havde sin grund i ”en absolut for-
tid”. Romanens nutid er, som en følge af at tiden er blevet et dynamisk mo-
ment i romanen, åben og uafsluttet: ”Verdens temporale model ændrer sig
radikalt: den bliver til en verden hvor der ikke er noget første ord (intet idealt
ord), og det sidste ord er endnu ikke blevet udtalt.”4) Romanen fremstiller et
univers hvor personerne vedvarende er undervejs i en dialog med sig selv og
hinanden.

Bakhtin kalder romanens rum for the social heteroglossia5) – en betegnelse
Bakhtin anvender om Dostojevskis romaner – hvilket følger af at romanen
som genre fremstiller en polyfoni af stemmer. Et sådant polyfont rum, hvor et
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hav af stemmer brydes, får man et indtryk af ved at lytte til følgende passage
fra ”Bipersonerne”:

” – Har du vagt?
– Ja, ja.
– Østpå går det dårligt, og i Italien…
– Søndag hentede vi en dejlig skinke hos bønderne.
– I nærheden af Neuruppin. Den var ikke dyr…
– ?…
– … hundrede mark.” (s. 61)

Et andet sted er der en lignende passage hvor vi ikke får et nærmere kendskab
til de talende, men som blot fremhæver det der hele tiden foregår i ”Biperso-
nerne”: Forskellige stemmer involveret i forskellige sprogspil, mødes og ud-
veksler oplevelser og erfaringer, og fylder herigennem rummet med betydning.
I den ovenfor citerede passage er tavsheden eller den andens spørgende blik
oven i købet indskrevet med et spørgsmålstegn. De mange stemmer taler fra
hvert sit synspunkt, og det vil sige at ”Bipersonerne” ikke blot er en polyfon
roman, men at den er poly-perspektivisk. Personerne fortæller deres egen og de
andres livshistorie, og disse genfortællinger har ingen naturlig afslutning, men
de afbrydes først ved romanens slutning.

I forlængelse af sine betragtninger over romanen karakteriserer Bakhtin
beboeren af denne verden som et individ der altid indeholder ”ikke-realiserede
potentialer og ikke-realiserede krav.”6) Den uafsluttede og uvisse fremtid be-
rører romanens individer der med alle eksistensens muligheder i behold, aldrig
kommer til at gå fuldstændig op i deres samtids kategorier. På disse præmisser,
konkluderer Bakhtin, er romanens virkelighed blot én blandt mange: ”[…] den
er ikke uundgåelig, ikke arbitrær, den indeholder i sig selv mange mulighe-
der.”7) I analyserne af romanværket skal vi se disse karakteristika træde frem.

Vi vender os nu igen mod romanen hvor det som oftest er de sekundære
fortællere der internt i fortællingen lægger et bestemt fokus på verden. Der er
dog passager hvor den primære fortæller fungerer som synoptikon, og pa-
norerer henover det krigshærgede landskab omkring studierne. Bortset fra én
solrig dag fremtræder landskabet kun i morgen- og aftenskumringens mørke,
og i belysningen fra flyvepladsen ligner omgivelserne en krypt. Længere ude i
periferien ligger den kulisseagtige storby, Berlin, antydet af en blålig silhuet.
De eneste gentagende bevægelser i det døde landskab er S-togenes larmende
kørsel hvis præcise og monotone bevægelser stemmer med rummets ensformi-
ge mønster. Ligesom togene løber væk fra hinanden og dermed markerer en af-
stand, løber husrækken ned mod hovedgaden hvor den blå belysning gentager
sig i hovedgadens kryds og i sporvognenes lys. Skolemaskinerne står gemt væk
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– der er ingen undervisningsture i krigstid – og grønsværet og betonbanerne er
uden livstegn. Det er ikke bare Berlin der ude i horisonten forekommer kulisse-
agtig, omkring studierne ligger camouflagenet og papborge der på det ydre
plan gentager studiernes kunstige opstilling af de mange rekvisitter og simi-
li-apparater. Det øde landskab er fuldstændig uden liv, og inden døre skaber
spillet imellem lys og mørke et skyggefuldt sted.

Anti-genesis
På dette mørke sted er de grå toner og den blå belysning i natten de eneste vej-
visere. Indendørs i studierne oplyses mørket af projektørernes lys, og pærerne i
loftet giver rummene en kunstig belysning og lader menneskeskikkelserne
fremstå som et hav af skygger. ”Bipersonernes” motto fra Det Gamle Testa-
mente – ”Høsten er forbi, Sommeren er til Ende, og vi ere ikke frelste” – som vi
senere skal vende tilbage til, slår ikke blot et frelsestema an, men giver roma-
nens tidsramme, de seks ugedage fra mandag til lørdag, en videre betydning.
Romanens struktur leder os på sporet af den samme opbygning som Det Gam-
le Testamentes skabelsesberetning, Genesis, hvor dagene begynder om morge-
nen og slutter om aftenen. I lejren følger vi arbejderne fra de står op ved
sekstiden til den sidste mand er gået i seng ved midnatstid. Verden udenfor ar-
bejdslejren ligner det mørke, øde og mennesketomme sted som Guds ånd svæ-
ver over før skabelsen.8)

I vores skitse af ”Bipersonerne”s univers er der imidlertid et træk der fal-
der i øjnene: Skaberen er fraværende, og der er kun nattens mørke. Berlin anno
1943 er et gudsforladt sted der minder om en krypt hvor menneskene blot er
skygger. Verden består næsten udelukkende af menneskeligt frembragte ting,
og i centrum for en moderne skabelsesberetning står Gud ikke længere som
frembringeren af en naturgroet verden. Mennesket har samtidig med under-
tvingelsen og udgrænsningen af naturen tillige aflivet dens guddommelige op-
hav og skaber nu selv en verden af artefakter. Menneskenes billedlighed med
Gud9) er afløst af menneskeskikkelsernes lighed med mørket. Kondraciuk siger
i en samtale med Fritz at i lejren kommer ingen af de allerbedste, men kun nihi-
lismens mørke menneskeskikkelser: ”[…] jeg mener kun, at de, som er her, det
er dem, som i og for sig ingenting vil. Intet. Alle afskygninger af dette skygge-
folk.” (s. 181) I lejren befinder sig kun skygger af skygger hvis eneste mål er:
Intet.

Om mandagen forsøger instruktøren at skabe en verden med sin hylen:
”Licht”, hvilket er mislykkedes de første syvhundrede gange. Filmprojektet er
en kunstigt frembragt kulisse der aldrig når sit mål, men bliver ved med at gen-
tage sig selv. Instruktørens hylen og Georges råben sætter lamperne i bevægel-
se, og lyset gennemskærer mørket; men menneskene formår ikke at frembringe
noget varigt, og den opstillede verden bukker straks under: ”Licht aus!” Den
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menneskelige skaben får aldrig karakter af en guddommelig genesis der én
gang for alle rejser en verden, men indeholder altid et moment af degeneration.
Filmproduktionen forsøger at simulere en verden, men det kniber med afslut-
ningen af værket. I arbejdslejren hvor intet vokser, har mennesket mistet for-
bindelsen til naturens grobund hvorfor dets handlinger ikke bærer frugt.
Ethvert forsøg på at stille noget frem i lyset viser sig kun glimtvis hvorefter stu-
diernes mørke lægger sig omkring menneskene igen. Stedet er hjemsøgt af
mørket, og filmoptagelsens forsøg på at skille lyset fra mørket mislykkes: ”Op-
tagelsen var aflyst.” (s. 20 – min kursivering, JHS)

Menneskene er overladt til sig selv, men forsøger i fællesskab at stable no-
get på benene: Instruktøren, fotografen, kamerafolkene, lysfolkene, skuespil-
lerne. Det menneskelige fællesskab er skrøbeligt, idet der er en masse bånd der
skal forbindes med hinanden, og som den overordnede autoritet, instruktøren,
skal holde sammen på. Han er ”gal i hovedet” da han ankommer til atelieret,
og hans indledningsvise hyl der sætter et lydinferno af råben, skrigen og raslen
i gang, antyder at det både er i betydningen godt gal i skralden og lettere sinds-
forstyrret. Denne scene om mandagen reflekterer det bibelske skabelsestema
hvor Gud på den første dag skiller lyset fra mørket ved en performativ hand-
ling: ”Der skal være lys!”10)

I Bibelen er skabelsen forbundet med lyset som Gud ser er godt og derfor
skiller fra mørket. Guds handling lægger et varigt snit der opvaloriserer lyset
og dagen på bekostning af mørket og natten. I Seebergs univers er Gud borte,
og der er derfor ikke nogen metafysisk instans til at opretholde det absolutte
skel imellem lys og mørke. Seeberg gennemspiller i sit forfatterskab i bestan-
digt nye nuancer dette spil imellem lyset og mørket som altid fremtræder på
baggrund af hinanden. Mennesket kan ikke forlade sig på at være skabt i Guds
billede, eller at Guds åsyn lyser over mennesket. Vilkåret er at leve i og med
mørket der ikke lader sig oplyse én gang for alle. Mottoet på romanen fra Jere-
mias’ bog illustrerer den menneskelige eksistens’ grundvilkår: at indstille sig på
at leve i det tidsrum hvor mørket vinder indpas, og lyset begynder at kaste sine
lange skygger. Det er en indsigt i at det frelsende lys ikke for evigt vil skille
mørket fra sig. Og håbet om frelse er præcis knyttet til forestillingen om defini-
tivt at være nået ud på den anden side af mørket.

Den guddommelige skabelse er én af de mange store fortællinger i den
vestlige tradition der intet siger om den menneskelige eksistens’ grundvilkår.
Skabelsen foregår i et abstrakt, mennesketomt rum der består af modsætnings-
par som udskilles fra hinanden, hvilket leder ud i en polariseret natur. Gud har
i og for sig intet at skaffe med selve menneskenes eksistentielle grundvilkår der
er at være overladt til på egen hånd at finde ud af det med sig selv og hinanden.
Seebergs romankunst kan ses som et forsøg på med en stilfærdig, humoristisk
og ironisk tone at vende sig bort fra den store fortælling der rummer alting i en
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forskelsløs almenhed, for i stedet at beskrive de helt nære ting. Med dette im-
manente udgangspunkt tager Seebergs forfatterskab sin begyndelse, og vi skal
se at det holder sig helt frem til den sidste side i hans sidste værk, ”Halvdelen af
natten”.

I ”Bipersonerne” er vi vidne til en skabelse der gentager sig, da processen
aldrig fuldendes. Det er en skabelse der bestandigt degenerer ved at falde tilba-
ge i mørket. Seeberg iscenesætter sin fortælling med baggrund i Genesis, men
kun for at vende den om til en beretning om degeneration, en fortælling om
anti-genesis. Genesis ligger ikke som et systematisk forlæg for ”Bipersoner-
ne”s struktur; men den store skabelsesfortælling udgør det modspil som vær-
ket kontrastivt spiller op imod. Første dagen står som et humoristisk korrektiv
til Genesis: Den hylende instruktør der slet ikke formår at samle trådene, og
må aflyse efter at have prøvet syvhundrede gange før. Der hviler et komisk
skær over forholdene i det beskedne atelier hvor der i kontrast til den vanvit-
tigt storslåede og fejlfrie skabelsesberetning med den almægtige Gud i cen-
trum, larmes og simuleres til ingen verdens nytte. Analogien til Genesis er med
vilje skæv og har ikke karakter af en fuldstændig overensstemmelse. Mørket
og det skabte lys ligger som bekendt udenfor og muliggør overhovedet første-
dagen i skabelsesberetningen, hvorimod mandag i ”Bipersonerne” jo er den
første dag for skabelsen af filmen. Det afgørende i sammenhæng med ”Biper-
sonerne” består imidlertid i de modsætninger der udskilles de enkelte dage i
analogi til Genesis, idet værket her bedriver en egen form for kulturanalyse.

På anden dagen beskrives jordens frugtbarhed i Genesis: ”[…] jorden
frembragte grønt, alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der
bærer frugt med kerne.”11) Det er en del af opbygningen af det værdihierarki
hvori lyset og dagen også indgår, men som den menneskelige virkelighed i ”Bi-
personerne” igen udgør et negativt korrektiv til. Hvad der må føjes til Genesis
for at nærme sig den menneskelige eksistens’ grundsituation, er at den frugt-
bare sommer går til ende, at året går på hæld, og ikke befinder sig i en statisk
tilstand af dagslys. ”Træerne langs vejen havde ikke mere end en tre-fire-fem
blade tilbage, og det var småbidende i vejret, men himlen var velvilligt blå
[…]” (s. 52) Det er i sådanne detaljeret beskrevne omgivelser at litteraturen for
Seeberg må finde sit leje: ”Jeg har ikke meget til overs for dem der skildrer en
dag i 1517 uden at gøre sig den anstrengelse at undersøge hvilket vejr det var.
For vi lever også med tidspunktets vejr, så det må vi have frem.”12)

På den samme dag skal vandet ”samle sig på ét sted, så det tørre land kom-
mer til syne!”13) Igen skal analogien ikke søges i en grundlæggende struktur i
romanen, men i enkelte passager der viser det skabtes vaklen. Den guddomme-
lige udskilning af lyset og inddæmning af vandet opretter en verdensorden der
i ”Bipersonerne” bryder sammen i menneskenes omgang med disse naturele-
menter. I to omgange peger teksten på at det våde og det tørre ligesom lyset og
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mørket ikke lader sig inddæmme: ”Støvet stod i skyer omkring den enes kost,
vandet flød i søer ved den andens spand. ”(s. 45) Det er kalmukkernes rutine-
arbejde der nedbryder den naturligt inddæmmede orden med henblik på at op-
retholde en menneskeligt indstiftet orden. Kalmukkerne sørger for at der er
ryddeligt: Marino bliver angivet for ikke at have redt sin seng hvorefter den
ene af kalmukkerne sparker til vandspanden i retning af Marinos seng så van-
det flyder over og ud på gulvet.

Senere samme dag skal Sim gøre en tønde klar til en badescene, og efter
gentagne gange at være blevet sendt frem og tilbage efter en tønde af Förster
får han nu til opgave at fylde en af dem. Sim bærer i pendulfart spande med
vand som han spilder idet han hælder op, og som skvulper over i farten på
vejen hen til tønden. Til sidst lader Sim tønden flyde over med vand, og Förster
sætter ham til at tømme den igen. Ligesom filmproduktionen har det karakter
af et sisyfosarbejde der aldrig får en ende, da arbejdet er uden meningsfylde.
Det menneskelige arbejde har en uendelig karakter eftersom det fremstillede
straks begynder at erodere når det fremstår i sin hele støbning. Arbejdet består
i og for sig kun i at udsætte tidens tilintetgørende kraft ved at forebygge og
bygge op på ny. Da Sim tror han er færdig, står Förster der igen: ”Han for op,
da Förster stod i døren og sagde: Kom…” (s. 60) Arbejdet bliver aldrig færdigt
i studierne, men må gentages i en uendelighed fordi der ikke er noget endemål
der fylder arbejdsprocessen med mening.

På tredjedagen for skabelsen placerer Gud ”lys på himmelhvælvingen til at
skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år, og
de skal være lys på himmelhvælvingen til at oplyse jorden!”14) Om onsdagen
oplyses himlen: ”Mod vest sås søgelys krybende over himlen. Et skær flamme-
de op.” (s. 96) Sirenen har lydt, og alle flygter til beskyttelsesrummet, på nær
Jean der har vagt den aften. Jorden oplyses: ”Da føg der et glimt lys ind igen-
nem skoddetremmerne og kastede billedet af møblerne op mod væggen.” (s.
98) Barakken er under bombardement fra ”tingester, der måtte være store som
ekspreslokomotiver. De delte luften i to halvdele og fejede den bort som kom-
primerede blokke.” (s. 99) Bomberne skiller luftrummet i to så den ene ligger i
lys, den anden i mørke. Jordoverfladen er oplyst af lysglimtene i nattens mør-
ke. Igen er bevægelsen modsat af Genesis der rejser en verden hvorimod beret-
ningen i ”Bipersonerne” er om forfaldet. Hvor solen, månen og stjernerne er
de faste holdepunkter på himlen der skal lyse for mennesket, er den moderne
verden uden sådanne fikspunkter. Det referentielle forfald illustreres med de
faldende bomber der i en vertikal bevægelse som stjerner der falder fra himlen,
oplyser himlen og landjorden. Menneskeheden ligger i krig med sig selv, og
Berlin står i begreb med at gå under. De lys der er til for ”at herske om dagen
og om natten og til at skille lys fra mørke”, får pludselig en helt anden betyd-
ning. En del af menneskeheden forsøger at få herredømmet over den anden
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del, og dette beherskelsesforhold er langsomt i færd med at rydde jordoverfla-
den for liv og gøre mørket til en varig tilstand.

De følgende dage for skabelsen skal mennesket gøre sig til herre over jor-
den og dets dyr15), men i en moderne verden hvor krigen er overalt, breder dette
herredømmeforhold sig til menneskene imellem. At gøre sig til herre over jor-
den udvikler sig til en krig imellem dens beboere om at vinde territorier fra hin-
anden. I ”Bipersonerne” nedbrydes Genesis fra grunden af da ingen af de skel
som Gud har indfældet i verden, kan opretholdes: Mørket lukker sig om lyset,
vandet løber over sine breder, og de lysende bomber falder fra himlen og umu-
liggør at opholde sig på landjorden. Menneskene er i færd med at gå under,
både i den forstand at de må gå under jorden, og i den videre betydning af
Tysklands og måske hele vesterlandets undergang.

Øst og vest
”Bipersonerne” udspiller sig i anden verdenskrigs centrum hvorfra agressoren
Tyskland breder sin magt ud over de nationale grænser og retfærdiggør sin
herredømmepolitik i en racelære. Den ariske race skulle samles i et tredje rige
hvor de nationale grænser var nedbrudt og de ”forurenende” elementer var
blevet udrenset. Der er dog ét sted tyskerne ved at de ikke kan trænge frem.
Balteren gør sig på et tidspunkt nogle almene betragtninger over det tyske folk
efter at have spillet et stykke russisk musik for Behnke der var blevet bleg, og
som måtte indrømme at denne unge nation kunne synge tyskerne ihjel: ”Bal-
teren havde tænkt, at tyskerne følte, at russerne ville blive det udvalgte folk. De
var fuldstændigt overbeviste derom; deres intelligens var så gennemhullet og
undermineret af metafysik og skæbnetro, at den var ude af stand til at støtte og
fastholde en egentlig, rolig selvtillid, selv under de største sejre. Det var skue-
spil og parade.

Det væsentlige i livet og historien, vidste tyskerne, tilhørte ikke dem mere,
men folkene mod øst. I denne fornemmelse var de klart vesteuropæere. De slo-
ges i virkeligheden for en dundrende undergang, også materielt, og for hele
Europa.” (s. 121)

I balterens analyse af den europæiske kultur genlyder titlen på den tyske fi-
losof Oswald Spenglers hovedværk ”Aftenlandets undergang”. Aftenlandet
dækker hele den vestlige civilisation og står i modsætning til Morgenlandet i
øst. Spengler forsøgte i dette storværk profetisk at påvise den vesteuropæiske
kulturs undergang og udpege en ny ung kultur der efterfølgende ville blomstre
op. Det var en ny russisk nation Spengler havde i tankerne, og han byggede
sine forudsigelser på en biologistisk model der beskrev et cirkulært forløb. Den
vestlige kultur har igennem tre faser, forår, sommer og efterår, nået en fjerde
og sidste vinter-undergangsfase som Spengler benævner civilisation.16) Speng-
ler er særlig interessant i forbindelse med Seebergs kulturanalyse idet Spengler
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forudsiger en bestemt russisk åndsforms komme, nemlig Dostojevskis kristne
forestilling om en Jesusskikkelse.17) Seeberg siger i sit efterskrift til ”Biperso-
nerne” at der indgår elementer fra en Dostojevski-skikkelse i – hvad jeg tolker
som – balterens person. Jeg skal senere genoptage tråden herfra og underbygge
denne tolkning.

Spændingen imellem den vestlige og den østlige verden, imellem Aftenlan-
det og Morgenlandet manifesterer sig de enkelte dage, og fletter sig ind i See-
bergs moderne anti-genesis. Året går på hæld og dagene bliver kortere og
kortere for Aftenlandet hvor mørket sænker sig over det golde og ufrugtbare
Berlin. De gange hvor lyset vinder indpas og har udgrænset mørket, er det lyset
fra Morgenlandet der bryder frem: ”Atelieret, som ellers lå som en blok af tus-
mørke, skinnede som et telt i orienten.” (s. 19) Solens opstigning i øst bliver
billedet på et lysende og ungdommeligt kontinent der står i fuldt flor, mens det
lakker mod enden for aftenlandet der har mistet orienteringen.

De japanske piger får deres skuldre dækket af kirsebærblomster under fil-
moptagelserne, og et stykke japansk musik afløser slageren. Straks derefter ra-
ser instruktøren og aflyser optagelserne. Det forbliver dunkelt om det er på
grund af den latente spænding imellem øst og vest der pludselig blusser op at
instruktøren afbryder produktionen, eller om grunden er hans kones optræden
som han bistert har fulgt fra sin hollywoodstol. Vi ved fra tidligere at han er
blevet beskrevet som ”gal i hovedet”, og hans kone er i ”dårligt humør” da
hun endelig ankommer. Stykket er på forhånd dømt til at mislykkes hvis vi til
det spændingsfyldte forhold imellem de nipsagtige japanske skuespillerinder
og den tunge, tyske skælden og smælden, føjer det ulmende forhold imellem
instruktøren og hans kone der er den centrale aktør, primadonnaen, i stykket.
Det skinnende telt i orienten, billedet på østens lys der overvinder vestens mør-
klagte rum, er åbenbart det der får bægeret til at flyde over, og den skabende
proces bryder efterfølgende sammen.

På andendagen opstår konflikten imellem øst og vest da kalmukkerne, der
er af mongolsk oprindelse, melder Marino til opsynsmanden. Det er ikke kun
for at skabe lidt spænding i deres monotone rengøringsarbejde, men opgøret
bunder i en national forskellighed der får den ene af kalmukkerne til at sende
en kaskade af vand over i Marinos seng. I Seebergs værker er handlingerne
nedtonet, og de store dramaer udebliver; men det betyder ikke en udelukkelse
af konfliktuelle spændinger. Disse viser sig i ligeså høj grad i de små forskelle
imellem mennesker som i et ragnarok af anden verdenskrigs kaliber.

Også på tredjedagen viser orientens lys sig da russerlejren er blevet bom-
bet: ”Et bondehus lyste, en vindmølle rakte to lamme arme op mod skyerne, et
kinesisk tempel skinnede gyldent.” (s. 102) Den store krig udenom lejren viser
sig kun i glimt eller som ”små dump, som æbler, der falder om natten i frugtti-
den.” (s. 97) Krigen udgør en horisont i bevidstheden, og dens realitet melder
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sig tre dage i træk hvor arbejderne bliver mindet om den. Når bombardemen-
tet er overstået, glider krigen i baggrunden igen, og det er de helt nære ting der
igen danner horisonten for romanens skildringer.

I forlængelse af disse betragtninger over hvor vægten ligger i Seebergs vær-
ker, er titlen på romanen tillige et moment i Seebergs fortællestrategi. Det mo-
derne ved Seeberg viser sig i nedbrydningen af den klassiske romanstruktur
med en hovedperson som det centrum hvorom handlingen udspiller sig. I ”Bi-
personerne” er der ingen hovedperson der indtager ét perspektiv hvorudfra
alle andre personer tager skikkelse. De er alle bipersoner der er indvævet i et
fortællingens netværk hvor alle bliver set på og beskrevet af hinanden. I den
forstand er titlen endnu en indfaldsvinkel i det prisme som mottoet for roma-
nen udgør. At ville være hovedperson, som vi senere skal se er Sims livsprojekt,
er et forsøg på at ville slippe frelst fra de andres genbeskrivelse af én. Hoved-
personen er den figur der hæver sig op alle andre uden at blive gjort til gen-
stand for andres dømmende blikke, og fra denne position fælder han sin dom
over verden. Med titlen og Jeremias-citatet markerer Seeberg at det beror på en
illusion om at ville være Gud lig. I det seeberg’ske univers er mennesket – som
vi har set det beskrevet – en skygge af en skygge, og den realistiske kunst som
Seeberg står som eksponent for, består præcis i at skildre dette vilkår uden me-
tafysisk udsmykkede tilføjelser. Titlen og mottoet kan læses som en indsigt i at
vi alle er bipersoner, hvilket er den samme erkendelse Kondraciuk formulerer
overfor Fritz: ”[…] det er ingen undskyldning, at man accepterer sin egen nai-
vitet. Tror du måske, at det vil være tilfredsstillende engang at kunne sige, jeg
var en af de tohundredetusinde hollændere, som blev slæbt i slaveri i Berlin af
tyskerne? Du var med i historien, ja, jeg skal love for, at du var med i historien,
men som den ynkeligste biperson, en af tohundredetusinde bipersoner.” (s.
182)

En anden biperson er italieneren Marino som imidlertid anser sig selv for
at være en hovedperson i tilværelsen. Han har nok i sig selv og sit talent som
han føler bliver fordærvet i arbejdslejren. Ligesom Sim er Marino fast overbe-
vist om at frelsen kan nås ved at han gør sig selv til hovedperson i tilværelsen.
Marino føler at hans identitet som kunstner bliver nedbrudt i Berlin, og det
handler for ham om at slippe væk. Sim er frivilligt taget til Tyskland, krigens
hjerte, for at komme i centrum, men han er skælvende angst for det der skal
komme efter krigen. Der består en forskel i temperament imellem de to: Mari-
no er den ”varmblodede” sydlænding der mestrer sine bevægelser, og som
fører et erotisk aktivt liv, mens Sim er den handlingslammede og følelseskolde
nordbo. Det introducerer en ny modsætning imellem nord og syd der imidler-
tid ikke som modsætningen imellem øst og vest bunder i en kulturel væsensfor-
skel og derfor ikke umiddelbart ulmer af konflikt; men den viser en modsætning
der angår forholdet imellem æstetik og eksistens. Marinos sanseapparat er
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rødglødende og meget modtageligt, og han længes efter lyset, hvorimod Sim
behøver mørket og kulden der ikke udsætter hans kolde legeme og følelsesløse
sanser for udsving: ”Da Sim kom, var alle på stuen gået til ro. Varmen var
kvælende, vinduerne lukket. Han åbnede dem. Marino kom lidt over midnat.
Han lukkede vinduerne igen.” (s. 41) I denne korte passage formår Seeberg at
skildre to eksistenser der lever i hver sin livsverden, og igennem forfatterskabet
er det Marinos type der går en uvis skæbne i møde, fordi han vil for meget i et
hurtigt ryk. Vi får aldrig at vide om Marino overlever, eller om tyskernes likvi-
dering eller hans eget flugtforsøg midt under et bombeangreb har ført ham i
døden. Vi skal senere se at Sims vej derimod fører over den varsomme besin-
delse hvorigennem han langsomt kommer til klarhed over sin situation.

På afstand
Vi vil nu vende blikket mod flere af arbejdslejrens menneskelige relationer for
at fordybe os i de små dramaer. Landskabet beskriver en række koncentriske
cirkler der breder sig udefter fra filmstudierne, ud over russerlejren og jernba-
nen med Berlins centrum og dens forstæder ude i horisonten, og længere ude
igen Tyskland og resten af Europa. På samme måde har fortællestrukturen sit
centrum i studierne og ateliererne, men vekselvirker samtidig henover århun-
drederne med Aftenlandets store fortællinger. Det rumslige og historisk-tidsli-
ge omfang af romanfortællingen spænder vidt, men det centrale fortæl-
lerperspektiv hviler på arbejdslejren, mens den store historie, der kun bryder
igennem fortællestrukturen en gang imellem, bliver skrevet et andet sted.

Åbningen på romanen viser hvordan Seeberg arbejder med den primære
fortæller i forhold til de personer der indgår i fortællingen: ”Døren til magasi-
net faldt i. Marcel gik så langsomt han kunne; det var så mørkt, det ville være
ubehageligt at snuble, og der var for resten heller ingen grund til at skynde
sig.” (s. 7) Den første sætning er den primære fortællers registrering af en begi-
venhed, og fokuset ligger hos fortælleren. Den næste sætning knytter sig til den
foregående ved at fortælleren panorerer fra dørens falden i og over på Marcels
gang. Denne fortællestil, der gør sig gældende igennem hele romanen, lader en
verden fremtræde hvor begivenhederne tilsyneladende er subjektløse, hvor
tingene for en umiddelbar betragtning blot sker, men hvor fortællingen senere
indhenter den ”nøgne” begivenhed og enten udpeger eller antyder en handlen-
de person. Det giver et indtryk af at den handlende er på afstand af den verden
hvori han færdes. Hans handlinger indvirker ikke umiddelbart på tingene,
men har karakter af et brudfyldt forhold der skiller den handlende fra tingene.
Overgangen imellem de to første sætninger knytter to handlinger sammen der
for en kausalt tænkende bevidsthed følger naturligt på hinanden, men som i og
for sig kun er knyttet sammen som to spor eller tegn. Dørens falden i er det
spor Marcel efterlader sig, og er tegn på hans forudgående handling: åbningen
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af selv samme dør. Vi er in medias res, og er nærmere bestemt i midten af en be-
givenhedsrække der har karakter af spor. I fortællingens panorering fra døren
over på Marcel er fokuset på vej til at skifte fra den primære fortæller og over
til Marcel. ”Marcel gik så langsomt han kunne” har en anden begivenheds-
karakter end dørens falden i der blot er en objektiv kendsgerning. Marcels for-
søg på at hæmme sin egen gang er derimod en subjektiv akt hvilket sætningen
efter semikolonet uddyber: ”det var så mørkt, det ville være ubehageligt at
snuble, og der var for resten heller ingen grund til at skynde sig.” På det narra-
tive plan sker der altså et skift hen igennem den første passage fra den primære
fortællers fokus og genstanden for dette fokus, døren, til Marcels indre fokus
på sin egen langsomme bevægelse i mørket. Vores indledende iagttagelser af
fortællestrukturen har foreløbigt tegnet omridset af en verden hvor subjektet
må vende sig indad imod sig selv for at kunne orientere sig iblandt de ting som
det ikke umiddelbart kan komme i berøring med.

Indadvendtheden kommer af at Marcel har sin opmærksomhed vendt bort
fra verdens kolde, grå og tågede udseende og ind imod sin egen forestillings-
verden. Som modsætning til magasinets mørke forestiller han sig lyset udenfor
og går ud på terrassen. Her udkaster han en ny forestilling der skal pege ud
over hans udsigtsløse tilstedeværelse i Tyskland: Et håb om at blive sendt
hjem. Marcels bevidsthed står i et konfliktuelt forhold til omgivelserne som
følge af at han konstant forsøger at modsætte sig den situation som han er sat i,
ved gennem sin forestillingsevne at stille sig udenfor den. Da forestillingen om
hjemsendelse ikke lader sig indfri sådan som forestillingen om at gå fra maga-
sinets mørke til lyset udenfor gjorde det, så forbander han det hele. Han begyn-
der på at samle nogle indvendinger: ”Først var der vejret […] og så var det
klamt, koldt, og gråt, gråt i alle grader.” (s. 7) Dybest set er det jo ikke vejret
Marcel er træt af – det er overhovedet dét at være i Tyskland og krigens nær-
vær som Marcel ønsker sig væk fra – men da han ikke vil se krigens virkelighed
i øjnene og ikke er i stand til at pege på det der er genstand for hans foragt,
kommer vejret til at repræsentere ”en forpulet tysk dag”. Før indvendingen
mod vejret havde han først forestillet sig at en sygdom eller en invasion af
Tyskland kunne sende ham hjem til Frankrig; men en invasion tror han tilsyne-
ladende ikke selv på, og han vender tilbage til sin udgangsforestilling: ”Jeg øn-
sker, at jeg er syg…” (s. 7) Eksilet i Tyskland gør Marcels sind splittet. Han
ønsker sig ét: at komme hjem, men han udkaster bestandigt nye måder hvorpå
det ønskede kan indfris. Modsætningsforholdet til de påtrængende realiteter
der møder ham, sætter sig igennem på det indre bevidsthedsniveau hvor han
forsøger at flygte fra den situation som han er sat i, ved at vende sig ind i sin
egen forestillingsverden.

Marcel er det ”konjunktive” menneske der vedvarende udkaster nye rum
hvor han kunne befinde sig: ”Kunne der måske komme en gammel vandrings-
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mand med hvidt skæg og standse op og sige: Unge mand, jeg skal vise dig vilde
biers bo og alverdens visdom! Nej. Kunne der komme en af hans kammerater
og sige: Kom, vi skal ud at fiske, vi har lånt en båd. Eller en af de unge piger,
som man havde lyst til at følge efter og overrække en buket blomster! Marcel
blev varm om hjertet. Så smukt livet kunne være, så henrivende. Hvor ville han
ønske, at han ikke skullle gå glip af alt for meget af det smukke liv, som han
følte, han havde et stort talent for. Her på dette sted var ingen huse og haver,
ingen både og floder, ingen skove og enge for ham. Der var ateliererne, terras-
sen, barakken, køjen, gaderne, jernbanerne, pladserne, ødemarker på ødemar-
ker. Folk gik forbi, gik forbi, gik forbi. Millioner, og de så alle triste ud.” (s.
82-83) Marcels sind er splidagtigt med sig selv, da hans flugt ind i forestillings-
verdenen samtidig er en flugt fra sig selv. Han ved at hans idealforestillinger
ikke fører nogen steder hen, men alligevel insisterer han på at kalde dem frem,
hvorfor han hele tiden glider fra den ene forestilling til den næste.

Ligesom i romanens åbning bliver den næste persons entré skildret på fæ-
nomenologisk vis ud fra det menneskelige oplevelsesapparat: Marcel regi-
strerer kun en mumlen hvorefter Roger træder ind i hans synsfelt. De enkelte
begivenheder og sansninger knyttes ikke sammen til en syntese i form af en
kausal slutningskæde, men får lov at stå ”nøgne” og uformidlede. Roger be-
gynder på Marcels foranledning at tale om sine bedste, ukrainske veninder.
Han omtaler dem i et sprog der springer imellem at anskue dem som genstande
for seksuelt begær, og at se dem som kvinder der kan passe husholdningen.
Han lægger vægt på at de alle er ”jomfruer”, ”alle ubeskadigede!”, ”siger altid
ja”, men indfletter hele tiden de gøremål de egentlig er gode til. Rogers præsen-
tation er vævende og snakkende, og de mange tvetydige indskud skyldes åben-
bart at det skal tage sig så indbydende ud som muligt for Marcel. At Roger
ikke har rent mel i posen, giver teksten et vink om da Roger besværgende ud-
bryder at en af hans veninder er ”ren som dette lommetørklæde”, hvorefter
han trækker ”en temmelig snavset klud op af lommen”. Roger har imidlertid
allerede talt over sig før han haler sin klud op af lommen. Efter stakåndet at
have gentaget at alle pigerne er jomfruer ”alle – alle – alle”, da siger han: ”Med
sådan en lille bitte en. Formidabelt!” (s. 8) Derpå følger: ”Roger måtte suge
mundvandet ind i sidste øjeblik: Alle ubeskadigede! Han så ud over fly-
vepladsen og indskød fraværende: Appelsinen, svenskeren er der ikke…” (s. 8)
Hele sammenhængen antyder at Roger selv har været åndsfraværende og med
mundvandet løbende har forestillet sig hvordan det ville have været at kende
”sådan en lille bitte en”.

Da de mødes senere på dagen, er Roger stærkt ophidset, og med et flak-
kende blik ivrer han efter at få Marcel med hen til de russiske piger. Da Marcel
først skyder det fra sig, er Roger nærmest ved at bryde sammen: ”Roger snap-
pede efter vejret et øjeblik, så ville han til at skrige op.” (s. 24) Det er først se-
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nere, da de står udenfor deres destination, at Marcel opdager hvor splittet og
skrøbeligt Rogers sind er: ”Stakkels mand, han kan slet ikke skille digt og løgn
fra virkeligheden, han er jo en ren tåbe, et rent barn.” (s. 37) Det går op for
Marcel at russerinderne ikke er Rogers bedste veninder, at han knap nok ken-
der dem, og at han selv blot skulle fungere som den afledningsmanøvre der
skulle bringe Roger forbi vagten og ind til dem. Rogers kæmpe behov for at
være elsket har skabt en forestillingsverden hvor de ukrainske piger, som han
næppe har været i berøring med, fungerer som moderfigurer der sørger for ham.

Den sårbarhed der står på vid gab i Rogers sind og kommer til udtryk i en
manisk forfølgelse af det som han ikke besidder, er overhovedet ikke til stede
hos Marcel. Han skjuler sig bag et ironisk distancerende og racistisk forhold til
sine omgivelser. I en kort meningsudveksling blotlægges Marcels og Rogers
grundlæggende forskellige måde at være til stede på: ”Roger hviskede: Hvem
kan forstå mig? Det er så forfærdeligt ensomt, og som et lukket rum, et fæng-
sel. Marcel sagde: Tag det nu ikke så tungt, Roger, det hele er jo kun morsomt.
Når vi først kommer hjem igen inden længe, så bliver livet atter værd at leve. –
Oh nej, Marcel, oh nej, Roger talte sagte som med sigselv. Marcel sagde til sin
forbavselse: Hvis man bare var syg, så kom man hjem. Invasionen kommer
snart.” (s. 40) Roger føler sig virkeligt spærret inde uden mulighed for at bryde
ud af dette indelukke og mødes med et andet menneske. Han forsøger forgæ-
ves at komme i kontakt med andre mennesker, men selv Marcel udstiller hans
sårbarhed. Marcel har fortalt to nye arbejdere, Gustave og Tristan, om Rogers
nervesammenbrud, og det viser sig nu – da Roger egentlig kommer for at mø-
des med Sim som også har ladt ham i stikken – at de også ved besked om hans
”ukrainerpiger”: ”Gustave sagde noget til Tristan, som brast i latter. – Kan du
ikke vise os, hvor dine ukrainerpiger er henne, sagde han med et grin. Roger
holdt hænderne op for hovedet, som ville man slå ham: Hvorfor vil ingen være
venner med mig? råbte han, lod hænderne falde og så flakkende fra den ene til
den anden.” (s. 135) Det sår Roger bærer rundt på efter alle de gange andre har
udstillet hans svaghed og fremmedhed, bliver nu definitivt flået op, og han bry-
der sammen under sin dæmonisk indelukkede tilstand.

Miljøet i lejren er goldt, og ligesom afstanden vider sig ud imellem togene
der passerer hinanden på skinnerne, har de mennesker som Marcel tænkte på
bare blev ved at gå forbi hinanden i lejren, distanceret sig fra hinanden. I få
øjeblikke opstår der dog en form for kontakt der ikke grunder sig på foragt el-
ler resignation. Den store hollænder, Fritz, er tydeligvis upåvirket af arbejdet
og giver sig hen til det, til forskel fra Marcel der afskyer materialiteten og for-
svinder ind i sin forestillingsverden. Til trods for deres forskellighed opstår der
et muntert spil som viser sig i deres ansigtsudtryk: ”De smilte hver på deres
måde.” (s. 10) Seeberg formår med få virkemidler at fremkalde den forskellig-
hed og afstand der kan være mellem mennesker. Samtidig fastholder han hos
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personerne – henover den mellemmenneskelige afgrund – en form for munter-
hed eller en forligelse med den situation hvori de er bragt. Denne munterhed
kommer glimtvis til syne, for eksempel her i Marcels og Fritz’ smil der henover
deres forskellighed formidler en sympatitilkendegivelse. Midt i arbejdet giver
de sig til at lege at de udveksler rekvisitter med hinanden, og dermed egentlig
en udveksling af hver deres arbejde. Denne legende omgang med tingene bry-
der hverdagens monotoni, men er altid kortvarig i et univers hvor arbejdet og
krigen på de indre og ydre linjer, er det der optager alles bevidsthed.

Fritz er en af de få på stedet der har overskud til at sætte sine omgivelser i
spil. ”Livet er skønt”, råber han på et tidspunkt til Joseph, og lidt senere møder
Sim ham hængende ned fra gelænderet i et af studierne, mens han slår en for-
nøjet latter op. Fritz’ akrobatik sætter ikke liv i Sim der tværtimod ”følte som
et smæk inde i rygsøjlen.” Sims omgivelser reflekterer hans egen tilstand på en
kontrastfyldt måde. Fritz’ smidige bevægelser rykker i Sims krop der bliver
konfronteret med sin egen fysiske uformåenhed. Lidt tidligere har mødet med
Kokos venlighed sat Sim i forlegenhed: ”Det var svært at svare sådan en fyr
som Koko, der var så venlig.” (s. 17) Vanskeligheden for Sim består i at han
ikke med et smil eller en venlig gestus kan svare Koko igen; det bliver blot til en
grimasse. De mennesker der omgiver Sim bliver påtrængende – specielt dem
der viser et overskud – fordi de udstiller Sims mangel på livskraft. For Sim kræ-
ver det en kraftanstrengelse at omgås andre mennesker der ved deres blotte til-
stedeværelse stiller Sim i et dårligt lys. Første gang vi møder Sim står han i
halvmørket opad en væg, og er senere trukket helt ind i materialrummets mør-
ke hvor Fritz møder ham: ”Noget i vejen? – Åhnej, man trænger til at stå i mør-
ket et øjeblik engang imellem.” (s. 11) Sim skyer lyset, fordi det stiller ham ud i
en åben sfære hvor de andre mennesker – paradoksalt nok dem der kommer
ham i møde – kommer til at udstille ham.

I en sen eftermiddagstime i kantinen tænker Sim: ”Heinrich var et fint
menneske. Sim beundrede hans frejdige ligegyldighed, hans hurtighed, hans
oplevelser, som han aldrig talte om.” (s.90) Forholdet til Heinrich er fuldstæn-
dig følelsesløst, og der opstår ingen spænding imellem de to flygtigt udflydende
eksistenser. De falder næsten sammen med tingene i den dårligt belyste kanti-
ne. Sim mangler fuldstændig den umiddelbare evne til at give sit indre et ud-
tryk, fordi de indtryk som han modtager, kun kommer ind igennem
synssansen. Synet anskuer tingene ved at holde dem på afstand, og den seende
opnår herigennem en reflektorisk distance til genstandene. Den høje grad af re-
fleksivitet kaster alle de indtryk som Sim modtager, tilbage på ham selv, og han
føler sig derfor bedst tilpas i det frembrydende mørke hvor omverdenen ikke
hele tiden konfronterer ham med sig selv: ”Sim tænkte på, hvor hyggeligt der
var herinde disse novembereftermiddage, hvor det mørknede […] Skæbnen,
angsten tilsyneladende skudt bort. Intet fandt sted. (s. 89)”
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Fritz er utilnærmelig for Sim på grund af sit gode humør og sit smil (s. 90).
Fra sit synspunkt opfatter Fritz ikke sig selv som utilnærmelig i forhold til Sim,
for han underkaster slet ikke sit forhold til sine medmennesker samme høje
grad af refleksivitet. Tidligere har Sim forsøgt at udfritte Fritz om hans planer
for fremtiden, for at forvisse sig om at Fritz er ligeså tom indeni som han selv;
men Sim må resignere overfor Fritz hvis fremtid har fylde: ”Nok en ydmygelse,
en lykkelig mand havde udtalt sig.” (s. 22) Vi er vidne til et grundlæggende
eksistentielt tema i Seebergs forfatterskab: Menneskene er sjældent i øjenhøjde
med hinanden. Den mellemmenneskelige relation er som oftest asymmetrisk.

Det ligeværdige forhold ville have karakter af et venskab hvilket for de fle-
stes vedkommende er fraværende i lejren. Roger efterlyste panikslagen nogle
venner med fare for at blive bragt til randen af sindssyge hvis hans satsning
blotlagde hans fremmedhed overfor sine nærmeste. Det er præcis et sådant til-
bagestød der overgår den nærtagende Roger lige efter det sammenbrud vi har
været vidne til: ” – Hvad siger han? spurgte balteren dæmpet Ackermann. –
Åh, jeg ved ikke, Ackermann rejste sig for at vaske spisegrejerne. Roger rystede
over hele kroppen. Hans ansigt fortrak sig, som ville han briste i gråd.” (s.
135) Følelsesmæssigt er Sim den diametrale modsætning til Roger: Hans liv-
sproblem er at han overhovedet ikke lader sig afficere af noget som helst. Jeans
krigeriske væsen berører næppe Sim, selvom Jean klart har øje for Sims eksi-
stentielle grundsituation: ”Vi er bare bipersoner i hans lille drama. Men jeg
skal nok få ham fortalt, at det er indbildning fra ende til anden. Han er her
overhovedet ikke, han er blot inde i en krog af sigselv.” (s. 106) Sim er som
nævnt frivilligt taget til Tyskland – hvilket de to misantroper, Marcel og Jean,
da heller ikke undlader at nævne – for at skabe et centrum hvorfra hans liv kan
få en blivende betydning, og vi skal senere vende tilbage for at følge Sims vi-
dere skæbne i lejren.

Jeremias’ indsigt
”Bipersonerne” indledes som bekendt med et citat fra Det Gamle Testamente:
”Høsten er forbi, Sommeren er til Ende, og vi ere ikke frelste.” Erfaringen af
ikke at være frelst peger på et bestemt tema i romanen, og overhovedet udgør
disse begyndelsesord i debutromanen en ramme for forfatterskabet. Tekstste-
det fra Bibelen er hentet fra en af profetbøgerne i Det Gamle Testamente, Jere-
mias’ bog.18) I størstedelen af denne bog lever Guds udvalgte folk i synd,
eftersom de har vendt sig bort fra Gud og er frafaldet hans ord. Og ligesom
Guds straf i Det Gamle Testamente udelukkende orienterer sig imod det den-
nesidige og tager sit udgangspunkt i konkrete handlinger, er den frelse som det
israelske folk stilles i udsigt, knyttet til immanensen. Før Jeremias udsiger de
ord der indleder ”Bipersonerne”, gengiver han Guds ord: ”Jeg ville høste dem,
siger Herren, men der var ingen druer på vinstokken, ingen figner på figentræ-
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et, og bladene var visnet. Jeg gengælder dem efter deres afgrøde.”19) Det gamle
Israel var en agrarkultur hvor jorden og dyrkningen af den udgjorde livsgrund-
laget. Henholdsvis straffen og frelsen fra Gud knytter sig til dette livsgrundlag
og har slet ikke Det Nye Testamentes transcendente dimension. Konstaterin-
gen af at ”Sommeren er forbi, Høsten er til Ende, og vi ere ikke frelste”, er ac-
cepten af at det frelsende tegn fra Gud udeblev. I og med at det israelske folks
marker ligger golde hen, har deres handlinger ikke båret frugt; der var ikke no-
get for Gud at høste. Jeremias indser på sit folks vegne at nu hvor sommeren er
til ende, har Gud endnu ikke skænket dem frelse. Jeremias’ indsigt er imidler-
tid ikke kun forbundet med jorden som livsgrundlag, men peger frem imod
frelsesforestillingens forbindelse til jorden som et helligt sted. Gud har stillet
det israelske folk et hjemland i udsigt, og frelsen gives af Gud der under profe-
ternes ledelse af folket redder dem fra farerne på vej imod det forjættede land,
Palæstina. Med jorden som grundlag aflæser Gud om folket stadig er ham tro
og har blikket rettet mod den hellige jord hvor frelsen venter.

Peter Seeberg knytter i et interview citatet sammen med krigens afslutning:
”Jeg valgte de linier dengang, fordi mange regnede med, at når krigen først var
overstået, så ville vi være frelste. Men det var vi altså ikke.”20) Der består en an-
alogi imellem troen på frelse i Jeremias’ bog og så den moderne tro på at være
frelst når krigen er omme. ”Vi håbede på fred, men der kom intet godt…”,
hedder det i Jeremias 8, 15, og det lyder nærmest som en gentagelse af Seebergs
”men det var vi altså ikke”. I en helt konkret livssammenhæng i det herrens år
1943 gør denne tro på frelsen sig stadig gældende. Frelsen drejer sig ikke om
udsigten til et hinsides paradis, men blot et håb om at krigens rædsler og men-
neskets løgnagtighed får en ende. Krigen stiller det moderne menneske ansigt
til ansigt med sit eget livsgrundlag og sin egen eksistens på en måde der minder
om Jeremias i Det Gamle Testamente hvor landets undergang ventes hvert
øjeblik.21)

Vi har set at den verdensnatur der tales om i skabelsesberetningen, er ble-
vet fuldstændig omdannet igennem menneskets kultiveringsproces og er blevet
genrejst på menneskelige betingelser. Indimellem bringes naturen, der er tilba-
ge udenfor arbejdslejren, ind i de golde og ufrugtbare filmstudier. Sim tænker
ved sig selv efter at Heinrich har trillet tre æbler over til ham: ”Det var vidun-
derligt vederkvægende, næsten opfyldelsen af en ønskedrøm. Nu var det snart
to måneder siden, hollænderne havde måttet indstille deres plyndringstogter i
villahaverne ved midnat.” (s. 16) Disse frugter lyser op i den grå hverdag i lej-
ren og viser hen til en verden udenfor. Den overstrømmende forfriskelse har
karakter af en ønskedrøms opfyldelse der for Sim har samme rensende kraft
som hans morgenbad. Disse naturlige elementers indbrud i den monotone ar-
bejdsdag giver Sim løfter om frelse. I Jeremias’ bog er frugten ligeledes knyttet
til frelsen, og det er i denne meget konkrete betydning frelsen skal forstås. Det
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er præcis det gammeltestamentlige frelsesbegreb Seeberg knytter an til, der
ikke har samme transcendente dimension som frelsen i Det Nye Testamente.
Æblerne giver løfte om at der findes et naturgroet sted der er uspoleret af den
moderne civilisation, og hvor bønderne står udenfor pengeøkonomiens falske
skinverden og udveksler naturalier i stedet.

Der er et andet objekt som viser en flugtvej væk fra Berlin og ud imod fri-
heden. Det er den svenske flyvemaskine eller appelsinen som Roger kalder den.
Frugten bruges igen som billede på det sted udenfor Berlin man kan længes ef-
ter. Den rød-gullige maskine skiller sig markant udfra sine omgivelser sådan
som den står og lyser appelsin-farvet ude på den mørke flyveplads og samtidig
bringer et strejf af frihed med sig til et goldt og krigstruet område. Sim associ-
erer på samme måde: ”[…] på flyvepladsen stod en tykmavet, appelsingul, to-
motorers, den svenske maskine. Drømmen om landet, hvor der ingen krig var,
hvor friheden var. Et forjættet land. Det måtte komme alle vegne efter krigen.
Efter krigen, da skulle alt komme.” (s. 23-24) Relationen imellem appelsinen
og den svenske flyver udsiger en mere kompliceret struktur end blot det meta-
foriske forhold der grunder sig på en lighed i farve og den buttede form. Det
spændingsfyldte, metaforiske forhold imellem flyveren og appelsinen løber
sammen i et knudepunkt: den svenske flyver viser metonymisk hen til dens
destinationspunkt, Sverige, mens appelsinen står i en metaforisk relation til et
frit, lyst og frugtbart sted langt væk fra krigen der igen er en metafor for Sveri-
ge. Skematisk ser Sims tankerække sådan ud:

Den afgørende metaforiske relation imellem Sverige og det forjættede land re-
præsenterer for Sim en drøm om frelse. Vi kan til sidst knytte appelsinens virk-
ningsfulde indtryk, der fremkalder et drømmebillede på Sims nethinde,
sammen med den næsten drømmeagtige effekt som Heinrichs æble havde på
Sim der ikke virkeligt lader sig berøre af verden.

Det lyder mere kompliceret end det er, hvilket vanligvis er tilfældet når det
teoretiske blik skal udlægge en indsigt som sproget ligger inde med, og som for
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sprogbrugerne siger sig selv. Umiddelbart står den svenske flyver i Sims be-
vidsthed blot i stedet for Sverige, det forjættede land, og vi har altså at gøre
med en metonymisk struktur der slutter med en metafor for Sverige, det forjæt-
tede land. I menneskets forståelse af fænomener klinger imidlertid altid bi- og
merbetydninger med, og appelsinfrugten medassocierer gennem to metafori-
ske glidninger til Sverige og særligt til det forjættede land der i Det Gamle
Testamente er nært knyttet til frugthøsten.

Sims dagdrømmende bevidsthed er flere gange frit associerende i forhold
til dens omgivelser. Da Fritz siger at han vil male, tænker Sim at hans billeder
ville blive for kønne; men da Fritz spørger hvad han tænker på, svarer Sim at
han tænker på Jean; sikkert fordi hans kritik af Fritz mindede om eller simpelt-
hen var en efterligning af Jeans udfald imod enhver form for idealisme. Lidt se-
nere siger Fritz: ”[…] det er så smukt at tænke på sneen, der falder gennem
skovens træer”, hvilket minder Sim om de kirsebærblomster han lige havde la-
det falde inde til filmproduktionen.

Evnen til at frembringe metaforer og sammenligninger og dermed knytte
to forskellige, semantiske felter sammen, udspringer af at mennesket altid op-
fatter noget som noget. Fordi mennesket kan forbinde to fænomener i enten en
ligheds- eller nærhedsrelation, er det i stand til at overføre betydning fra det
første ”noget” til det andet ”noget”, og dermed også at overføre sin konkrete
tilstedeværelse her og nu til et andet, forestillet landskab. Her får vi Seebergs
begrundelse for at bruge ordene fra Jeremias’ bog som motto konkretiseret.
Sim forbinder ligeledes krigens afslutning med indløsningen af en frelsestil-
stand, nemlig som et forjættet land. I Det Gamle Testamente er det forjættede
land som bekendt Palæstina som Gud har stillet det israelske folk i udsigt som
deres hjemland.22) I Sims eksempel skal frelsen ligesom i Det Gamle Testamente
tages i en konkret betydning: at slippe frelst ud af det krigshærgede område og
nå ud på den anden side til det forjættede land. I det seeberg’ske univers kan
mennesket imidlertid ikke forlade sig på det guddommelige forsyn, da Gud har
forladt mennesket og ladt det alene tilbage i verden. Der er ikke et sådant sær-
ligt udpeget område der sikrer den menneskelige eksistens mod krigen. Sim ser
det bryde frem overalt efter krigen og aner at han med den kolossale frisættelse
af muligheder som frihedens komme fører med sig, går en skrækkelig tid i
møde. Sim er præcis af egen fri vilje søgt til Tyskland for at undgå at skulle tage
ansvaret for sit liv. Mulighederne er i arbejdslejren indsnævret til et minimum,
og vi har set at Sim nyder den tilstand hvor ingenting sker, hvor intet presser
sig på. Seeberg indarbejder en retorisk figur i teksten i form af Sims antitetiske
modstilling af krigen og det forjættede lands komme, for at fremhæve Sims
frygt for det der trænger sig på: ”Det måtte komme alle vegne efter krigen. Ef-
ter krigen, da skulle alt komme.” Derpå følger Sims gentagelse af ”en skrække-
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lig tid” der yderligere understreger at Sims livsudsigter sætter ham en skræk i
livet så han skælver, en skræk der berører hele hans eksistens.

Sådan som Seeberg forstår frelse i interviewet, er det i betydningen af troen
på et forjættet land der skulle bryde frem efter krigen. Destinationen for det is-
raelitiske folk var det hellige land, men Jeremias formulerer med sine ord helt
kort at de stadig er undervejs, og at de endnu ikke er frelste. Det er den samme
indsigt som Kondraciuk formulerer overfor Fritz: Der findes ikke et sted på
jorden, hverken i Berlin eller Paris, der holdes helligt, og hvor man kan søge
frelsen. Jeremias-citatet anslår om noget hovedtemaet i Seebergs forfatterskab:
Menneskets hjemløshed i verden og den efterfølgende kamp for at bygge sig en
bolig og indrette sig på disse vilkår. Det er den moderne erfaring af verdens
kontingens: Der findes ikke et forudgivet sted hvor mennesket hører hjemme.
Det sted hvor mennesket befinder sig, er ikke en essentiel, mundan placering
der skulle indskrive mennesket i en guddommelig orden ligesom de store reli-
giøse verdensfortællinger indplacerer mennesket i en kosmologisk struktur
hvor hver ting har sin plads. Derfor inddrager Seeberg skabelsesberetningen
for kontrastivt at vise hvordan dét at skabe sig en tilværelse må gå for sig når
det sker på rent immanente betingelser. Seeberg vælger litteraturen som medie,
og ikke filosofien – hvilket ellers ville have været oplagt med Nietzsche og
Wittgenstein som inspirationskilder – da den kan nærme sig de helt nære ting
der omgiver mennesket. Religionen og filosofien har en tendens til at ville rum-
me det hele i altomsluttende systemer, og underminerer dermed nuancerne og
de små forskelle i menneskelivet. Seeberg skriver i en impressionistisk stil der
ikke abstrakt valoriserer verdens mangfoldighed og deler den op parceller,
men som viser hvordan en verden anno 1943 kan se ud. Seeberg siger i et inter-
view: ”Det er kun hverdagen, som kan have lange perspektiver. Alle filosofiske
og ideologiske perspektiver stammer fra hverdagslivet, fælleslivet, tomandsli-
vet, hvordan vi har det med hinanden . Det er ud fra de konkrete livsvilkår at
de alment filosofiske implikationer må vise sig.”23)

Imens året går på hæld i 1943, er de eneste der i arbejdslejren bærer Jere-
mias’ indsigt med sig, Kondraciuk og balteren. I samtalen med Fritz giver Kon-
draciuk ham en psykologisk profil: ”[…] man ser det på dig, på dine øjne, på
din ro, dit smil, din selvsikkerhed, som er meget lidt udfordrende, som bare er
lidt indbildsk.” (s. 180-81) Set igennem Kondraciuks pessimistiske livssyn bli-
ver Fritz’ jubelglade optimisme blind for livets karakter af skæbne der dømmer
nogen til undergang, mens andre går fri. Efter Marinos forsvinden insisterer
Kondraciuk på at Fritz ikke kan vide at Marino er i god behold, og at det er
langt mere sandsynligt at han er blevet skudt. Kondraciuk anskuer den menne-
skelige eksistens – alt efter hvordan den er konstitueret – som indfældet i et be-
stemt skæbneforløb. Kondraciuk er en skarpsindig psykolog der længe har
vidst at Marino gik imod sin egen undergang, og han må derfor ”kende afslut-
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ningen på denne skæbne: Marino.” Sammen med den anden østeuropæer, bal-
teren, er Kondraciuk den eneste der er kommet ud på den anden side af livets
meningsløshed, og som igen er i stand til at møde et andet menneske samtidig
med at han er dødeligt bevidst om skrøbeligheden i sådan et forhold. I en sam-
tale med Ackermann, der ligger før den med Fritz, tænker Kondraciuk for sig
selv: ”Nå, det kan jo være, at Marino dukker op i løbet af dagen. Underligt at
man kan savne et menneske.” (s. 150) Her har Kondraciuk ikke mistet håbet
eller set realiteterne i øjnene endnu; men vi får et indtryk af en mand der be-
kymrer sig om en andens skæbne med visheden om livets meningsløshed. I
samtalen med Fritz giver Kondraciuk udtryk for sit livssyn: ”Blandt de mere
begavede af os er der dem, der søger en mening, blandt de bedste dem, som har
indrømmet, at der var ingen at finde.” (s. 181-182) Kondraciuk regner sig selv
iblandt de sidste, og anser i øvrigt resten af det arbejdende folk i lejren for in-
genting at ville. Nihilismen er udbredt i lejren, men meget få har egentlig set det
i øjnene. Kondraciuk afslører også Fritz der til grund for sin livsglade optimis-
me ikke bærer på nogen overbevisning. Samtidig forsøger Fritz at afskrive sit
eget engagement: ”[…] jeg kan ærlig talt ikke se, at jeg har haft noget valg,
Kondraciuk!” (s. 182) Kondraciuk afviser det som et forsøg på at gemme sig
bag sin egen dumhed og naivitet. Med et eksistentialistisk udtryk er Fritz i ond
tro. Kondraciuk slutter med at proklamere at det er indifferent hvor ens op-
holdssted er, for det ser lige meningsløst ud overalt hvortil Fritz anerkendende
smiler: ”Det var pokkers så mange sandheder, du kunne finde på idag.” (s.
183)

Balteren
Vi er blevet opmærksomme på Fritz’ og Marcels frafald: De ønsker ikke at bli-
ve konfronteret med livets endelighed, men udkaster forestillingen om at alt er
bedre et andet sted. De forflygtiger menneskets eksistentielle grundsituation
der er en væren til døden, og flygter i samme bevægelse fra sig selv ved at gem-
me sig bag en ydre, tillagt facade der afstøder livets mørke sandheder. Det er
ordet sandhed som Fritz bruger om Kondraciuks afslørende ord der åbenbarer
livets afgrundsdybe meningsløshed. Fritz ved godt at han bærer på en maske,
og man kunne tilføje til hans egne ord, ”nu er det for sent”, at det er for sent at
smide masken. Det er imidlertid denne tilintetgørelse af alle de ydre lag som
balteren omtaler for sig selv efter han har været inde at se til den unge hollæn-
der, Claus, der ligger i chok: ”Det var kun truslen om udslettelse, der fjernede
de hornlag af personlighed, som gjorde menneskene så indbildske og for-
dringsfulde. Man måtte fratage dem alt, så blev de virkelige, ja, man måtte fra-
tage dem selve livsviljen, forvirre dem ud i det sjæleligt ørkenagtige, hvor de
intet betød og var, for en tid at møde dem bag alle tab og nederlag som venten-
de mennesker. Udefinerede, med uanede muligheder i behold. Mennesket måt-
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te slås i stykker, atter og atter, sådan kunne det holde sig levende. Men hver
mulighed, der blev til ejendom, den måtte man fratage dem.” (s. 167) Balterens
barske indsigt er vokset ud af hans egne erfaringer. I dette menneske der er i
stand til at lade hele sit væsen gå under, løber Seebergs tidlige inspirationskil-
der sammen: Becketts ventende menneske, Nietzsches frie ånd og den dybe
russiske sjæl hentet ud af Dostojevskis univers.

De to vagabonder i Samuel Becketts drama ”Mens vi venter på Godot”
står uden tag over hovedet og er ikke i besiddelse af andre ejendele end det tøj
de har på. De har mistet enhver sans for rum og tid selvom de befinder sig i et
øde landskab hvor synet af et træ er det eneste der udgør et incitament for de to
vagabonder til at handle, og dét på den mest drastiske måde: at tage deres eget
liv.24) På dette sted venter de på Godot uden præcist at vide om de nu også ven-
tede på ham i går, og om det var på dette øde sted at de skulle forvente hans
komme. Og hvem denne Godot overhovedet er, ved ingen af dem.25) De er med
balterens ord drevet ud i ”det sjæleligt ørkenagtige” hvor hele deres eksistens
er optaget af at vente på Godot der kun er til i sit fravær.

Det er nærliggende i forbindelse med det gudsforladte sted i ”Bipersoner-
ne” at samlæse et ord fra Becketts britiske modersmål og det franske sprog der
senere blev hans foretrukne. Navnet Godot er en bastard af det engelske God
og det franske diminutiv -ot, så Godot fremstår som den lille gud der er redu-
ceret til et minimum ligesom alt andet i Becketts værker. Arbejderne i Berlin
går også og venter på frelsen, på at en eller anden abstrakt magt som sendt fra
himlen redder dem frelste ud af krigens ruiner. Marcel, Petit, Marino og Ac-
kermann har alle en forventning om at efter krigen begynder livet på ny, og at
det er en invasion fra luften der skal redde dem. I den ovenfor citerede passage
taler balteren ikke om forventning, men om den nøgne venten der er blottet for
indhold, og ikke har et begreb om hvad der er dens genstand. Ligesom vaga-
bonderne ikke ved hvad de har i vente, må mennesket falde tilbage i et nul-
punkt hvorfra det kan begynde at fylde sin tilværelse med mening.

Hos Beckett forbliver menneskene i den udsigtsløse absurditet og venter i
tavsheden og intetheden. Med Robbe-Grillet kunne vi tilføje: ”Mindre end in-
tet er hvad vi burde skrive, for det er, som var vi vidner til en tilbageskriden
hinsides ingenting.”26) For balteren beskriver absurditeten en vej som det er
nødvendigt at gå ad i den yderste fattigdom, men for enden viser der sig et vir-
keligt menneske som det er muligt at mødes med. Vi skal senere se at balteren
er kommet ud på den anden side af det nervesammenbrud som Roger nu står
midt i, og i denne kraftpræstation minder han om en figur fra det forfatterskab
der øvede den vægtigste indflydelse på Seeberg i ungdomsårene, Friedrich Ni-
etzsches.

Nietzsche benævner disse mennesker der nærmest kun har karakter af
skitser, da det er nogle han ser langsomt komme i det fjerne, for ”frie ånder”.27)
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De har krydset den ørken af sygdom, angst og nederlag der i lang tid har ud-
gjort deres eksistensgrundlag. Vandringen igennem den smertefulde sygdom
har reduceret deres eksistens til et minimum, men ud af rekonvalscens-perio-
den springer ”dette første udbrud af kraft og vilje til selvbestemmelse,
selv-værdisættelse, denne vilje til fri vilje.”28) Nietzsche beskriver hvordan dette
første udbrud overvælder den endnu sarte og indespærrede ånd: ”Den store
befrielse kommer for sådanne bundne individer pludseligt, som et jordskælv:
den unge sjæl bliver med ét rystet, løsrevet, befriet, – de forstår ikke selv hvad
der går for sig.”29) Lidt senere hedder det uddybende: ”Han er forundret og sid-
der stille: hvor var han dog henne? Disse nære og nærmeste ting: hvor synes de
ham forvandlet! hvilken dundragt og fortryllelse har de fået i mellemtiden!
Han ser taknemmelig tilbage, – taknemmelig for sin vandring, sin hårdhed og
selvfremmedgørelse, sin vide udsigt og sin fugleflugt i de kolde højder.”30)

Denne fremmedhedsfølelse overfor sine omgivelser sidder endnu i kroppen
på balteren. De første to dage er han tavs, distræt og fraværende: ”Balteren
drak en slurk i distraktion og for sammen, da Jean sparkede skamlen om bag
sig og gentog: Man er for doven, man synes ikke, det er ulejligheden værd. Bal-
teren forstod ikke et muk af det, men kastede et hastigt, sky blik hen på Jean,
men vendte så tilbage til sit.” (s. 41) Han beskrives lidt senere som lå han død
uden at trække vejret, og han undgår enhver form for menneskelig kontakt ved
at arbejde over og gå for sig selv. Vi ved ikke hvad der foregår inde i hovedet på
balteren i disse to dage, for han begynder først at tale om onsdagen, og vi får
fra da af et indblik i hans tanker om at revidere hele den menneskelige tilværel-
se. ”Kan man ikke vende alle værdier om?”31) spørger Nietzsche med sine frie
ånder, og balterens refleksioner over menneskelivet indeholder en lignende
omvurdering af eksistensen fra grunden af.

Vi mangler endnu et litterært fragment før vi kan danne os et samlet bille-
de af balteren. Seeberg siger i sit efterskrift til ”Bipersonerne” at ”noget Dosto-
jevski-russisk kom til at indgå som segmenter i en af bogens personer” (s. 203),
hvilket for fortolkeren umiddelbart tager sig ud som en ligning med to ube-
kendte og åbner for et hav af udlægninger. Seeberg har dog lige før dette ud-
sagn omtalt en samtale som han havde med Oluf Høst om ”det baltiske”, og at
dette sammen med ”noget Dostojevski-russisk” indgår i en af personerne. Det
er åbenbart at der er tale om balteren, og det dostojevski’ske ved denne ydmy-
ge og indsigtsfulde østeuropæer kan primært spores i to af Dostojevskis skik-
kelser, fyrst Myskjin fra ”Idioten” og Kirillov i ”De besatte”.

I begyndelsen af ”Idioten” møder vi fyrst Myskjin på vej ind i Rusland fra
et mangeårigt ophold ved en schweizisk læge der har behandlet ham for ”en
mærkelig nervelidelse”. Han er hjemløs og uden egentlig ejendom andet end en
lille rejsebylt der indeholder hans få personlige sager.32) Det viser sig hurtigt at
fyrsten er et uovertruffent menneske der ikke kender til den menneskelige ond-
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skab, fordi han har befundet sig vel udenfor civilisationen der grunder sig på
løgnagtigheder og konspirationer. Han møder ethvert menneske med et åbent
sind og er blottet for et begær efter at forsvare sig overfor eller angribe andre.
Han går stiltiende det andet menneske i møde med forventningen om at de
også møder ham ”bag alle tab og nederlag som ventende mennesker.” Men
menneskene venter ikke på ham. De fleste har på forhånd dømt ham, og de få
der kommer ham i møde, ender enten med at gå bag om ryggen på ham, eller
også bliver han selv så viklet ind i et komplekst spil af løgne og intriger at han
kommer til at bedrage dem han holder af.

Balteren har reelt heller ingen hjemstavn. Hans liv er spændt ud imellem
to byer: ”Jeg er født der, i Sankt Petersburg, jeg er ikke russer, letlænder, vi
flyttede tilbage til Riga under revolutionen.” (s. 94) Balteren vægrer sig ved sin
russiske afstamning, og føler snarere et tilhørsforhold til Riga der imidlertid på
dette tidspunkt i 1943 efter at være blevet opslugt af Sovjetunionen, er besat af
tyske tropper. Seeberg har engang i en definition af modernismen beskrevet det
moderne individ: ”Modernismen er ikke kun en form. Den har som indhold
det, at mennesker ikke mere fuldt og helt kan beskrives ud fra familie, boste-
der, lande og nationaliteter, men et sted halvvejs mellem disse og identitetsløs-
heden.”33) Balteren fortæller selv på et tidspunkt om sit sammenbrud: ”Krigen
er jo overalt, sagde balteren, på den ene eller den anden måde. Snart er cen-
trum her, snart er det der. Jeg har efterhånden været i ikke så få centrer. Efter
en pause, med et smil: Jeg fik også engang et nervesammenbrud.” (s. 113) Bal-
teren er blevet kastet ud i hjemløsheden og har indstillet sig på sin nomadiske
tilværelse: ”Men alt det må man kunne miste, mine herrer. Man må kunne det.
Helst med godt humør. Nu kan jeg have alt, hvad der er mit, i en lille kuffert.
Engang kunne det knap nok være i et hus.” (s. 94) Dette udsagn skal ses i for-
længelse af balterens voldsomme indsigt i det ituslåede menneske. Friheden
ligger på den anden side af tilintetgørelsen af al ens ejendom, alle tilhørsfor-
hold, alle forhåbninger om frelse. Det er ikke en frihed fra noget, men en frihed
til alt – en frihed der lader alle muligheder stå åbne i en tålmodig venten.

Nu er det kun segmenter fra Dostojevskis verden som Seeberg har anvendt
i ”Bipersonerne”, og inddragelsen af endnu et segment vil samtidig vise hvori
forskellen til Dostojevski består. Kirillov i ”De besatte” har ligesom balteren et
billede af det nye menneske: ”Af det gamle menneske vil fremgå et nyt, et lyk-
keligt og stolt menneske. Den, for hvem det er ét – at leve eller ikke leve, bliver
dette nye menneske.”34) Frem fra denne nye menneskesjæls dyb bryder en ind-
sigt i at ”alt er godt”: ”Hvis alle vidste, at de havde det godt, ville alle have det
godt – men så længe de ikke véd, at de har det godt, så længe vil de ikke have
det godt. Det er den eneste tanke, som eksisterer. Ud over dette gives der intet,
og kan intet gives. Intet! – Hvornår opdagede De, at De er så lykkelig? – I forri-
ge uge, tirsdag nat…Nej, det var i onsdags – i det øjeblik var det allerede ons-
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dag.”35) Det kunne være en lignende indsigt der bryder frem fra balterens
sjælelige dyb om onsdagen hvor han begynder at nærme sig de andre og tale
med dem. Petit gør sig også sine tanker mens han står og smører sin mad: ”Han
kikkede nu og da over på balteren, som havde talt og smilet. Det var dog mær-
keligt, at en mand sådan kunne have skiftet karakter på en nat. Han havde må-
ske hvilet ud, eller drømt noget.” (s. 71) Og Ackermann må også spørge sig
selv: ”Hvad var han kommet igennem?” (s. 71)

Der består dog kun en familielighed imellem Kirillov og balteren. Kirillov
er en ekstrem mennesketype der ikke ligesom balteren nøjes med at nedbryde
sit indre jeghus, men Kirillov vil den fuldstændige tilintetgørelse af sig selv,
selvmordet, for herigennem at blive Gud. Camus giver i ”Sisyfos-myten” et
bud på hvorfor det absurde hos Dostojevski er drevet ud i det ekstreme: ”I
Dostojevskis romaner stilles spørgsmålet med en sådan intensitet, at der kun
kan blive tale om ekstreme løsninger. Tilværelsen er enten bedragerisk eller
evig. Hvis Dostojevski havde nøjedes med dette problem, ville han have været
filosof. Men han viser de følger, sådanne tankegange kan have for et menne-
skeliv, og derfor er han digter.”36) Seeberg kan i sin litteratur nøjes med mindre,
og overhovedet består Seebergs mesterskab i med en sproglig økonomi at give
det ubetydelige en betydning som så ikke behøver at vinde evigheden for sig.
Dostojevskis helte – Myskjin, Aljoscha, Zosima og til dels Kirillov – hvor und-
seelige de end måtte se ud, indvarsler alle den nye kristus’ komme. Dostojevski
har med sin litteratur blikket rettet mod evigheden, hvilket bekræftes i ”Brød-
rene Karamasov” af Aljoschas svar til børnene der spørger om menneskene
skal genopstå og møde hinanden igen: ”Ja, vi skal se hinanden igen, og vi skal
med fryd fortælle hinanden alt, hvad der er sket.”37) Balteren inkarnerer på den
anden side Seebergs immanente syn på hvad litteraturen skal kunne: at vise de
steder hvor menneskene kan møde hinanden i det dennesidige.

Onsdag morgen lige efter at balteren har brudt sin tavshed, får vi et finger-
peg om hvordan dette individ der har sluppet alle de ejendele som dets identitet
var bundet op på, må tage sig ud i naturlige omgivelser. Balteren har mærket
sig Ackermanns stærke sensibilitet i forhold til de urene og larmende omgivel-
ser, og svarer: ”Man må passe på ikke at blive for renlig.” (s. 71-72) Han for-
tæller hvorledes han engang skilte sig ud blandt en flok skovhuggere på grund
af sit behov for at krybe i sit eget tøj og være sig selv når arbejdsdagen var ovre.
Skovhuggerne arbejdede og sov i det samme tøj, og hans insisteren på sin egen
forskellighed og overhovedet dét at have sit eget, blev til sidst uudholdelig for
ham selv på grund af kontrasten til omgivelsernes sure lugt. Til sidst, siger bal-
teren, måtte han indse at han var nødt til at glide fuldstændig sammen med sit
miljø ved at opgive sin egen renlighed.

Balterens allegori er et vink til Ackermann om at hans renlighedstrang er et
mislykket forsøg på at undslippe sine omgivelser der altid er forurenede. Der
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gives ikke noget sådant som et rent opholdssted hvor man kan trække sig tilba-
ge. Forsøget på at oprette en uspoleret tilstand får karakter af et sygeligt flugt-
forsøg fra alt der overtræder ens dørtærskel. I stedet for at prøve på at trække
sig tilbage og fastholde sin egen rene identitet – hvilket balteren selv først for-
søgte i mødet med skovarbejderne – da viser han en anden vej som ikke er en
frihed fra verdens påtrængenhed, som i sidste ende er en frihed der ville lukke
sig om sig selv, men en frihed til åbent at vente på hvad der måtte komme én i
møde. Balterens henvendelse til Ackermann bliver samtidig en replik til Sim
der efter at være kommet ud af badet tirsdag morgen, udbryder overfor Acker-
mann: ”Du skulle prøve, man bliver som født på ny, strålede Sim, man er til.”
(s. 43) Sim føler badet som en renselsesproces der har genfødt ham, men hvor
inderligt Sim end måtte ønske sig en genfødsel, så stikker problemerne dybere.
Sim bringer en gammel religiøs livsvisdom med sig der forlener vandet med liv-
givende og rensende frelseskraft; men Sims problem er ikke et ydre overflade-
fænomen der kan vaskes af eller opløses. Det stikker afgrundsdybt i hans
psyke. På samme måde angår Ackermanns problem hans eksistentielle selvfor-
hold. Han begriber ikke rækkevidden af balterens eksempel med skovhugger-
ne, og lader det derfor falde via en hurtig afvisning: ”Her er det jo ikke så
nødvendigt, vi har vand, ikke?”, hvortil balteren replicerer: ”Alligevel!” Ac-
kermann refererer ligesom Sim til vandet som det der skulle skylle alt snavs
væk. Balterens udråb, ”Alligevel!”, er en hentydning til Ackermann om at van-
det nok kan udrydde den sure luft, men at vandet slet ikke er løsningen. Bal-
teren ville sige noget alment der ikke blot angik de fysiske forhold, men som
inddrog hele menneskets eksistens. Det handlede overhovedet om den måde
hvorpå han var til stede blandt skovhuggerne, og hvordan han igennem sin
indretning kom til at høre til. Ackermanns og Sims hurtige løsninger er for lette
og gemmer blot de eksistentielle grundproblemer af vejen, idet de bliver på
overfladen, og ikke igennem en indre kraftanstrengelse søger at vænne sig til
forholdene.

Som vi har set igennem balterens indre monolog, løber vejen mod en form
for eksistentiel autenticitet indad i menneskets psykiske konstitution. Også
Kondraciuk knyttede menneskets skæbne til sindet hvis indre forløb lod sig af-
læse i Fritz’ ydre. Seebergs iscenesættelse af Kondraciuk og balteren som de
største menneskekendere med baggrund i deres indsigtsfulde viden om den
menneskelige psyke, understreger en tendens i det tidlige forfatterskab der af-
søger de inderste kroge af bevidstheden. Det menneskelige sind er dybt, og en
forståelse af sig selv er tæt forbundet med en fordybende tilintetgørelse af de
mange indre lag i sindet. Spørgsmålet er om nogle af personerne i fortællingen
overhovedet besvarer, eller finder et svar nødigt på det spørgsmål der har
hjemsøgt den europæiske roman siden dens opkomst: ”Hvem er jeg?”38)
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Simulationens kunst
Vi vil nu igen opsøge Sim der hvor vi efterlod ham i en eksistentiel konflikt

imellem sig selv og verden. Med Kondraciuks og balterens indsigter er vi blevet
opmærksomme på at de eksistentielle konflikter har sin grund i de indre, sjæle-
lige dybder, og at denne grund samtidig er blevet lagt i et samspil med omgivel-
serne. Det er kompliceret at udrede hvad der grunder sig på hvad, når den
livstruende angst først har fået fat: Skyldes det anstrengte forhold til sine omgi-
velser en brist i det indre, eller er det snarere sådan at sjælens splidagtighed
med sig selv udspringer af et forkvaklet forhold til verden. Det er dette forhold
mellem jeg og verden som Sim funderer over efter at være blevet hånet af Jean,
og som bliver til en labyrint i det indre hvis han ikke får begyndt rigtigt: ”Han
havde uforbedreligt svært ved at leve i verden og uforbedreligt svært ved at
være sigselv. Man kunne måske ikke begge dele.” (s. 107)

Vi ved fra Seeberg selv at det sidste af onsdagsafsnittet hvorfra disse ord
stammer fra, er skrevet færdig i løbet af oktober 1953. Samme år havde See-
berg færdiggjort novellen, ”Spionen”, som han debuterede med året efter, og
som først optrådte i en samlet udgivelse i novellesamlingen ”Eftersøgningen”
fra 1962. De to tekster er da også beslægtede, eftersom hovedpersonen i denne
novelle er viklet ind i et lignende disjunktionsproblem som Sim: ”Jeg må enten
vælge lidt af hele verden, eller det hele af lidt af verden. Jeg må distahere mig el-
ler koncentrere mig – udånde eller indånde, spionere eller lade mig gribe. Ingen
anden mulighed.” (”Eftersøgningen”, s. 19) Sammenholdes denne passage fra
”Spionen” med det bevidsthedsfilosofiske problem som Sim står med i ”Biper-
sonerne”, der altså er skrevet samme år, træder et centralt tema, om noget eks-
istenstemaet i Seebergs tidlige forfatterskab frem: Hvordan opnår jeg at
komme i berøring med ”virkeligheden”?

Distraktionen og udåndingen, der markerer overskridelsen af sig selv,
svarer i Sims udsagn til at leve i verden, og koncentrationen og indåndingen,
der samler det adspredte selv, svarer til at være sig selv. Sim tvivler på at begge
eksistensmodi skulle være mulige, mens spionfiguren kategorisk udelukker
denne mulighed at begge retninger – både den udad- og den indadgående be-
vægelse – skulle kunne lade sig gøre samtidig. Ved et nøjere eftersyn er der ikke
tale om en egentlig disjunktion, og derfor heller ikke om en reel valgsituation.
Sims problem er det konfliktfyldte forhold som vi skitserede i begyndelsen af
dette afsnit, der både bringer ham på kant med verden og sig selv; men roma-
nen viser Sims tilværelse her i verden, ganske vist uden at han i egentlig for-
stand er sig selv. Det erkender han flere steder uden dog at ane hvor han skal
lede, eller hvad der ligger i dette ”at være sig selv”. Når Sim tvivler på at man
både kan leve i verden og være sig selv, så bunder det i det samme fortviv-
let-selvbedrageriske forhold til livet og sig selv, som vi var vidne til i balterens
livserfaring fra de russiske skove: Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at
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trække sig tilbage i en i-sig-selv-væren, og så stadig hævde at man lever i ver-
den. Denne i-sig-selv-væren er lig med døden; den stendøde, horisontale stil-
ling mennesket indtager når det er blevet skilt fra verden, hvilket så samtidig er
en ophævelse af modsætningen. Der gives faktisk kun én mulighed sådan som
Sim har valgt at stille det op, og det er at ændre på sit selvforhold.

Det er ikke muligt at resignere og kun vælge den ene side af modsætnings-
parret, da konstellationen jeg og verden er en dialektisk relation. Sim forsky-
der sit problematiske selvforhold ud i en irreel valgsituation der minder om
spionfiguren som heller ikke indser at det at udånde ikke kan stå alene, fordi
udåndingen eller døden er ophævelsen af hele modsætningsforholdet. Den re-
elle valgsituation hedder livet eller døden, at være eller ikke være, men det vil
de to skrøbelige eksistenser ikke se i øjnene. De anvender begge ”ren retorik”
for at omgå det eksistentielle valg imellem livet og døden, hvilket Seeberg viser
med to retoriske figurer hentet fra den klassiske overtalelseskunst: Sim benyt-
ter sig af en gentagelsesfigur, anaforen, der gentager to sætningsdele efter hin-
anden, og hovedpersonen fra ”Spion”-novellen anvender en commutatio-figur
som gentager den samme ordkæde i modsat rækkefølge. Opstillingen af
modsætningen beror på et sprogligt bedrag. Igennem den retoriske figur ser
det overbevisende ud, men det modsiger selve deres livsform. Livet består præ-
cis i at ånde – vel at mærke ud og ind – og den reelle modsætning hertil er dø-
den. Det lader sig ikke gøre at isolere én af livsprocesserne og ad den vej opret-
holde livet. Mennesket overlever ikke i verden hvis det holder vejret for længe,
og den modsatte bevægelse – at udånde – er en eufemisme for dét at dø. Seeberg
har lagt teksten skævt til rette og spiller ironisk på den absurde logik som de to
fortabte eksistenser følger. Det er som ville de sige at kun det der så dagens lys
virkeligt eksisterede, mens nattens mørke ikke hørte til det virkeliges felt.

Men ligesom lyset og mørket aldrig foreligger i deres rene form, men kun
er til i deres refleksion og gennemstrømning af hinanden, på samme måde er et
virkningsforhold et samvirkende hele. Sim og spion-jeg’et er løbet husvilde i
deres egen teoretiske refleksion over hvorfor de ikke formår at træde i virkelig-
hedskarakter. Der er også en anden person i romanen hvis refleksion fylder så
meget at verden ikke kan trænge igennem og gøre et indtryk på ham. Det er
Ackermann der ligesom Sim er viklet ind i dialektikken imellem sig selv og ver-
den. Hans forhold til verden og verdens forhold til ham danner en labyrintisk
spiral. Han aner ikke hvor han skal træde ind henne i denne relation, men for-
søger først at nærme sig verden udenfor sig selv: ”Han tænkte på, hvad der
gjorde denne eksistens så umulig, for hård kunne den ikke siges at være, der
var mere mad og mindre arbejde end hjemme. Han længtes heller ikke hjem,
nej, det var han hørt op med, måske pinte det ham, at han ikke længtes hjem,
for det ventede de. Ja, de ventede ham, og de ventede sig noget af ham, det var
hårdt at tænke på, så måtte man ikke være helt ligegyldig.
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Der var også noget ved stedet, det blev aldrig nærværende. Hvad kendte
han til bordet, taburetterne og køjerne, det var grå ting af træ. Træ. Og menne-
skene? Her var ikke den ringeste lykke at finde. Han havde ikke en eneste men-
neskelig kontakt, fandt han, det var umuligt at have her, ingen ville, alle var
hele tiden parat til at tage af sted, og regnede kun med flygtige bekendtska-
ber.” (s. 85)

Passagen kan minde om Jean-Paul Sartres beskrivelse af væren i sig selv der
blot er den væren der er, og som mennesket ikke kan indfange eller negere ved
hjælp af sproget. Den er uhjælpeligt udenfor menneskets rækkevidde som ikke
kan gennemtrænge dens solide og massive positivitet.39) Heraf udspringer kon-
tingensen: Der er intet nødvendigt ved væren sådan som den foreligger uaf-
hængigt af enhver form for guddommelig skabelse. Det er den nøgne
kendsgerning at tingene blot er i deres utiltalende ydre – at de ikke siger men-
nesket noget – som Ackermann ligesom hovedpersonen i Sartres ”Kvalme”,
Roquentin40), registrerer da han ser henover de ting der omgiver ham. Acker-
mann anvender ordet ”umulig” to gange – den ene gang om sin egen og den
menneskelige eksistens som sådan og den anden gang om det mellemmenne-
skelige forhold – og peger hermed på at menneskets muligheder for at udfolde
sig på dette sted ikke blot er indsnævrede, men de er negeret en bloc. Ud af det-
te spændingsfelt imellem den indifferente og kontingente verden og det trans-
parenssøgende menneske springer en følelse af absurditet.

Seeberg lod sig inspirere af Camus’ tanker om det absurde fra ”Sisyfos-my-
ten” der er en radikal, moderne udgave af Jeremias’ erkendelse af at frelste bli-
ver vi ikke: ”En verden, som man kan forklare, føler man sig hjemme i, selv om
forklaringen ikke holder stik. Men i et univers, som pludselig berøves enhver
illusion og enhver mening, føler mennesket sig som en fremmed. Der findes in-
gen vej ud af denne landflygtighed, som hverken rummer erindring om noget
tabt fædreland eller håb om noget forjættet land. Denne kløft imellem menne-
sket og dets tilværelse, mellem skuespilleren og kulisserne, er det, som i egent-
ligste forstand er årsag til følelsen af absurditet.”41) Det er et sådant liv mellem
kulisserne der udspiller sig i ateliererne, og Sim er sig fuldt bevidst at det er en
falsk skinverden: ” – Simili, alt sammen, tænkte Sim.” (s. 19) Det berører ham
dog ikke for alvor, og han oplever ikke ligesom balteren tilværelsens absurdi-
tet: ”Det var absurditet alt sammen, et absurd liv og en absurd død at se hen
til.” (s. 141)

Erfaringen af det absurde opstår først i sammenstødet imellem det me-
ningssøgende menneske og den kontingente verden, hvilket var grunden til at
Sim, der hverken ville eller ønskede noget når han sad overfor Heinrich, nød at
”intet fandt sted”. Roquentin fik kvalme af meningsløsheden, men der er in-
genting der bider på Sim, og heri grunder hans håbløse eksistentielle udgangs-
punkt sig. Han formår ikke at virke ind på de ting der omgiver ham, og de
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indvirker heller ikke på ham. Sims problem er af en anden karakter end Roqu-
entins. Roquentin er berørt af tingene hvilket præcis er det der giver ham kval-
me; men hans hensigt om at nå til en erkendelse af tingene lider skibbrud. Sim
er ganske vist også involveret i en konflikt imellem det subjektive og det objek-
tive, men det er ikke igennem sproglig erkendelse at Sim vil i berøring med ver-
den. Han begærer derimod at opnå at virke i et samspil med verden ved at
gribe ind i den og forandre den, hvorigennem han samtidig vil forandre sig
selv. Det er ikke igennem teoretisk indsigt eller intellektuel aktivitet at Sim øn-
sker at opnå kontakt med virkeligheden, men igennem den praktiske foretag-
somhed.

Verdens virkelighed, virkelighedens verden
For Sim består skismaet ikke imellem bevidstheden og verden, men imellem
bevidstheden og virkeligheden, hvilket nogle fortolkere af Seeberg synes at se
stort på.42) For Sim er verden hele tiden nærværende i form af ting og andre
mennesker. Verden bliver han ikke fri for. Den er han indfældet i på en sådan
måde at det er umuligt selv gennem en aktiv indsats at stille sig udenfor dette
forhold. Vi har set at når skismaet imellem bevidstheden og verden endelig åb-
ner sig – den kløft Camus talte om – da fremtræder tilværelsens absurditet;
men Sim oplever ikke det absurde, fordi verden ikke virkeligt gør noget ind-
tryk på ham. Der er altså en anden dikotomi der skubber sig indimellem be-
vidstheden og verden, og det er det konfliktuelle forhold imellem bevidstheden
og virkeligheden.

Det er ”virkeligheden” der for Sim er kendetegnet ved sit fravær. Forhol-
det imellem virkelighed og verden kan illustreres med et omkringvandrende
menneske der ikke er ved bevidsthed. Verden er stadig tilstede og yder mod-
stand i form af ting som vedkommende kan støde ind i, men vi siger samtidig at
de ikke er virkelige for ham, eller at det han oplever, ikke er virkeligt. Det er
denne tilstand der grænser sig til bevidstløshed som Sim befinder sig i: ”Men
sindet, ja, det var som et lærred, hvor hændelserne faldt på som et skyggespil.
Der hændte noget. Til ens store forundring. Man var ikke med i det. Aldrig.
Aldrig. Aldrig.” (s. 89) Verden omkring Sim antager ikke virkelighedskarak-
ter; den indvirker ikke på ham. Virkeligheden kan tilmed glide bevidstheden af
hænde hvorved der som i Sims tilfælde kan blive byttet rundt på forholdet:
”Men een ting ønskede han: at han havde været noget tungt, noget, der hvilte i
sigselv, eller om han blot havde begæret noget i livet, men han begærede blot
tegn i sindet, virkeligheden, det man kaldte virkelighed, det røg forbi ham som
en støvsky. Han var selv virkeligheden, men det var sygt, han måtte ud af det.”
(s. 107)

Denne passage efterfølger det ovenfornævnte sted hvor Sim svinger imel-
lem at leve i verden og være sig selv. Det nærværende tekststykke opstiller det
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samme modsætningspar, blot i modsat rækkefølge: på den ene side at være no-
get tungt, noget der hvilte i sig selv, eller på den anden side at begære noget i li-
vet. Sim gentager modellen fra ”Spionen” hvor hovedpersonen opstillede to
faser der udfra hans eget perspektiv ikke lod sig forene: Ind- og udåndingen.
Sim har ligesom spion-jeg’et fra begyndelsen af opstillet problemet forkert,
fordi han ikke vil tage sin frihed på sig og dermed indse at han er et endeligt
væsen. Det der er tungt og fuldstændig hviler i sig selv, er ikke levende, men
stendødt. Den tilstand er Sim ikke nået endnu, men at problemet ligger i selv-
forholdet, bærer hans udsagn tydeligt vidnesbyrd om. Han begærer kun tegn i
sindet, og det syge ud fra hans eget synspunkt, er at han selv er blevet virkelig-
heden. Sim anstrenger sig for at blive klar over sin egen eksistentielle situation,
men hans refleksioner løber panden mod den indifferente og uigennemtrænge-
lige tingslighed. Det syge er at verden er lige der, men samtidig er ham uendelig
ligegyldig: ”Han gik træt ned mod stationen, husene stod sværtede og gabende
tomme langs gaden. Her begyndte det, og således fortsatte det kilometer efter
kilometer. Det var forfærdeligt at tænke på, at det var sådan. Det burde han
have ment, men han mente det ikke. Sim syntes, at det var helt, som det skulle
være, at det aldrig havde været anderledes. I kældrene bruste vandet fra de
sprængte rør. Det var smukt at høre på, smukt som disse gader og huse, der
ikke mere var til, som var utilgængelige for mennesker, hvor mennesker ikke
mere skulle færdes. Nu mindede alt om fortid.” (s. 131) Sim føler sig veltilpas
midt i intetheden og tomheden. Han vil gerne overvinde nihilismen, men han
orker ikke, fordi intetheden snarere end at gøre ham led af det, opmuntrer
ham.

I Sims ønske om at blive noget tungt eller at begære noget i livet dukker
endnu et modsætningspar op: ”det man kaldte virkelighed” og Sims egen vir-
kelighed. Konflikten opstår, fordi Sim ikke formår at forene de to poler lige-
som spion-jeg’et så sig selv afskåret fra at indgå i livets rytmiske bevægelse af
ud- og indånding. Seeberg har med to elementer fra det retoriske vokabular
iscenesat teksterne på en sådan måde at læseren bliver opmærksom på om det
henholdsvis Sim og spionfiguren siger, kan tåle den stærke fremhævelse. I den
retoriske tale er der altid et moment af performativitet, dvs. et forsøg på med
ord at gøre noget ved nogen eller gennem sine virkninger at indstifte noget.
Hvad er det Sim forsøger at gennemtrumfe med sine ord? Han giver selv svaret
til sidst: ”han måtte ud af det”. Det han må ud af, er selv at være virkeligheden
og kun at se efter tegn i sit eget sind, men insisteringen på at ville gennembryde
den hårde skal der beskytter ham mod ”virkeligheden”, er ikke andet end en
tom, besværgende gestus.

I sit forsøg på at efterspore verdens virkelighed, de værende ting ”der var
grå af træ”, og som Sim hentyder til var ”det man kaldte virkelighed”, går det
op for Sim at hele hans kritiske situation beror på et forkvaklet selvforhold;
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men det er et kendetegn for de af Seebergs personer der er klar over deres egen
mislykkede eksistens, at de ikke sætter alt ind på at ændre det. Og det gør de
naturligvis ikke fordi de ikke har et begreb om hvor de skal begynde i det som
jeg har kaldt en labyrint der er sammenvokset af jeg’ets forhold til sig selv og
det andet der ligger udenfor jeg’et.

Det er for snævert at benævne den virkelighedsproblematik der står helt
centralt i Seebergs tidlige forfatterskab, for erkendelsesteoretisk.43) Det er den
rette betegnelse for den problematik der optræder i Sartres ”Kvalme” og Ca-
mus’ ”Sisyfos-myten” hvor mennesket ikke længere kan give en mening til den
omgivende verden. Det kan Sim heller ikke, men det er ikke heri hans eksisten-
tielle konflikt grunder sig, for han nyder jo den intethed der piber i de faldefær-
dige og tomme huse. Det er denne nihilistiske indstilling – dét at han ikke har
nogle værdier at orientere sig ud fra – der forekommer Sim at være morbid.
Det absurde i Camus’ forstand oplever Sim ikke fordi han er involveret i en
konflikt som erkendelsesteorien grunder sig på, nemlig en æstetisk.

Jeg sanser ikke, altså er jeg ikke virkeligt til stede
Balteren er den absurde helt i ”Bipersonernes” univers der har indoptaget al
verdens meningsløshed i sig og nu lever i kraft af det absurde. Igennem den
livstruende sygdom og ved at leve i den yderste fattigdom har han set døden i
øjnene, og herigennem vundet en indsigt i menneskets endelighed. Sårbarhe-
den der førte frem til balterens nervesammenbrud, udgjorde mulighedsbetin-
gelsen for at han overhovedet kunne opleve realistisk, og det vil sige at der
ingen frelse, ingen sidste mening og dermed ingen Gud findes. I asken fra den-
ne nedbrydningsproces finder balteren det menneske der virkeligt er trådt i
karakter, og som nu må opbygge nogle nye værdier at leve på. Det nye menne-
ske som balteren har i tankerne, minder om den frie ånd som Nietzsche så
komme i ”Menneskeligt, alt for menneskeligt”.

Ligesom Sim er Ackermann heller ikke i besiddelse af denne sårbare modta-
gelighed overfor de barske realiteter. Begges sanseapparater er sat ud af kraft.
Efter at Ackermann har tænkt over det matte og grå ansigt som virkeligheden
antager for ham, og over det totale fravær af menneskelig lykke i lejren, kastes
dette skeletagtige virkelighedsbillede tilbage på ham selv: ”Men der var for lidt
tid; inden man så sig om, var dagen gået, fløjet. Og man var sulten. Altid sulten
i grunden.” (s. 85-86) Ackermanns altid nærværende sult udspringer af en
manglende evne til at optage føde der har sin rod i hans psykiske konstitution.
Ligesom for Sim er tingene ikke virkelige for ham fordi der ikke er nogen san-
selige receptorer at indvirke på. De bedøvede sanser hænger naturligt nok sam-
men med miljøet i arbejdslejren der er præget af en dødslignende tilstand.
Kantinemaden og kaffen smager ikke af noget, det mørke og skyggefulde land-
skab indenfor og udenfor nedsætter synsevnen betydeligt og lugten af desin-
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fektion der også rammer maden og gør den uspiselig, medfører at det er
ulideligt at være i lokalet. For Sims vedkommende er det kun en medvirkende
årsag til hans egen følelsesløshed da han konsekvent vælger at udsætte sig for
mørket og smagløsheden og ad denne vej ikke bliver konfronteret med sin egen
uformåenhed, men blot glider sammen med det forskelsløse.

Sim forsøger to gange at slippe fri af sit følelsesløse fængsel. Da bomberne
begynder at regne ned over lejren om onsdagen, rammes russerlejren, og Sim
styrter derover ”fordi han måtte en definitiv frihed, blive stærk.” Pigtråden
standser ham i hans forsøg på at blive hovedperson, og Sim bliver endnu en
gang konfronteret med sin udvejsløse situation: ”Sim blev ond på sin skæbne.
Han tvivlede på sit talent til at opleve noget. Han følte alt småt, ligegyldigt,
uvirkeligt. Han ville, at det skulle gro dybt ind i hans hjerte, det han oplevede,
men han så, at hans hjerte skyede alt det, som skete omkring ham. Hjerteløst.
Det var der ikke noget at gøre ved. Han vidste knap mere, hvad han skulle stille
op med livet.” (s. 103) På vejen tilbage møder han to brandmænd i færd med at
rulle brandslangerne sammen. Sim imødekommer deres ønske om en cigaret
som de smider efter at have røget lidt, og kører derefter væk. Ikke blot må Sim
resignere overfor sit forsøg på at indtage rollen som hovedperson, men han bli-
ver den mest perifere biperson da han post festum bliver én der hjælper de an-
dre hjælpere med en ubetydelighed der ligger helt udenfor det drama som
kunne have tilført hans liv et centrum.

Den anden gang lykkes det for Sim at komme i centrum, men uden at han
foretager et afgørende gennembrud. Han smålyver lidt da han kommer hjem
til lejren hvor han til alle han møder, taler om de brændende huse, de fantasti-
ske bomber og et hus de var nødt til at redde. Alt vi får at vide, er at ”Sim lå un-
der en viadukt i Grunewald og tænkte: Nu er jeg ikke bange for døden mere.
Nu har jeg oplevet, hvad jeg skal. Jeg har været i centrum.” (s. 141) At Sim
ikke med denne manøvre har frisat nogle potentialer der ville åbne hans mulig-
hed for at virkeliggøre sig selv og dermed blive forbundet med det virkelige, vi-
ser sig lørdag morgen hvor balteren i sin køje overfor sig selv formulerer det
eksistentielle spørgsmål som Sim forgæves har søgt svaret på: ”Hvordan bliver
man ny?” (s. 167) Det er som om Sims reaktion lige efter udpeger det sted hvor
balteren skal søge et svar: ”Sim var et øjeblik så nær ved klar bevidsthed, at
han hørte det knage. Han opfattede et sting i hjertet, og angsten pressede sig
som ring på ring gennem kroppen. Han ville skrige, men en eller anden holdt
hånden for munden af ham. Langsomt løsnedes han af denne krampe og faldt
igen i søvn. Et kort dæmpet skrig var undsluppet ham. Balteren for sammen,
men så blev han varm af taknemmelighed. Han ønskede i sin søvnighed at kun-
ne spadsere gennem skove af fremmede drømme.” (s. 167-168)

I ”Spionen” viste det sig at virkelighedsproblemet havde sin grund i en
manglende evne til at ånde. At den menneskelige åndingsproces hænger nært
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sammen med det psykiske apparat, åbenbarer sig nu også i Sims åndedrætsbe-
svær. Det er fristende at sætte dét at ånde i forbindelse med det åndelige, men
for at få en forståelse af eksistensproblematikken i ”Bipersonerne” er det nød-
vendigt at drage en skelnen imellem det åndelige, der har med tænkning og re-
fleksion at gøre og kommer til udtryk igennem sproget, og det sjælelige eller
det psykiske der dækker hele registret af følelser og lidenskaber i form af ær-
grelse, vrede og angst.44) Modsat ånden kommer sjælen snarere til udtryk i et
blik, en lyd, en gestus end i det talte sprog. I romanen træder denne begrebslige
adskillelse konkret frem i forskellen mellem den indre dialog som Sim fører
med sig selv, og som yderliggør sig i det sproglige udtryk, og sjælelivets proces-
ser der ikke taler deres tydelige sprog, men som fremtræder i form af lyde, an-
sigtsudtryk og gebærder.

Det er i forholdet imellem den menneskelige eksistens der er virkningsen-
heden af det fysiske og psykiske, og verden at romanen rummer sin vægtigste
erkendelse: Det er nødvendigt at dekonstruere sin egen sjælelige økonomi for
at kunne opnå en virkelig forbindelse til verden. Sjælens samspil med den fysi-
ske konstitution har vi allerede mærket os i Sims og Ackermanns tilfælde: Ang-
sten viser sig fysisk i følelsen af at blive holdt for munden, og den altid
nærværende sult gør sjælen følelsesløs og indifferent overfor verden. Det synes
som om Sim var ved at opnå et gennembrud da angsten pressede sig på i
søvnen hvor der ikke er noget til at holde de dybe, sjælelige rørelser tilbage.
Sim falder imidlertid i søvn igen og må i stedet senere ved fuld bevidsthed tage
en beslutning om at omarrangere sit selvforhold: ”Sim tænkte: lad mig forstå
migselv på en anden måde; det ligger i migselv. Lad mig mave mig langsomt og
sikkert ud af denne bevidstløshed, lad mig få erkendelsens hvidløgssmag på
tungen. Langsomt, men sikkert. Det kan jeg bruge mit liv til, andet er det ikke
til. Skaffe mig en lille kapital af noget, jeg ved, er mit. Dette er ikke mit, det ved
jeg, men denne viden er min.” (s. 174-75)

Det skrig som balteren hørte Sim udstøde fra det inderste af sit sjælekam-
mer, har løst op for et eller andet i Sim. Det samme antydede Petit at balteren
måtte have oplevet i sin søvn, da han om onsdagen var som forandret. I den
sidste citerede passage rører Sim endeligt på sig i sit indre, men han har mistet
førligheden og må krybe roligt fremad med hele kroppen mod jorden. Det er
herfra i den største armod at han må finde en vej ud af labyrinten, ud imod ver-
den ad den vej balteren allerede er gået, og hvor han nu har overskud til at
møde det andet menneske igen bag alle tab og nederlag. Sim ligger ikke læn-
gere under for den illusion der spændte ham ud imellem et liv i sit indre eller i
verden. Det var en imaginær valgsituation hvis skin kun kunne hæves ved at
sætte selve modsætningen i bevægelse: at mave sig langsomt og sikkert ud af
bevidstløsheden. Sim besinder sig på at han ikke med en hastig bevægelse kan
rykke sig fri, men samtidig er han ude over enten at være sig selv afskåret fra
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verden eller at leve ude af sig selv fortabt i verden. I sit indre har han føling med
jorden og svæver ikke længere over den i subtile refleksioner der blot fjerner
ham fra den.

I Nietzsches korte tekst ”Om sandhed og løgn i amoralsk forstand” ansku-
es erkendelsen som et æstetisk forhold. Erkendelsen er funderet i den menne-
skelige smag som vælger hvilke billeder og ord der skal være det dækkende
udtryk for en bestemt sansning. Måden hvorpå mennesket erkender noget, be-
ror på hvad der pirrer det og falder i dets smag. Ordene er oprindeligt meta-
forer der er blevet brugt til at betegne et forestillingsbillede som er blevet
dannet på baggrund af en forudgående nervepirring. Ikke blot har hvert men-
neske sin særegne virkelighed idet tingene indvirker forskelligt på forskellige
individer, men alt levende indeholder sin særskilte virkelighed. Det sjælelige
dyb rummer altså mere end den menneskelige erkendelse kan give udtryk for.

Sprogets metaforiske rolle viser sig i Sims tilfælde da han må anvende en
metafor til at beskrive sjælens bevægelser: at mave sig af sted. Sim er nødt til at
udvirke en bevægelse førend han kan få erkendelsens hvidløgssmag på tungen.
Det er stærke sager han ordinerer til sig selv for at komme ud af denne bevidst-
løshed; men idet hvidløgssmagen udtrykker erkendelsens effekt, forbindes
samtidig æstetik, eksistens og erkendelse. Nietzsches indsigt er at erkendelsen
udspringer af en værdisætning der igen har sin grund i det mennesket har smag
for. Både Sim og Ackermann er skubbet ud i nihilismens mørke fordi de helt
konkret ikke har smag for noget og derfor heller ikke er i stand til at erkende
deres egen situation.Tomhedens kræfter som de følte i deres krop og i deres
sjælelige indre – sindets skyggespil og hungeren – samspiller altså med hinan-
den i opbygningen af en ond cirkel som det er uoverskueligt at træde ud af. Det
er ikke til at afgøre om det er en brist i den fysiske eller psykiske udrustning der
først kapper båndet til ”virkeligheden”, men Sims beslutning om at begynde at
bygge en verden op indefra stemmer overens med balterens indsigt i at den ni-
hilistiske og virkelighedsfjerne indstilling til tilværelsen bunder i det psykiske
lag. Det er samtidig herfra den må overvindes ved at bruge absurditeten pro-
duktivt, og det vil for balterens vedkommende sige at møde den anden: ”Mø-
des. Møde, det var det, han ikke kunne opgive. Det var ingen illusion, det var
et tydeligt behov. Han kunne ikke forsage det uden at dø for alvor.” (s. 142)

Balterens gestus, at række hånden ud imod den anden, forbliver et af-
gørende tema i resten af Seebergs forfatterskab og kommer til at stå stærkere
og stærkere i hans værk. Det er Seebergs egen, originale tilføjelse til eksistensfi-
losofiens egoistisk-subjektivistiske univers hvor jeg’et er opprioriteret til fordel
for det andet menneske. Vi skal gentagende gange vende tilbage til dette etiske
spor i Seebergs værk.

Balteren er en interessant figur i dette selskab, fordi han repræsenterer ind-
begrebet af det seeberg’ske menneske der ikke har hjemme nogen steder. Han
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geråder ikke i nogen konflikt, fordi han har indset at mennesket dybest set le-
ver i en fremmed verden hvor der ikke findes en hjemlig sikkerhedszone som
det gælder om at sætte sit liv på spil for at forsvare. Balteren lever i en herakli-
tisk verden der er en slagmark, og hvor det kræver en kæmpe kraftanstrengelse
at gøre sig fri af alle tilhørsforhold. Denne tilintetgørelse af sit eget bosted skal
ikke foretages udadtil, men er rettet indad mod sindets dybder. Det handler
om at vænne sig til en anden omgang med tingene og anskue dét at være blandt
tingene på en anden måde, for herigennem at være i stand til at genopbygge et
tilhørsforhold til det andet menneske.
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2 . F u g l s f ø d e

Novellens struktur
”Fugls føde” udkommer året efter ”Bipersonerne” i 1957, hvilket er den ene-
ste gang i løbet af sit forfatterskab at Seeberg udsender to værker med så kort
mellemrum. Alene af den grund er det naturligt at forvente et tematisk slægt-
skab imellem de to værker der ellers genre- og fortællemæssigt adskiller sig fra
hinanden. ”Fugls føde” har klare novellistiske træk: En rent omfangsmæssig
indkredsning viser at værket falder indenfor kategorien a novelette der er læn-
gere end short story’en men kortere end romanen.1) Den udspiller sig indenfor
et afgrænset tidsrum på godt to dage og er centreret omkring hovedpersonen,
Tom. Dens opbygning kan beskrives ved to fortælleforløb hvis omdrejnings-
punkt er Toms hus: Toms tur fra sin bolig udenfor en ikke nærmere bestemt
storby ind til broen i centrum af byen for dér at mødes med Hiffs, og den anden
gang fra sit hjem og ud til Hiffs’ hus ved havet. Hovedparten af fortællingen
skrider frem – i overensstemmelse med tyngdepunkterne i opbygningen – igen-
nem tre afgrænsede rum, Toms hus, broen som mødested for Toms og Hiffs’
vandring i byen og Hiffs’ hus.

Hvor dagene i ”Bipersonerne” fulgte døgnets rytme fra morgen til aften,
og hvor den monotone arbejdsdag gjorde handlingerne til gentagelser, da er
handlingen i ”Fugls føde” fremadskridende hvilket skyldes hovedpersonens
bevægelse fra et sted til et andet. Det er klart at hver ny dag i filmstudierne hav-
de sit særegne præg, der skete simpelthen noget nyt, men følger vi de enkelte
personers bevægelser dag for dag, så består de kun af gentagelser. Det hænger
sammen med at rummet og tiden er lukket på en anden måde end i ”Fugls
føde”. Arbejdslejrens rammer indsnævrer bevægelsesfriheden, og tiden der
nærmest er lagt ud i rummet i form af klokkeslæt, fastlægger arbejdsdagens
monotone rytme. Heraf følger en fortællestruktur der tager form som et
netværk hvori arbejderne er indfældet. De involverede personer fortæller og
genbeskriver hinanden, og det lader sig ikke gøre at løsrive sig fra denne kreds
af stirrende og dømmende blikke og ophæve sig selv til hovedperson.

Seeberg har iscenesat ”Fugls føde” på en anden måde: Rummet åbner for
en verden hvor hovedpersonen Tom har alle livsmuligheder på hånden, hvilket
giver nogle andre bevægelser i landskabet og en anden fortællestruktur. Tom
er det moderne bymenneske der som frisat individ hverken er indfældet i et so-
cialt rum hvor han i absolut forstand er henvist til andre og deres værdier, eller
er undergivet et fastlagt tidsskema der udstikker retningen for hans dag.
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Bevægelse på stedet
Tom er forfatter og har levet i et glædesløst og ufrugtbart forhold til sin kone,
Etna, igennem en række år. Hun udgør kun et rent negativt tilknytningspunkt
for Toms handlinger: ”Han havde håbet, at hun var derhjemme, ikke af anden
grund end den, at hun måtte være der, for at han kunne undgå at se, at hun
ikke var der, men var andre steder, levende, mere levende end han selv. Han
burde skille sig af med hende.” (s. 79) Etna er genstand for to modsatrettede og
uforenelige følelser i Toms splittede sind der løber sammen i et begær efter blot
at mærke hendes ikke-fravær. Hun er nærmest til stede som husets øvrige in-
ventar der også kastes bort når det bliver for anstrengende at omgås. Hans fø-
lelser er præget af samme ambivalente forhold som ”når han kastede sig ind til
hende og sagde hende alt det, som han ikke mente og dog mente […]” (s. 89)

Denne indledende karakteristik af det ambivalente forhold som Tom har
til Etna, skærper vores forventninger til det omtalte tematiske fællesskab imel-
lem ”Bipersonerne” og ”Fugls føde”: Tom har vanskeligt ved at knytte bånd
til det menneske der står ham nærmest, og virkeliggøre et nært forhold. Vi vil
forfølge samme tematiske spor som i læsningen af ”Bipersonerne” hvor Sims
manglende evne til at virkeliggøre et forhold til verden, bundede i at verden
ikke indvirkede på ham. I Sims egen bevidsthed skyldtes virkelighedstabet at
han ikke var i stand til at virkeliggøre sig selv i en central rolle som hovedper-
son. Han måtte nøjes med mindre og lade erkendelsen komme til ham mens
han langsomt smøg sig ud af sit indelukke.

Virkelighedsproblemet viste sig at have to sider hvilket kommer til udtryk i
sproget når vi både taler om at virkeliggøre os selv og at ”virkeligheden” befin-
der sig udenfor os. Sims konfliktuelle forhold til virkeligheden grundede sig i
en spænding imellem den indre og den ydre dimension: Tingene eller ”det man
kaldte virkelighed” udgjorde en inkommensurabel størrelse for hans eget sind
der kun indeholdte meningsløse tegn, og hans livsprojekt strander på hans
manglende modtagelighed overfor indtryk fra verden; hans sanser er sløve,
hvorfor intet virkeligt giver mening. Disse eksistentielle grundforhold gentager
sig i ”Fugls føde”, men udgangspunktet for Toms eksistentielle konflikt er et
andet end Sims: Tom hverken kan eller vil virkeliggøre sig selv, men er alligevel
i stand til at virke i verden, mens Sim vil virkeliggøre sig selv, men ikke formår
at virke udadtil. Navneligheden imellem Tom og Sim peger på et fællestræk i
deres eksistentielle virkelighed der imidlertid, fordi virkelighedsproblemet
ikke har det samme udspring hos de to, kommer til udtryk på to forskellige
måder. Sims navn er konjunktiv af det latinske sum, og betyder at ville være,
hvilket stemmer overens med hans vilje til at formgive sit liv. Tom er det stati-
ske modbillede: ”Han kunne ikke, han ville ikke, han troede heller ikke.” (s.
91) Toms navn betegner det indholdsløse liv der ikke besidder et fundament
hvorfra hans tilværelse kunne få en retning. Dybest set begyndte Sims virkelig-
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hedsproblem i verdens manglende indvirkning på ham. For Tom derimod bun-
der fraværet af virkelighed i at han mangler interesse for verden udenfor ham.
Virkelighedsrelationen bliver nu særlig kompleks, idet Sim bliver følelsesløs
overfor verden, eller han bliver ”ond på sin skæbne” som det hed i ”Biperso-
nerne”, mens Tom haster af sted for at drive en mening ud af sine handlinger.
De placerer sig på hver sin side af virkelighedsproblemet: Sim vil virkeliggøre
sig selv, men har vanskeligt ved at bevæge sig rundt i ”den virkelige verden”.
Her er Tom i evig bevægelse, men uden at det egentlig berører ham selv.

Umiddelbart ville man forvente at Sims vilje til at forme sit liv ytrede sig i
aktivitet og Toms manglende interesse i inaktivitet; men det modsatte er tilfæl-
det: Når deres indre natur ytrer sig, krydser de hinanden, og Sim bliver den
inaktive og Tom den handlende: Sim gaber, keder sig og er frygtsom, hvori-
mod Tom styrter af sted, snubler, flagrer, halvløber, sejler og slingrer. Fortæl-
leteknisk kommer modsætningen i stand ved at den primære fortæller
fænomenologisk gengiver de ydre karakteristika, mens den sekundære fortæl-
lers ”indre monolog” udtrykker viljens egentlige retning. På ”overfladen” gen-
nem den primære fortællers fokus aftegner der sig et billede af Sim som en
person uden vilje til at forme sit eget liv, mens Tom fremstår som den aktivt
handlende. Imidlertid får vi – læserne – igennem personernes indre fokalisa-
tion et andet indtryk. Sim er rastløs efter at komme i en truende situation der
tvinger ham til handling, men udover hans private redningsforsøg i russerlej-
ren er han stort set lammet. Toms formvilje er ganske vist rettet mod hans næ-
ste roman, men han er ikke begyndt og udsætter konstant sit arbejde, fordi det
ikke betyder noget for ham. Sim vil en masse, men rører sig næsten ikke. Tom
vil ingenting, men er i konstant bevægelse.

Denne febrilske tilstand gennemsyrer Toms væsen der, som vi har set, kon-
stant peger i to af hinanden modsatte retninger. Hele hans væsen er i oprør,
men dybest set vil han intet. Bagom Toms og Sims forskellighed viser det sam-
me problem sig: at opnå kontakt med ”virkeligheden”, henholdsvis sin egen og
den omgivende virkelighed. Deres forskellige fremtrædelse er blot to forskelli-
ge måder at undslippe deres erkendelse af virkelighedstabet på: Sim stiller sig i
mørket, hvor han ikke bliver set, og glemmer verden omkring sig. Tom forsø-
ger at gøre så meget som muligt så han ikke bliver konfronteret med sine egne
tanker når han står stille. Begge former antager bevidstløse tilstande hvor blik-
ket bliver fjernt og adspredt, og intet trænger sig på. Søvnen er ikke et sted de
kan søge tilflugt, da både Sim og Tom lider af søvnløshed. Den eneste mulig-
hed for at undslippe udsatheden og bevidsthedens konstant kværnende reflek-
sion er at gøre ligesom spion-jeg’et der enten koncentrerede sig ved at holde
vejret gennem en dyb indånding, hvilket er Sims løsning, eller distraherede sig
ved aldrig at stoppe op og trække vejret, der er selve Toms eksistensmodus. Li-
vet endte imidlertid med at underløbe denne pseudo-virkelighed, idet Sim end-
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te med at få åndenød da hans indestængte sjæl måtte have luft for sine
angstfornemmelser.

Tom må gennemgå det samme, men det lykkes ham aldrig at opnå et af-
gørende gennembrud og retningsbestemme sin viljes disparate væsen. Hans fe-
brilske og nervøse natur tillader ham ikke at sidde stille i længere tid og kun
udføre én ting af gangen. Hans første besøg hos den lokale købmandshandel,
Bergstrøms, viser os denne uro i fuldt flor. Vi er allerede blevet opmærksomme
på Toms flagrende, hastige og snublende gang på vej hen til købmanden hvor
en gammel bekendt af Tom, excentrikeren Hiffs, har ringet ham op. Skildrin-
gen af Tom i denne scene hos købmanden er et fantastisk studie i det rastløse
menneske: ”Mens han gættede, fik han øje på de utallige kartoner cigaretter,
som stod stablet op på hylder på væggen.” (s. 10) Tom hugger først en pakke
cigaretter hvorefter ”[H]an travede lidt frem og tilbage med røret for øret og
snuppede så en pakke cigaretter til. Han så sig lige tilbage over skulderen, da
han ville lade den glide ned i lommen, men mødte fru Bergstrøms øjne. Så løf-
tede han pakken i vejret og viftede med den og smilede til hende. I det samme
kom centralen, og han forlangte nummeret og begyndte med den ene hånd at
flå pakken op. Omsider fik han fisket en cigaret frem og stod og legede med
den i hånden.” (s. 10) Tom står på intet tidspunkt stille, alle dele af kroppen er
i bevægelse, og vel at mærke på samme tid. Han vil hele tiden overskride den
stilstand der indtræder ved hver afsluttet bevægelse. Til den ene pakke han har
stjålet, må føjes én til, ligesom han senere ikke har nok i at få en pakke cigaret-
ter ud af automaten, men forsøger at stjæle én mere. Når han går, føjes den ene
bevægelsesretning til nok en bevægelse, og oftest i modsat retning: ”Han hav-
de fart på som altid, når han gik alene. Han måtte frem, tit for blot i samme nu
at vende om.” (s. 9)

Før Tom og Hiffs møder hinanden – som aftalt over telefonen – inde i by-
midten på broen, beskrives Toms febrile væsen: ”[…] blodet randt igennem
ham, muskelfibrene dirrede og nerverne foranledigede hans hænder til at flytte
sig frem og tilbage, mens hans fødder skiftedes til at fremvise det flossede hul i
skosålerne for de forbihastende.” (s. 30) Denne tilstand forværres da Hiffs er
ankommet og har stillet Tom nogle direkte spørgsmål der har bragt Tom end-
nu mere ud af balance fordi de peger i en helt anden retning end den han havde
regnet med: ”I Tom begyndte nu en svævende nervøsitet at pible frem i sindet,
og i kroppen. Han gik frem og tilbage på balkonen, mens Hiffs stod og nød so-
len […].” (s. 32) Det er sådan vi kender Tom, men med Hiffs’ ankomst frem-
står et væsen der står bomstille og hviler i sig selv, mens han lader ”sit ansigt
varme”. Hiffs har sans for sine omgivelser og de steder hvor han befinder sig.
Da de er gået ind på en restaurant for at spise, begynder han at udtømme rum-
mets karakteristika: dets mål, dets temperatur, dets lugt og dets akustik. Alle
Hiffs’ sanser er stærke og fornemmer alt omkring sig, hvorimod Tom ligesom
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Sim er berøvet sine sansers magt, hvilket er en følge af hans nervøst anlagte
konstitution. Psykisk kommer det til udtryk i en frygt for at sidde stille og i en
frygt for åbne steder. Det ord der præcist beskriver Hiffs’ eksistensform, og
som han bliver ved med at gentage overfor Toms ustandselige gøren, er laden.
Det handler om at lade det værende være og i stedet åbne sig for det. Hiffs
spørger hvad der kendetegner den intellektuelle – og henvender sig sigende til
Tom med alle hans ideer og projekter – ”andet end at have mistet sansen for at
føle, berøre, at have et behov derfor?” (s. 61) Hiffs udpeger Toms virkelig-
hedsproblem som en æstetisk konflikt der angår sansningen.

Vi erindrer Nietzsches ord, at imellem et subjekt og et objekt eksisterer
højst en æstetisk relation. I Seebergs første værk blev æstetik, eksistens og er-
kendelse forbundet i Sims besindelse på at mave sig ud af sin eksistentielle nul-
punktssituation og få erkendelsens hvidløgssmag på tungen. Mennesket
eksisterer først og fremmest som et sansende og nydende væsen, og erkendel-
sen er en senere tilkæmpet åndsform der overlejrer sig på sansernes femklø-
ver.2) Sim måtte langsomt føle sig frem og herigennem lade forståelsen og er-
kendelsen indfinde sig. Den kunne ikke villes frem. Den samme indsigt giver
Hiffs nu videre til Tom, og antyder samtidig at det er Toms forfattervirksom-
hed og hans evige refleksion og udtænkning af nye ideer der er ophavet til den
æstetiske misere. Hiffs nævner ikke den aktive, kunstneriske frembringelse
med et ord, fordi han kun interesserer sig for den passive indstrømning af san-
seindtryk der har sat tænkningen på standby; men Hiffs’ tale om den intellek-
tuelle er direkte møntet på Toms forfatterrolle.

Skriftens afmagt og afmagtens skrift
Tom har sat næsen op efter at mødet med Hiffs skal blive så indbringende at
han kan få bygget sit hus færdigt og lade være med at skrive sin roman der kun
er tænkt som en indtjeningskilde; men han oplever at hans ekstatiske tilstand,
da han først har fået at vide at Hiffs vil give ham titusinde kroner, forvandler
sig til en ugidelig træthed: ” – Du skal skrive noget, der er virkeligt, sagde
Hiffs. – Hvad mener du med det, sagde Tom, – har du tænkt dig at udgive det?
– Det er ikke det, det drejer sig om, sagde Hiffs, – har du hørt, hvad jeg har
sagt? – Ja, sagde Tom, – noget virkeligt; skal det være langt? – Passende, sagde
Hiffs, – hverken længere eller kortere, det kommer ikke an på det. – Går det an
med nogle hundrede linjer? Sagde Tom. – Hvorfor ikke? Sagde Hiffs, – det er
ikke det. Det skal blot være virkeligt. Forstår du, hvad jeg mener? Det skal
være en virkelig, sand oplevelse; det lyder højtideligt, men jeg kan ikke stille
mindre betingelse. Hvert ord må være sandt.” (s. 60)

Efter Tom har fået opgaven stillet, er han konfronteret med en grundlæg-
gende eksistentiel konflikt der kan illustreres ved hjælp af hans litterære virk-
somhed. Den franske filosof, Maurice Blanchot, har skildret denne
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eksistentielle antinomi på en forbilledlig klar måde: ”Allerede i og med sit før-
ste skridt, synes Hegel nærmest at sige, standses det individ der vil skrive af en
modsigelse: for at skrive må han have talentet for at skrive. Men i sig selv er ga-
verne ingenting. Så længe han endnu ikke har sat sig hen til sit skrivebord, har
han ikke skrevet et værk, skribenten er derfor ikke skribent, og han ved ikke
om han er i stand til at blive det. Han kan først have talent efter at have skre-
vet, men han behøver talent for at skrive.”3) Tom er fanget i samme knibe som
ikke blot er en æstetisk problematik, men som indeholder et kernepunkt
indenfor eksistensfilosofien.

Når Tom først tror at nu har han fået et hul igennem til ”virkeligheden”,
så lukker dette hul sig i med det samme. Da Tom har formuleret sit svar til
Hiffs – ”Mine øjne er blinde, mine hænder er visne, mit sind er hjemsøgt af til-
intetgørelse” – ser han sig nødsaget til at tilføje: ”Jeg skriver dette for at tjene
titusind.” (s. 99) Tom hviler aldrig i det han foretager sig, men må bestandigt
tilføje nyt til det foreliggende. Efter han har skrevet det, indser han at ”det
stemte og det stemte dog ikke”, og vi får nu hele den problematik, som jeg
foregreb i Blanchots beskrivelse, oprullet: ”Han ville få flere kræfter ved ikke
altid at have Etna hængende over sig, han ville blive sig selv, han kunne skrive.
Hvis han kunne det.” (s. 99) Tom har endnu ikke fået vished for at han kan
skrive, og han må derfor stadig betvivle om han nogensinde kommer i gang.
Han tvivler dog ikke på ”gaverne”, som Blanchot formulerer det, og alligevel
begynder han at reflektere sig væk fra et eventuelt begyndelsespunkt: ”Det vil-
le han ikke tro, det var ikke så strengt; han havde jo evner og kunne skrive,
skulle han så ikke bruge dem? Han kunne jo gøre sit bedste, sit allerbedste,
men han vidste, det ville intet nytte, det ville være forfængelighed mod det,
som var virkeligt […].” (s. 100)

Tom erkender skriftens afmægtighed overfor de ting der virkeligt er til, og
han tvivler også på at hans egne tre linjer er andet end en afmægtig skrift.
Toms skrivekrampe minder om hans krampagtige forsøg på at tage fat på en
ny dag: ”[…] denne anstrengelse, som en ny dag var, hvor man løb og løb og
ingen vegne kom.” (s. 102) Begyndelsens problem udgør kernen i enhver eksi-
stensfilosofi, eftersom det binder spørgsmålet om identitet, virkelighed og tid
sammen. I Blanchots eksempel er forfatteren identitetsløs da han ikke formår
at udvirke en begyndelse der sætter ham selv som forfatter. Det er den samme
onde cirkel Tom er indspundet i, og den bunder dybest set i hans eksistentielle
habitus som jeg har forsøgt at beskrive som en bevægelse på stedet. Toms liv-
sproblem er det samme som Sims og spion-jeg’ets der begge måtte give fortabt
overfor dét at begynde på ny ved at gennemgå en forvandling. Tom formår hel-
ler ikke selv at udpege et begyndelsespunkt hvorfra hans tilværelse kunne få en
retning, så han holder sig hele tiden i bevægelse så den intethed der ligger ind-
foldet i hans væren, ikke åbenbarer sig.
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