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J ø r g e n  D i n e s  J o h a n s e n  /  M a r i e  L u n d 
K l u j e f f

I N T R O D U K T I O N

T e r m e n

Termen genre kommer fra græsk genos (latin: genus), der 
betyder slægt. Begrebet knyttes bl.a. til inddeling af dyrearter 
og levende væsner (organismer der, med undtagelse af vira, 
kan reproducere sig selv og har stofskifte). Disse er, ifølge 
nutidig klassifikation: riger (dyrerige, planterige etc.), rækker, 
klasser, ordner, familier, slægter og arter (species). Menne-
sket tilhører således dyreriget (animalia), rækken chordater 
(dyr med rygstreng), klassen pattedyr (mamalia), ordnen 
primater (primates), familien menneskeaber (hominidae), 
underfamilien abemennesker (homininae), slægten homo og 
arten homo sapiens. Den klassiske måde at klassificere på 
stammer fra Aristoteles, og den blev af skolastikerne for-
muleret som en bestemmelse ved nærmeste slægt og den 
specifikke forskel (definitio fit per genus proximum et dif-
ferentia specifica). Mennesket tilhører slægten homo, men 
det siges at adskille sig fra de andre menneskearter (homo 
neanderthalensis, homo antessesor, homo erectus og homo 
ergaster) ved at være fornuftigt (sapiens).
 I analogi med klassifikationen af livets former har man 
også søgt at klassificere kulturelle fænomener. Forskellen er 
imidlertid, at evolutionen arbejder meget langsomt, mens 
menneskeskabte, kulturelle produkter ofte ændres meget 

78354_genre.indd   7 22-10-2009   08:54:23

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at
kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



8 J ø r g e n  D i n e s  J o h a n s e n  /  M a r i e  L u n d  K l u j e f f

hurtigt. Dette betyder, at stabiliteten af de kategorier, som 
de inddeles i, er langt mindre. Og dette gælder også i høj 
grad de forskellige måder at underinddele litteratur på. Lit-
teraturvidenskabelige begreber volder ofte vanskeligheder, 
fordi det er svært at give præcise definitioner, som der er 
konsensus om. Det gælder de forskelligste termer fra mere 
tekniske som f.eks. fortæller og implicit læser til brede, al-
mene begreber som f.eks. forfatterskab og periode. Men de 
fleste af litteraturvidenskabens begreber synes bedre defi-
nerede og er mindre kontroversielle end genrebegrebet, for 
dette har været omstridt siden antikken.
 Men hvordan fungerer en sådan klassifikationsmodel, når 
det gælder litterære genredefinitioner? Man kan f.eks. tage 
en tilfældig roman af Agatha Christie, Døden på Nilen (eng. 
1937, da. 1946). Det er en kriminalroman af den klassiske 
whodunit-type, dvs. en undergenre under kriminalromanen, 
som selv er en undergenre. Mens whodunit adskiller sig fra 
andre undergenrer af kriminalromanen gennem vægten på 
plottet og på løsningen af en (mord)gåde, så er kriminal-
romanen bestemt ved sit stof. Den er en undergenre under 
romanen, som selv er en genre under storgenren epik, som, 
i hvert fald i nutiden, adskiller sig fra andre genrer under 
epikken ved, i modsætning til novellen, at være en lang for-
tælling, og i modsætning til eposset, ved at være på prosa (der 
skrives dog stadig versromaner). Endelig adskiller epikken 
sig fra dramatik og lyrik ved at berette, hvor dramatikken 
fremstiller og lyrikken – ja, hvad er det nu, der adskiller ly-
rikken fra epikken, for fortæller lyrikken egentlig ikke også? 
Og lyrik behøver ikke at være på vers, selvom den oftest er 
det, for der findes jo prosalyrik. Både epik og dramatik er 
narrative, men det er lyrikken faktisk også, for lyrikken vil 
oftest berette, men den koncentrerer sig oftest om et snævrere 
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9I n t r o d u k t i o n

tidsrum, og den udfolder sig normalt i en enkelt bevidsthed 
(det lyriske jeg). For at komme fra de tre storgenrer til den 
undergenre, som Døden på Nilen tilhører, har vi foretaget 
følgende fuskeragtige kategoriseringer (jf. Lévi-Strauss’ på-
stand om, at myter er fuskerarbejde, bricolage):

ikkelitteratur – LITTERATUR    

   

            ? … dramatik  lyrik  EPIK    

   

                                      ? … epos  novelle  ROMAN 

     

 ?...   hyrderoman  utopisk roman  KRIMINALROMAN 

  ? … thriller politiroman         WHODUNIT 

På hver enkelt niveau, fra skellet mellem ikkelitteratur og 
litteratur (skønlitteratur) til under-undergenren whodunit, er 
der alvorlige klassificeringsproblemer, for der anvendes en 
flerhed af kriterier, og definitionerne er ikke så stringente, at 
de med sikkerhed tillader at afgøre, hvorvidt en given tekst 
tilhører litteraturen, en given storgenre, en bestemt genre og 
en given undergenre eller under-undergenre. Det er en sådan 
klassifikatorisk procedure med dens manglende definitoriske 
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10 J ø r g e n  D i n e s  J o h a n s e n  /  M a r i e  L u n d  K l u j e f f

præcision og uskønne flerhed af kriterier som den aktuelle 
genreteori, som den er repræsenteret i dette udvalg, søger at 
overvinde – men lad os, før vi forsøger at karakterisere dette 
udvalgs tekster, kaste et ganske kort blik på nogle momenter 
i genrebegrebets historie.
 Vi har delt fremstillingen af genreteoriens historie i to 
afsnit, hvor det første store træk rækker fra antikken frem 
til romantikken, mens det andet gør rede for moderne lit-
terær genreteori, med hovedvægten på det 20. århundredes 
genreteori. Opdelingen er kronologisk med romantikken som 
skillelinje, men den er også bestemt af en mere substantiel 
forskel i karakteren af genreteorien: Den tidlige historie frem 
til romantikken er karakteriseret af et fokus på enkelte gen-
rer, og de mere teoretiske linjer kan bl.a. spores i diskussioner 
af konkrete normer for bestemte genrer. Den moderne gen-
reteori, der opstår på afstand af romantikkens forkastelse af 
den klassificerende og hierarkiserende tilgang til de litterære 
genrer, er derimod del af en moderne videnskabstradition, 
som er repræsenteret i vores udvalg. Vi betoner, hvordan 
moderne genreteori i et teorihistorisk perspektiv indgår i 
mere overordnede litteraturteoretiske strømninger, men også 
hvordan der danner sig nye spor. Endelig slutter vi af med 
en introduktion af de oversatte artikler og tekster.

T r æ k  a f  g e n r e t e o r i e n  o g  g e n r e r n e s 
h i s t o r i e  f r a  a n t i k k e n  t i l  r o m a n t i k k e n

Platon er ikke den første, der beskæftiger sig med de litterære 
genrer i oldtidens Grækenland, det gør Homer f.eks. også; 
men lad os alligevel tage udgangspunkt i følgende Platon-
citat:
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11I n t r o d u k t i o n

Dengang var Musikken hos os inddelt efter sine Arter og For-

mer, og der var en Art af Sang, som bestod i Bønner til Guderne, 

og deres Navn var Hymner; og modsat denne var der en anden 

Art Sang, som man nærmest kunne kalde Klagesange, og saa 

igen Paianer [lovsange til Apollon] og dertil endnu en Art, som 

vist beskrev Dionysos’ Fødsel, og som hed Dithyrambe. Og saa 

var der nogle, som man netop gav dette Navn, “Love”, der er 

at betragte som en særlig Slags Sang […]. Disse og adskillige 

andre holdt man altsaa ude fra hinanden, og det var ikke tilladt 

at synge nogle af dem til en Melodi, der ikke passede til den. 

[…] Men senere, efter som Tiden gik, tilfaldt Ledelsen af den 

uharmoniske Lovløshed Digterne, der nok af Naturen havde 

Digterbegavelse, men var ukyndige i, hvad der var Lov og Ret 

i Musernes Verden, og som svælgede i Nydelse og mere end de 

burde, lod sig lede af den (Platon Lovene 1940: IX, 115-116, 

700 A-700 C).

Der er tre grunde til at indlede med ovenstående citat fra 
Platon: For det første viser det, at oldtidens grækere besad 
og gik op i spørgsmål vedrørende forskellige genrer (her 
forskellige genrer inden for sungen digtning). Der er altså 
ikke blot tale om en skelnen mellem de såkaldte storgenrer, 
epik, dramatik og lyrik, men om mere fintmaskede klas-
sifikationer. For det andet er citatet også interessant pga. 
dets fortsættelse, hvor Platon ser en klar forbindelse mellem 
synet på kunst og litteratur, det almene syn på mennesket 
og holdningen til samfundets styrelse. For Platon er kunst 
og litteratur i høj grad karakterdannende, og derfor må de 
reguleres af de styrende, af dem, der besidder kundskab og 
indsigt. I Platons tilfælde betyder det, at visse genrer klart 
foretrækkes for andre, og at visse bør forbydes i den ideale 
stat (se især Staten bog X). Den tætte forbindelse mellem 
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12 J ø r g e n  D i n e s  J o h a n s e n  /  M a r i e  L u n d  K l u j e f f

litteraturen og de litterære genrer, menneskesyn, ideologier 
og den historiske kontekst er selvfølgelig ikke forbeholdt 
oldtidens grækere, den gælder hele vejen ned gennem gen-
rebegrebets historie. Men det er, for det tredje, vigtigt, at 
diskussionen af genrerne faktisk finder sted så tidligt, for 
der er nogle gange en tilbøjelighed til at postdatere litterære 
problemstillinger; men det er altså ikke først i romantikken, 
at slaget om genrerne og deres blandinger finder sted, det 
er hele vejen ned gennem deres historie. I forbindelse med 
angrebet på digtningen angriber Platon specielt den fremstil-
lende, mimetiske digtning, og det er komedie og tragedie, 
som han i Statens tiende bog vil udelukke fra staten.
 Platons syn på genreproblematikken, og specielt på trage-
dien, bliver urbant (Platon nævnes ikke) imødegået af Ari-
stoteles, som jo også i grundlæggende filosofiske spørgsmål 
var uenig med sin læremester. I Poetikken har Aristoteles et 
teleologisk syn på genrerne, ja, næsten et organisk. Digte-
kunst er grundet i den menneskelige natur, fordi både sansen 
for efterligning og for rytme er medfødt. Tragedien såvel som 
komedien har, ifølge Aristoteles, udviklet sig fra improvi-
sationer: “Og efter at være undergået mange forandringer 
faldt den til ro, da den havde fået sin egen natur” (Aristoteles 
2004: 63, denne udgave anbefales pga. oversættelsen, pga. 
de glimrende noter og pga. indledning og efterskrift).
 Ideen om en genres udvikling og perfektion over tid bliver 
et perspektiv på genrerne, der ofte gentages ned gennem 
historien. Hertil kommer, at Aristoteles’ Poetik er klart nor-
mativ, for han sammenligner tragedie og epos, og han finder 
tragedien overlegen, og hertil kommer, at et af hans mål er 
at give anvisninger på, hvordan en god tragedie bør skrives. 
Han adskiller sig imidlertid fra Platon, for Aristoteles’ be-
skrivelse af digtningen og genrerne er ikke først og fremmest 
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13I n t r o d u k t i o n

moralsk eller politisk, den er snarere rettet mod logikken i 
teksternes sammenskruning.
 Men også virkningssammenhængen er vigtig i Poetikken, 
et af de vanskeligste og mest omdiskuterede begreber er jo 
katarsis, den følelse af frygt og medliden og den renselse af 
disse følelser, som tilskueren antages at gennemgå. Hertil 
kommer, at Aristoteles inddrager digternes egen karakter, de 
mere højtideligt forfattede hymner og lovsange (og tragedier), 
de mere jævne smædedigte (og komedier). Og endelig beskæf-
tiger Aristoteles sig både med fremstillingens midler (takt, 
tone, sprog, bundne og ubundne former, fremstillingens emne 
(f.eks. tragedie vs. komedie, dvs. seriøse vs. jævne folk) og 
fremstillingsmåden (fortællende vs. personernes egen tale). 
På denne måde lykkes det Aristoteles i Poetikken at give en 
facetteret skildring af de forskellige aspekter af og former 
(f.eks. genrer) for digteriske tekster.
 I romersk litteratur findes de samme genrer som i den 
oldgræske litteratur: det seriøse epos (f.eks. Virgil), farverige 
og muntre samlinger af fabler (Ovid), det filosofiske lære-
digt (Lukrets), tragedien (Seneca), den såkaldte nye komedie 
(Plautus og Terents), som bliver forbilledet for den senere 
europæiske komedie, satiren (f.eks. Juvenal). Hertil kom-
mer mange lyriske genrer (Ovid, Catul, Properts og Horats). 
Denne blomstrende litteratur er tæt forbundet med og står i 
gæld til den græske, som den imiterer (Virgil imiterer i Æne
iden Homers Iliade); men imitation betyder ikke efterabning, 
det betyder en kappestrid med en original, som spiller en rolle 
som forbillede for en ny tekst, der så forvalter traditionen 
på sin egen måde.
 Med hensyn til genrerne er der imidlertid grund til at 
nævne den lange prosafortælling (romanen), for den findes 
allerede i både græsk og romersk litteratur, men den ligger 
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