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‘hvad står der i den der bog?’ spurgte Ralph, utilpas.

‘Vanvittige ting’, svarede Turner, ‘kan få verden til at falde fra hinanden; i 

hvert fald den verden vi to kender. Digte og sådan noget’.

Patrick White: Voss
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FORORD:  

ET KULTURELT NÆBDyR

Bogen handler om hvordan og hvorfor vi læser litteratur i en globaliseret 
kultur. Globalisering er et modeord med mange betydninger. Nogle gan-
ge bruges ordet mere til at udtrykke vores egen begejstrede eller afvisende 
holdning til en verden i bevægelse end til at beskrive globale realiteter. 
Og indimellem flyder det blot af sted på overfladen af hverdagens hur-
tigsnakkende talestrøm. Samtidig er globalisering dog også et afgrænset 
fagudtryk inden for økonomi og politik. Men globalisering griber ind i 
så mange sider af vores liv at ordet ikke kan begrænses til bestemte fag-
områder. Dets betydninger er endnu åbne og venter på at blive gjort kon-
krete og vedkommende i vores hverdag. Det er denne uafsluttede proces 
litteraturen deltager aktivt i, og som denne bog bidrager til.
 Litteratur og globalisering er derfor et emne der ikke bare interes-
serer mange, men vedkommer alle. Det øger min glæde ved at fortælle 
om litteratur også til andre end fagfolk. Men min opgave bliver også 
en forpligtelse. Det er ikke kun forskning der kræver omtanke og for-
dybelse. Det gør formidlingen også, både af dem der skriver den, og af 
dem der vil bruge den med udbytte. Jeg håber bogen giver både glæden 
og forpligtelsen videre, så I får lyst til at udvide jeres litteraturlæsning 
og bruge litteraturen til at forstå den omfattende kulturproces vi står 
midt i.
 Men jeg håber også bogen giver indtryk af, at litteraturen er dybere 
engageret i de globaliserede kulturprocesser end blot ved at levere lit-
terære billeder og modbilleder af en globaliseret verdens lufthavne, 
u-landsprojekter og protestmøder. Selvfølgelig smider litteraturen i 
dag om sig med aktuelle globale temaer: rodløse mennesker, rejser fra 
sted til sted, finansielle dramaer, terrorvirksomhed, mediemagt og re-
ligiøse konflikter. Og selvfølgelig er mange tekster åbenlyst kritiske 
over for globaliseringens magtspil, værdiopbrud, krige og fattigdom 
og ændringer af menneskelige fællesskaber. Litteratur fylder temaerne 
med spænding og stærke følelser som vi ikke kan undvære hvis vi vil 
engagere os i dem.
 Men litteratur rummer mere end dagens temaer. Litteraturen har 
altid vandret hen over grænserne mellem kulturer og sprog – i oversæt-
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8 foror d

telser, sproglige påvirkninger, medier, motiver, genrer og symboler. 
Den lader respektløst som om globalisering altid har eksisteret. Den 
opfører sig som et kulturelt næbdyr, en grænsebryder der ikke falder på 
plads inden for de almindelige grænser på vores kulturelle og mentale 
landkort. Den slags væsner har fremtiden for sig. Det lille næbdyr 
har overlevet både dinosaurer, sabeltigre og urokser i klodens lange 
historie.
 De tværgående bevægelser tog fart efter Gutenberg begyndte at 
trykke bøger i 1400-tallets Europa. Derfor har litteratur altid blandet 
sig dér hvor nye kulturelle forståelser og betydninger opstår, og hvor 
traditioner er blevet brudt op, også i dagens kulturelle nydannelser. 
Den giver de tværgående globale bevægelser nogle betydninger som 
temaerne ikke leverer, koncentrerede som de er om vores umiddelbare 
samtid. Litteraturen bringer kulturens lange tradition for grænseover-
skridelser med sig ind i den moderne globalisering som dermed får nye 
betydninger og perspektiver.
 Det vil være naivt at lade som om der ikke er magt og penge ind-
blandet i forholdet mellem litteratur og globalisering. Med eller uden 
forfatternes vilje er litteraturen pakket ind i begge dele. Den er ikke kun 
idéernes kampplads. De institutioner der smører forbindelsen mellem 
værker, samfund og offentlighed, ændrer sig stærkt i disse år: uddan-
nelsessystemer, kulturministerielle kampagner, bogmesser, private og 
offentlige distributionsnetværk, forfatterstøtteordninger, ophavsrettig-
heder, internationale priser osv. Det er kulturel magt vi taler om, rigtig 
stor magt. Man må heller ikke glemme at markedsforhold er med til 
at bestemme hvad der skrives og læses: forlagskoncentrationer, bøgers 
forhold til store mediekonglomerater, filmrettigheder, copyrights, tv-
programsætning osv. Det er mange penge vi taler om, rigtig mange 
penge.
 Denne bog handler imidlertid ikke om disse forhold, men om at 
læse litteratur. Centrum er den sanselige glæde ved at blive overrasket 
af detaljen og den dybe betagelse ved at opdage det udsyn der åbner 
sig. Sådan udvider litteraturen globaliseringens abstrakte kredsløb med 
en historisk dimension og med en konkret, individuel oplevelse. Både 
i de snævre, faglige opfattelser af globalisering og i den moderigtige 
talestrøm savner man som regel de to dimensioner. Men uden dem kan 
vi ikke forholde os til globalisering som en konkret kulturproces vi selv 
er del af, og som vi selv kan være med til at forme. Litteraturen prøver 
med alle sine virkemidler at få os til at forstå verden i det perspektiv på 
tværs af dens grænser. Litteratur er selvstændig global tænkning.
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et kult ur elt næbdy r 9

 Tænkning er helhed, og det er tekster også. Derfor har jeg bestræbt 
mig på at inddrage få tekster, nogle store, nogle små. Jeg henviser også til 
brudstykker og uddrag, men jeg håber det lykkes mig at give jer lyst til at 
læse værkerne i deres helhed. Litteratur på globaliseringens betingelser 
kan ikke koges ind til få tekster. Men om jeg så havde taget ti gange så 
mange, ville det have forslået som et glas vand i Kalahariørkenen. Der er 
også kortere citater som jeg bare ikke kunne dy mig for at bringe, men 
ingen lange opremsninger af navne på værker og forfattere undervejs. 
hellere ét godt værk end ti citater, tyve navne og tredive titler.
 Bogens tretten kapitler er tænkt som et sammenhængende forløb. 
Der er begreber som genbruges undervejs når de én gang er indført, og 
jeg viser enkelte gange tilbage til tekster, begreber og vigtige historiske 
situationer der allerede er omtalt i andre kapitler. Men læsere er jo 
heldigvis uregerlige og kan vælge at gøre som det passer dem. Derfor 
koncentrerer de enkelte kapitler sig om ét afrundet emne, så også de 
der vil læse i spring, har noget at lande på. Alle udenlandske titler er 
oversat første gang de dukker op, hvis jeg skønner det er nødvendigt. 
Alle citater er oversat, for det meste af mig selv. De følges af korte si-
dehenvisninger, eventuelt med henvisninger til litteraturlisten med 
forfatternavn og årstal hvis der er fare for misforståelser.
 Den læser der ikke vil bruge henvisninger, kan blot læse løs. De der 
vil prøve selv at gå videre, kan begynde med den korte læsevejledning 
til hvert kapitel, placeret til sidst før litteraturlisten. Vil nogle se mig 
over skulderen, viser litteraturlisten de skønlitterære og andre værker 
jeg har brugt. Synes nogle den er for lang, så husk den kunne forlænges 
fra Tórshavn til Tasmanien. Listen anfører links, danske oversættelser 
og filmatiseringer af værker. Litteraturen bevæger sig jo rundt i det 
globale kulturlandskab gennem oversættelser og sammen med andre 
medier. Noget af skønlitteraturen findes ikke på dansk. Betragt det som 
en opfordring.
 Undervisning, foredrag, kapitler og artikler fra det sidste par år har 
været tilløb til dele af bogen. Inden jeg giver bogen videre til læserne, 
vil jeg takke alle dem der har lyttet, læst og luftet deres synspunkter. 
Mere specielt tak til kolleger jeg har arbejdet med inden for rammerne 
af forskningsinitiativet ‘Globalisering’ ved Det humanistiske Fakultet 
og ved Afdeling for Litteraturhistorie, Aarhus Universitet. Også tak til 
min ven Bjørn Colstrup der har været med til at lave rugbrødsarbejde 
med manuskriptet, og til Katja Teilmann, Aarhus Universitetsforlag, 
for kyndigt og myndigt redaktionsarbejde. Endelig vil jeg takke mine 
kolleger ved Centre for Comparative Literature and Cultural Studies, 
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10 foror d

Monash University, Melbourne, der har bidraget med husly, arbejdsro, 
bibliotek og diskussioner under skrivearbejdet i foråret 2007.

Bogen er tilegnet mit barnebarn Frederik på to år. Du har fået mig til, 
endnu en gang, at se min verden for første gang. Du skal vokse op med 
globaliseringen som hverdag, hvor tiden før e-mailen er gamle dage, før 
tv er stenalderen og før mobiltelefonen er noget nogen prøver at bilde 
dig ind. Men bogen er der hele tiden.

Melbourne, juni 2007
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1. KULTURENS VEJRTRÆKNING

tekster uden grænser

I 1849 rejste den 19-årige tysk-engelske Frederick Sinnett fra England 
til Australien for at arbejde som ingeniør. Området var gennem det 
17. århundrede og lidt længere frem en kampplads for den franske og 
den engelske kolonimagt med hollænderne på sidelinjen. Råt og ukendt 
og bedst egnet til de straffefanger englænderne sendte derud, da de 
havde fået smidt de hollandske og franske konkurrenter ud til hajerne. 
For europæerne var Australien ufremkommeligt på grund af klima og 
terræn, men mindre på grund af de indfødte folk. Dem regnede man 
ikke med, i hvert fald ikke med at landet tilhørte dem. De vilde forstod 
jo ikke den slags ting. Så landet var ingens og kunne blot erklæres for 
engelsk, fransk, tysk, eller på hvilket sprog man nu råbte højest og 
skød længst. De indfødte fandt ganske vist ikke stedet mere fremmed, 
uvejsomt eller risikofyldt end indfødte gør på alle andre kontinenter 
hjemme hos sig selv. Ligesom europæerne havde de grundmurede opfat-
telser af deres steder og deres tilhørsforhold til dem, udtrykt i myter, 
fortællinger, love og regler, bare nogle andre end europæernes. Dengang 
var de europæiske stormagter og senere USA kun ved at opdage de 
kontinenter der skulle blive tumleplads for den moderne globalisering 
i hele dens kulturelle bredde.
 Ligesom andre steder europæerne koloniserede, boede de fleste 
australske hvide i et bælte langs kysterne. Nogle drev landbrug lidt 
inde i landet, andre slog sig op som købmænd, og atter andre var tid-
ligere straffefanger, missionærer, eventyrere og guldgravere. Ikke hvad 
en europæer ville kalde civilisation. De sorte talte slet ikke med. Men 
på den anden side et sted at civilisere i europæisk lys. Fra første færd 
har den moderne globalisering været både en geografisk og en kulturel 
proces. Det var den unge Sinnett helt med på, men uden den brutalitet 
der ellers havde kronede dage. han droppede ingeniørhvervet og den 
europæiske kolonis geografiske ekspansion og blev en initiativrig jour-
nalist der tog fat på den kulturelle ekspansion.
 Sinnett var ikke i tvivl om at litteratur er en nødvendig og uundvær-
lig del af den proces. Den skal ikke først indføres efter at de elementære 
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14 baggrund

materielle afskærmninger af et nødtørftigt liv er sat op. Den er der al-
lerede som en del af dem. Det skrev Sinnett om i 1856 under titlen „The 
Fiction Fields of Australia” [Fiktionens arbejdsmark i Australien]:

Mennesket klarer sig lige så dårligt uden fiktion som uden tøj, ja, faktisk 

langt ringere. For dér hvor klimaet er gunstigt og hverdagen enkel, kan 

folk ofte bare drive af sted på livets vej […]. Men selv om der ikke er noget 

mellem den blå himmel og deres blanke hud, slutter de alligevel kreds om 

en mørklødet taler eller sanger, mens hans fantasi giver krop og form til 

ukendte ting for at underholde og opløfte tilhørerne. Men vi må lige præ-

cisere vores første påstand om at fiktionsværker er mere nødvendige og har 

større global udbredelse end tøj. De ligner tøj på den måde at de også tager 

forskellige moder og former til sig til forskellige tider. (21)

Sinnett ville have forstået den 9-årige Digger der små 150 år senere bor 
et sted i den australske ødemark som også hørte til Sinnetts omgivelser. 
De findes stadig, de steder der får månens bagside til at virke hjemlig. 
Netop dér træder fortællingens fundamentalbehov frem uden skyg-
ger. Digger optræder i en af den libanesisk-australske David Maloufs 
romaner, The Great World (1990). han fortæller i bogstaveligste forstand 
på livet løs, selv om moderen bliver lidt vred når han sætter den noget 
enfoldige lillesøster Jennys fantasi i brand:

Så snart [Digger] så hende, vidste han hvor vred hun ville blive. Men han 

kunne ikke styre sig. Når han kom til kanten af en eller anden mulighed ud 

over det sædvanlige, kunne han ikke lade være med at gøre krav på den, give 

den ord; hvis han ikke gjorde det, ville den, med en magt der overvældede og 

udvidede hans hoved, kunne slynge ham væk fra hans eget centrum. hvad 

han gjorde, lidt hed om ørerne over at blive opdaget, var at klukle. (30)

Også moderen formildes på den måde. Litteratur er ikke enkeltper-
soners vilde syner og store ord. Den er en konkret handling når den 
fortælles eller læses. Den griber os og kan også gribe ind i situationen 
og ændre den: Jennys ophidselse, moderens vrede og Diggers fortæl-
lebegær bliver til fælles latter. Litteratur er en kulturel rygmarv der 
forbinder steder og kulturer, en integreret del af alle kulturer hvor den 
former mennesker og historier. Sinnett ved det, Digger gør det. Denne 
bog følger i deres fodspor.
 Og der er magt bag litteraturens grænseløse ord. Det er ordenes 
styrke der bevirker at forfatteres værker fortsætter deres vej ud i verden 
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kult ur ens v ejrtr æk ning 15

på tværs af alle grænsepæle og undervejs ommøblerer grænserne mellem 
kendt og ukendt på læsernes indre landkort. Værkerne bestemmer kul-
turelle dagsordener, selv om forfattere bliver spærret inde, går i frivilligt 
eller tvunget eksil, bliver censureret og dræbt. Anne Frank kunne ikke 
komme uden for en dør. Men hendes dagbog kunne, og den bliver ved 
med at bevæge sig omkring derude. Den indtager sin suveræne plads 
på tværs af de snævre vægge i hendes gemmested. Tyskeren Thomas 
Mann forlod Nazi-Tyskland og tog til USA, men hans værker slog andre 
forfattere med flere længder på deres tyske hjemmebane og lagde en 
Nobelpris til forspringet. Det samme gælder russeren Aleksander Sol-
sjenitsyn med værker der både blev russiske og globale hovedværker.
 Der dukker flere og flere sådanne forfattere op. De kommer ét sted 
fra, bor med eller mod deres vilje andre steder på kloden og flytter 
måske igen, som afghaneren Atiq Rahimi i Paris, iraneren Azar Nafisi 
i Baltimore eller kineseren Xiaolu Guo i London. Deres bøger bliver 
oversat, bliver bestsellere og måske også film, skønt de ikke får fodfæste 
i deres hjemlande – endnu, og skønt en hel del er mindre kendte hos 
os – endnu. Men det bliver ikke ved. Forfattere fra det nære og fjerne 
østen, fra de tidligere europæiske kolonier i Afrika og andre steder og 
fra multikulturelle regioner som Caribien er dem der nu i en globalise-
ret verden allerede er i gang med at flytte grænserne i vores hoveder og 
hjemsteder i et globalt perspektiv, sådan som de europæiske forfattere 
gjorde da Europa var verden.
 Det var denne europæisk dominerede koloniverden Sinnett levede 
i før den moderne globalisering. han ville først og fremmest vise euro-
pæerne at de grove nybyggere der balancerede på den kendte verdens 
yderkant, havde litteratur der kunne bedømmes efter samme målestok 
som hjemme i Europa. Selv om man ikke kunne pege på en australsk 
Shakespeare, hørte området hjemme i det der dengang blev set som den 
europæiske verdenskultur. Men Sinnetts tekst viser også hans egen ube-
vidste historiske begrænsning. han afviste i sit essay at tage tankegangen 
hos de indfødte i betragtning. Men for at kunne underbygge påstanden 
om litteraturens globale betydning måtte han alligevel henvise til dem. 
Selv de nøgne vilde kan ikke lade være med at lytte til en sort fortæller, 
konstaterer han i citatet ovenfor.
 I dag går litteratur ikke kun på tværs af grænsen mellem moderland 
og kolonier. I den moderne globalisering indgår alle de geografiske og 
kulturelle grænser der kommer i berøring med hinanden i litteraturens 
tværgående bevægelse, men uden et fast kulturelt tyngdepunkt. Den 
russisk-amerikanske Vladimir Nabokov blev global bestsellerforfatter 
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16 baggrund

med Lolita i 1955. I et interview i Playboy i januar 1964 fortæller han 
om hvordan han selv er gået på tværs:

Jeg er en amerikansk forfatter, født i Rusland og uddannet i England, hvor 

jeg studerede fransk litteratur, før jeg tilbragte femten år i Tyskland. Jeg 

kom til USA i 1940 og besluttede at blive amerikansk statsborger og gøre 

Amerika til mit hjem. […] Jeg sparkede mig selv ud af Rusland med en sådan 

kraft at jeg er blevet ved med at rulle siden. (1973: 26-27)

På spørgsmålet om hvorfor han altid bor i møblerede hotellejligheder, 
svarer han at han ikke vil vokse fast i sine egne ting og steder.
 Der er sket noget 100 år efter Sinnett gjorde sine overvejelser i den 
europæiserede verdens udkant. Også Nabokov har ganske vist en euro-
pæisk sproglig og kulturel baggrund og bruger den. Ingen kan gøre 
andet end at bruge sin baggrund, ligegyldigt hvor man kommer fra. Men 
i modsætning til Sinnett forholder han sig vælgende til den. han vælger 
at blive amerikaner, men han vælger også en principiel og uophørlig 
bevægelse ud i verden. Det er ikke rodløshed han fortæller om, men om 
at hvert sted han er, oplever han den grænse mellem det lokale og det 
globale som en grænse der er hans. Det er den han, sprogligt og kultu-
relt, arbejder med i sine værker. Den ufaglærte kulturelle arbejdsmand 
Sinnett og den forfinede Nabokov levede med hver deres baggrund i 
forskellige faser af globaliseringens lange kulturproces. Men for begge, 
og for bogen her, gælder det at litteratur er med til at forme processen, 
så vi kan forstå den som vores dér hvor vi er.

en sproglig kulturproces

Selv om Nabokov ikke plager os med sine private kvaler, så har og 
havde det sin pris for forfattere og forlæggere at gå på tværs. Også for 
Sinnett. han forlod Europa med en begyndende tuberkulose, fik hårde 
arbejdsvilkår i forsøget på at skabe journalistisk offentlighed og kulturel 
selvbevidsthed i et land der mest var en europæisk straffefangekoloni, 
og døde allerede i 1860 endnu ikke 40 år gammel. Men forfattere betaler 
ikke en større pris end alle andre grænsebrydere. Andre der i et frem-
med land prøver kræfter med kulturgrænser, sproggrænser og sociale 
grænser i deres uddannelse, arbejde og hele liv, får heller ikke noget 
foræret. Forfattere er som personer ikke mere interessante end andre 
mønsterbrydere. De er alle hverdagsglobalister i en fælles kulturproces. 
Forfatterne er bare bedre til at fortælle om det.
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 Nabokov fortæller heller ikke om sit privatliv, men om de betingel-
ser der gør ham til forfatter. Når han siger „Jeg bor i Schweiz af private 
årsager” (28), er det ikke en oplysning, men et diskret: ‘hvad rager det 
jer?’. Der er derfor god grund til at holde fast i forfatternes tekster frem 
for deres personer. De kan bruge sprog så himlen falder ned. De kan 
skrive så andres og egne erfaringer bliver større end deres individuelle 
liv og læsernes individuelle horisont. Det skyldes ikke at litteratur er et 
særskilt sprog. Det skyldes tværtimod at litteratur bruger det sprog vi 
også benytter til at bestille en øl, skændes, opmuntre vores børn, lyve 
om vores gæld, sætte ord på vores følelser og virkelighedsforståelse. 
Sproget spiller aktivt sammen med alle de andre medier vi bruger til 
de formål. Og det gør litteraturen selvfølgelig også. Romaner bliver 
film, og litteraturen lærer af filmen hvordan den kan forfine sin brug 
af synsvinkler og fortælleformer.
 Men medier som billeder, gestus, lyd, spil og sport kan ikke klare 
sig uden sprog. Sport kan dirigeres af fløjter og armbevægelser, men 
reglerne for spillets gang er skrevet ned i sprog. Og klager over dom-
meren klares hverken ved at fløjte ad ham eller vifte med en knytnæve. 
Det har den modsatte effekt. Der skal sprog til bagefter. Selv tavst 
kropssprog kræver sprog, for at jeg kan blive klar over at det er noget 
min krop gør. Film, tv og digitale billeder er fulde af sprog i det vi ser, 
men endnu mere i det der ligger bag deres tilblivelse i drejebøger, script 
og kontrakter.
 Det stærkeste sproglige medium, bogen, udryddes ikke af andre 
medier, langtfra. Men dens rolle ændres i forhold til de andre medier 
der bruges i vores kultur. At få vores åbne og usikre erfaringer med glo-
balisering ind i vores sprog betyder at vi kan få dem ind i det medium 
der mest nuanceret former vores hverdag, dens trivielle gøremål, dens 
højdepunkter og vores refleksion over livets gang. Kulturen trækker 
vejret med sprogets lunger.
 Men kulturer har ikke samme sprog. Uanset hvor universelle erfa-
ringer og meninger sproget griber fat om, bliver de dermed forankret på 
det sted hvor dette sprog fungerer. Billeder, lyd og gestus sætter hen over 
kulturgrænser uden altid at ænse grænserne. Men når litteraturen går på 
tværs, kan vi ikke undgå i sproget at mærke spændingen mellem lokal 
forståelse og globalt perspektiv. Vi taler om hele verden, men bruger 
vores lokale sprog, og denne verden trænger ind i sproget, både i dets 
betydninger og i dets ordforråd som tekniske ord, andre låneord, helt 
almindelige vendinger og små ord. Frankrig har en erklæret politik for 
hvidvaskning af smuglergods fra andre sprog – men kan ikke forhindre 
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sprogets tværgående praksis. Sprog der bruges, er aldrig rene, heller ikke 
den litteratur der bruger dem. Kærlighed til sprog og litteratur som rent 
nationale er et ufuldbyrdet kærlighedsforhold, som ikke har noget at 
gøre med det virkelige liv som sprog og litteratur fører. Det liv er dybt 
promiskuøst.
 Derfor er oversættelser en vigtig del af litteraturens virke, ikke 
mindst i en globaliseret sammenhæng. Gennem oversættelse overfører 
vi ikke blot udsagn og udtryksformer mere eller mindre korrekt fra et 
sprog til et andet. Oversættelse er en måde at give kulturelle forskelle 
en samlet form. Vi udfordrer og udvikler selve udtryksevnen i alle de 
sprog der indgår i oversættelsen, og udvider dermed deres kulturelle 
register på hjemmebanen. Bibeloversættelser i 15- og 1600-tallets 
Europa betød mere for en tværgående udvidelse af de europæiske 
sprogs kapacitet som skrift- og kultursprog end de enkelte sprogs 
interne udviklinger. De græske og latinske bibeltekster oversætterne 
brugte, er selv oversættelser. Sprog udvikler sig, fordi de bliver brugt 
til at tale om en verden der er større end dem der bruger sproget, og 
sprogene kan ikke undgå at blive viklet ind i hinanden når de mødes 
på tværs af sprogbrugernes begrænsninger. Grænsen mellem det lokale 
og det globale går lige ned midt i sproget, og vi udtrykker grænsen 
hver gang vi taler.
 Derfor har sprog også åbne grænser og flytter dem hele tiden. Der 
dannes blandede sprog der senere får status som nationalsprog, og 
disse sprog vil efterhånden blive opsuget af andre. Sådan dannes pid-
gin, kreolsk, jiddisch eller indvandrerdansk på Nørrebro. De dannes 
som særsprog i en blanding af flere sprog der ikke helt beherskes, men 
blandingerne fungerer i praksis. Da sprogene er med til at skabe nød-
vendige relationer mellem skiftende folk på stedet, smitter de før eller 
siden så meget af på hinanden og på stedets hovedsprog at jargonen og 
hovedsproget begge flytter sig. Et fællessprog vokser frem der kan tales 
på mange niveauer og selv ændres gradvis. Sådan er afrikaans blevet til 
i Sydafrika og swahili i et bælte gennem Centralafrika. I middelalderen 
brugte man omkring Middelhavet en cocktail af tidlig italiensk tæt på 
latin, blandet op med græsk, tyrkisk og arabisk, som et praktisk fælles-
sprog til handel og kommunikation på tværs af de lokale regioner og 
af deltagerlandene i korstogene. Dette roderi kaldte man lingua franca 
med et udtryk der også bruges i dag.
 De der tror at engelsk er globaliseringens hovedsprog, tager derfor 
fejl. For det første er engelsk allerede i dag mange slags engelsk. Se 
blot staveprogrammet på computeren: britisk, amerikansk, australsk 
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og en del flere varianter. Men for det andet er disse stabile varianter i 
undertal. Det globale engelsk der med held kan bruges til at improvi-
sere på globaliseringens mødesteder, er broken English, et lingua franca 
lige så rodet som i middelalderen. Det er det vi alle behersker, men det 
kan godt virke forvirrende når der er gang i en halv snes forskellige 
broken English på én gang. Men så improviserer vi. Som regel med held 
uden central reference til engelsk standardgrammatik. Den tidligere 
IBM-direktør, franskmanden Jean-Paul Nerrière, har døbt dette prak-
tiske kommunikationssprog globish. han konstaterer tørt at det virker 
overalt, men at folk med et af de mange slags engelsk som modersmål 
er handicappede.
 Vi kender det fra computersprogets danglish, et sprog der i sig selv 
er en gengivelse af computerens globale virkelighed: engelsk, men altid 
præget af dansk i grammatik og udtale. Der skal jo vælges mellem en 
eller et computer på dansk for a computer, og ordet skal bøjes compu-
teren og ikke the computer. Ordet computer udtalt i en folkeskole på 
Randerskanten lyder heller ikke meget af Silicon Valley. Globish er et 
praktisk kommunikationssprog der ikke erstatter, men forholder sig 
til de lokalsprog der er litteraturens råstof. Og litteraturen forholder 
sig også til de varierede blandede sprog af større eller mindre global 
udbredelse. Det har altid taget kegler når en person i en roman eller 
på scenen taler med accent, dialekt eller uforståeligt indvandrersprog. 
My Fair Lady rejste verden rundt på den billet.
 Det er denne brede sprog- og kulturpalet litteraturen arbejder med 
når den bruger sprog. Sprogets egen styrke har altid været at forståelse 
er vigtigere end formel korrekthed, selv om sprogrøgtere ofte holder på 
det modsatte. Den styrke er litteraturens sproglige afsæt. Litteratur er 
ikke global fordi den foregår i lufthavne eller i Langtbortistan, ej heller 
fordi den handler om internationale terrornetværk eller rejser i Stil-
lehavet. Den litteratur omfatter kun det vi kunne kalde global litteratur, 
en nyere litterær underafdeling ligesom viktoriansk litteratur, dansk 
modernisme, magisk realisme fra Sydamerika eller sydstatslitteratur 
fra USA. Det er en særlig gruppe tekster med et vist tematisk og måske 
formelt fællesskab med bopæl i en afgrænset historisk periode tæt på 
vores egen tid. Den globale litteratur er både spændende og relevant og 
vil dukke op i denne bog. Men den er ikke bogens anliggende. Bogen 
handler ikke om hvordan vi læser en særlig slags litteratur, men om 
hvordan vi kan bruge litteratur fra forskellige tider og steder til at for-
holde os aktivt til de globale og brudfyldte kulturprocesser vi er midt 
i. Fokus er ikke teksttema, men læserengagement.
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