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INDLEDNING 

I min familie har vi altid læst højt for hinanden. Mine forældre læste for mig 
og mine søskende, og siden læste jeg for min søn. Jeg læste Charles Dickens’ 
romaner, som jeg elskede uden at vide meget om forfatteren. En dag læste jeg 
indledningen til Oliver Twist og blev dybt fascineret af mennesket Dickens, 
som jeg fik lyst til at kende. Sådan gik interessen fra værket til personen bag. 
 Der findes mange gode værker om Dickens, men kun på engelsk. På dansk 
er der ikke udgivet noget større, siden C.A. Bodelsen i 1957 skrev Dickens og 
hans Bøger. Den første biografi blev skrevet af John Forster og udkom efter 
Dickens’ død i november 1871. Det er måske den bedste, fordi den er skrevet 
med kærlighed. I 1990 udkom Peter Acroyds monumentale værk, Dickens. 
Siden er breve til Dickens, The Pilgrim Edition, udkommet i 12 bind i pe-
rioden 1965 til 2002. Det er et storslået værk – med en guldgrube af noter. 
Den hidtil sidste store biografi er den, Michael Slater udgav i 2009.

Dickens er et britisk symbol ligesom Shakespeare. Men hvor man ikke ved 
meget om Shakespeare, er der til gengæld skrevet så meget om Dickens og 
hans tid, at man er nødt til at vælge. Det, som han selv og hans biografer 
søgte at skjule, er nok det, der interesserer nutiden mest. Det er hans forhold 
til kvinder, hans rolle som far og hans mange kontroverser med omverdenen.
 Dickens’ romaner udspiller sig i London og i barndommens Kent. Her rejser 
Mr. Pickwick og hans venner rundt med postvognen, ligesom Dickens gjorde 
i sin ungdom. Men i løbet af hans liv gik England ind i jernbanens tidsalder. 
Rejsen er den røde tråd i hans værk, i rejsebøgerne American Notes og Pictures 
from Italy, i The Uncommercial Traveller og i øvrigt i romanerne, hvor omtrent 
alle hovedpersonerne er på rejse. Også i sit personlige liv var Dickens konstant 
på farten. Han var i Amerika, Italien, Frankrig og på evindelig rundrejse til 
hver en afkrog af kongeriget. Hans succes beroede i høj grad på synlighed og 
personlig kontakt med et meget stort antal personer. 
 Det myldrede med mennesker omkring ham. Når man fordyber sig i roma-
nerne, fornemmer man lyset, duften, en kakofoni af stemmer, af sang og musik. 
Ingen har beskrevet virkeligheden så nøjagtigt som Dickens. Talesproget er 
grundstammen i hans prosa, og det virker autentisk, fordi han gik rundt med 
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blok og blyant og stenograferede ned, hvad han tilfældigt hørte af samtaler. 
Han var både folkelig og elitær, en ambitiøs kunstner, der eksperimenterede 
med sproget. Det innovative, rytmiske sprog hæver prosaen til poesi.
 Prisen for kunstnerisk fordybelse er ensomhed. Trods alle sine børn og 
venner var Dickens ensom. Den forfatter, der blev forgudet af sin samtid, 
følte under tiden, at alle misforstod ham og drev rovdrift på ham. En intens 
livsfølelse og sans for humor gik hånd i hånd med en dyb melankoli. Krim-
krigen (1853-56) gjorde ham endnu mere pessimistisk. Han forudså den 
fransk-preussiske krig (1870-71), men døde, før den brød ud.
 Og alligevel var hans liv begivenhedsrigt og underholdende. Få kunstnere 
har præget deres samtid, som Dickens gjorde, og ingen er i den grad blevet 
dyrket. Men han var ikke den helgen, som han selv og hans biografer vil have 
folk til at tro, men en mand med stærke og svage sider. Der var vekslende 
lys og skygge i hans liv, ligesom der var i romanerne. Der kunne være noget 
hårdt over ham, som tit ramte de nærmeste, og en bidende sarkasme rettet 
mod autoriteterne. Men kernen i hans væsen var en sødme og kærlighed til 
alle mennesker. Selvom han tit fremhævede dorskheden, havde han tillid til 
fornuften og en bedre fremtid for hele verden.




