
’ A t b l i v e s i g s e l v ’ o g ’ A t v æ r e s i g s e l v ’

O:\Pub\Produktioner\7917-187-9 At blive sig selv\At blive sig selv Tryk.vp
12. juni 2007 13:38:45

Color profile: Disabled
Composite  Default screen

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



Denne bog tilegnes min læge og gode ven Rasmus Fog som tak for

en enestående og mangeårig hjælp i de nødens stunder, der også har

været i mit liv.
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At have Alt mod sig, intet, intet ligefremt Udtryk for sin Inder-
lighed, og dog staae ved sit Ord, det er den sande Inderlighed.

(Søren Kierkegaard,

Afsluttende uvidenskabelige Efterskrift)

Nu var jeg på den øde Ø. Nu så jeg om min Fod den Ensom-
hed, der hegner hvert Menneske inde, men som hidtil havde
været dækket for mig, som for alle andre, af de Mennesker, jeg
troede at leve iblandt. Nu førte min Dør ikke ind til andre Stu-
er, men ud til Ørkenen. Jeg trådte ud ad den til Gud og ind ad
den til mig selv. Jeg var i Sandheden, omsider.

(Harald Kidde, Helten)
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F o r o r d

Arbejdet er gjort. Tilbage er der kun at sige nogle få ord om, hvad

formålet med denne afhandling har været. Først og fremmest har

der været tale om et forsøg på at få hold på en overvældende og fa-

scinerende læseoplevelse, der ikke er blevet mindre, men tværtimod

har fået større dybde ved at blive gjort til genstand for refleksion og

analyse. Alene i kraft af den syntese mellem oplevelse og bevidst-

gørelse, som det intense arbejde med Henrik Pontoppidans forfat-

terskab har skabt for mit eget vedkommende, har det afgjort været

umagen værd at skrive bogen. Jeg har forsøgt at gennemføre en ba-

lancegang mellem essayistikkens Skylla og den teoretiske videnska-

beligheds Karybdis. Afhandlingen skulle derfor – ideelt set – kunne

læses med udbytte af såvel interesserede Pontoppidan-læsere som af

Pontoppidan-fagfolk. Af hensyn til sidstnævnte har jeg intetsteds

bevidst villet renoncere på hverken konsekvens i fremgangsmåden

eller stringens i metoden. Da jeg desuden er af den overbevisning, at

der i videnskabelig henseende ikke er vundet noget ved hyppig brug

af esoterisk fagjargon og teoretiske abstraktioner, men at man også

her kommer længst med præcise og alment tilgængelige begrebsmæs-

sige formuleringer, er der heller ikke tale om, at jeg med hensyn til

fremstillingens form er gået på kompromis med min faglige og viden-

skabelige samvittighed. Det er derfor mit håb, at det er lykkedes for

mig at skabe den tilstræbte syntese mellem videnskab og formidling.

Det er den i dag mest tilgængelige tobindsudgave af Lykke-Per,

der ligger til grund for analysen.1 Dette valg er imidlertid ikke

13

1 Der anvendes Henrik Pontoppidan, Lykke-Per, udgivet med efterskrift af Thor-
kild Skjerbæk, 3. oplag af Gyldendals Bibliotek under redaktion af Erling Niel-
sen i samråd med Det danske Akademi, bind 20 og 21, Gyldendals Forlag, Kø-
benhavn 1980. Denne udgave citeres fortløbende i teksten med romertal som
angivelse for bindnummer og arabertal som angivelse for sidetal. Referencer til
de andre udgaver af romanen angives særskilt i fodnoterne.
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uproblematisk, da Pontoppidan i forhold til førsteudgaven i otte

bind har beskåret teksten ganske betydeligt og tillige omformuleret

en række væsentlige steder. Jeg har derfor løbende sammenlignet to-

bindsudgaven med såvel førsteudgaven (1898-1904) som andenud-

gaven fra 1905 og inddraget disse udgaver, hvor der forekommer af-

vigelser fra tobindsudgaven, der er så markante, at de siger noget

om det budskab, som romanen vil meddele sine læsere. Det vil i det

følgende blive angivet, hvor det er enten andenudgaven eller før-

steudgaven, jeg har valgt at bruge som genstand for analysen.

Tilbage er der for mig kun at bringe en hjertelig tak til dem, der

på den ene eller anden måde har støttet tilblivelsen af bogen. Her

må cand. mag. Flemming Behrendt komme i allerførste række,

eftersom det var ham, der med sin invitation til mig om at holde

foredrag om Lykke-Per ved Pontoppidan-Selskabets sommermøde i

august 2002 satte gang i hele projektet. Han har derudover under

hele forløbet bistået med mange oplysninger, gode råd og fremskaf-

fet cd-rom med Pontoppidans store romaner i alle de foreliggende

versioner, ligesom han rundhåndet har ladet mig få indsigt i det ma-

teriale, han i sit forarbejde til sin store biografi om Henrik Pontop-

pidan har gravet frem af diverse arkivers mørke. Det er således

Flemming Behrendt, jeg kan takke for oplysningerne om, at Georg

Brandes’ lille opsats om Schopenhauer først udkom i Ude og Hjem-

me i 1883, og at en langt større og betydeligt mere kvalificeret og fi-

losofisk funderet afhandling af S. Hansen om Schopenhauers filoso-

fi stod at læse i tidsskriftet Ny Jord i 1888. Da vi ved, at Pontoppi-

dan abonnerede på og publicerede i Ude og Hjemme og efter al san-

synlighed også har læst Ny Jord, er det – takket være Flemming

Behrendts forskning – nu muligt med sikkerhed at fastslå omfanget

af Pontoppidans minimumskendskab til den schopenhauerske filo-

sofi, hvad der i høj grad er kommet denne afhandling til gode.

En varm tak skal der også lyde til forskningslektor, dr. phil.

Søren R. Fauth for den tålmodighed, hvormed han stort set dagligt i

lange telefonsamtaler hørte på mine nye opdagelser vedrørende

14
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Pontoppidan og med sin store viden om Schopenhauer forhindrede

mig i at begive mig ud på de allerværste vildveje i fortolkningen af

dennes metafysik. Min forhenværende kollega, højskoleforstander,

ph. d. Peter Buhrmann, takker jeg for værdifulde og dybdeborende

samtaler og diskussioner om Pontoppidans forfatterskab. Det er fra

disse samtaler jeg har overtaget den vigtige skelnen mellem det eks-

oteriske og det esoteriske i udlægningen af romanens omstridte slut-

ning.

Også cand. mag. Kristian Pade Frederiksen er jeg tak skyldig,

fordi han i en samtale gjorde mig opmærksom på overensstemmel-

serne mellem Goethe og Henrik Pontoppidan. Professor, dr. phil.

Bengt Algot Sørensen takker jeg for hans beredvillighed til kritisk at

gennemlæse det sidste perspektiverende kapitel. Jeg takker endvi-

dere min gamle lærer og kollega igennem mange år, professor

Sven-Aage Jørgensen, for inspirerende samtaler og diskussioner om

Luthers teologi. Min gode ven Wissenschaftlicher Assistent Dr. An-

dreas Blödorn er jeg tak skyldig for alle de i faglig og menneskelig

henseende så givtige samtaler og diskussioner, som vi har ført igen-

nem flere år.

Der skal lyde en meget stor og varm tak til cand. mag. Karen

Døssing, der uden et eneste kny påtog sig det store arbejde ikke kun

at læse sproglig, grammatisk og stilistisk korrektur på afhandlin-

gen, men også at gå argumentationens stringens samt de fremsatte

påstandes sandsynlighed kritisk efter i sømmene, før afhandlingen

gik i trykken. Uden hendes kyndige samarbejde på disse punkter

havde afhandlingen næppe fået den sproglige og stilistiske præci-

sion, den nu forhåbentligt er i besiddelse af.

”Vi føres”, siger Henrik Pontoppidan, og da min skæbne har

villet det så, at jeg forlader min stilling ved Københavns Universitet i

begyndelsen af 2006, skal denne lejlighed benyttes til at sige alle

mine mange studerende igennem 36 år tak for det, omgangen med

dem har betydet for mig både personligt og fagligt. Jeg har med glæ-

de set frem til stort set hver eneste undervisningstime, hvor jeg fik
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lov til at dele ud af min viden, og hvor jeg igennem responsen fra og

diskussionerne med mine studerende også selv fik mange nye ideer

og ’aha’-oplevelser, der har været utroligt inspirerende for min

forskning og i mange tilfælde er blevet udmøntet i artikler. Samar-

bejdet med Jer glemmer jeg aldrig!

Silkeborg, i oktober 2006.

Børge Kristiansen
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I n d l e d n i n g

I n d l e d n i n g

Det var ikke nogen selvfølge, at jeg skulle komme til at skrive om

Henrik Pontoppidan. Jeg har taget magisterkonferens i germansk fi-

lologi med hovedvægt på nyere tysk litteratur. Da jeg efter at have

skrevet disputats om forholdet mellem Schopenhauer og Thomas

Mann fik fast ansættelse som lektor ved Institut for Germansk Filo-

logi (nu: Institut for Tysk og Nederlandsk) ved Københavns Univer-

sitet, lå det ikke i kortene, at Henrik Pontoppidan en dag skulle

komme til at indtage en plads blandt de forfattere, der skulle få stor

betydning for mig. For nu var det naturligvis beskæftigelsen med

tysk åndsliv, der kom til at lægge beslag på både min tid og mit en-

gagement, og jeg har nu i snart 36 år gjort, hvad jeg har kunnet for

at formidle kendskabet til tysk litteratur og filosofi til både stu-

derende og andre faggermanister i ind- og udland i form af under-

visning, forelæsninger og forskning.

Dette har naturligvis ikke kunnet lade sig gøre, uden at jeg også

har måttet inddrage forfatterskaber fra andre sprogområder end det

tyske, da udvekslingen af tanker og ideer jo ikke hører op ved de

forskellige nationers eller sprogs grænser. Forestillingen om en na-

tionallitteratur, der skulle kunne lade sig afgrænse præcist og tillige

være et dækkende udtryk for et bestemt folks nationalkarakter og

’sjæl’, må derfor også betegnes som en romantisk fiktion. Uden et

solidt kendskab til tysk åndsliv i det 18. århundrede ville mange be-

tydningsfulde aspekter ved den danske litteratur i samme tidsrum

gå tabt, og omvendt forudsætter forståelsen af tysk litteratur om-

kring overgangen til det 20. århundrede en betydelig viden om

skandinavisk litteratur, ligesom der næppe heller kan være tvivl om,

at et udstrakt kendskab til tysk åndsliv omkring 1900 – herunder

især til Goethe, Schopenhauer og Nietzsche og til ikke så få andre –

vil kunne berige forståelsen af mange aspekter ved den skandinavi-
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ske litteratur. Et særligt desideratum er en systematisk undersøgelse

af Schopenhauer-receptionen i nordisk åndsliv.

Denne hermeneutiske tilgang til litterære tekster, der på bag-

grund af mine mangeårige erfaringer med litteraturfortolkningens

kunst stadig forekommer mig at være den mest adækvate metode,

har også for mit vedkommende krævet en udstrakt tilegnelse af an-

dre litteraturer og forfatterskaber end dem, der findes inden for det

tyske sprogområde. Ikke mindst nordisk litteratur har haft min

interesse i mange år, men medens jeg altid har været dybt betaget af

J. P. Jakobsen, Herman Bang, Johannes V. Jensen og mange andre,

har jeg aldrig tilnærmelsesvis haft samme forhold til Henrik Pon-

toppidans forfatterskab. På et tidspunkt under mine studier kom

Pontoppidan ganske vist ind i billedet. Jeg gik i gang med at læse

Lykke-Per, men det var på daværende tidspunkt bestemt ingen suc-

ces. For romanen kedede mig i en sådan grad, at jeg lagde den væk

uden at have læst den færdig. Der skulle gå hen ved 25 år, før jeg

igen kom i forbindelse med Henrik Pontoppidan. I midten af 90er-

ne, hvor jeg allerede i flere år havde undervist i og skrevet om nihi-

lisme-fænomenet i tysk åndsliv, blev jeg naturligt nok tiltrukket af

titlen på Henrik Pontoppidans store roman De Dødes Rige. Me-

dens Lykke-Per i 60erne blot havde kedet mig, blev den erfaring, jeg

gjorde under læsningen af De Dødes Rige nærmest katastrofal for

mit syn på Henrik Pontoppidan. Jeg kunne – selv med mine mange-

årige litteraturstudier bag mig – hverken se nogen sammenhæng i

romanen og dens opbygning eller få øje på en forbindelse til det i tit-

len anslåede tema, der var årsagen til, at jeg var gået i gang med ro-

manen. Efter denne skuffende læseoplevelse stod det klart for mig,

at Henrik Pontoppidan måtte være en af de mest overvurderede for-

fattere i dansk litteratur, og at Nobelkomiteen blot endnu en gang

havde demonstreret sin inkompetence ved at tildele ham Nobelpri-

sen. Derefter tog jeg så konsekvensen af mine dårlige erfaringer med

Pontoppidan og lagde hans bøger væk i sikker forvisning om, at det

ville være spild af tid og kræfter at beskæftige sig mere med dem.
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Da jeg i foråret 2002 kom hjem fra en udlandsrejse og åbnede

for min e-mail, så jeg til min overraskelse, at der var post fra Flem-

ming Behrendt i Paris. Da jeg fik dokumentet printet ud og læst,

gjorde det ikke forundringen mindre. Flemming Behrendt viste sig

at være Henrik-Pontoppidan-selskabets sekretær, der på selskabets

vegne inviterede mig til at deltage i deres sommermøde med et fore-

drag om Lykke-Per. Jeg følte mig spontant beæret over invitationen,

men med mine erfaringer med Pontoppidans forfatterskab havde

jeg alligevel sagt pænt nej tak, hvis Flemming Behrendt ikke også

havde begrundet sin henvendelse. Han havde læst en artikel af mig,

der omhandlede Thomas Mann og Schopenhauer, og på den bag-

grund ville han gerne have mig til at tale om Pontoppidans forhold

til Schopenhauer og Thomas Mann i Lykke-Per. Jeg havde på dette

tidspunkt i mange år beskæftiget mig med både Thomas Mann og

Schopenhauers betydning for tysk åndsliv og var stadig optaget af

at få belyst omfanget af den enorme betydning, som Schopenhauers

filosofi fik for så godt som hele den europæiske litteratur i både det

19. og det 20. århundrede. Det var derfor paradoksalt nok interes-

sen for Schopenhauer – og ikke for Pontoppidan – der gjorde udsla-

get og fik mig til alligevel at tage imod invitationen.

Selv om mit kendskab til Henrik Pontoppidan på det tidspunkt

som sagt var rudimentært og hele Pontoppidan-forskningen et

fuldstændig ukendt land for mig, kom jeg af forskellige grunde først

i gang med læsningen og studiet af Lykke-Per i dens forskellige ver-

sioner i slutningen af juni måned 2002. Efter at have læst ganske få

kapitler var det så, at den dybe fascination indfandt sig, og at det

stod klart for mig, at denne Pontoppidan slipper jeg ikke, før døden

os skiller. Jeg kom i løbet af ganske få måneder grundigt igennem

Lykke-Per og fik tilmed læst en stor del af forskningslitteraturen om

Pontoppidan. Efter foredraget havde jeg sat mig for at gøre et ma-

nuskript til en bog om ironien hos Thomas Mann færdigt, men først

skulle der tilføjes nogle anmærkninger til foredragsmanuskriptet,

før det skulle trykkes som artikel. Jeg havde anslået dette arbejde til
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højst at tage to dage, men fascinationen blev stærkere og stærkere,

så jeg simpelt hen ikke kunne rive mig løs fra Pontoppidan. Resulta-

tet var, at det var Thomas Mann og ikke Henrik Pontoppidan, der

blev lagt til side.

Hvad var der sket? Det ville være både malplaceret og irrelevant

at forsøge at give et udtømmende svar på dette spørgsmål inden for

rammerne af en indledning til en videnskabelig afhandling om Lyk-

ke-Per, men så meget skal dog afsløres, at det ikke udelukkende har

været min videnskabelige interesse i at få belyst endnu en dimension

i den omfattende Schopenhauer-reception, der rummer forklarin-

gen på mit så godt som uafbrudte arbejde med og koncentrerede

fordybelse i Pontoppidan og hans forfatterskab i nu snart samfulde

tre år. Hvis der kun havde været tale om en videnskabelig interesse,

ville jeg nok være blevet ved min oprindelige prioritering af mine

forskningsopgaver og have skrevet bogen om ironien hos Thomas

Mann færdig, før jeg havde givet mig i kast med Pontoppidan. Hel-

ler ikke Lykke-Per-romanens beundringsværdige kunstneriske

formfuldendthed ville alene have været nok til at bevæge mig til at

udskyde færdiggørelsen af bogen om Thomas Mann, selvom både

det æstetiske format, som kendetegner Lykke-Per, og min store

interesse for Schopenhauer selvfølgelig har spillet en vigtig rolle for

mit arbejde med Pontoppidan, men udslagsgivende har disse fak-

torer ikke været. Det blev derimod indlevelsen i og identifikationen

med den horisont af erfaringer, som Pontoppidan har formuleret i

Lykke-Per, idet disse overensstemmelser mellem romanens er-

faringshorisont og mine egne livserfaringer gjorde det muligt for

mig at forstå romanen indefra.

For at forebygge misforståelser skal det fremhæves, at indlevel-

se og identifikation i den betydning, som jeg her har tillagt disse be-

greber, på ingen måde bør forveksles med den rene subjektivisme.

Hvis udlægningen af en litterær tekst skal kunne siges at have viden-

skabelig status, slår hverken indlevelse eller identifikation til som

metodisk grundlag, da dette ville være det samme som at sige, at en
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