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Krigsmyter og profan vold 
 
Krigens abnormiteter som litterært konfliktstof  
hos Imre Kertész og Kurt Vonnegut  
 

Krigen ligner Leviathan, af hvilken kun et par skæl eller en finne  
hæver sig op over bølgerne – stoffet er for massivt til at kunne  

differentieres af blikket, og deraf opstår en tilstand af uvirkelighed.  
Menneskene føler store massers bevægelse i deres nærhed,  

dog uden at fatte deres mål og retning. 
- Ernst Jünger (1964, 11) 

 
Wie gesagt, ich bezweifle nicht, dass es Erinnerungen an  

die Nächte der Zerstörung gab und gibt; ich traue nur nicht  
der Form, in der sie sich, auch literarisch, artikulierten.  

- W.G. Sebald (2005a, 87) 
 

 

Af Kasper Green Krejberg 
 
I det sidste kapitel af Imre Kertész’ roman Sorstalanság (1975, da. De Skæbneløse) vender den 
unge hovedperson og fortæller György Köves hjem til Budapest efter et års fangenskab i 
forskellige koncentrationslejre. Byen tager imod den hjemvendte søn i nogenlunde 
genkendelig skikkelse, men det viser sig hurtigt, at Györgys egen figur udgør et foruroligende 
element i gadebilledet. Han er klædt i en udslidt fangedragt, ”ganske vist uden lap og 
trekant” (194), som han bemærker. En kvinde i sporvognen gebærder sig, ”som om jeg havde 
anklaget hende for jeg ved ikke hvad” (199), mens en mandlig journalist tager kontakt til 
ham i håbet om, at han vil fortælle om sine oplevelser i ”lejrens helvede” (201), hvortil 
György må svare benægtende, for han kender ikke til noget helvede og kan heller ikke 
forestille sig, hvordan der skulle være. 

I stedet for at bekræfte opstandelsen og tilfredsstille sensationsbegæret insisterer 
György på, at han har oplevet krigen og fangenskabet som noget ganske ordinært: ”man gør 
det, man skal, handler, bevæger sig, opfylder hvert enkelt trins helt specielle krav” (201) og 
tager ”et skridt ad gangen” (207). Hvor efterkrigskollektivet forventer, at lejrerfaringen kan 
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finde sin metaforiske lighed i religiøse eller mytologiske betegnelser så som ’lejrens helvede’, 
hævder György, at den profane hverdags støt fremadskridende tid er en mere passende 
forståelsesmodus. Krigen og koncentrationslejrene udgør for ham en række indtryk, der ikke 
kan beskrives paradigmatisk, gennem metaforiske substitutioner, men må repræsenteres 
syntagmatisk, gennem metonymiske kombinationer, dvs. som en kæde af sammenhængende 
hændelser.1  

Den poetologiske konflikt, som Kertész synliggør i slutningen af De skæbneløse, peger 
på en generel konflikt i moderne krigsfremstillinger. På den ene side ser man en tendens til 
at mytologisere og udhæve krigen som et særligt ”Erfahrungsraum” (Koselleck 1989, 356), 
adskilt fra den fredstilstand, der antages som normen for oplyste og civiliserede samfund 
(Black 2004b, 2). På den anden side møder man figurer som György Köves, der profanerer 
forestillingen om krigens abnormitet ved at insistere på kontinuiteterne mellem krigens og 
fredens erfaringsrammer.2  

Den første tendens er langt den mest udbredte i både krigsfilm og krigslitteratur og 
langt den mest behandlede i forskningslitteraturen. Her møder man typisk fortællinger, der 
koncentrerer sig om krigens militære og spektakulære dimensioner, og som søger at gengive 
dens særlige natur. I Kritik der Urteilskraft (1790) skriver Kant, at ”der Krieg […] hat etwas 
Erhabenes an sich” (351), og det er akkurat den opfattelse af krigen som en ophøjet og 
sublim størrelse, på godt og ondt, der ligger til grund for størsteparten af krigslitteraturen, 
også den moderne. Men som flere forskere har påpeget, er der ofte et underligt misforhold 
mellem krigens påståede ufattelighed og krigsfortællingens meget simple handlingsskemaer. 
Rainer Leschke hævder i en artikel, at krig i mange repræsentationer kun fungerer som en 
overvældende dekoration til standardiserede og velkendte fortælleskemaer: ”Der Krieg ist 
also die Dekoration an den Narrationen und liefert nicht die Dynamik des Geschehens […]. 
Insofern drängt sich der Gedanke auf, dass bei entsprechender Dekoration nahezu jedes 
bekannte massenattraktive Genre auch als Kriegsnarration zu erzählen wäre.” (319). Strengt 
taget har den typiske krigsfortælling altså ifølge Leschke ikke stort andet med krigen at gøre, 
end at hovedpersonerne tilfældigvis er i uniform, at rekvisitterne er forskellige former for 
våben, og at kulisserne udgøres af slagmarker og militærforlægninger. 

                                                 
1 Jf. Roman Jakobsons Saussure-inspirerede distinktion (Jakobson 2001) mellem metaforen som en trope 
baseret på lighed og et vertikalt, paradigmatisk forhold mellem billed- og sagled og metonymien som en trope 
baseret på nærhed og en horisontal, syntagmatisk relation mellem billed- og realplan. 
2 Kertész’ forfatterskab rubriceres normalt under vidnesbyrd- eller Holocaustlitteraturen, en etikette han selv er 
tøvende overfor (Kertész 2007b, 11f). Hans Joas skriver i Kriege und Werte (2000), at folkemordet på de 
europæiske jøder var en integreret del af verdenskrigen, ligesom han vurderer, at der hersker en ”kausale 
Beziehung zwischen militärischen Strategien und dem Völkermord” (244). I forlængelse af den opfattelse 
behandler jeg De skæbneløse som en roman om Anden Verdenskrig og ikke ’kun’ om Holocaust. 



 3 

Den anden tendens finder man også i litteraturen, men som krigslitteratur er den 
stort set ubeskrevet i forskningen. ”[E]rst Bilder und Nachrichten von Toten und Verletzten 
machen den Krieg zum ’richtigen’ Krieg” (Schneider 2005, 210), understreger Thomas 
Schneider i en artikel om vilkårene for produktion og reception af ’krigsbilleder’ i 
litteraturen. Schneider lokaliserer en række strukturelle ligheder mellem fremstillingsmåden i 
den krigsbegejstrede (bellicistiske) og den krigskritiske (pacifistiske) litteratur, der uden 
problemer kan betragtes som én genre, hvor forskellen blot afhænger af, om krigen tilskrives 
en overordnet mening eller ej (ibid. 208). Men den profane krigslitteratur, som jeg vil kalde 
den anden tendens, er mere vanskelig at sammenfatte under en enkel genrebetegnelse. Det 
skyldes, at profane krigsfortællinger åbenlyst handler om meget andet end krig, og at de 
behandler krigen i mere indirekte og forskelligartede former, end den mytiske krigslitteratur 
gør. Ved siden af en udtalt besindelse på historisk referentialitet, indarbejder, reflekterer og 
problematiserer værker som De skæbneløse, som jeg straks skal vende tilbage til, og Kurt 
Vonneguts Slaughterhouse-Five (1969), som jeg behandler i artiklens del II, væsentlige aspekter 
af krigens mytologi og giver dermed ikke kun deres egne versioner af historiske kriges forløb 
og følger, men går også i kritisk dialog med etablerede forestillinger om følgerne af krig for 
individ og samfund. Det sker alt sammen, som jeg sammenfatter det i artiklens sidste del, for 
at synliggøre menneskets betydning for krigen i stedet for som den mytiske krigslitteratur at 
beskæftige sig med krigens betydning for mennesket.3  

 
I.  

 
Da György Köves efter hjemkomsten til Budapest træffer familiens gamle bekendte, 
Fleischmann og Steiner, mødes han igen af forventningen om at have oplevet noget 
exceptionelt. De vil straks vide ”hvorfra, hvordan, hvornår og hvorledes?” (205). Fleischmann 
erklærer medfølende, at György må glemme alle rædslerne og kaste lejrerfaringens byrde af 
sig, hvis han skal kunne leve et nyt og frit liv. Men et ”nyt liv – mente jeg – kunne jeg kun 
begynde på, såfremt jeg blev født på ny, eller hvis der skete min forstand et eller andet, 
hvilket de forhåbentlig ikke ønskede skulle ske for mig.” (207) Györgys høflige forbehold 

                                                 
3 Det er ikke tilfældigt, at det netop er i værker om Anden Verdenskrig, man finder det profanerende anslag. 
Denne krigs totalitet og opløsning af grænserne mellem kombattant og civil, slagmark og hjemstavn og – i sidste 
ende – krig og fred kan ikke begribes af den mytologiserende krigsdiskurs, der hviler på forestillingen om krigen 
som et særligt erfaringsrum og forudsætter en ’fredelig’ eller ’sikker’ betragterposition. Perspektivet i disse 
værker er hverken vinderens, taberens, offerets eller den udeltagende iagttagers, men udgår fra en diffus 
mellemposition, der er berørt af krigen, men uden en afklaret opfattelse af den. Af bøger med samme 
krigsprofanerende tendens kan nævnes Thomas Bernhards Auslöschung (1986), Christoph Ransmayrs Morbus 
Kitahara (1995), Monika Marons Pawels Briefe (1999), W.G. Sebalds Die Ausgewanderten (1992) og Austerlitz 
(2001) og Julia Francks Die Mittagsfrau (2007). 
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over for den sensationslyst og forstilte empati, som han modtages med, afløses af en 
irritation, der munder ud i afslutningskapitlets kontroversielle erkendelse: At han savner kz-
lejrens faste rammer og forudsigelige hverdag. ”For selv dér, i skorstenenes skygge, i pauserne 
mellem alle lidelserne var […] et eller andet, som mindede om lykke.” (212)  

Hvis man skal tro Kertész’ udtalelser i essays og interviews er pointen i De skæbneløses 
overrumplende finale lige præcis så radikal, som det fremgår af Györgys paradoksale hjemve: 
Holocaust er ikke den rædselsvækkende undtagelse i en ellers human og civiliseret verden, 
men tværtimod et forventeligt – om end ikke naturnødvendigt – resultat af den moderne 
verdens formålsrationelle, administrative og industrielle kløgt.4 I essayet ”Hvem tilhører 
Auschwitz?” (1998) skriver han, at han anser ”enhver form for skildring som ikke implicit 
indebærer Auschwitz’ langtrækkende etiske konsekvenser, og ifølge hvilken det med stort 
bogstav skrevne Menneske – og med det humanismens idé – kunne forlade Auschwitz hel og 
uden sår på sjælen, for kitsch.” (Kertész 2007a, 9) Kertész’ etik og med den hans poetik 
tilsiger, at litteraturen altid bør synliggøre krig, destruktion og systematisk undertrykkelse 
som menneskers værk, ene og alene, og aldrig som en kontingent deus ex machina; som et 
pludseligt udslag af djævelsk ondskab, som krigsmaskinens umotiverede selvstændiggørelse, 
som en guds afstraffelse af de syndige mennesker eller som en ondsindet diktators forførelse 
af en hel nation.  

Konsekvensen er ikke, at alle og enhver skal føle sig ansvarlige for krigen og 
Holocaust, men at individet simpelthen er impliceret i hændelsernes kompleksitet. Det kan 
hverken reduceres til rollen som det endimensionale historiske subjekt eller det rene 
uskyldige offer, historiens objekt. Som György fortvivlet forklarer sine gamle naboer: ”Også 
de havde taget deres skridt. Også de havde vidst alt, havde set alt komme, […] – så prøv dog at 
indse det, tryglede jeg næsten: jeg kan ikke bare sluge denne tåbelige bitre kalk, at jeg bare 
skulle være uskyldig.” (210f) Den intenderede passivisering og totale ansvarsfralæggelse i 
identificeringen med offerrollen generer György, både når han selv udpeges som det 
prototypiske offer, og når rollen påkaldes af andre.  

Fleischman og Steiner fremstiller eksempelvis sig selv som passive vidner til krigen og 
dermed som potentielle ofre for den, da de beretter om det forgangne års hændelser i 
Budapest. György bemærker af samme årsag, at han ikke kan danne sig noget klart indtryk af, 
hvad det egentlig er, de prøver at fortælle ham, for i modsætning til hans egen trinvise og 
prosaiske vandring gennem kz-lejrene fremstår krigen i deres genfortælling som en ekstatisk 

                                                 
4 Kertész er langt fra ene om at påpege den nære forbindelse mellem modernitet, rationel planlægning og 
Holocaust. Argumentet strækker sig eksempelvis helt ud i titlen på Zygmunt Baumans sociologiske studie 
Modernity and the Holocaust (1989), hvis overordnede tese kan føres tilbage til Adorno og Horkheimers Dialektik 
der Aufklärung (1947), der i lyset af Anden Verdenskrig og det på daværende tidspunkt endnu ikke klarlagte 
omfang af Holocaust beskæftiger sig med oplysningens Janus-ansigt, civilisationens barbari og 
formålsrationalitetens destruktive potentiale. 
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undtagelsestilstand: som en ubegribelig og uvirkelig ophobning af slørede, samtidige og 
pludseligt udefrakommende begivenheder. 

 
Gennem deres beretning fik jeg et forstyrret og tåget indtryk af noget, som jeg ikke rigtig 
kunne forstå eller se for mig. Det lød, som om de blev ved med i én uendelighed at gentage 
det samme ord, som de brugte til at beskrive enhver omvæltning, enhver forandring og 
begivenhed med: Så ”kom” det med stjernehuset, så ”kom” femtende oktober, så ”kom” 
pilekorpsfolkene, så ”kom” ghettoen, så ”kom” Donaukajen, så ”kom” befrielsen. Nå ja, og så 
den sædvanlige fejl: som om hele denne affære, dette udviskede, dybest set ufattelige 
begivenhedsforløb – hvis enkeltfaser (så vidt jeg kunne se) heller ikke de kunne genkalde i 
erindringen – slet ikke havde fundet sted i et normalt tidsforløb af minutter, timer, dage, 
uger og måneder, men at alt så at sige var sket på én gang, i én eneste kehraus, ekstase, lad os 
sige, under for eksempel en eftermiddagssammenkomst, hvor de mange deltagere – uvist af 
hvilken grund – pludselig alle var gået fra forstanden og til sidst slet ikke havde anet, hvad de 
foretog sig. (206f) 
 

For Fleischmann og Steiner er der ingen egentlig forskel på de mangeartede hændelser, de 
har været vidner til. Alt forekommer identisk under krigens metaforiske banner, og da den 
abnorme ’eftermiddagssammenkomst’ er overstået, bliver alt med ét igen normalt. Fra tryg 
afstand kan byens indbyggere herefter se tilbage på krigens vilkårlige kehraus og forvisse sig 
selv og hinanden om, at det er godt, det hele er forbi, og at der nu er fred og ro, så man kan 
starte på en frisk.5 Men ”[v]i kan aldrig begynde et nyt liv, vi kan kun fortsætte det gamle” 
(210), hævder György stædigt, og med hans stædighed som kontrast udstiller romanen, 
hvordan forestillingen om krigshandlingernes abnormitet konstituerer opfattelsen af krigen, 
ikke bare hos to besynderlige ungarske romanfigurer og heller ikke bare i krigslitteraturen, i 
den officielle historieskrivning eller i øvrige mediers krigsfremstillinger, men i det hele taget i 
det, man med et begreb fra Jan Assmanns erindringsteori kan kalde den kulturelle 
erindring.6  

                                                 
5 Det er samme indbildte sikkerhed og insisteren på, at historiens lidelser er overkommet, men ikke desto 
mindre spændende og mindeværdige, som Kertész opponerer mod i sin dialogiske selvbiografi K. dosszié (2006). 
Her angriber han den anekdotiske fortællemåde, som han finder hos ”gamle frontsoldater” (52) og i den 
kitschede ende af Holocaustindustrien, f.eks. i ”disse interviews med de overlevende gamle i Spielberg-
føljetonen [Schindler’s List]. Jeg hader den slags sætninger: De drev os ind i hestestalden … De drev os ud på en 
gårdsplads … De bragte os til teglværket i Budakalász osv.” (7f) 
6 Den kulturelle erindring adskiller sig ifølge Assmann fra den individuelle erindring ved ikke at være neuralt 
baseret, men frem for alt afhængig af kulturelle artefakter, bl.a. kunst og litteratur. Assmanns kulturelle 
erindringsbegreb lægger sig i forlængelse af Maurice Halbwachs’ forestillinger om sociale strukturers 
uundværlighed for en fungerende erindring, men samtidig transcenderer det hhv. den tidslige og funktionelle 
begrænsning, der ligger i de to hyppigst beskrevne former for social eller fælles erindring: den levende eller 
kommunikative erindring på den ene side og den kollektive eller bindende erindring på den anden (Assmann 
2007, 41). 
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Krigens natur 
Kertész’ projekt kan derfor også sammenlignes med Roland Barthes’ undersøgelser af 
hverdagens myter i Mythologies (1957). I forordet skriver Barthes om sin ”fornemmelse af 
utålmodighed med det ”naturlige”, det begreb som pressen, kunsten, den sunde fornuft 
uophørligt udmajer en virkelighed med, der, om end den er den i hvilken vi lever, ikke desto 
mindre helt igennem er historisk” (Barthes 2000, 24). Senere i bogen hedder det, at man 
godt kan ”forestille sig myter af overordentlig stor ælde, men ingen der er evige […], for 
myten er en udtryksmåde som historien har besluttet sig for: den kan ikke være et resultat af 
tingenes ”natur”.” (ibid. 230)  

I den kulturelle erindring er det alment antaget, at krigen har en særlig ontologisk 
status eller en særlig natur, hvortil hører særlige registre for sansning, handling og 
erkendelse, altså en særlig epistemologi (Burke 2007). Vurderingen af denne natur har 
historisk set været udspændt mellem to yderpositioner: krig som en ødelæggende eller krig 
som en skabende urkraft. Den første position vil typisk beskrive krigsbegivenheder som 
slørede og uvirkelige og krige som historisk katastrofale tilbageslag, mens den anden opfatter 
krigens verden som en ekstra-virkelig intensivering af tilværelsen og krige som helt 
nødvendige for historiens fremdrift. I alle tilfælde betragtes krig imidlertid som et særskilt 
problem eller genstandsfelt med bestemte attributter, hvilket Niels Peter Lemche også peger 
på, når han konstaterer, at ”[e]nhver krig er en hellig krig”, og ”at krigens verden er en sakral 
verden” (Lemche 2006, 21; 22). Lemche godtgør sin påstand med fokus på orientalske 
krigertraditioner og en udvidet brug af begrebet om det hellige, men udpeger umisforståelige 
paralleller til moderne opfattelser og krigspraksisser; frem for alt det faktum, at enhver krig 
kræver overgangsriter for de involverede parter. Tænk f.eks. på soldatens rite de passage fra 
civil samfundsborger til uniformeret dræbermaskine.  

Det er især den moderne sociale bevidsthed, der har opfattet krigen som et 
uønskværdigt og destruktivt onde (Joas 2000, 49ff). Men på samme måde som religion er 
forblevet en del af den moderne verden trods forlydender om det modsatte, er krig 
ubetvivleligt en moderne realitet, eller som Carsten Selch Jensen formulerer det i 
indledningen til Retfærdig krig (2006): ”Skønt man siden [oplysningstiden] har hyldet den 
tanke, at mennesker principielt kunne organisere sig og leve i en verden uden krig, har 
realiteterne i høj grad talt imod denne tankes realiserbarhed” (8).  

Barthes pointerer, at selvom mytens naturalisering af historiske processer er 
ensbetydende med en form for forvanskning, så er de mytiske antagelser og ”de mytiske 
begrebsindhold […] historiske” (Barthes 2000, 243) og altså udsprunget af reelle erfaringer. 
Derfor er det ikke i sig selv odiøst, at moderne litteratur tillægger krig mytiske og abnorme 
træk; sådan opfattes den faktisk af rigtig mange mennesker. Det er til gengæld betænkeligt, 



 7 

hvis profanerende erfaringer og greb mistænkeliggøres eller ligefrem gøres ugyldige, sådan 
som György Köves oplever det ved sin hjemkomst: Hvis krigens foranderlighed og indlejring i 
historiske processer med andre ord ikke bliver anerkendt, men stædigt henvist til en 
særstatus udenfor moderne institutioners rækkevidde. 

György opponerer derfor ikke mod de gamle naboers krigsekstase som sådan, men 
mod den ureflekterede mytologisering af historiske processer, som de repræsenterer med 
deres retrospektive gengivelse af krigen som en forvirrende og faretruende parentes, der 
heldigvis er ophævet og erstattet af et nyt liv i en fredelig og sikker verden. Hellere kz-lejrens 
prosaiske brutalitet end denne forlorne fred, synes han at tænke, og dermed er De skæbneløse 
et profant kontraststof i den mytiske grundsubstans, der udgør vores fortællinger og 
forestillinger om krigen. I stedet for at tage krigens abnormiteter for givet, undersøger Kertész 
hvorledes dette særlige i form af organiseret kollektiv voldsudøvelse rækker ud over det 
aflukke, som myten forsøger at hegne krigen inde i.   
 
Krigen som skæbne  
Når det imidlertid er så anstrengende for Kertész’ hovedperson at medvirke i den 
undersøgelse, er det, fordi det kulturelle erindringsbillede af krigens betydning udøver en art 
’mytisk vold’ på ham, sådan som Walter Benjamin præsenterer begrebet i ”Zur Kritik der 
Gewalt” (1921). Mytisk vold er ifølge Benjamin en umiddelbar fysisk manistation af en større 
magts blotte eksistens; en manifestation, der i kraft af sig selv etablerer og afgrænser et mytisk 
retsforhold, hvis oprindelse og begrundelse er og bliver utilgængelig for mennesket. 
Benjamin taler om myten og den mytiske vold som en ”blosse Manifestation der Götter. 
Nicht Mittel ihrer Zwecke, kaum Manifestation ihres Willens, am ersten Manifestation ihres 
Daseins“ (ibid. 197). Den mytiske volds altomfattende grænsedragning udgør ”das 
Urphänomen rechtsetzender Gewalt überhaupt” (ibid. 198). Men når den blotte og 
umiddelbare magtmanifestation bliver både retsetablerende (rechtsetzende) og 
retskonserverende (rechtserhaltende), som tilfældet er med den mytiske vold, bliver mennesket 
underlagt en uudgrundelig magtstruktur, der alene påkalder sig retten, fordi den har magten. 
Magthaveren behøver ikke forklare sine retfærdighedsprincipper med henvisning til andre 
instanser end sig selv.  

På tilsvarende vis opfatter Benjamin enhver fredsslutning som en politisk-juridisk 
afart af mytens evne til at etablere og stadfæste en umiddelbar magtrelation. Fredsslutninger 
gennemføres altid på sejrherrens betingelser og resulterer derfor i grænsedragninger, der 
bekræfter den forudgående krigs magtrelation. Selv hvor sejrherren ønsker fuldkommen 
udsoning af stridighederne, er det ham og ikke den tabende part, der suverænt sætter 
rammerne for den nye orden. Det skaber en retslig tvetydighed, idet den nye lov principielt 
er ens for begge parter, men kun til ulempe for taberen: ”Für beide Vertragschliessenden ist 
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es die gleiche Linie, die nicht überschritten werden darf. Hiermit tritt in furchtbarer 
Ursprünglichkeit dieselbe mytische Zweideutigkeit der Gesetze, die nicht »übertreten« 
werden dürfen, in Erscheinung“ (ibid. 198).7 Benjamin pointerer videre, at den mytiske 
voldslogik og fredsslutningens udtryk for det rene magtforhold kaster en skæbnebestemmelse 
tilbage på ethvert individ, der er underlagt mytens realisering. György vil således gerne have 
sig skæbnen som Holocaustoffer frabedt, da han ikke anerkender sine landsmænds og 
naboers entydige identifikation af ham som offer. Men ukendskab til loven beskytter som 
bekendt ikke mod straf (ibid. 199), og György tildeles derfor sin skæbne som uskyldigt offer 
uden at kende til Anden Verdenskrigs narrative lovkompleks. Men hvor krigsfortællingen i 
retrospektiv dømmer og definerer ham klart og tydeligt, har hans egne krigserfaringer slet og 
ret gjort ham skæbneløs. 

På den måde vender Kertész ligesom Benjamin realpolitikkens og den klassiske 
militærteoris forestilling om krigen som et kontrollerbart middel for politikken på hovedet. 
Carl von Clausewitz udtrykker det således i Vom Kriege (1832), at ”der Krieg ist nichts als eine 
Fortsetzung des politischen Verkehrs mit Einmischung anderer Mittel” (Clausewitz 2006, 
216), hvorimod forestillingen om krigen som en mytisk voldsmanifestation implicerer, at det 
er politikken, der udgør fortsættelsen af krigen med andre midler, da krigens magtrelation 
bekræftes og konsolideres i kraft af fredsslutningen. ”Ja, das Wort »Friede« bezeichnet in 
seiner Bedeutung, in welcher es Korrelat zur Bedeutung »Krieg« ist […] geradezu eine solche a 
priori und von allen übrigen Rechtsverhältnissen unabhängige notwendige Sanktionierung 
eines jeden Sieges“ (Benjamin 1977, 185f).8 Både krigs- og fredstilstanden er derfor fanget i 
de mytiske retsformers tryllekreds, ”im Banne der mytischen Rechtsformen” (ibid. 202), som 
Benjamin betegner magtens og rettens selvbekræftende cirkelslutning, inden han mod 
slutningen af essayet introducerer det messiansk farvede begreb om en guddommelig vold, 
”göttliche Gewalt” (ibid. 203), der ved sit pludselige og sublime indbrud i verden kan ophæve 
tryllekredsens destruktive vekslen mellem retsetablering og retskonservering.  

I stedet for at ty til guddommelig vold skal jeg i det følgende vise, hvordan Kurt 
Vonnegut i Slaughterhouse-Five synliggør Anden Verdenskrig som en art profan vold. 

                                                 
7 Benjamins skepsis overfor den udbredte accept af den stærkes ret, som den kommer til udtryk i fredsstiftelsen, 
minder om Kants centrale anfægtelse i Zum Ewigen Frieden (1795), hvor han foreslår international regulering 
som alternativ til den mellemstatslige ’retspraksis’, der består i at afgøre uenighed ved krig: ”Når staterne vil 
hævde deres rettigheder, sker det ikke over for en ydre domstol gennem en proces, men gennem krig. Gennem 
krigen og dens gunstige udfald, sejren, kan det ikke afgøres hvad der er ret, og ved fredsslutningen bliver denne 
krig ganske vist bragt til ende, men ikke krigstilstanden, da der altid kan findes et nyt påskud.” (Kant 1995, 49) 
8 Denne tankefigur, at det ikke er krigen, der er politikkens fortsættelse, men derimod at ”politics is the 
continuation of war by other means” (Foucault 2003, 15), som Foucault foreslog i en forelæsning i 1976, har 
været af stor betydning for en række teorier om krig, fred og undtagelsestilstand i det 20. og 21. århundrede, 
bl.a. hos Charles Tilly (1985) og Giorgio Agamben (2005). 
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Grundmønsteret er det samme som hos Kertész, men detaljerne og udførelsen tager sig 
ganske anderledes ud.  
 

II.  
 

De to gamle naboer i Kertész’ roman lever efter krigen i en lineær og rekursiv tidslighed. De 
erfarer livet som en dels progressiv, dels gentagelig kombination af forskellige aktiviteter, men 
sådan er krigens tid tydeligvis ikke blevet struktureret i deres erindring. Den har derimod sat 
hverdagens forudsigelighed og genkendelighed ud af kraft og komprimeret oplevelsesforløbet 
i en ekstatisk samtidighed. Individet kan af gode grunde kun registrere det, som Reinhart 
Koselleck i en artikel om verdenskrigenes indflydelse på den fælles bevidsthed har kaldt 
”[s]ynchrone Faktoren der Bewusstseinsprägung” (Koselleck 2003, 266); erfaringer der i bund 
og grund er helt og aldeles individuelle. Men netop i og med synkroniciteten, dvs. 
samtidigheden af erfaringer, mener Koselleck også, at man kan tale om strukturerende 
hændelser og dermed om fælles bevidsthedsprægninger: ”Dazu gehören die Erfahrungen des 
Grabenkrieges, des Bombenkrieges, des Lebens und Sterbens in den Lagern, der 
Rüstungsarbeit oder auch die Erfahrungen, die den Haushalt der Emotionen umstürzen, von 
der kollektiven Psychose oder Massenhysterie“ (ibid.). Vil man meddele sine individuelle 
krigserfaringer må man nødvendigvis gribe til disse ”Gemeinsamkeiten” (ibid.) for at blive 
forstået af andre, selvom de partikulære hændelser ikke bliver dækket fuldt ud af de fælles 
erfaringsformer, som ”the social imagary” (Taylor 2004, 25) har sanktioneret som gyldige.9 

Det har den paradoksale konsekvens, at de exceptionelle krigsoplevelser typisk får en 
temmelig konventionel form, når de skal formidles litterært: ”Das Extremerlebnis Krieg ist in 
seiner Fassung und Fassbarmachung extrem konventionell” (Emig 1999, 19), som Rainer 
Emig har formuleret paradokset i sit bidrag til Kriegserlebnis und Legendenbildung (1999). For at 
række ud over den konventionelle krigsfremstilling må man ifølge Emig både låne fra de 
kollektive erfaringsrum, så man kan gøre sin erfaring begribelig for andre, og udpege de 
konfliktzoner, hvor den individuelle erfaring potentielt bryder med fælles forestillinger om 
krig, eller hvor det profane individ går skævt af den hellige krig. 

Det er netop, hvad Kurt Vonnegut gør i Slaughterhouse-Five or The Childrens Crusade. 
Han driver ideen om krigens perversion af den ordinært fremadskridende tid ud i 
ekstremerne, forestillingen om krigens ’forurening’ af rummet sætter han også på spidsen, og 

                                                 
9 Charles Taylors begreb om det socialt imaginære kan betragtes som en normativ udmøntning af den 
omfattende og operationaliserbare viden, der er ophobet i den kulturelle erindring. Taylor definerer det socialt 
imaginære som en kompleks kombination af ”the ways people imagine their social existence, how they fit 
together with others, how things go on between them and their fellows, the expectations that are normally met, 
and the deeper normative notions and images that underlie these expectations.” (ibid. 23) 
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så er han nådesløs i sin satiriske fremstilling af krigens hellige broderskab og de ophøjede 
formåls kollisioner med profane realiteter. Bogen er en krigsroman i den traditionelle 
forstand, at en god del af den udspiller sig under en krig, men ligesom i De skæbneløse er der 
ingen deciderede slagscener eller kamphandlinger og intet såkaldt krigerisk blik at 
identificere sig med eller mod, som det ellers er karakteristisk for krigslitteraturen uanset 
dens holdning til krigen. Mikkel Bruun Zangenberg har f.eks. vist, hvordan de to mest 
citerede Første Verdenskrigsforfattere, den pacifistiske Erich Maria Remarque og den 
bellicistiske Ernst Jünger, begge installerer et krigerisk blik i deres krigsfortællinger. Hvor 
Jüngers helt bliver blikkets subjekt og derfor oplever krigen som overvirkelig, bliver 
Remarques helt dets objekt og oplever krigen som uvirkelig.  

  
[T]he subject of the belligerent gaze is confronted with one form of ’hyper-realization’, 
something that is only too real, a surplus of reality that cannot be interiorized adequately; the 
object of the gaze is burdened with a certain form of ’derealization’, a benumbing sense that 
reality becomes unreal, emptied of affective content and empirical tangibility. (Zangenberg 
2008, 330)  

 
Hos Vonnegut opleves krigens virkelighed imidlertid på samme måde som fredens.10 Det 
skyldes, at slagmarkens suspension af den ordinære fornemmelse for tid og rum er 
forvrænget og udbredt til hele romanens univers. Hovedpersonen, den amerikanske soldat og 
senere optometrist, rumrejsende m.v. Billy Pilgrim, er nemlig ”unstuck in time” (23), som det 
hedder. I løbet af romanen rejser han konstant frem og tilbage i tiden, godt hjulpet på vej af 
fortælleren, der samvittighedsfuldt gør opmærksom på det, hver gang det sker, sådan at 
tidsrejserne virker glidende og selvfølgelige frem for abrupte og mærkværdige. Under sin 
lidet glorværdige krigsindsats bliver Billy taget til fange af tyskerne og fragtet til Dresden, 
hvor han opholder sig i et slagtehus under det berygtede bombardement i februar 1945. Han 
og andre krigsfanger hjælper efterfølgende med oprydningen i den udslettede, månelignende 
by, hvor der hviler en fredfyldt, men vanvittig stemning af postapokalypse; en stemning, der 
med Billys tidsrejser spreder sig metonymisk til efterkrigstiden.  

Da krigen er slut, vender Billy lettere traumatiseret hjem til USA. Han bliver ramt af 
”a mild nervous collapse” (24), men får sig herefter en uddannelse, en familie og et job og 
integrerer sig på prototypisk vis for den amerikanske krigsgeneration i 1950’ernes borgerlige 
velstandssamfund. Men i 1968 (!) sker der tilsyneladende noget drastisk for ham. Efter 
mirakuløst at have overlevet et flystyrt i Vermont hævder han at være blevet bortført til 
planeten Tralfamadore, hvor man har udstillet ham ”naked in a zoo” (25). Samtidig begynder 
                                                 
10 Flere af romanens figurer, særligt de to amerikanske soldater Roland Weary (33ff) og Paul Lazzaro (138ff), er 
ganske vist både subjekter og objekter for det krigeriske blik, men kun i så parodieret form, at det spærrer for 
læserens identifikationsmuligheder med dem. 
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han at fortælle alle og enhver om sine tidsrejser, som på handlingsplanet er begyndt under 
krigen, hvilket læseren ved besked om allerede fra kapitel 2, hvor vi hører udførligt om 
tidsrejserne og om den spatialisering af tiden, som romanen formelt forsøger at mime ved at 
springe frit frem og tilbage mellem krigsdeltagelsen, forskellige episoder i efterkrigstiden 
hjemme i Ilium, NY, og den zoologisk have på Tralfamadore, hvor han i øvrigt til sin store 
fornøjelse bliver parret med ”a former Earthling movie star named Montana Wildhack.” 
(25)11  

Men det er ingen dans på roser at være ’spastisk’ i tiden, som det hedder. Det fører 
en særlig katatoni og resignation med sig, som det afspejles i bogens gennemgående refræn 
’so it goes’, der lyder, hver gang nogen eller noget dør. Som fortælleren lakonisk pointerer, er 
vores helt i praksis ude af stand til at ændre noget som helst i sit liv – i kontrast til den 
traditionelle romanhelt. ”Among the things Billy Pilgrim could not change were the past, the 
present and the future” (60). I fortællingens egen logik er det krigen, der er årsag til 
handlingslammelsen, for som det hedder et sted: ”One of the main effects of war, after all, is 
that people are discouraged from being characters” (164). Billy er altså allerhøjest en 
hjælpeløs litterær sprællemand, hvis rejser i tiden kobler krigens paralyserende effekter med 
efterkrigstiden. Dermed understreger Vonneguts lettere infantile science fiction-greb, at de 
magtstrukturer, som mennesket er underlagt i krigen, og som lammer dets 
handlemuligheder, ligesom den apokalyptiske krigsstemning har forlænget sig ind i 
efterkrigstiden, hvor de blot tager sig anderledes og mindre voldelige ud.  

I The Language of War (2002) skriver James Dawes, at apatien viser sig i Billys både 
påtvungne og selvvalgte tavshed. Billy er fanget mellem krigens vold på sproget og sprogets 
egen andel i krigens voldelige strukturer, hævder Dawes: “Silence, then, is both imposed and 
chosen: imposed because language is revealed to be damaged by force […]; and chosen 
because language is revealed to be culpable in this system, a blood-tainted instrument of 
organizational violence.” (Dawes 2002, 160) Gennem sin tavshed yder Billy altså krigen 
modstand, da sprog eller rettere diskurs er uløseligt knyttet til magtanvendelse og i yderste 
konsekvens krig, i hvert fald hvis man følger den disciplinære forståelsesmodel, som Dawes 
applicerer på Vonneguts roman, og som han har afledt af Michel Foucaults magtteorier, hvor 
sproget anskues “both as a disciplinary regime premised on the use of force and as a method 
of disciplining and controlling violence in order to concentrate its effects.” (ibid. 1) 
Problemet er blot, at Billy slet ikke er så tavs, som Dawes gør ham til. Dels har han mange 
replikker i løbet af bogen, dels gør fortælleren flere steder opmærksom på, at han har sin 
viden fra Billy, f.eks.: ”Listen: Billy Pilgrim says he went to Dresden, Germany, on the day 

                                                 
11 Om de indsigter i tidens spatiale natur, som tralfamadorianerne har beriget Billy med, hedder det bl.a.: ”All 
moments, past, present, and future, always have existed, always will exist. The Tralfamadorians can look at all 
the different moments just the way we can look at a stretch of the Rocky Mountains, for instance.” (27) 
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after…” (136). Selvom fortælleren ofte beskriver ham på tredjehånd, er Billy både romanens 
primære fokaliseringsintans og en slags intradiegetisk fortæller. Det er ham, vi lytter til 
gennem fortælleren, der tilmed har overtaget mange af sine attituder og udtryk fra Billy, 
vigtigst af alt refrænet: ”Now, when I myself hear that somebody is dead, I simply shrug and 
say what the Tralfamadorians say about dead people, which is ’So its goes’” (27), siger Billy i 
begyndelsen af bogen, hvorefter fortælleren som sagt anvender det udtryk ved enhver form 
for død. 

Hvis tavsheden i Dawes’ system er en modstandsform, kan den altså hverken 
lokaliseres hos fortælleren eller hovedpersonen i Slaughterhouse-Five. De er begge aktive 
sprogbrugere og bidrager snarere til, hvad en anden Vonnegut-læser, Todd F. Davis, kalder 
”the metanarratives that structure the self-legitimizing discourses of war and governmental 
operations” (Davis 2001, 154). Ifølge Davis handler Vonneguts poetik om at udstille disse 
selvlegitimerende diskursers former og effekter, og det er derfor ikke i Billys tavshed, men 
derimod i udstillingen og eksponeringen af hans bizarre figur og dens beretning om krigen, 
at Vonneguts krigsprofanerende projekt viser sig.  
 
Grotesk karnevalsfigur 
Udover science fiction-elementet er Slaughterhouse-Five mest kendt for at handle om 
bombardementet af Dresden den 13.-14. februar 1945, som Vonnegut selv oplevede som 
amerikansk soldat; i sig selv en kontroversiel erfaring, da bombardementerne er blevet 
betragtet som krigsforbrydelser, men aldrig officielt betegnet som sådan (jf. Davies 2007, 68f; 
486f; Lindqvist 2007, 47).12 Vonneguts alter ego-fortæller nævner i første kapitel 
destruktionen af Dresden som sin motivation for overhovedet at skrive romanen, uden at 
han af den grund gør sig illusioner om at kunne gribe ændrende ind i verdens krigeriske 
gang. Han forsøger ikke, som den anfægtede antikrigsfortælling har for vane, at udmale 
krigens gru med stort anlagte voyeuristiske destruktionspanoramaer og indfølende 
beskrivelser af rædselsslagne eller krigsskeptiske individer,13 men holder sig til en lakonisk og 
sort humoristisk tone samt en metonymisk beskrivelsespraksis, der synliggør krigens følger 
                                                 
12 Ofte er bombardementerne blevet afvist som uinteressante i forhold til de langt værre forbrydelser, som 
betegnelsen Holocaust dækker over (se f.eks. Adorno 1977). Sådan fremstiller fortælleren i Slaughterhouse-Five 
også sin oplevelse af omverdenens reaktion, når han forklarer, at han er ved at skrive en bog om Dresden. ”I 
happened to tell a University of Chicago professor at a cocktail party about the raid as I had seen it, about the 
book I would write. He was a member of a thing called The Committee on Social Thought. And he told me 
about the concentration camps, and about how the Germans had made soap and candles out of the fat of dead 
Jews and so on. All I could say was, “I know, I know. I know.”” (10) 
13 Thomas Schneider pointerer, at antikrigslitteraturen på paradoksal vis baserer sig på et militaristisk princip, 
nemlig ”das Prinzip der Abschreckung […]. Durch die möglichst präzise Schilderung des Grauens, der 
individuellen Beschädigungen, der Sinnlosigkeit des Opfers und der moralischen Verwerflichkeit des Kriegsziels 
soll der Rezipient (Leser, Zuschauer) überzeugt und damit zu einer ‚kriegskritischen’ Position bewogen werden.“ 
(Schneider 2005, 207) 
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snarere end selve krigsspektaklet, og som er mere optaget af kombattanternes ydre 
fremtoning end af deres indre rørelser og meninger. Fortælleren påpeger i samme spor, at 
han mangler evner til virkelig at fatte og beskrive krigens destruktive omfang. Dels føler han 
sig som Lots hustru forvandlet til en saltstøtte (1 Mos 19,26), når han ser tilbage på sine 
krigsoplevelser, som han derfor kun kan give en fejlslagen fremstilling af: ”I’ve finished my 
war book now. [It] is a failure, and had to be, since it was written by a pillar of salt.” (22) Dels 
hævder han, at der ikke findes noget mere passende svar på krige og massakrer end fuglenes 
respons. ”And what do the birds say? All there is to say about a massacre, things like ”Poo-tee-

weet?”” (19); akkurat det fuglefløjt, som romanen afsluttes med (215). 
Billy er som nævnt ikke skildret som et individ med en blotlagt psykologi, men som 

en genuint litterær figur, der i kraft af sin afvigende opførsel og sit uudgrundelige indre er 
omgærdet af både mystik og komik. Fortælleren bemærker et sted, at Billy ikke tjener som 
almindelig soldat, men som feltpræstens assistent; 

 
customarily a figure of fun in the American Army. Billy was no exception. He was powerless 
to harm the enemy or to help his friends. In fact, he had no friends. He was a valet to a 
preacher, expected no promotions or medals, bore no arms, and had a meek faith in a loving 
Jesus which most soldiers found putrid. (30f)  

 
I sin ikke-bevæbnede forskellighed er Billy dog ikke kun en komisk figur. Som en anden 
Kristus-skikkelse virker han også provokerende på de krigsstemte omgivelser, der føler 
undren eller ligefrem ubehag alene ved synet af ham. Han kan ikke identificeres som soldat, 
indgår ikke i det sammentømrede soldaterkammeratskab og evner hverken at skade fjenden 
eller forsvare sine venner. Den rite de passage, som hele samfundet og især soldaterne har 
gennemgået fra freds- til krigstilstanden, har ikke inkluderet Billy, hvilket i overensstemmelse 
med satirens og groteskens regler giver nogle voldsomme sammenstød mellem det ’høje’ 
emne, krigen, og det ’lave’ udtryk, Billys uduelige figur. Han marcherer gennem 
krigslandskabet i et par sølvlakerede pilotstøvler og med et azurblåt scenetæppe slænget 
omkring sig som en toga; en udklædning, han har fundet i en gammel teatersal, hvor en flok 
britiske officerer har opført Askepot. Støvlerne har tilhørt Askepotfiguren, og da Billy ser 
dem, kommer han i tanke om, at hans egne støvler er ødelagte – og minsandten om de ikke 
passer ham, som var han pludselig en eventyrfigur: ”Billy Pilgrim was Cinderella, and 
Cinderella was Billy Pilgrim”. (145) Da det amerikanske fangekompagni kort tid efter bliver 
ført til Dresden, bringer Billy på den måde eventyrets feststemning med sig, men igen i en 
grotesk variant, de dystre omstændigheder taget i betragtning: ”Here were more crippled 
human beings, more fools like themselves. Here was light opera. So out of the of the railroad 
yard and into the streets of Dresden marched the light opera. Billy Pilgrim was the star. He 
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led the parade”. (150) Med en tyk symbolik paraderer det karnevalsagtige optog af krigsfanger 
gennem den gamle barokby, der endnu er uskadt, og hvis indbyggere morer sig kosteligt over 
det uventede syn midt i den traurige krigstid.  

Blandt tilskuerne befinder sig imidlertid også folk, for hvem optoget er en hån mod 
alt, hvad de har kæmpet for. Deres ærgrelse bliver ikke mindre med visheden om, at 
Tyskland er i færd med at tabe krigen til en militæralliance, hvis repræsentanter her defilerer 
forbi uden ærbødig hensyntagen til krigens strenge alvor. “And do you feel proud to represent 
America as you do?” (152), som en arrig mand med fortid i militæret råber til Billy. I det hele 
taget har Billys omgivelser i krigen mere end vanskeligt ved at acceptere og identificere ham 
som soldat, f.eks. da han i selskab med fangevogteren Gluck og medfangen Edgar Derby 
tropper op i et suppekøkken for at få udleveret rationer til amerikanerne. 
 

She [den stedlige madmor] asked Gluck if he wasn’t awfully young to be in the army. He 
admitted he was. She asked Edgar Derby if he wasn’t awfully old to be in the army. He said 
he was. She asked Billy Pilgrim what he was supposed to be. Billy said he didn’t know. He 
was just trying to keep warm. ”All the real soldiers are dead,” she said. It was true. So it goes. 
(159) 

 
Ligesom forventningerne til György Köves’ identitet som kz-fange svarer forventningerne til 
Billy Pilgrims identitet som krigsdeltager altså langtfra til hans faktiske handlinger og 
udseende. Efternavnet til trods er han en profan skikkelse i den hellige krig, et unddragende 
irritationselement for mytens grænsesættende og altomfattende vold. En konstruktionsfejl af 
en art. Hans personlige historie kan hverken bekræfte den ene eller den anden sides 
opfattelse af krigen og luftbombardementerne, så retrospektivt er han også ubrugelig for den 
store historie, som det fremgår eksemplarisk af hans møde med den aldrende 
historieprofessor Rumfoord (183ff) med en fortid i luftvåbnet og nu ”the official Air Force 
Historian” (184). Rumfoord betragtet Dresden-bombardementet som ”a howling success” 
(191), men bliver rablende gal, da Billy nævner, at han var i Dresden, da det fandt sted. I den 
militante historikers øjne har en så lidet glorværdig person som Billy intet med den heroiske 
bombeindsats at gøre. Derfor kan fortælleren konstatere, at ”Billy was having an experience 
very common among people without power in time of war: He was trying to prove to a 
wilfully deaf and blind enemy that he was interesting to hear and see.” (193) 

Problemet er, at professorens interessekriterier er bestemt af krigens mytologi, mens 
Billy på samme måde som György Köves insisterer på sin blotte erfaring og simple 
tilstedeværelse: ”I was there” (193), som han gentagne gange siger om Dresden-episoden. Det 
gør ham usynlig og uhørlig for personer som professor Rumfoord, mens han i en anden 
optik faktisk bliver en slags krigerisk pilgrim: Han inkarnerer ikke den historie, som 
litteraturen om Anden Verdenskrig normalt fortæller, nemlig historien om de gode, de onde 
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og de ’ubeskrivelige’ rædsler, men derimod historien om, hvordan mobiliseringen af det 
moderne samfund hænger sammen med verdenskrigen, som jeg skal skitsere det i det 
følgende afsnit. 
 
Krigerisk mobilisering 
For at understrege sammenkædningen af krig og efterkrigstid nøjes Vonnegut ikke med at 
bruge den metonymiske figurationsmodus. Indimellem udpeger fortælleren også metaforiske 
eller ligefrem ikonografiske ligheder mellem krigens og efterkrigstidens rum. For eksempel 
passerer Billy i 1967 det sted i Ilium, hvor hans barndomshjem stod, men da det nu er blevet 
fjernet for at give plads til byfornyelse, konstaterer han: ”It looked like Dresden after it was 
fire-bombed. […] The house where Billy had grown up used to be somewhere in what was so 
empty now.” (59) I nærheden ligger Iliums sorte ghetto og minder ligeledes Billy om Anden 
Verdenskrig. ”The people who lived here hated it so much that they had burned down a lot 
of it a month before. […] The neighborhood reminded Billy of some of the towns he had 
seen in the war.” (59) På grund af tidsrejsegrebet ved vi, at Billy potentielt befinder sig i 
Dresden under bombardementet, samtidig med at han passerer sit ødelagte fødehjem i 1967, 
så når ligheden mellem byfornyelsen i Ilium og det udbombede Dresden alligevel udtales og 
understreges, opstår der en form for billedskabende redundans.14  

Det er det omvendte forhold mellem metafor og metonymi end det, Gérard Genette 
lokaliserer i Prousts À la recherche du temps perdu (1913-27). Gennem ”metonymiens rolle inde 

i metaforen” (Genette 2003, 10) udfolder Proust ifølge Genette fortællingernes udstrækning, 
”den metonymiske afsmitning” (ibid. 29), indenfor erindringsmiraklets ”metaforiske ekstase” 
(ibid.). I Slaughterhouse-Five er der ingen tabt tid at genfinde og udfolde. Fortiden er altid 
allerede også nutid, og de metaforiske sammenligninger mellem krig og efterkrigstid er derfor 
ikke så meget mirakuløse og erkendelsesbefordrende, som de er poetiske udtryk for en 
elementær glæde ved sammentræffet og ligheden. At Ilium under byfornyelsen ’ligner’ det 
udbombede Dresden, at det delvist nyopbyggede Dresden i 1967 ”looked a lot like Dayton, 
Ohio” (1), og at fortælleren fra et passagerfly over Østtyskland ”imagined dropping bombs on 
those lights, those villages and cities and towns” (211) skal ikke bane vejen for kausale 
relationer. De er allerede etableret af Billys tidsrejser. Men de poetiske ligheder gør tydeligt 
og billedligt opmærksomt på, at krigens destruktion er en forudsætning for efterkrigstidens 
rekonstruktion, at der er et kausalt forhold mellem krigen og freden, og at der derfor er visse 
iøjnefaldende ligheder.  
                                                 
14 I et litteraturhistorisk perspektiv bliver dette metaforiske overkill forstærket af Vonneguts valg af bynavn: 
Ilium. Det er den latinske version af Ilion, det andet græske navn for Troja og roden i titlen på 
verdenslitteraturens første krigsepos, Homers Iliade. Navneligheden ægger til spidsfindige komparative studier, 
men her skal jeg nøjes med at registrere romanens tilsyneladende begejstring ved det ironiske og besynderlige 
sammentræf: At vores helt efter krigen bosætter sig i et moderne Troja. 
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Af samme årsag mener jeg ikke, Slaughterhouse-Five skal læses som en metaforisk 
fremstilling af Anden Verdenskrigs traumatisering af historien, sådan som James Dawes’ 
tavshedsanalyse lægger op til, og som Aleida Assmann tilsvarende gør i Erinnerungsräume 
(1999, 287), idet hun betragter romanens collageprincip som et formelt udtryk for Billys 
psykiske lidelser. Vores hovedperson kan selvfølgelig opfattes som en traumatiseret figur og 
romanens springende narration som et metaforisk udtryk for krigstraumet, men i science 
fiction-temaets ånd læser jeg snarere Billy som en astronaut eller en slags pilot, der glider 
ubesværet gennem tid og rum, og romanens flydende mobilitet som en metonymisk virkning 
af krigen. En virkning, der ikke blot kan læses på et individuelt plan, men som også kan 
oversættes allegorisk til efterkrigstidens teknologiske udvikling og udformning af de vestlige 
samfunds fysiske rammer.  

Paul Hirst beskriver i Space and Power (2005), hvordan kollektive erfaringer fra Anden 
Verdenskrig har været medbestemmende for efterkrigstidens urbane og infrastrukturelle 
planlægning. Eksempelvis har ønsket om at styrke det passive civilforsvar af vestlige storbyer 
og gardere dem mod fremtidige angreb fra luften været medvirkende til opløsningen af de 
traditionelle bystrukturer. Hirst kalder denne proces eksurbanisering, og det er den, der i 
Europa slog igennem med 1960’ernes forstadsbyggerier, cityskabelse og udflytning af 
industrien fra bycentrene. Ved at sprede byernes indbyggere over et meget stort areal, gjorde 
dekoncentrations- og mobiliseringspolitikken dem mindre sårbare for militære angreb, eller 
som Hirst formulerer det: ”Passive defence considerations helped to shape some of the 
decisive spatial features of modern America: its dependence on the automobile, its 
exurbanization and its reliance on virtual communications for a dispersed population” (Hirst 
2005, 220). I hans optik er eksurbaniseringen og dens følgesygdom, privatiseringen af det 
offentlige rum, en trussel mod det associative demokrati, der kendetegner den moderne 
storbys heterogene politiske rum, hvor forskellige slags mennesker og anskuelser mødes på 
gader og pladser.  

Marshall Berman har på tilsvarende vis beskrevet forskydningen fra det 19. til det 20. 
århundredes storby som en proces, hvor manden på gaden er blevet afløst af manden i bilen. 
”The man in the street will incorporate himself into the new power by becoming the man in 
the car” (Berman 1999, 167), som han skriver i All that is Solid Melts Into Air (1982). Berman 
betegner efterkrigstidens urbane udvikling som paradigmatisk for en central konflikt i 
modernismen – forstået som en reflekteret bearbejdning af modernitetserfaringen – mellem 
tilfældet og forudsigeligheden, mellem det heterogene og det homogene byrum. I det 20. 
århundrede har man i stigende grad struktureret det urbane rum ud fra ønsket om at undgå 
kollisioner mellem heterogene kræfter, som Berman påpeger med en gennemgang af Le 
Corbusiers byplansteorier. Det tilfældige møde, som Baudelaire gjorde til den moderne 
storbys forjættende emblem, er blevet besværliggjort i den senmoderne storby pga. den 
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stærkere klassificering og stratificering af byens rum, som eksurbaniseringens dynamik har 
medført:  

 
The distinctive sign of nineteenth-century urbanism was the boulevard, a medium for 
bringing explosive material and human forces together; the hallmark of twentieth-century 
urbanism has been the highway, a means for putting them asunder. We see a strange dialectic 
here, in which one mode of modernism both energizes and exhausts itself trying to annihilate 
another, all in modernism’s name. […] Thus modernist architecture and planning created a 
modernized version of the pastoral: a spatially and socially segmented world – people here, 
traffic there; work here, homes there; rich here, poor there; barriers of grass and concrete in 
between, where haloes could begin to grow around people’s heads once again. (ibid. 165; 
168)  

 
Mobiliteten har med andre ord genfortryllet verden, hævder Berman, men i skarpt adskilte 
parceller. Den moderne funktionalismes klare opdeling af det urbane rum har gennem 
storstilede infrastruktur- og arkitekturprojekter modarbejdet det blandingspotentiale i 
storbylivet, som en anden form for modernisme forsøgte at frisætte. I en note sidst i bogen 
peger Berman på, at det 20. århundredes homogeniserende byplanlægning både i diskursiv 
henseende og i praksis har lighedspunkter med den moderne krigs forestilling om 
præcisionsbombning som et rent og saliggørende instrument.15 ”This genial self-delusion, 
which assumes that cities can be hacked to pieces without blood or wounds or shrieks of 
pain, points the way forward to the ”surgical precision” bombing of Germany, Japan, and, 
later, Vietnam.” (ibid. 308) Det er akkurat den samme relation, Vonnegut peger på med sin 
metaforiske jævnføring af Dresden anno 1945 og Ilium anno 1967 og med tidsrejsemotivets 
metonymiske kobling af moderne krigsførelse og moderne byplanlægning.  

Logikken hos Hirst og Berman implicerer, at det moderne menneske beskytter sig 
mod den industrialiserede krig ved at foregribe denne krigs præmisser om tidens og rummets 
abnormitet. Mere radikalt pointerer Paul Virilio, at det civile menneske for at beskytte sig 
mod krigens ødelæggelseskraft må mime soldatens to beskyttelsesteknikker ved enten selv at 

                                                 
15 Søren Mørch leverer i Vældige ting (2009) en sarkastisk kritik af militærindustriens overbevisning om og den 
folkelige opinions ukritiske tro på præcisionsbombardementets effektivitet. Mørch bemærker, at det ”hævdes, at 
det første præcisionsbombardement – altså et planlagt flyangreb på et bestemt, i forvejen udpeget militært 
objekt (en bro, en hangar i en lufthavn, en kampvogn i felten) – der lykkedes, blev gennemført af det 
amerikanske luftvåben, verdens største og mest avancerede, i Vietnamkrigens sidste fase i maj 1972, nemlig 
bombningen med laserstyrede bomber af to broer i Nordvietnam. Siden den tid har 
præcisionsbombardementet udviklet sig med stormskridt, i al fald teoretisk, og når luftvåbnet selv skal sige det. 
I praksis forekommer stadig en del uforudsete forhindringer forårsaget af vejret, fjendens uberegnelige opførsel 
eller underlige misforståelser, som da Nato i maj 1999 kom til at bombe den kinesiske ambassade i Beograd ved 
en fejltagelse, eller når Nato ustandselig kommer til at ramme civilister i Afghanistan, eller når israelerne i Gaza 
rammer en skole i stedet for de Hamas-krigere, der står i nærheden.” (Mørch 2009, 399)  
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tage del i krigsmobilitetens højhastighedsområde (manden i bilen) eller ved at grave sig ned 
og barrikadere sig i en bunkerlignende tilværelse, hvorfra man følger verden udenfor gennem 
teknologiske sanseproteser som f.eks. fjernsynet (Virilio 1994b, 16).  

Billy gør i Slaughterhouse-Five begge dele. På sine tidsrejser og i sin bil, ”a new Buick 
Roadmaster” (119), glider han med strømmen i den mobile massekultur. Samtidig trækker 
han sig jævnligt tilbage til sit ”all-electric home” (119), men begge steder tager han del i 
modernitetens drøm om den glidende, friktions- og smertefri bevægelse – ”Everything was 
beautiful and nothing hurt“ (122), som hans fiktive gravskrift lyder. Men under denne drøm 
lurer rastløsheden, melankolien og tragedien. “Billy cried very little, though he often saw 
things worth crying about” (197), som fortælleren bemærker mod slutningen af romanen. 

På paradigmatisk vis bliver det tydeligt i beskrivelsen af Billys ægteskab: Hans hustru 
Valencia, ”a girl nobody in his right mind would have married” (119), repræsenterer det 
forkælede amerikanske efterkrigssamfund og kolporterer løbende dets medieproducerede 
forestillinger om krigens glorværdighed. ”It was a simple-minded thing for a female Earthling 
to do, to associate sex and glamor with war.” (121) Det er selvfølgelig komisk, at hendes 
beundrende association gælder en så uduelig kriger som Billy. I det hele taget er deres 
ægteskab et komisk arrangement, men da Valencia omkommer som følge af en trafikulykke, 
åbenbarer den underliggende tragedie sig; det markeres ikke i et toneskift eller lignende, men 
kommer som sædvanlig hos Vonnegut til syne i de figurative konstellationer. Egentlig dør 
Valencia af kulilteforgiftning, dvs. af samme direkte årsag som krævede en stor del af 
luftkrigsofrene i Dresden, når de under bombardementerne blev spærret inde i 
underjordiske beskyttelsesrum, hvor der udviklede sig kvælende kulilte. Men den indirekte 
årsag til hendes død er et mindre trafikuheld på ”the throughway” (182), hvor 
udstødningsrøret på hendes bil går i stykker, så der siver kulilte ind i førerkabinen. Valencia 
har dog ikke tid til at tage sig af skaden, da hun haster af sted for at se til Billy, som ligger på 
hospitalet efter sit flystyrt, men ved ankomsten til hospitalet besvimer hun og dør en time 
senere af forgiftningen. Hendes død er altså indirekte forårsaget af to centrale elementer i det 
mobile efterkrigssamfund, motorvejstrafikken og luftfarten, mens den direkte dødsårsag både 
kobler hendes skæbne til de tyske ofre for luftkrigen og til det utal af Holocaustofre, der blev 
aflivet ved kulilteforgiftning, som nazisterne anvendte i vid udstrækning i hhv. transportable 
gasvogne og stationære gaskamre i udryddelseslejre som Treblinka, Belzec og Sobibor (Snyder 
2009, 116f). Tro mod sit billedskabende koncept understreger Vonnegut sammenhængen 
med en metaforisk sammenligning i beskrivelsen af Valencias dødsøjeblik:  

 
The Cadillac, with both mufflers gone, sounded like a heavy bomber coming in on a wing 
and a prayer. Valencia turned off the engine, but then she slumped against the steering 
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wheel, and the horn brayed steadily. […] Poor Valencia was unconscious, overcome by carbon 
monoxide. She was a heavenly azure. One hour later she was dead. So it goes. (183) 

 
Metaforens rolle inde i metonymien hævder således alt i alt, at efterkrigstiden er en 
fortsættelse af krigen med andre midler: Bilen er det nye bombefly, byfornyelsen den nye 
konsekvens af det strategiske bombardement og ghettoen den nye slagmark. Det er tilmed en 
suicidal fortsættelse, for midlerne anvendes ikke mod nogen aktuel fjende, men er potentielt 
vendt mod statens egne borgere i bestræbelserne på at beskytte dem. Det efterkrigssamfund, 
der har forsøgt at gardere sig mod en ny verdenskrigs ødelæggelser med ”anti-by strategien” 
(Virilio 1994b, 49) og den generelle spredning og mobilisering af borgerne, handler med 
andre ord indenfor rammerne af krigens logik, og Vonneguts billedlige konfigurationer viser, 
at drømmen om den rene krig og de gnidningsfrie og lynhurtige bevægelser også er drømmen 
om den rene fred; en drøm der er både saliggørende og dræbende. 
 
Motorvejens poesi 
Ifølge Karl Schlögel er dette modstandsløse flow kendetegnende for en særlig amerikansk 
konstellation af tid og rum. I Im Raume Lesen wir die Zeit (2003) beskriver Schlögel i stil med 
Berman, hvordan motorvejen, ”Amerikas Handschrift im Garten Eden” (Schlögel 2007, 
380), inkarnerer denne konstellation.16 Det amerikanske motorvejssystem åbner for 
”Störungsfreie Bewegung […] und macht einen frei von jeglichem Gefühl für einen 
bestimmten Ort. […] Der Highway macht das Land verfügbar. Jeder punkt des Territoriums 
ist ohne große Mühe erschließbar und jederzeit zugänglich.” (ibid. 380; 381; 383) 
Motorvejssystemet har endvidere struktureret det amerikanske landskab, så det præsenterer 
den besøgende for et ”Zeichensprache des Werbens und Überredens” (ibid. 383). Og ligesom 
når Billy Pilgrim rejser gennem tiden, er bevægelsen på motorvejen ikke præget af modstand, 
men af glidninger, for ”auf dem Highway fährt man nicht, man gleitet” (ibid. 385). 
Bevægelsen bliver således et mål i sig selv og vejen et sted i sin egen ret. Konsekvensen af 
denne reorganisering af tiden og rummet er introspektion og en stærk følelse af hjemløshed 
og melankoli, skriver Schlögel også, bl.a. med henvisning til John Brinkerhoff Jacksons 
                                                 
16 Ligesom Hirst gør Schlögel opmærksom på motorvejens militære baggrund og formål. Han beskriver, 
hvordan de amerikanske generaler Dwight D. Eisenhower (præsident 1953-61) og Lucius D. Clay med 
militærstrategiske formål for øje var dybt involverede i udarbejdelsen af det såkaldte Interstate-program fra 
1956, hvor grundmønsteret for det amerikanske motorvejsnet blev lagt. ”Der Highway hatte nicht nur eine 
zivile, sondern – wie alle großen Strassenbauprojekte der Geschichte – auch eine militär-strategische 
Bedeutung. Er fungiert als System rascher Dislozierung. So wird aus einem System, das der Mobilisierung der 
Gesellschaft dient, ein Instrument der Mobilmachung.” (Schlögel 2007, 391). Interstate-systemet, der bærer den 
officielle betegnelse ’Dwight D. Eisenhower National System of Interstate and Defense Highways’, var inspireret 
af det tyske Autobahn-system, som generalerne kendte fra deres tjeneste i Europa, og blev altså etableret for at 
kunne mobilisere militærstyrker hurtigt over land samt evakuere civilbefolkningen fra storbyerne ved eventuelle 
luftangreb. 
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opfattelse af motorvejen som et poetisk rum, der udgør ”eine Gelegenheit, andere Zeiten ins 
Gedächtnis zu rufen. Man denkt an die eigene Vergangenheit, an die eigene Arbeit, an das 
eigene Schicksal und an all jene, die man zurückgelassen hat.“ (ibid. 381)  

Slaughterhouse-Five kan udmærket sammenlignes med én lang køretur gennem en 
amerikansk nat, hvor forskellige tider og livsfaser bliver vakt til live i en stadig 
metabevidsthedsstrøm, placeret mellem den hypermobile Billy Pilgrim og den forstenede, 
men alvidende fortæller. Vonnegut citerer i sin indledning en anden natterejsende med en 
verdenskrig i baghovedet nemlig Louis-Ferdinand Céline: ”No art is possible without a dance 
with death” (21), skriver Céline ifølge Vonnegut, men i sin kontingente relation til tid og 
rum er Slaughterhouse-Five kun en dødedans af pligt, ”a duty-dance with death”, som bogens 
undertitel lyder. ”Die Poesie des Highways” (Schlögel 2007, 379) registrerer døden undervejs, 
døden i vejkanten, men når ikke frem til døden ved fronten eller døden i skyttegraven, som 
Céline beskriver den i Voyage au bout de la nuit (1932). Vonneguts pointe er imidlertid, at 
efterkrigstidens mobilitet potentielt set er lige så dødbringende og lige så krigerisk som 
fortidens fastfrosne og afgrænsede krigslandskaber. Mobiliteten er en totaliserende 
bevægelse, som i efterkrigstiden er ophævet til uomgængelig norm.  

Virilio ser ligefrem denne mobilitet som et bevis på en art militarisering af 
civilsamfundet, som den totale krig har bragt med sig og transformeret til ’den totale fred’, 
som han betegner tiden efter Anden Verdenskrig: ”All of us are allready civilian soldiers” 
(Virilio 1997, 26), hævder han i interviewbogen Pure War (1997), og det er derfor som en 
civil soldat, der til stadighed er mobil og viderefører krigens tidslige abnormitet, men uden at 
effektuere soldatens dræbende blik og heroiske dyder, at Billy Pilgrim og det romanunivers, 
han bærer med sig, knytter krigen og efterkrigstiden sammen. 
 
Jordisk fortælling 
Alligevel er det påfaldende, hvordan Billys placering uden for tidens faste gang bestandigt 
adskiller ham fra omverdenen i romanen. Den hurtigt klippende fortællestil, det påtaget 
ekstraterrestriale ordvalg (’Earthlings’) og den galgenhumoristiske distance i tonens 
skødesløshed (’so it goes’) foregøgler i stil med Fleischmann og Steiners krigserindringer hos 
Kertész, at krigen er én stor kehraus, én samtidighed af tragiske, men uundgåelige hændelser. 
Fortælleformen spejles indenfor romanens handling i en beskrivelse af den typiske roman på 
planeten Tralfamore. Denne beskrivelse kunne meget vel ligne en poetik for Slaughterhouse-

Five, hvilket den ifølge titelbladet rent faktisk er.17 Det interessante er dog her, at poetikken 
også ligner forestillingen om krigen som et ekstatisk sammenfald af abnorme hændelser: 

                                                 
17 “This is a novel somewhat in the telegraphic, schizofrenic manner of tales of the planet Tralfamadore”, 
hedder det i den lange præsentation på titelbladet. Flere kommentatorer har læst romanen som sådan, f.eks. 
kommer James Lundquist frem til, at den rum- og tidsopfattelse, som relativitetsteorien og det 20. århundredes 
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Billy couldn’t read Tralfamadorian, of course, but he could at least see how the books were 
laid out – in brief clumps of symbols separated by stars. Billy commented that the clumps 

might be telegrams. “Exactly,” said the voice. “They are telegrams?” “There are no telegrams 
on Tralfamadore. But you’re right: each clump of symbols is a brief, urgent message – 
describing a situation, a scene. [jf. “så ”kom” ghettoen, så ”kom” Donaukajen, så ”kom” 
befrielsen” (Kertész 2003, 206)] We Tralfamadorians read them all at once, not one after the 
other. There isn’t any particular relationship between all the messages, except that the author 
has chosen them carefully, so that, when seen all at once, they produce an image of life that 
is beautiful and surprising and deep. There is no beginning, no middle, no end, no suspense, 
no moral, no causes, no effects. What we love in our books are the depths of many 
marvellous moments seen all at one time.” (88)  

   
Senere i romanen viser det sig, at der bag lykken og skønheden på Tralfamadore gemmer sig 
en vished om, at det er en tralfamadorianer, der i sidste ende vil destruere universet; men på 
grund af deres al-tidighed og sam-tidighed kan beboerne intet gøre for at forhindre det. 
Ligesom Billy er de handlingslammede. Det har angiveligt også sine fordele, f.eks. er et lig 
ikke en endegyldigt afdød person, men blot en krop i midlertidig dårlig forfatning. Ligeledes 
med de generelle forhold på Tralfamadore, der for Billy ser ud til at være hyllet i en 
permanent fredstilstand, men som i virkeligheden hærges af de frygteligste krige med jævne 
mellemrum. Da beboerne imidlertid alle er ’unstuck in time’, er der heller ikke noget at gøre 
ved krigenes rasen; skæbnen er givet på forhånd, og krigens mytiske vold slår uundgåeligt og 
naturnødvendigt ned, uden at nogen kan gøre noget ved det: 
 

“So –” said Billy gropingly, ”I suppose that the idea of preventing war on Earth is stupid, 
too.” “Of course.” “But you do have a peaceful planet here.” ”Today we do. On other days we 
have wars as horrible as any you’ve ever seen or read about. There isn’t anything we can do 
about them, so we simply don’t look at them. We ignore them. We spend eternity looking at 
pleasant moments – like today at the zoo. Isn’t this a nice moment? (117) 

 
Billys samtalepartner råder herefter jordboerne til at gøre det samme: At fokusere på de gode 
stunder og glemme de frygtelige krige, der indimellem raser. Men det lyder ikke som et ideal, 
Vonnegut selv står bag. Man må i hvert fald formode, at han ønsker, at Slaughterhouse-Five 
bliver læst, selvom den rummer beskrivelser af krigens destruktive følger. Og mon ikke også 
den tralfamadorianske roman og ditto holdning til krigen faktisk er genstand for hans kritik? 
En kritik, der er bygget på det samme ubehag, som György Köves mærker i mødet med de 

                                                                                                                                                    
teknologiske nybrud har bibragt os, svarer til poetikken for den tralfamadorianske roman, som er gentaget på 
makroniveau i romanen som sådan (Lundquist 2001). 
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gamle naboers anekdoter fra krigens tid, og som er anfægtet af den foruroligende dødsdrift, 
som krigens tidslige ekstase vidner om. Løst af tidens jævne gang, som Billy Pilgrim er det, 
svarer til at være løst fra livet: Præcis hvad soldaten er, når han efter sin overgangsrite sendes 
i felten og principielt er dødsdømt af det kollektiv, han kæmper og slår ihjel for. 

I en analyse af Slaughterhouse-Five skriver Martin Coleman, at ”the novel marks 
Vonnegut’s attempt to escape the paralyses of being unstuck in time. [It] is not a 
Tralfamadorian novel; rather, Vonnegut offers the reader a temporal or serial experience.” 
(Coleman 2008, 695-96) Vonnegut indtager med andre ord ikke en fatalistisk og mytisk 
holdning til krigen, sådan som det kommer til udtryk i Billy og fortællerens fælles refræn ’so 
it goes’ og i den for så vidt morsomme, men i sidste ende klaustrofobiske sammentrækning 
og lammelse af tiden. I modsætning til forholdene hos de eskapistiske livsnydere på 
dødsplaneten Tralfamadore er den jordiske læsemåde underlagt en form for progression og 
udstrækning. Det er kun for tralfamadorianere, i nyhedsreportager og i den mytiske 
krigslitteratur, at krige bare kommer og går fra den ene dag til den anden. Selvom fortælleren 
postulerer, at vi rejser frem og tilbage i tiden med Billy Pilgrim, tager vi reelt kun et skridt ad 
gangen ligesom György Köves i De skæbneløse, og selvom han gang på gang konstaterer 
dødens uundgåelighed med sit ’so it goes’, bliver det stadig mere tydeligt, som romanen 
skrider frem, at dens budskab snarere står i modsætning til den udtalte resignation og 
omtrentlig lyder: ’nej, sådan går det ikke nødvendigvis!’ 

Krigsmytens konstruktioner bliver således udhævet og dramatiseret hos både 
Vonnegut og Kertész, sådan at deres metode svarer til det ideal for krigslitteraturens etiske 
opgave, som Rainer Emig har opstillet. Det tager udgangspunkt i erkendelsen af 
krigsrepræsentationens paradoks, hvor den potentielle meningsløshed, der er et fast topos i 
enhver moderne krigsberetning, bestandigt geråder i konflikt med forskellige forsøg på 
meningsetablering: ”Einen übergeordneten Sinn der Sinnlosigkeit des Krieges will ich nicht 
schaffen, aber ebenso wenig eine blosse Affirmation dieser Sinnlosigkeit. Das erstere wäre 
anmassend, letzteres naiv. […] Selbst in der Erkentnis der Sinnlosigkeit muss noch Sinn 
gesucht werden.” (Emig 1999, 22) Emig pointerer, at meningsløshed og meningstilskrivning 
er to sider af samme sag. Men for hverken at overspille paradokset eller vælge side i 
konflikten, må krigslitteraturen besinde sig på sin kunstforms iboende selvreferentialitet ved 
løbende at holde de former, der fortælles med og tænkes i, ud fra historiens krop, så 
udvekslingerne mellem mening og ikke-mening, voyeuristisk fascination og andægtig 
tildækning, krigens attributter og fredens karakteristika bliver synlige, ligesom selve besværet 
med at formidle den uformelige og sublime krig i en forståelig skriftlig form bør fremgå af 
værket. Emigs litterære etik er som hos Kertész en synliggørelsens etik, hvor det både er 
krigens tidslige og rumlige partikularitet og krigsrepræsentationens medierende kunstighed, 
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der skal blotlægges, sådan at medieringen ikke forveksles med et aftryk af krigens 
umiddelbare virkelighed.  

 
Damit meine ich nicht, dass sich die Kriegsliteratur etwa einem einfachen Realismus 
verschreiben müsste. Ganz im Gegenteil: dieser würde ja gerade wieder die Künstlichkeit von 
Anfang, Mitte, Ende, Problem und Lösung, Freund und Feind, Held und Feigling erfolgreich 
vertuschen. Es muss als Maßstab für Kriegsliteratur daher gelten, ihre Brüche aufzuzeigen, 
ohne so zu tun, als könne sich die Fiktion dem Drang verschließen, diese Brüche zu 
überwinden. (ibid.)  

 
For Emig er det altså problematisk at tale om mere eller mindre realistiske krigsfremstillinger. 
Realismens form er lige så kunstig som alle andre litterære former og genrer, og det er derfor 
et repræsentationsetisk dilemma, når såkaldt realistiske krigsfortællinger beretter om venner, 
fjender, helte og kujoner, som var det selvforklarende og naturlige kategorier, der er identiske 
fra slag til slag og fra krig til krig. Som militærhistorien viser, er der i både synkront og 
diakront perspektiv enorme forskelle på krige og konkrete former for krigsførelse (Black 
2004a), så selv om den litterære krigsrepræsentation må indeholde et vist mål af 
konventionsbestemte ”Genre-Figuren” (Erll 2008, 153), for at den overhovedet kan 
genkendes som sådan, er det nødvendigt at holde Emigs paradoks åbent, hvis man vil 
betragte krig som den integrerede del af menneskets historie, det indtil nu har været.  

Styrken hos Kertész og Vonnegut er netop, at deres romaner hverken stadfæster en 
definitiv mening eller en total meningsløshed med krigen, men fastholder en basal 
forundring over ikke bare krigens voldsomme og mangeartede hændelser, men også over den 
efterfølgende fredstids ubesværede omfortolkninger af krigen som en uhyrlig, men nu 
veloverstået parentes i civilisationens lange march fremad. 
 

III. 
 
Følger man Karl Schlögels udlægninger af respektive rumligheders særtræk, synliggør 
Slaughterhouse-Five som nævnt det amerikanske rums transitoriske karakter. Med en anden 

Schlögel-betegnelse kan De skæbneløse siges at gennemspille en centraleuropæisk konstellation 
af tid og rum.18 Det centraleuropæiske rum er for Schlögel identisk med indflydelsessfæren 
for det gamle habsburgske rige, særligt som det var konstitueret under dobbeltmonarkiet 

                                                 
18 Karl Schlögel lokaliserer altså en konstellation af rumlige og tidslige kvaliteter i konkrete landskaber. Når jeg 
anvender fordanskninger af Schlögels betegnelser, ”American space” og ”Mitteleuropa” (Schlögel 2007, 379; 
371), er det primært de respektive rums kvaliteter og sekundært de geografiske realiteter i USA og 
Centraleuropa, jeg henviser til. Schlögel medgiver selv, at hans rumbeskrivelser er en slags idealtyper, men hans 
historiografiske projekt om at læse tiden i rummet er samtidig bundet til faktiske landskaber.  
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Østrig-Ungarn 1867-1918. Det tyske islæt spiller også en væsentlig rolle for oprettelsen af 
den rumlige homogenitet i dette område, hvis fremmeste kendetegn er forudsigelighed, 
rutine og synkronisering, som den etablerede orden i form af borgerlige normer hviler på. 
Dette bliver i Schlögels udlægning understøttet af jernbanenettets fremkomst og udbredelse. 
Mens han betegner den amerikanske motorvej som ”die bedeutendste dem Planeten von 
Menschenhand eingeschriebene Hieroglyphe” (Schlögel 2007, 379) i det 20. århundrede, er 
jernbanen det 19. århundredes mest iøjnefaldende hieroglyf, der i Centraleuropa 
omdannede et vidtstrakt og heterogent territorium til et standardiseret og gennemskueligt 
kulturrum. 
 

Seit es die Eisenbahn gibt, wird aus einem Herrschaftsgebiet ein Wirtschafts- und 
Verkehrsraum – und dann auch ein Kulturraum. […] Die Eisenbahn halbiert nicht die 
Entfernung, aber die Zeit. Sie lässt die Orte, die weit voneinander entfernt sind, aufeinander 
zurücken. Der Weg ist jetzt genau messbar, sogar Abfahrt und Ankunft bis auf die Minute 
genau festgelegt. Aus einem Reich, indem die Sonne auf und untergeht, wird ein Reich, in 
dem die Bahnhofsuhr tickt und einen neuen Zeitrhythmus vorgibt […]: ein einheitlicher 
Zeitraum. (Schlögel 2007, 376) 

 
At hjemkomstscenen i De skæbneløse finder sted i Budapest er ikke uden historisk betydning. 
Ved siden af Wien udgør Budapest kernen i den centraleuropæiske borgerligheds hjerteland, 
hvor indbruddet af krigen bliver erfaret som en desto voldsommere afvigelse fra de fredelige 
eftermiddagssammenkomsters velbehagelige forudsigelighed. Men på samme måde, som det 
er en planmæssig togafgang, der i første omgang fragter György Köves væk fra Budapest – 
”Toget afgik fra lokalbanens spor lige ved teglværkets port i et strålende sommervejr” (61) – 
er det med en forudsigelig togafgang, endda ”den lovede aftenforbindelse” (194), at han 
vender hjem igen. Mest bemærkelsesværdigt er dog de positive konnotationer, der knytter sig 
til oplevelserne af hhv. afrejse og hjemkomst. Der ligger en form for uudsagt begejstring for 
jernbanenettets fortsatte funktion og punktlighed i Györgys beskrivelse af den måde, hvorpå 
togrejsen hjem til Budapest er ensbetydende med en trinvis genkendelse.  

 
Om morgenen vågnede jeg ved, at toget lystigt tøffede af sted. Senere blev jeg opmærksom 
på, at alle stednavne nu stod at læse på ungarsk. Og det vandspejl dér, pegede de, som 
blænder mine øjne, er Donau, og jorden rundt omkring, sagde de, som glødede og vibrerede 
i det tidlige morgenlys, er ungarsk jord. Efter nogen tids forløb kørte vi ind under et 
sønderrevet tag og standsede i en hal med vinduesvæg for enden og knuste ruder: 
Vestbanegården, sagde man rundt omkring mig, og det var det godt nok. I det store og hele 
kunne jeg kende den igen. (196)  
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Krigen kan siges at omstyrte den borgerlige hverdagserfaring i Budapest. Den udgør et 
fundamentalt chok, men som Kertész viser, er det den samme kultur og teknologi, der har 
garanteret rutinen og forudsigeligheden, som fremkalder chokket – ikke med et slag, men 
skridt for skridt. Schlögel bemærker ligeledes, at det var jernbanens regularitet og 
homogeniseringseffekt, der både effektiviserede jødeudryddelserne og accelererede den 
militære mobilisering: ”Das Medium der Mobilität wurde zum Vehikel der 
Generalmobilmachung.” (Schlögel 2007, 378) Det centraleuropæiske rum, vi møder hos 
Kertész og i Schlögels udlægning, er altså et jernbanens og forudsigelighedens rum og dermed 
også et forventningens rum, styret af uudtalte normer. Det amerikanske rum og dets 
fremmeste hieroglyf, motorvejen, som Vonnegut portrætterer og kritiserer, er derimod stedet 
for den konstante mobilitet, et tilbuddets rum, styret af reklamens højlydte hverveforsøg.  

I begge romaner fremstilles disse konstellationer af tid og rum som en ramme for 
krigsførelsen og krigens begivenheder. Konstellationerne danner grundlag for de sporadiske 
krigsbeskrivelser, vi møder i form af den regulerede deportation hos Kertész og den 
modstandsløse destruktion hos Vonnegut, ligesom hovedpersonernes konflikter skyldes, at 
de ikke indtager den tomme plads i ligningen, som krigsfortællingen og tid-rum-
konstellationernes værdier har foruddiskonteret for dem, men med større eller mindre held 
gør modstand, idet de hhv. trodser forventningen om at være offer for krigens brutalitet 
(György) og afviser tilbuddet om at blive soldat og strålende krigshelt (Billy). Det er således 
også de historiske subjektpositioner, offer og helt, som de store fortællinger om det 20. 
århundredes verdenskrige har reproduceret og recirkuleret som kollektive 
identifikationspunkter, der bliver afprøvet og relativeret i de to romaner.  

Rainer Leschke har beskrevet, hvordan krigsfortællingen ofte installerer krigen som et 
”Supersubjekt” eller ligefrem som ”das eigentliche Subjekt, das den Helden der Erzählungen 
nur Gelegenheit gibt zu erscheinen” (Leschke 2005, 317). I kampen om publikums 
opmærksomhed udkonkurrerer krigen ifølge Leschke de menneskelige subjekter og bliver 
selv den absolutte hovedperson. Kertész og Vonnegut forsøger imidlertid at synliggøre de 
menneskelige agenter ved at lade deres hovedpersoner og fortællingerne om dem udfordre 
krigens totaliserende tegn. Hvor Leschke mener, at krigen i de fleste krigsfortællinger på 
mytisk vis fremstår som altings fader, som en guddommelig første-bevæger og ”Letzt-
Ursach[e]” (ibid. 307), der reducerer mennesket til en simpel funktion, hvis eneste opgave er 
at deltage i kampen, indsætter den profane krigslitteratur mennesket som krigens 
udgangspunkt og sidste-årsag. Det gør den på tre måder: for det første ved at synliggøre 
kunstigheden i de krigsdiskurser, som det socialt imaginære typisk legitimerer som 
’naturlige’; for det andet ved at introducere stærkt egensindige hovedpersoner, hvis 
handlinger ikke er et restløst produkt af krigen, men som i lige så høj grad er indskrevet i 
andre historiske og geografiske rammer; og for det tredje ved at insistere vedholdende på 



 26 

konflikterne mellem de individuelle erfaringer og partikulære hændelser på den ene side og 
konsekvenserne af de fælles bevidsthedsprægninger, ”gemeinsame Bewusstseinsprägungen” 
(Koselleck 2003, 266), som Koselleck beskriver, på den anden side.  

Krige er både grundlæggelses- og ødelæggelseshandlinger og har derfor eksistentiel 
betydning for individer og fællesskaber. De er groft sagt ”the male’s way of giving birth” 
(Ramazani 2003, 26). Men som Anthony Burke har påpeget i en artikel om krigens 
ontologier, skygger denne betydningsmæssige tyngde for, at det altid er aktive og overlagte 
beslutninger, der fører til krig, og som bestemmer slagets gang, hvor nødvendig og 
uundgåelig krigen end tager sig ud set i retrospektiv. Burke peger på, at der eksisterer ”an 
overarching system of thinking and understanding that lays claim to our entire space of truth 
and existence” (Burke 2007, 23), hvori krig enten legitimeres som en eksistentiel eller som en 
rationel nødvendighed, men aldrig som udslag af reflekterede og ansvarlige politiske valg.  

 
Confined within such an epistemological and cultural universe, policymakers’ choices 
become necessities, their actions become inevitabilities, and humans suffer and die. [The] 
modern ontologies of war efface agency, causality and responsibility from decision making; 
the responsibility that comes with having choices and making decisions, with exercising 
power (ibid. 24).  

 
Det er Burkes ønske, at politikere og magthavere vil være sig deres ansvar mere bevidst og 
bekendt, når de træffer beslutninger om krig og fred, og ikke gemme sig bag 
nødvendighedens og uundgåelighedens mytologier – eller søgte historiske retfærdiggørelser. 
Principielt er der altid alternativer til den organiserede vold, både før og under en eventuel 
krig, ligesom der er alternative strategier for selve krigsførelsen. Det er Burkes pointe, ligesom 
det er den profane krigslitteraturs pointe. Kertész, Vonnegut og en række forfattere med dem 
synliggør nemlig i deres litteratur det forhold, at krige hverken er bibragt af guder, nationer, 
ideologier, værdier, og hvad man ellers kæmper for, men altid udkæmpes af og mellem 
mennesker: at krig altid er en art profan vold, uanset hvilke selvlegitimerende og 
mytologiserende diskurser, den smykker sig med. 
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