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I. På sporet af forfatteren 

Roman Svendborg? Min morfar, Hermann Schweppenhäuser, 
forærede mig ved en lejlighed en digtsamling af en forfatter, jeg 
endnu ikke var bekendt med. Det var der ikke i sig selv noget 
kuriøst ved – som ung, dansk Nordisk-studerende kunne jeg jo 
trods alt ikke være bekendt med samtlige tysksprogede digtere. 
Men måske var der alligevel et eller andet ved det navn, som 
syntes mig bekendt? Der var noget påfaldende betydningsladet 
over navnet: en litterær genre først (og navnet ‘Roman’ er jo 
desuden også vægtigt repræsenteret inden for litteratur-
forskningen ved bl.a. Jakobson og Ingarden) og dernæst en dansk 
by – endda dén danske by, som Brecht (en for øvrigt for 
Hermann Schweppenhäuser ikke uvæsentlig skikkelse) valgte som 
eksil. Jeg åbnede bogen og bemærkede, at den var tilegnet 
Adorno, “dem Lebenden”; Adorno, som mildest talt heller ikke 
kunne siges at være en for min morfar uvæsentlig skikkelse. 
Digtsamlingen hed Strophen nach Seurat, og dens forside prydedes 
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af et Seurat-maleri – også en interessant omstændighed, idet 
Georges Seurat netop ligeledes var blandt Hermann Schweppen-
häusers absolutte yndlingsmalere (indtil det sidste, på St. Hedwig-
plejehjemmet i Veitshöchheim ved Würzburg, hang Seurats Un 
Dimanche d’été à l’île de la Grande-Jatte på den mest prominente 
plads over sengen). Uvilkårligt meldte den tanke sig, at Svend-
borg måtte være en endog meget nær ven af min morfar – en ven 
jeg måske endda havde truffet? Med disse fintvævede tråde 
trukket mellem denne Svendborg og min morfar i baghovedet 
syntes det mig nu pludseligt som om, der ud over Roman 
Svendborg-navnets markante, nærmest usandsynlige semantik 
også på et rent klangligt niveau var noget velkendt på færde – en 
midterakse, jeg før havde mødt: -man Sve- hhv. -mann Schwe- – eller 
hvad?  
 Jeg har siden forsøgt at indhente yderligere informationer 
om digteren Roman Svendborg, bl.a. under anvendelse af 
moderne, digital informationssøgning, men det har vist sig mere 
end vanskeligt. Godt nok kaster en Google-søgning på navnet (sat 
i anførselstegn) 92 resultater af sig (d. 9/11 2015), men mens 
mange må karakteriseres som åbenlyse blindgyder, peger de 
øvrige i vidt forskellige, gådefulde retninger: Det første resultat 
fører til Krak, som henviser til en række boghandler i Svendborg 
og omegn. De rejser dertil, jeg således følte mig forpligtet til at 
begive mig ud på, har imidlertid vist sig ørkesløse – i mine 
minutiøse gennemgange af de pågældende bogsamlinger har jeg 
ikke fundet det mindste spor efter Roman Svendborg. Det næste 
Google-resultat fører til nogle gamle nyheder fra Svendborg Ugeavis 
om den danske forfatter Jesper Wung-Sung, som ganske vist 
stammer fra Marstal på Ærø, men som har gået på gymnasium i 
Svendborg, og som på daværende tidspunkt havde udgivet en 
ungdomsroman om en lokal tragedie; heller ikke denne historie 
har jeg kunnet aftvinge nogen relevans for mit forehavende. Et 
tredje resultat fører til en polsk hjemmeside, på hvilken en 
sætning lyder: “gg: 25940026, 25940026, roman, svendborg, 
wiek: 39 avatar (mini)”. Der ligger i disse koder med stor sand-
synlighed væsentlige informationer gemt, men det har endnu 
ikke været muligt for mig at dechifrere dem, skønt talrige 
matematikere og programmører har stået mig bi i arbejdet. Et 
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fjerde søgeresultat fører til Friedenauer Antiquariat i Berlin, som 
ligger inde med et brugt eksemplar af Strophen nach Seurat. Her er 
det værd at hæfte sig ved, at titlen i registranten efterfølges af 
formuleringen “Aus dem Französischen (?)”. Et spørgsmålstegn, 
som jeg ved et nyligt besøg i antikvariatet forgæves konfronterede 
indehaveren med – spørgsmålstegnet forblev et spørgsmålstegn. 
Udelukkes kan det altså ikke, at digtsamlingen oprindeligt er 
forfattet på fransk, og det kan således heller ikke udelukkes, at 
digterens modersmål har været netop dette sprog. Titlen Strophes 
après Seurat synes dog ikke at have indfundet sig i nogen form for 
offentlighed. Et femte resultatet (“Distanta harta rutiera Roman 
Svendborg|Calculator distanta ...”), som fører til en rumænsk 
hjemmeside, er desværre dysfunktionelt. Et sjette søgeresultat 
fører til et tilsyneladende srilankansk hotels gæstebog (dets 
internetadresse slutter med “.sk”), i hvilken Roman Svendborg d. 
5. august 2015 kl. 11:16:14 har efterladt et enigmatisk engelsk-
sproget fragment: “Thanks extremely practical. Will certainly 
share site with my buddies. post Published by: Roman (Svendborg)”. 
At Svendborg her har placeret sit efternavn i parentes ligner et 
oplagt tegn på, at han har været på venskabelig fod med 
hotelindehaverne og altså muligvis jævnligt har opholdt sig på 
denne grønne ø i Det Indiske Ocean. Et syvende resultatet med 
den tillokkende, teologisk farvede titel “Gottschau 1918-2013” 
leder i musikalsk retning: her nævnes digteren en passant i en 
vanskeligt forståelig, delvist dansksproget formulering: “Strygere i 
F, Händel, Düben, Roman Svendborg Kammermusikforening 
»Gottschau Fortegnelsen«”. Den udprægede musikalitet i Strophen 
nach Seurat, som det senere skal handle om, kan sandsynliggøre et 
sådant tilhørsforhold til musikkens verden, men det er ikke 
lykkedes at få dette spor endeligt bekræftet.   
 To søgeresultater, som jeg vil fremlægge i det følgende, frem-
står dog som særligt interessante i nærværende sammenhæng, 
idet den indledningsvis tematiserede gådefulde forbindelse – 
nære venskab? – mellem Roman Svendborg og Hermann 
Schweppenhäuser her igen lader sig ane. Det første resultat fører 
til en videnskabelig artikel om “Seume und Klopstock” fra 1975 
begået af litteraturvidenskabsmanden Heinz Härtl, i hvilken det 
hedder: “1966 hat Roman Svendborg in einer riesigen, 
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freirhythmischen Partizipialkonstruktion das arme Leben Seumes 
bedichtet und das Fazit gezogen: »… die geschundenen Toten / 
Und die geschundenen Lebenden / Müssen zusammenhalten / 
Gegen das Unrecht«.” Herpå følger henvisningen: “(In: Johann 
Gottfried Seume. Apokryphen. Mit einem Essay v. Hermann 
Schweppenhäuser, a. a. O., S. 175)” – igen er Hermann Schwep-
penhäuser altså, påfaldende nok, på indirekte vis involveret. Jeg 
har eftergået disse Härtl-citater og kan bekræfte deres indhold –
 og derfor konkludere: Svendborg og Schweppenhäuser har også 
delt en stor interesse for Seume.  
 Forbindelsen mellem de to bestyrkes i allerhøjeste grad også 
af det sidste søgeresultat, det her er værd at nævne: et link til 
Süddeutsche Zeitungs sektion for dødsannoncer. Her optræder 
Roman Svendborg som oversætter, nemlig af et prosastykke af 
forfatteren Iris Dubliner fra den nazareniske digterskole. 
Bemærkelsesværdigt er det nu, at det drejer sig om en døds-
annonce fra 2012 for Gisela Schweppenhäuser, Hermann 
Schweppenhäusers kone og min mormor (en annonce jeg i 
forvejen var bekendt med, da jeg selv optræder på den blandt de 
pårørende). Her synes Schweppenhäuser at gøre Svendborgs 
(oversatte) ord til sine egne, synes at sætte sig selv ind i det jeg, 
der optræder i citatet – og tale til sin afdøde kone herigennem: 
“Am Bette knieend der Entschlafende, umfassend ihr liebes 
Haupt, und küssend drückend auf ihr Antlitz”. Senest her står 
det klart, hvor væsentlig og afholdt en skikkelse Svendborg må 
have været for Schweppenhäuser.  
 Selv om disse digitale rekognosceringer således i denne 
henseende bar frugt, kastede de ikke yderligere lys over Roman 
Svendborgs liv og levned. Det har heller ikke en billedsøgning på 
Google kunnet råde bod på: en blå kjole hængende på en dør, en 
boksmadras, en legetøjsborg med tilhørende figurer, en ‘succes-
roman’ af Frid Ingulstad ved navn Eneboer samt en portrætbog 
om Store danskere, i hvilken – det har senere undersøgelser vist – 
Roman Svendborg ikke optræder; at han kunne være dansker, 
kan dog fortsat ikke udelukkes. Men: mangt og meget kan ikke 
udelukkes – meget lidt kan om denne digter vides med sikkerhed. 
 Nu tilbage til gaven fra min morfar, Strophen nach Seurat –
 hvilket værk har vi her at gøre med? Samlingens åbenlyse 
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kvaliteter til trods forekommer den, ligesom sin ophavsmand, at 
være et aldeles ubeskrevet blad i litteraturkritikken. Derfor føler 
jeg mig forpligtet til i det følgende selv at forsøge at give den et 
par ord med på vejen – og måske endda på den måde modvirke, 
at denne lige så hemmelighedsfulde som eminente digter hen-
synker i forglemmelse; et mindeskrift til Hermann Schweppen-
häuser, for hvem han har betydet så meget, og muligvis endda 
været en nær ven af, må være det rette sted hertil (jf. noten på 
første side). Skolet som jeg er i en grundlæggende anti-bio-
grafistisk nykritisk forskningstradition, bør de sparsomme, ja, fra-
værende biografiske oplysninger ikke udgøre noget stort problem: 
værket må tale for sig selv. Det kommer det i det følgende til at 
gøre over tre ind i hinanden gribende stationer: billede, sprog og 
musik.  

 
 

I I .  Billede 

Strophen nach Seurat, som er udgivet på Stuttgart-forlaget Edition 
Bay for (i skrivende stund) præcis 40 år siden – i 1976 – er en 
enkel og smuk bog: Større end digtsamlinger er flest (26,5 x 21 
cm), med garnhæftning, indbundet i hårdt, ufarvet pap med 
forfatternavn og titel i sorte versaler uden seriffer øverst på for-
siden og med en varierende Seurat-reproduktion påklæbet neden-
for. Når bogen åbnes, viser det sig, at kun et lille område af 
opslagenes store, hvide rum er belagt med ord: kun højresiden og 
kun fra under midten og knap 8 cm ned – på nær ét digt, det 
sidste (som i det hele taget skiller sig ud – mere herom senere). 
Nederst på disse højresider er intet sidetal at finde, samlingen er 
upagineret; til gengæld står her et enkelt ord eller to: 
henvisninger til de Seurat-billeder, som “[d]ie Strophen haben 
Bezug auf” – har “forbindelse til” – som formuleringen lyder i en 
afsluttende note. Det er imidlertid ikke billedernes fulde titler, 
der anføres her, kun stederne, ofte egenavnene: Courbevoir, 
Asnières, etc. eller i to tilfælde blot ‘Poseuse’ frem for de på-
gældende billeders længere titler. Her står de så, stroferne, i enkle 
grotesktyper, og ser eksempelvis således ud:  
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“[F]lirrt ein Bild herauf”: Digtet tematiserer eksplicit begrebet 
billede, som ikke overraskende er af central betydning for værket. 
Hvert digt kan siges at rumme fire billeder i sig: 1. Det faktisk 
synlige skriftbillede, som øjet møder i sine bevægelser over arket, 
og som kan betragtes ovenfor – og til hvis udseende såvel 
ordmateriale, tegnsætning, typografi og opsætning bidrager. 2. 
De mentale billeder, som digtene, bl.a. gennem billedsproget, 
fremmaner i læserens bevidsthed, og som naturligvis i nogen grad 
vil variere fra læser til læser; i ovenstående tilfælde bl.a., blå blade, 
lig og tang. 3. De Seurat-billeder, digtene er skrevet med 
“forbindelse til” (og som læseren evt. kan se for sit indre blik – og 
hvis ikke: som læseren evt. vælger at konsultere en reproduktion 
af); i ovenstående tilfælde en ung, nøgen kvinde stående med 
hænderne foldet foran sit køn. 4. Det sidste billedniveau kan 
identificeres i dén (ofte parisiske) virkelighed, Seurats billeder har 
“forbindelse til”; i ovenstående tilfælde altså den kvinde, Seurat 
har portrætteret (som det ikke umiddelbart lader sig gøre at se, 
men som man måske kan se for sig). Disse fire billedlag kan 
læseren således glide op og ned igennem på varierende måder, 
men ofte vil opmærksomheden naturligt samle sig om det andet 
og tredje niveau og forholdet herimellem: forholdet mellem 
digtenes forestillingsindhold og Seurats værker. Dette forhold er 
nemlig af yderst spændende beskaffenhed, i bogstavelig forstand: 
der består en spænding mellem Svendborg- og Seurat-billederne. 
Før dette forhold skal granskes yderligere, er det imidlertid værd 
at dvæle ved det første lag et øjeblik. 
 Seurat var som bekendt pointillist og lod figurerne i broder-
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parten af sine malerier, eksempelvis den ovenstående poseuse, 
træde frem ved at sætte punkt ved siden af punkt; først idet 
billederne betragtes fra en vis afstand, føjer de adskilte punkter 
sig i betragterens bevidsthed sammen i helheder – som store, 
synlige atomer i stadigt nye konstellationer. På spørgsmålet om 
hvordan Svendborgs strofer har “forbindelse til” disse point-
illistisk malede billeder, kan et første svar lyde, at også digtene 
kan karakteriseres som pointillistiske: bogstavernes adskilte 
punkter føjer sig sammen i større gestalter, i ord, som igen føjer 
sig sammen dels i sætninger, dels i vers og strofer og i bog-
kompositionens overordnede helhed. Det gør bogstaver 
naturligvis ofte i digte, men denne omstændighed træder 
tydeligere frem hos Svendborg: dels fordi digtene er sat med en 
overgennemsnitlig stor afstand bogstaverne imellem (let spati-
ering), så det enkelte bogstavs grafiske figur står mere distinkt 
frem, dels fordi digtene ingen tegnsætning rummer: komma, 
punktum, semikolon, kolon og tankestreg er erstattet med: 
ingenting, luft, hul. I kraft af denne ualmindelige – underlig-
gørende – ‘hullethed’ accentueres skriftbilledets rumlighed, 
distributionen af tryksværte over papirets todimensionelle flade – 
digtets billedlighed: sorte punkter på hvid baggrund. Dermed for-
anlediges læseren til også at være beskuer: til at kippe mellem læse-
modus og se-modus. 
 Så vidt teksternes grafiske niveau; også på et syntaktisk 
niveau kan digtene imidlertid siges at rumme træk, der kan 
karakteriseres som ‘pointillistiske’: Den komplekst slyngede 
syntaks’ talrige indskudte sætninger samt den udprægede anvend-
else af hårde, sætningsoverskærende enjambementer forlener 
læsningen med en springende, ikke-kontinuerlig fornemmelse; 
sprogets strøm brydes igen og igen. Også den tidligere nævnte fra-
værende tegnsætning forstærker denne ‘punktualitet’. Og andre 
pointillistiske kendetegn kan genfindes i Strophen nach Seurat: 
opbygningens geometriske strenghed, den gennemarbejdede og -
tænkte komposition. Spørgsmålet er nu, om der også består en 
sådan overensstemmelse mellem digtenes billeddannelse og 
Seurats billeder? Det er tid til at se nærmere på det tidligere 
nævnte andet og tredje billedniveau – og det spændingsfyldte 
forhold herimellem.  
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I I I .  Sprog 

Ekfrase (græsk ἔκ-φρασις: ‘beskrivelse’) kaldes som bekendt 
billedbeskrivende digte i litteraturvidenskaben. Som navnet an-
tyder, var denne genre oprindeligt mimetisk i sit væsen: en 
ekfrase skulle med størst mulig præcision gengive det visuelle 
kunstværk, den befattede sig med. Med modernismen udvidedes 
ekfrasens spillerum, og forholdet mellem digtet og dets genstand 
kunne antage friere, mere åbne og komplekse former. Hvilken 
type ekfrase repræsenterer Roman Svendborgs? Bogens titel, 
Strophen nach Seurat, samt den tidligere nævnte formulering 
bagerst i bogen – “[d]ie Strophen haben Bezug auf die Werke …” – 
lader formode, at ambitionen næppe kan karakteriseres som 
udelukkende mimetisk. Snarere kan digtene siges at tage afsæt i 
billederne – Svendborg fortsætter billederne i en raffineret inter-
medial gestus; herfra bevæger nogle sig ganske langt væk fra det 
seuratske udgangspunkt, mens andre bevarer en større nærhed. 
Hovedparten opererer i udpræget grad med en såkaldt semantisk 
ekspansion: billedernes motiver udvides eller forvandles eller begge 
dele, og der refereres i digtene til elementer, som ikke – 
umiddelbart – forefindes hos Seurat. 
 Et eksempel på en sådan semantisk ekspanderende ekfrase 
kunne være det digt, der har “forbindelse til” “Une Baignade, 
Asnière”-maleriet (samlingens andet digt): “Sie sitzen noch vom 
Sommer    längst fiel Frost / und Luft die sie umschwamm glast 
sie jetzt ein”, begynder det. Imidlertid er der umiddelbart ingen 
frost at finde på billedet, tværtimod: figurerne flod- og solbader i 
det tilsyneladende dejlige sommervejr. Som adverbierne “noch”, 
“längst” og “jetzt” antyder, føjer Svendborg imidlertid en tidslig 
dimension til maleriet: Han lader året gå sin gang, lader sommer 
blive til vinter, og lader Seurats figurer fryse fast i deres sommer-
positurer – i digtets nu er de de urokkelige, fossilerede, “Statuen 
von Eis / im Block des blauen Gletschers”: maleriet. Betragter 
man nu “Une Baignade, Asniére”-billedet igen, med Svendborg-
blikket in mente, synes der faktisk at være noget forfrossent og 
koldt over maleriet – de hvide og blå (‘einglasende’) ‘hinder’ om-
kring drengenes kroppe, og også luften og flodvandet kan virke 
køligt. Med betoningen af maleriets frossethed og figurernes ube-
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vægelighed (som Seurats stærke stiliseringer kan siges at anspore 
til – senere i digtet beskrives deres kroppe som gjort af porcelæn), 
trækker Svendborg netop et af ekfrasegenrens grundproblemer 
frem i lyset: forholdet mellem det temporalt fikserede billede og 
det i tiden strømmende sprog (et forhold, som bl.a. er præget af 
Lessings berømte sondringer i Laokoon).  
 “Sie stehen schreiend”, hedder det senere i digtet – men 
ingen synes umiddelbart at skrige her ved Seinebreden i Paris, alt 
ånder fred og idyl; det er sågar ikke engang muligt at se figurernes 
munde. Men måske netop derfor er det muligt for Svendborg at 
forestille sig skriget – drengen i vandet til højre kan have samlet 
hænderne om munden ikke for at drikke, men for at skrige? 
Malerier er som bekendt lydløse, men her føjes en lydlig dimen-
sion til: som Rilkes Apollon-torso får maleriets figurer mæle i 
digtet – og skriger. Måske skriger de af smerte, af smerte over at 
fryse ihjel?  
 Disse to aspekter af den ukonventionelle udlægning af (eller 
fantasier over) “Une Baignade, Asnière” har det tilfælles, at de 
begge kan siges at være negative eller pessimistiske: de proble-
matiserer idyllen og lægger en uhyggelig grundakkord under 
maleriet. Dette har de to imidlertid ikke kun tilfælles med 
hinanden – tværtimod er det negativt fortolkende blik et helt 
centralt træk ved Strophen nach Seurat som værk. Meget ofte er 
dette blik knyttet til det sårede, til det kropsligt beskadigede – 
selv en idyllisk havneby kan, som i digtet med “forbindelse til” 
maleriet “Le Pont et les quais à Port-en-Bessin” (samlingens 
tiende digt), antage karakter af en blødende og arret torso. Flere 
steder melder krigs- og koncentrationslejrassociationer sig uund-
gåeligt: “Es ist / kein Schritt mehr der nicht über Gräber geht”, 
hedder det eksempelvis i afslutningsdigtet “Memoriale”.  
 Et andet eksempel på det dystert-makabert fortolkende blik 
statueres af det digt, som har “forbindelse til” maleriet “Poseuse 
debout, de face” (“Poseuse [I]”, det fjerde digt), og som er gen-
givet ovenfor. Hos Svendborg er den unge kvindes omgivelser – 
som på maleriet umiddelbart synes at være et interiør: et rum 
med vægge og vinduer samt et tæppe, hvorpå kvinden står –
 opfattet på en helt anderledes maritim og i bogstaveligste for-
stand naturlig måde: her er hun en badende blandt blå blade. 



 
 

 

D I G T E R E N  R O M A N  S V E N D B O R G  

10 
 

Men ikke nok med det: hos Svendborg er den unge kvinde død, 
et lig – atter den dystre udlægning. Tilsvarende den rygvendte 
kvinde på det maleri, digtet “Poseuse [II]” tager afsæt i; det 
slutter: “Verwest vergessner Leib”. Fra flere af digtene står faner 
af feber og forrådnelse; affald og blod, gift og død vælder ud fra 
Seurat-billeder, hvis motiver umiddelbart syntes så fredsommelige 
og, ja, livlige (evt. med et strejf af vemod). Emblematisk for den 
dystre stemning i digtene fremstår de hyppigt forekommende, 
ensartede ord ‘bleich’ og ‘Blei’: “der Flußarm    bleiern”, 
“bleiweiß bleicher Mohn”, “die bleiche Form”, “auf bleichen 
Molen”, “bleiche Tinten”, “ein Bleiguß    bleich”, “gesottnem 
Blei”, “Bleinacht” osv. Med sidstnævnte bringes et tredje nøgle-
ord i spil: natten falder på mod samlingens afslutning og optræder 
i alle de sidste fem ekfraser. Natten er også livets nat: “Und wie / 
der Sterbende ins Dämmern sickert rinnt / in ihn die Nacht die 
ihn mit Todblau füllt”, som det hedder i det femtende digt, 
“Gravelines [III]”. Men også dagen kan være knyttet til døden: “… 
dem Tag der    wie ein Auge bricht    anbrach”, med en 
formulering fra “Memoriale”, i hvilket dødstemaet kulminerer – 
digtet tegner et næsten uudholdeligt dystert billede af “die tote 
Stadt”. Et billede, som ikke har noget andet billede som afsæt; 
mere herom til sidst. 
 Tilbage i “Poseuse [I]” er det desuden interessant at hæfte 
sig ved den omstændighed, at digterjeget – som i første strofes 
sidste vers ekspliciterer sin subjektivitet: “fang ichs [das Bild] auf” 
– ikke lægger sig fast på, hvorledes billedelementerne må op-
fanges: det stiller apostrofisk den unge kvinde hele fire spørgsmål 
i anden strofe. Både apostrofen og spørgsmålet er typisk 
ekfrastiske figurer: apostrofen som trope er med sin tiltale i stand 
til at etablere oplevelsen af et lyrisk nærvær i kommunikations-
situationen, men da den tiltalte i indeværende tilfælde som 
nævnt ikke er i live, peger apostrofen her samtidig metapoetisk 
på sin egen umulighed, på sin egenskab af sprogligt konstrukt. 
Spørgsmålet, som ofte ledsager apostrofen, kan så tvivl om bil-
ledets tegn og kondenseres her i ordet ‘oder’: potentielle tyd-
ninger udstikkes som muligheder, men tegnene forbliver åbne – 
der falder intet svar på spørgsmålene, kun tvivlen står tilbage.  
 Tidligere anførtes såvel den fraværende tegnsætning som de 
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talrige stærke enjambementer som greb, der bidrager til digtenes 
‘pointillistiske’ præg. Begge dele bærer samtidig også vidnesbyrd 
om et yderst vanskeliggjort sprog; et sprog som yder sprogkunst-
nerisk modstand mod normalkommunikationen. Allerede i sam-
lingens åbningsstrofe spændes verslinjens grafiske og metriske 
enhed hårdt ud mod det syntaktiske forløb: “Lichtflut vor Schlot 
und Masten    blau gestockt / Im Strombett die entwesten 
Wässer    Weiß- / und Grünes …”. Også i det tidligere citerede 
“Poseuse [I]”-digt brydes vers og sætning heftigt, og disse struktur-
elle brydninger er repræsentative for Strophen nach Seurat som 
helhed: som læser er man til stadighed udspændt mellem vers og 
sætning, mellem sansning og intelligibilitet, mellem skønhed og 
grusomhed, mellem Seurat og Svendborg, mellem billede og 
musik – og om sidstnævnte skal det handle i det følgende. Er 
digtene på de syntaktisk-semantiske og billedlige niveauer 
sprængte og vanskelige, gør det modsatte sig gældende på det 
sprogmusikalske niveau: stroferne falder som skønne, svulmende 
sprogakkorder i bølgende, rolige rytmer.   
 
 

VI.  Musik 

Det kan være svært at læse et Svendborg-digt indenad: Digtene 
udfolder hele det tyske sprogs klanglige register; de spiller lystigt-
lyrisk på sprogets store orgel, fråser i sprog. En sådan klanglig 
sanselighed kan anspore læseren til at forvandle skriftens tavse 
lydpotentiale til klingende lydbølger i luften. For få år siden 
havde jeg således fornøjelsen af at opleve Hermann Schweppen-
häuser fremføre Roman Svendborgs ordmusik – med største be-
gejstring og indlevelse. Det må her fastslås, at han var en endog 
særdeles kongenial fortolker af værket, ja, han syntes næsten at 
være så fortrolig med det, at han selv kunne have forfattet det! 
(Jeg vil på dette sted nævne, at jeg flere gange medbragte 
professionelt optageudstyr til mine bedsteforældres hjem i 
Deutsch Evern mhp. at fastholde en sådan Schweppenhäuser-
recitation i en mindre skrøbelig og luftig form end min erind-
rings, men det lykkedes mig af forskellige grunde aldrig at lave en 
optagelse. Det begræder jeg bitterligt i dag, ikke mindst fordi det 
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utvivlsomt ville have vakt den største glæde hos Svendborg selv i 
dag – i kraft af det tidligere citerede engelsksprogede fragments 
datering må det antages, at han fortsat er i live – at høre en så 
kompetent fortolker af hans kunst folde sig ud.)  
 Af hvilke byggesten er nu denne Svendborgs gennem-
musikalske ordarkitektur opført? De musikalske – rytmiske og 
klanglige – kvaliteter sætter sig igennem allerede på bogens 
forside: Roman Svendborg: Strophen nach Seurat, lyder det tro-
kæisk, alliterativt og assonantisk. Bag forsiden består digtene af to 
(samt “Memoriale”’s fem) både kryds-, par-, og ikke-rimede 
strofer; alle vers skrider som nævnt frem i jambisk pentameter – 
på samme måde som hos en anden og mindre underbelyst 
ekfrasedigter: John Keats i “Ode on a Grecian Urn” (1820). 
Foruden disse gennemgående mønstre er Svendborg-samlingen 
gennemvævet af allehånde forskelligartede lydlige forbindelser, 
som lader sproget træde frem som et sansbart, opakt materi-
ale; undertiden synes disse klangvæv så tætte, at ordenes refe-
rentielle indhold knapt lader sig ane bag dem. Nedenfor er de 
første strofers sprogmusik forsøgt anskueliggjort i det visuelle 
register vha. (især) tilsvarende farvekorrespondancer (en frem-
gangsmåde, som ikke mindst forekommer nærliggende pga. de 
også i digtets semantik funklende farver; digtet har “forbindelse 
til” maleriet “Le Pont de Courbevoie”):  

     
Lichtflut vor Schlot und Masten    blau gestockt 
Im Strombett die entwesten Wässer    Weiß- 
und Grünes von Gewölken ausgeflockt 
und an die Stufen wirbelnd vor den Kais 
 
in keinem Schneesturm wirbelnd    keinem Wind 
O Rieseln    über Mittag aufgerührt 
von jäher Sprengung    Da wo Linien sind 
löscht sie Gewimmel aus das irisiert 

 
Det blev netop påstået, at versene er jambiske – det er også til-
fældet i disse strofer, men bogens allerførste ord, “Lichtflut”, 
lader sig med sin prosodiske trykfordeling (en trokæ) umuligt 
tvinge ind i denne gangart. Anslaget er altså modvilligt, gør mod-
stand, og gør dermed også opmærksom på sig selv (virkningen er 
den samme, hvis ordet, sammen med de følgende to ord, skan-
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deres som en korjambe). På denne måde tilflyder der “Lichtflut” 
en særlig vægt, hvilket i allerhøjeste grad er meningsfuldt: netop 
lyset og det flydende er helt centrale elementer i værkets kosmos 
– ligesom de er det for Seurat. Lyset spiller “in verfärbten Spek-
tren” og stiger op som “Lichtqualm”. Det vibrerer, flimrer, glim-
ter und hvirvler, mens vand i alle afskygninger – søer, strømme, 
skyller, flodsenge og -arme, glødebække, afløb, have og feberhave 
– flyder gennem stroferne. Det bølger væk, svømmer omkring, 
smelter, risler, rinder, flyder sammen, vander, synker, siver og 
spuler overalt i digtene. Men al lys og vand løber utvunget gen-
nem samme metriske skema: Fra efter “Lichtflut” og frem til 
bogens sidste ord falder versene metrisk regelmæssigt strofe efter 
strofe – som en rytmeflod, der strømmer gennem hele værket og 
river læseren med sig i denne bevægelse.  
 Således står digtene uafbrudt og vibrerer mellem intellekt, 
øje og øre – vibrerer som Seurat-billedernes punkter vibrerer på 
lærredet. Betragtet under en synæstetisk vinkel kan Svendborg-
digtene også synes, sprogligt, at stråle i ublandede seuratske farver 
– kan, med ordene fra “Courbevoie”-digtet, synes at etablere et 
lyrisk “Gewimmel das irisiert”. Blot stråler motiverne helt ander-
ledes mørkt og morbidt i Strophen nach Seurat end hos Seurat selv: 
Billederne er af en anden bevidsthed, et andet sted i verden, 
blevet forlænget ind i en anden tid – en tid ikke længe efter 2. 
Verdenskrig, og her har nye betydninger ladet sig udvinde af dem. 
Og: nye sanseindtryk. Én type sansning, som gennem Strophen 
nach Seurat indtager en stadigt mere fremtrædende rolle, er 
endnu ikke blevet nævnt: lugtesansen, den traditionelt nederste i 
sansehierarkiet. “Fässer stinken”, og både “Dünste von gesottnem 
Blei” og “Dünste […] schwer von Nacht” rejser sig sanseligt fra 
bogens sider – og vikles sammen med andre sanseindtryk, fx i 
“Gestock von Licht / und Dunst”. Med digtenes lugte er vi nået 
til et område i ekfrasedigtningen, som altid følger den som en 
skygge: det usynlige. 
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V.  Intet billede – og et billede 

Det sidste digt i Strophen nach Seurat rummer ingen “Strophen 
nach Seurat”: “Memoriale”, som med sine fem strofer er mere 
end dobbelt så langt som de øvrige digte, skiller sig således i 
endnu højere grad ud derved, at det ikke har “forbindelse til” 
noget Seurat-billede. Et Seurat-billede med disse motiver ville 
være utænkeligt, men det ville sågar også være vanskeligt at fore-
stille sig, at noget værk af Seurat blot ville kunne danne afsæt for 
dette digts rædsler: “kein Atem der vom Aushauch nicht sich 
füllt”. På den måde karakteriserer “Memoriale” sig selv med 
bogens sidste ord: det er et “Abdruck bilderlosen Bilds”.  
 Til slut ligger det mig på sinde at nævne, at den lyriske 
digtning altid har indtaget en helt central plads i dette barne-
barns forhold til dets bedstefar: Foruden Svendborg-samlingen 
forærede Hermann Schweppenhäuser mig flere store, samlede 
udgaver af kanoniske digtere – til dit bibliotek for tysk lyrik, som 
han plejede at sige. Han havde også selv et yderst personligt 
forhold til digtningen, ja, det foresvæver mig sågar, at han på et 
tidspunkt nævnte, at han også selv har gjort forsøg i den retning. 
Desværre var han dog af den opfattelse, at et virke som digter 
ikke lod sig forene med professorgerningen; han ville med al 
sandsynlighed ellers kunne have bragt det vidt! I det mindste må 
det aforistiske forfatterskab siges at bære vidnesbyrd om hans 
ubetvivlelige poetiske åre. Jeg husker et fotografi, han viste mig 
engang: en ung mand med mørkt, tilbagestrøget hår sidder på en 
bænk i skoven med sin notesbog i skødet og ser tankefuldt ud i 
luften: det er digteren Hermann Schweppenhäuser. 
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