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Indledning: Krig, kamp og krop
I. Jünger og Sebald
Denne afhandling omhandler litterære krigsfremstillinger. Moderne krig bliver i
fortællende prosa skildret gennem en række konventionelle topoi, tankefigurer og
narrative skabeloner, som i litteraturen efter Anden Verdenskrig er under
ombrydning. Formålet med projektet og afhandlingen er at beskrive karakteren og
betydningen af denne ombrydning.
Mit genstandsfelt omfatter europæisk krigslitteratur inklusive amerikansk
litteratur om krigshandlinger i Europa. Hovedvægten ligger på den tysksprogede
litteratur fra det 20. og 21. århundrede om de to verdenskrige, da der her er en rig
og flittigt problematiseret tradition for at skildre krigshandlinger og deres
betydning for individer og fællesskaber, samtidig med at den tyske litteratur er i
stadig dialog med traditioner fra andre sprogområder og derfor et godt
udgangspunkt for komparative studier.
Afhandlingen udpeger og analyserer nærmere bestemt to hovedspor i det,
jeg med et inklusivt begreb kalder moderne litterære krigsfremstillinger.1 De to
traditioner udmønter sig i henholdsvis en kamporienteret og en kropsorienteret
poetik, der begge kan iagttages som spredte indslag og gennemgående tendenser i
en lang række litterære og ikke kun tysksprogede værker.
Særligt to værker skiller sig i mine øjne ud som de mest gennemførte
eksempler

på

henholdsvis

kamp‐

og

kropsorienteret

krigslitteratur:

In

Stahlgewittern (1920) af Ernst Jünger og Austerlitz (2001) af W.G. Sebald. Selvom
projektet altså er bredt anlagt, er afhandlingen bygget op om to udfoldede
læsninger af disse eksemplariske beretninger, der begge handler om mænd, hvis
liv er præget af en verden i krig, men som derudover ikke har meget til fælles.
Undervejs inddrager jeg analyser af andre værker, der indskriver sig i de to

1 Jeg

taler om moderne litteratur og ikke specifikt om modernisme, da især Jüngers værk har en
række ikke‐modernistiske træk, som jeg skal komme ind på i min analyse i kapitel 1. Som litterær
reaktion på forhold i den moderne verden er Jüngers værk dog, akkurat som Sebalds, modernistisk,
men både Sebald og Jünger er også blevet læst som postmodernister (Wrobel 1997; Gfrereis, 201).
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traditioner, dog mest den kropsorienterede, men Jünger og Sebald vil være i fokus,
da deres respektive værker læst under ét perspektiv viser den markante
forskydning, der er sket i moderne litteraturs måde at fremstille krig på.
Ernst Jünger (1895‐1998) og Winfried Georg Sebald (1944‐2001) skrev fra
hver sin ende af det 20. århundrede. Ganske vist gjorde Jünger det meste af seklet
med og blev en meget gammel mand på næsten 103 år, men sit litterære ry
grundlagde han allerede under Første Verdenskrig. Her førte han omhyggeligt
dagbog over store og små tanker og gøremål og havde dermed et omfattende
skriftligt grundlag for kort efter krigsnederlaget at forfatte den episodiske
helteberetning om en stormtropsførers liv i Vestfrontens skyttegrave fra 1915‐18,
som han i 1920 udgav på eget forlag under titlen In Stahlgewittern; ’den mest
fortrinlige krigsbog, jeg nogensinde har læst’, som André Gide skal have noteret i
sin dagbog den 1. december 1942. (Kiesel, 209)
Sebald, derimod, var ikke den store kriger. Han grundlagde sit litterære ry i
1990’erne og satte et drabeligt punktum i 2001, først med romanen Austerlitz, og
dernæst ved sin død sidst på året i forbindelse med en bilulykke. For Sebald var
det Anden Verdenskrig, hvis skygger hvilede på forfatterskabet, for selvom han
ikke var gammel nok til at have oplevet krigens forløb, var hans litterære projekt
grundlagt på en fornemmelse af at nedstamme fra krigen i form af dens
fortællinger og billeder, som han selv fortæller i sidste del af det poetologiske
essay Luftkrieg und Literatur (1999), og som man kan forvisse sig om i alle hans
litterære værker.
Man finder næppe mere forskellige skildringer af moderne krig end In
Stahlgewittern og Austerlitz. Det er forventeligt, for så vidt at de to verdenskrige,
forfatternes personlige erfaringer med dem og de tider, de skrev ind i, var vidt
forskellige, måske endda usammenlignelige. Jünger havde været udsat for
’ståluvejrene’, det havde Sebald ikke. Og dog hører de to værker sammen. Jünger
og Sebald præsenterer os nemlig for komplementære aspekter af den samme
intime relation, der bliver så vigtig i krigstid: forholdet mellem individets krop og
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kollektivets behov. I krigstid kalder eller tvinger kollektivet kroppe i kamp, som vi
hører hos Jünger, men samtidig efterlader kampen ødelagte og smertende kroppe,
der døde eller levende må finde sig til rette i en verden efter krigen, som vi hører
hos Sebald.
Det er groft sagt, hvad henholdsvis In Stahlgewittern og Austerlitz handler
om: Krigstid, ud af kroppen, ind i kamptummelen. Efterkrigstid, ud af
kamptummelen, ind i kroppen. Men det er også, hvad moderne krigslitteratur
handler om: den komplementære spænding mellem på den ene side den ekstatiske
kamp og den armerede krop og på den anden side den sårbare krop og den
profanerede kamp. Der er altså også ’krop’ i den kamporienterede og ’kamp’ i den
kropsorienterede krigsprosa. Forskellen ligger i emfasen eller orienteringen:
Enten har krigshandlingerne sit tyngdepunkt i kampens hede, som kræver at
deltagerne er villige til at sætte deres krop på spil, at gå ud af kroppen, eller også
lokaliseres krigen i kroppen, hvad der dog kræver, at man har trukket sig ud af
kamptummelen eller gjort kampens ekstase til et distanceret litterært motiv frem
for at anlægge det som krigsfortællingens naturlige perspektiv.
Det er nu min påstand, at kampen som entusiastisk ud af kroppen‐
oplevelse, som en ekstatisk sammensmeltning af den individuelle og kollektive
vilje i udførelsen af en fælles mission, fortsat er krigens dominerende emblem i
den moderne kulturelle erindring.2 Fremstillingen af kroppen som en blottet
størrelse, der er eksponeret for krigens vold, fungerer som et sideløbende
korrektiv til den bevingede kamp, men bliver hovedsageligt præsenteret som et
ærgerligt og besværligt efterspil til dét, det hele handler om: krigens naturlige og
sande ansigt. “Fighting is as natural as breathing” (Dear, xv), som udgiverne af The
Oxford Companion to World War II slår fast i indledningen til et oversigtsværk over

2 Jeg

forstår ’kulturel erindring’ som det aspekt af den kollektive erindring, der i modsætning til den
kommunikative erindring er medieret gennem tekster og andre artefakter og altså foreligger i
lokaliserbare former, der i et aktualiserende perspektiv refererer til sociokulturelle forhold i
fortiden (Assmann 2008).

7

den krig, hvis slutprodukt i form af atombomben har gjort kampmetaforen yderst
prekær som universalbetegnelse for krigens egentlige element.
Selv den såkaldte antikrigslitteratur er centreret om kampen som den
definitoriske markør for krigens virkelighed. Her er det ganske vist ikke kampens
forløsende potentiale som hos Jünger, men dens ødelæggende betydning for
menneskets fysiske og mentale helbred, der står tilbage som værkets politiske
udsagn. Men formelt er det også den rystende og abnorme kamphandling, der
sætter rammerne for den pacifistiske, akkurat som den gør i den krigsbegejstrede
eller bellicistiske litteratur. Faktisk har Jüngers værk stået model for den
’pacifistiske krigslitteraturs matrice’, Erich Maria Remarques Im Westen nichts
Neues (1928/29), både hvad angår episodeopbygning, motivstrukturer og
billedsprog (Kunicki 1999).3 Derfor vil jeg fokusere på In Stahlgewittern som den
eksemplariske kamporienterede krigsskildring, uanset at dens udtalte holdning til
krig altså er vidt forskellig fra mange andre litterære krigsfremstillinger, der også
har kampen som omdrejningspunkt, men vurderer dens betydning anderledes
negativt.
Når Sebald og den kropsorienterede krigslitteratur fylder mest i
afhandlingen, er det imidlertid fordi litteraturen i anden halvdel af det 20.
århundrede i højere grad end i mellemkrigstiden har sat kampen og det
dramatiske slagscenarium i citationstegn og fokuseret på den menneskelige krops
eksponering for krigens begivenheder som en faktor, der også hører til i den

3 Det

er Thomas Schneider, der i sin editionsfilologiske analyser har betegnet Remarques roman
som den pacifistiske krigslitteraturs matrice (Schneider 2004, 9f). Schneider har andetsteds
beskrevet lighederne mellem den pacifistiske og bellicistiske krigslitteratur og påvist, at
antikrigslitteraturen på paradoksal vis baserer sig på et militaristisk princip: ”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). Remarque opfattede i øvrigt In Stahlgewittern som et
værk, der øvede en pacifistisk indflydelse på sin læser. Det fremgår af en anmeldelse fra 1926 af
Jüngers beretning, hvori han også udtrykker beundring for Jüngers talenter for beskrivelse: ”Was
Jünger betrifft, so ist er der geborene Soldat, ein glänzender Söldnertyp, außerdem besitzt er ein
bemerkenswertes Talent zur Beschreibung. Ich finde übrigens, dass seine Bücher noch stärkeren
pazifistischen Einfluss ausüben, als alle anderen“ (Remarque, cit. Kunicki 292).
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kulturelle erindring om krig. I stedet for at blive henvist til sorgfulde reservater
som den såkaldte Holocaustlitteratur forsøger Sebald og flere forfattere med ham
at lade den ikke‐armerede og sårbare, men stadig levende og handlende krop
indgå som en central del af forestillingskomplekset ’krig’. Samtidig åbner
kropsorienteringen for, at litteraturen etablerer sammenhænge mellem krigstid og
fredstid, front og hjemstavn. Der er altså tale om et forsøg på at komme hinsides
den mytologisering og reservattænkning, der ofte præger historiografiens og
litteraturhistoriografiens fremstilling af, hvad krig er, men ikke i lige så høj grad
litteraturen, der i mange tilfælde efterlader indtrykket af krig som et delvist
parasitært, delvist fuldt integreret fænomen i den moderne verden frem for et
selvberoende eller ligefrem helligt fænomen, som hørte det til i eventyrernes
verden.
Spændingen mellem krig, kamp og krop trækker dybe spor gennem
litteraturhistorien. Det følgende afsnit II i denne indledning er en kort skitse over
krigens litteraturhistorie, hvor jeg udpeger sporenes art og vigtigste ophavsmænd
og ‐kvinder frem til det 20. århundrede, som jeg i afsnit III giver en selvstændig
behandling, da det er denne historiske sammenhæng, mine analyseafsnit skal
læses i. I afsnit II og III trækker jeg kraftige veksler på den forskningsmæssige
tradition for krigslitteraturstudier, som min afhandling er inspireret af og skrevet
som et bidrag til, og som jeg i afsnit IV præsenterer særskilt, inden jeg runder
indledningskapitlet af med i afsnit V at fremlægge afhandlingens vigtigste
metodiske og teoretiske præmisser.
I den efterfølgende første del kaster jeg mig ind i Første Verdenskrigs
kamptummel sammen med Ernst Jünger og undersøger i kapitel 1, hvordan han
konstruerer

den

hærdende

myte

om

krigserfaringen

og

det

hellige

krigerfællesskab. I kapitel 2 ser jeg på, hvordan han konstruerer krigens tid og rum
som en slags eventyrlige undtagelsesenheder, som den afgørende kamp kan
udfolde sig frit indenfor, men som også har kropslige ’sprækker’, der vidner om
Jüngers problemer med at oversætte den ekstatiske krigserfaring til en ekstatisk
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krigsfortælling. Dermed undersøger jeg Jüngers værk fra tre forskellige
perspektiver, nemlig krigens socialitet, historicitet og spatialitet; dens fællesskab,
tid og rum. Denne ’trialektik’ er afledt af Edward W. Sojas begreb om ”the
trialectics of being” (Soja, 15), som han har lanceret i Thirdspace (1989).4 Sojas
insisteren på, at menneskelige livsformer bedst kan forstås ud fra en kombination
af sociale, historiske og geografiske perspektiver, har jeg også i anden del
overtaget som et strukturerende princip for mine nærlæsninger ud fra den
betragtning, at krigskomplekset i den kamporienterede litteratur sætter rammen
for en bestemt livsform, som de kropsorienterede værker indirekte rebellerer mod
ved at fremstille fællesskaber, tidsligheder og rumligheder, der er inkompatible
med krigens fællesskab, tid og rum.
Anden del rummer derfor tre analyser af Sebalds Austerlitz, der
understøttes af to analytiske ekskurser om værker, der i særlig grad profanerer
henholdsvis den krigeriske tidslighed og rumlighed. I kapitel 3 præsenterer jeg i en
indledende analyse betydningen af ’krigens æstetiske genfærd’ og den særlige
krigsrelaterede socialitet eller mangel på samme, der dermed opstår i Sebalds
værk generelt og i Austerlitz specifikt, ligesom jeg udlægger Sebalds egen poetik
for litterær krigsfremstilling og receptionens fokus på Holocaustdimensionen i
hans værk. I kapitel 4 bevæger jeg mig tættere på kroppens rolle i Austerlitz ved
bl.a.

at

undersøge

Sebalds

mediering

af

et

klassisk

slagscenarie

fra

Napoleonskrigene og den deraf følgende placering af hovedpersonen i krigens
abnorme tidslighed. I kapitel 5 foretager jeg første ekskurs i form af en analyse af
Kurt Vonneguts SlaughterhouseFive (1969), der netop excellerer i samme
forhandling af den lammende eller ligefrem dræbende kombination af
krigserfaring og tidsopløsning, som vi møder i Austerlitz; hos Vonnegut bare i mere
ekstrem og dermed tydeliggørende form. Krigens indflydelse på det urbane rum og
4I

en artikel fra 2000 af samme navn indskærper Soja sammenhængen mellem de tre perspektiver:
“The three terms and the complex interactions between them should be studied together as
fundamental and intertwined knowledge sources, for this is what being‐in‐the world is all about.
Making theoretical and practical sense of the world is best accomplished by combining historical,
social, and spatial perspectives” (Soja, 15f).
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på de landskaber, mennesket bebor, er herefter emnet for tredje analytiske
udlægning af Austerlitz i kapitel 6. Mere specifikt undersøger jeg her, hvordan
romanens rumlige tærskelkarakter gør det muligt for hovedpersonen at undslippe
den befæstningslogik, der længe præger hans tilværelse, og i stedet yde modstand
mod den destruktionsgeografi, krigen har aftegnet. I kapitel 7, den anden
analytiske ekskurs, udlægger jeg Christoph Ransmayrs Morbus Kitahara (1995)
som en hårdere optrukket variant af samme skisma mellem krigens skandaløse
rum i form af fastfrosne slagmarker og mulighederne for et menneskeligt liv efter
den totale krig.5
I den samlede afslutning vender jeg tilbage til de overordnede
problemstillinger, som jeg præsenterer her i indledningen, og samler op på
hovedpointerne fra de to analytiske dele. Det danner grundlag for det forslag til en
fremtidig retning for litteratur‐ og kulturforskningens kritiske beskæftigelse med
krigsfremstillinger, som jeg fremsætter som afrunding på afhandlingen.

II. Krigens vestlige litteraturhistorie
At skrive en bare nogenlunde udtømmende litteraturhistorie med krig som
tematisk omdrejningspunkt forekommer at være en uoverskuelig opgave. Feltet er
ganske enkelt enormt, og det ville kræve en gennemgang af samtlige litterære
genrer, perioder og sprogområder, hvis man skulle opnå et tilnærmelsesvis
dækkende overblik. I betydningen ”væbnet opgør mellem to eller flere parter”6 har
5 Jeg

henviser til In Stahlgewittern samt Austerlitz, SlaughterhouseFive og Morbus Kitahara med
sidetal i efterstillet parentes uden yderligere reference. Det fremgår i alle tilfælde, hvilket værk der
er tale om. Sebalds øvrige værker henviser jeg til med følgende forkortelser: Nach der Natur (NN),
Schwindel.Gefühle. (SG), Die Ausgewanderten (AW), Die Ringe des Saturn (RS), Luftkrieg und
Literatur (LK) og Campo Santo (CS). Derudover følger jeg almindelig henvisningspraksis.
6 Se opslaget om ’krig’ i Den Store Danske: Gyldendals åbne encyklopædi:
http://www.denstoredanske.dk (sidst set den 2. august 2011). Det vil føre for vidt i denne
afhandling at redegøre for krigs‐ og militærhistoriske værkers fremstilling af krig, for ikke at tale
om idehistoriske og sociologiske beskrivelser. Jeg refererer løbende flere anvendelige pointer fra
sådanne værker og kan her – som argument for krigen som et næruniverselt tema – henvise til John
Keegans A History of Warfare (1993). Et mere begrebskritisk blik på krigens historik finder man i
Nick Mansfields idehistoriske oversigt Theorizing War: From Hobbes to Badiou (2008), der dog ikke
bevæger sig så langt tilbage i tiden som Keegan, men til gengæld er opmærksom på de
magtrelationer, der manifesterer sig i anvendelsen af krigsbegrebet. Det samme gælder i en
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krig nemlig i tidens løb været en så vidt udbredt praksis, at litteraturen igen og
igen har fortolket dette mærkværdige fænomen på et utal af måder.
Krigshandlinger giver i kraft af deres dødbringende karakter anledning til en
særlig tydningsintensitet, ”Deutungsintensität”, som Hans Joas kalder det i Kriege
und Werte (2000, 14); en intensitet, der manifesterer sig i menneskets stadige
forsøg på at forstå, hvorfor vi organiserer os i kollektiver og villigt investerer store
økonomiske, teknologiske og menneskelige ressourcer i med våbenmagt at
påtvinge vores fjender en bestemt vilje ved at slå et tilpas stort antal af dem ihjel
eller i det mindste ødelægge deres kroppe, byer og infrastrukturer.7
Ideen med dette og det følgende afsnit er at give et fokuseret overblik over
krigens tydningsintensitet, som den udfolder sig i litteraturen fra antikken til i dag.
Oversigten er fokuseret i den forstand, at den indrammer den spænding mellem
kampens og kroppens figurer, jeg ser som central i den moderne litteratur om de
to verdenskrige.
Den vestlige litteraturhistorie begynder med en krig. Krigen om Troja eller
Ilion, som Homer synger om i sin Iliade, er gået over i litteraturhistorien som en
nærmest uomgængelig reference i en enhver beskæftigelse med krigslitteraturens
historiske rødder. Henvisninger til de homeriske helte og deres handlinger har i
forbindelse

med

utallige

senere

krige

fungeret

som

en

intertekstuel

fortolkningsmatrice, der har givet eksistentiel mening, episk bredde eller tragisk

tysksproget kontekst Wilhelm Janssens begrebshistoriske gennemgang (2004), der redegør for,
hvordan ‚Krieg’ siden middelalderen har ændret betydning og inden for den tyske kulturkreds over
århundrederne har udkrystalliseret sig som det dominerende begreb for væbnet konflikt mellem
organiserede politiske enheder.
7 Dette er den statsbaserede krigsdefinition, som Clausewitz gjorde sig til talsmand for i Vom Kriege
(1832): ”Der Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu
zwingen“ (Clausewitz, 13). Selvom mellemstatslige krige i dag er yderst sjældne, argumenterer
militærteoretikere stadig for den principielle gyldighed af Clausewitz’ grundopfattelse:
”Statsbegrebet er et fællesskabsbegreb, og det gør Clausewitz’ krigsfilosofi anvendelig på alle de
voldsfænomener, hvor større organiserede fællesskaber af en hvilken som helst art konfronterer
andre fællesskaber med vold og våben for at gennemtvinge deres vilje mod de andres, og hvor de
andre modsætter sig dette dominansforsøg” (Thorup, 21). Det er også denne statsfunderede
krigsforståelse, jeg opererer med i afhandlingen, og som de analyserede værker skriver sig ind i.
Det vil sige, at fænomener som borgerkrig og guerillakrig – og de specifikke problemer, sådanne
krigsformer rejser – stort set ikke vil blive berørt.
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dybde til aktuelle krigshandlinger. Ortrud Gutjahr har i en artikel fra 2005
beskrevet Iliadens betydning som et grundlæggende krigsepos, der har præget
eftertidens forestillinger om krig og litterære krigsfremstillinger med et heroisk
kampskema:

Literatur und Krieg scheinen von Anfang an zusammen zu gehören. Denn Homers
Epos Ilias, das etwa in der zweiten Hälfte des achten Jahrhunderts vor Christi
Geburt als frühestes überliefertes Zeugnis der antiken Dichtung entstand und den
Beginn der abendländischen Literatur markiert, erzählt in rund 15.000 Versen von
nichts anderem als dem Krieg, den die Griechen zehn Jahre lang gegen Troia
führten. (Gutjahr, 92)

Iliaden er dog ikke kun en lovprisende besyngelse af krig som et bråvallaslag for
stålsatte kæmper. Det er også et digt, hvor krigerne overskygges af en anden helt,
nemlig kraften, ’la force’, som Simone Weil skriver i et essay, forfattet under Anden
Verdenskrig (Weil, 19). Kraften er ganske vist skabt af de kæmpende mennesker
og halvguder, men knuser samtidig krigerne, og gør dem objekter i form af lig. På
den måde iscenesætter Iliaden den spænding mellem kampens ekstase og
kroppens eksponering, som al senere krigslitteratur mere eller mindre eksplicit
har forholdt sig til.
Fra den græske antik stammer også andre traditioner for litterære
krigsskildringer. Xenofons Anabasis er eksempelvis en af litteraturhistoriens første
krigsreportager. Her overskygger beskrivelsen af rejsen eller felttoget, som
forfatteren selv oplevede som græsk lejesoldat under kong Kyros’ forsøg på at
gribe den persiske trone i 401 f.Kr., de sporadiske kamphandlinger, som også
finder sted undervejs – men netop bare undervejs. Anabasis rummer f.eks. en del
landskabsbeskrivelser, hvor kampen ikke er et heroisk eller ekstatisk centrum for
forfatterens opmærksomhed, men fremstår som en besværlig hindring i
topografien: ”For det er meget lettere at gaa ad en stejl Vej uden Kamp end ad en
jævn med Fjender paa begge sider, man kan om Natten uden Kamp bedre se frem
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for sig end om Dagen under Kamp, og den klippefulde Vej er, naar man gaar uden
Kamp, gunstigere for Fødderne end den jævne, naar man bliver ramt i Hovedet”
(Xenofon, 127).
Fra omtrent samme tid stammer ligeledes den bredt anlagte historiske
fremstilling af krig som politisk magtudfoldelse, som eksempelvis Thukydid
skildrede det i sit værk om den Peloponnesiske Krigs historie. Thukydid
insisterede på at forstå krigens årsager og forløb ved omhyggeligt og nøjagtigt at
beskrive, hvad der var sket, og hvilke tanker og intentioner, krigens aktører havde
gjort sig (Mørch 2010, 17f). Sammen med Xenofon kan Thukydid siges at
sekularisere eller profanere krigen ved at indramme dens kamphandlinger som ét
blandt mange aspekter af krigen, hvorimod den homeriske tradition i højere grad
lader den ekstatiske og dræbende kamperfaring svulme op og blive dominerende,
som man også kender det fra moderne soldaterromaner og krigsfilm, hvor kampen
i kraft af faremomentet overskygger alle andre handlingselementer.
Op gennem middelalderen finder man beretninger om krigslignende
træfninger og krigerisk dåd i det europæiske sagn‐ og legendestof, der danner
grundlag for sagaer, folkeviser og krøniker, men også for højmiddelalderens
Arthurdigtning og renæssancens ridderromaner, hvor det høviske ideal er
dominerende for krigernes opførsel. Forestillingen om den dræbende mand som
den galante mand har holdt sig levende i litteratur‐ og kulturhistorien ligesom
billedet af den idealistiske kriger, der drager i felten for sin tro, samtidig med at
sådanne ophøjede normer i varierende grader er blevet profaneret, parodieret og
kritiseret. Det var f.eks. tilfældet i barokkens store krigerportrætter, Cervantes’
Don Quixote (1605/15) og Grimmelshausens Der abenteurliche Simplicissimus
Teutsch (1668/69), hvor førstnævnte som bekendt kun kæmpede mod vejrmøller
og aldrig rigtig fandt sin krig, mens helten hos Grimmelshausen – som forfatteren
selv – deltog i Trediveårskrigen, som i denne skælmeroman fremstår som et
kaotisk sammenrend af vidt forskellige interesser.
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1700‐tallets litteratur fortsatte traditionen med at fremstille krigen i
groteskens og det absurdes lys (McNeil 1990), men nu som følge af kontrasten
mellem de professionaliserede æresbegreber, krigsførelsen blev ført ud fra, og det
moderne artilleris forfinelse samt den intensive udvikling af befæstnings‐ og
belejringskunsten, der gjorde den kontrollerede eller ’tæmmede’ krig, som man
ofte taler om som betegnende for perioden (Schmitt, 40f), til en dødbringende
affære. Det er bl.a. et væsentligt tema i Laurence Sternes Tristram Shandy (1760‐
67), hvor krigsveteranen Uncle Toby udfolder et fabelagtigt krigsspil i familiens
baghave, der er en både humoristisk og tragisk forlængelse af Tobys krigerkald fra
naturen, som han selv betragter det. Krig bliver på den måde forlenet med en vis
ironisk‐legende distance i tidligt moderne tid. Men det er vigtigt at huske på, at
litteraturen sideløbende idealiserede og lovpriste krigsførelsens nødvendighed og
storhed, bl.a. i fyrstespejle og anden regelbunden digtning.
Meget ændrede sig med kunstens og litteraturens frihed samt den Franske
Revolution og Napoleonskrigene, hvor folket ikke blot gjorde krav på politisk
selvbestemmelse, men også på selv at blive krigsherrer. Det affødte til den ene side
en tragisk bevidsthed i den romantiske litteratur om krigens potentielt
identitetsødelæggende kraft, der fra de fjerne slagmarker truede folk og fædreland,
som blandt andre Mary Favret har demonstreret i War at a Distance (2009). Her
gennemgår hun den engelske romantiske litteraturs geografisk distancerede, men
emotionelt alarmerede respons på krigshandlinger i slutningen af det 18. og
begyndelsen af det 19. århundrede, heriblandt i lyriske værker af William Cowper,
Samuel Taylor Coleridge og William Wordsworth og i populære romaner af Jane
Austen og Walter Scott. I en tysk sammenhæng kan man nævne Heinrich von
Kleist, Johann Peter Hebel og E.T.A. Hoffmann som eksponenter for samme
alarmerede, romantiske krigstidsbevidsthed, dog med den væsentlige forskel, at de
befandt sig i geografisk nærhed af krigshandlingerne. Måske er det derfor, at
eksempelvis Kleist anvender fortidigt krønike‐ og legendestof som laboratorium
for udforskning af samtidens konflikter, herunder Napoleonskrigene.
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Men på den anden og umiddelbart mere synlige side skabte den gradvise
demokratisering og nationalisering en inderliggjort idealisering af krig som
folkenes rensende og samlende element. Den idealistisk‐romantiske litteratur var i
høj grad med til at udbrede idealet om soldaterborgeren, der var opstået under
den franske revolution, institutionaliseret med indførelsen af almen værnepligt,
levée en masse, i 1793, og som var blevet udbredt i kraft af den napoleonske
folkearmes succes over det meste af kontinentet. Under og i kølvandet på
Napoleonskrigene blomstrede krigslyrikken i form af mobiliserende soldater‐ og
fædrelandssange, i Preussen bl.a. med Ernst Moritz Arndt og soldaterdigteren
Theodor Körner som de store skikkelser. Denne lyrik satte med George Mosses
begreb fra Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars (1990) ord på
’myten om krigserfaringen’, det vil sige det særlige tolkningsmønster, der i den
moderne nation gør krig til en meningsfuld opofrelse for folk og fædreland, uanset
hvor brutal og ødelæggende, krigsindsatsen måtte være for den enkelte og dennes
modstandere.8 Særligt i tabende nationer står myten om krigserfaringen stærkt,
påpeger Mosse, f.eks. i Danmark efter 1864, Frankrig efter 1871 og Tyskland efter
1918.9

8 Mosse

definerer myten om krigserfaringen som en naturalisering af den historisk lokaliserbare
forestilling om krigsdeltagelsen som en meningsfuld oplevelse for den enkelte soldat.
Krigsindsatsen sker i en højere sags tjeneste, hvorfor den eventuelle død også er forklaret og
retfærdiggjort, både for soldaten, der drager i felten, og for familien derhjemme. “The reality of the
war experience came to be transformed into what one might call the Myth of the War Experience,
which looked back upon the war as a meaningful and even sacred event. This vision of the war
developed, above all, though not exclusively, in the defeated nations, where it was so urgently
needed. […] The memory of the war was refashioned into a sacred experience which provided the
nation with a new depth of religious feeling, putting at its disposal ever‐present saints and martyrs,
places of worship, and a heritage to emulate” (Mosse, 7).
9 Wolfgang Schivelbusch har i Die Kultur der Niederlage (2001) beskrevet denne mekanisme som
den eneste trøst for krigens tabere. Hvad man har tabt udadtil i politisk magt, har man antageligt
vundet indadtil, på den åndelige arena. ”Der große und einzige Trost aller Verlierer ist ihre
Überzeugung, den Neumächtigen kulturell und moralisch überliegen zu sein“ (Schivelbusch, 31),
skriver han og peger dermed også på, at det især er den klassiske dannelsestradition med dens
kombination af antikke hybrisforestillinger og kristen ydmyghedsdyrkelse, der leverer de
strukturelle ressourcer for hyldesten til den besejrede kultur. Det gælder i øvrigt også hos
sejrherrerne, som dermed gør taberpartens kultur og krigserfaring til en del af krigsbyttet.
Herunder nævner Schivelbusch fjendebilledet, f.eks. i relationen mellem Tyskland og USA efter
1945, hvor den besejrede aggressor i skikkelse af Hitler ikke længere hører til den tyske, men den
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Også 1800‐tallets prosalitteratur er i skikkelse af den historiske roman fyldt
med beretninger om det meningsfulde krigsoffer, men samtidig er der vægtige
litterære værker, der problematiserer den mytologiske krigserfaring. Stendhals La
Chartreuse de Parme (1839) fremstiller eksempelvis slaget ved Waterloo i 1815
som et kaotisk, uheroisk virvar, som vores unge helt Fabrice del Dongo efter sin
hjemkomst end ikke ved, om han faktisk har oplevet. Men han er også faldet i søvn
under franskmændenes træfning med prøjserne, og under den efterfølgende
tilbagetrækning bliver han såret af en af sine egne. I Lev Tolstojs Krig og fred
(1864‐69) oplever en af hovedpersonerne, den unge soldat Nikolai Rostóv, et
tilsvarende brud i sin erfaringsverden på slagmarken ved Austerlitz, hvor han
tumler forvildet rundt. Da han efterfølgende bliver bedt om at fortælle om sine
oplevelser, viger han uden om de desillusionerende erfaringer og beretter om
slaget, som traditionen byder ham at fortælle, og som han er nødt til at fortælle,
hvis hans tilhørere overhovedet skal kunne forstå ham.10 I Stephen Cranes The Red
Badge of Courage (1895), om en ung rekruts forvirrede indsats under Den
Amerikanske Borgerkrig, og i Bertha von Suttners Die Waffen nieder! (1889), om
en østrigsk grevinde, der mister hele to ægtemænd og ikke så få nære
familiemedlemmer som følge af Østrigs krigsdeltagelse i 1859, 1864 og 1866 og
den tysk‐franske krig i 1870‐71, finder man tilsvarende brud mellem
forventningen

til krigen, den

faktiske krigserfaring

og

traditionen

for

krigsberetninger.
Således kan man i mange forskellige nationallitteraturer udpege kritisk‐
ironiske modstemmer til den udbredte opfattelse af krig som et hærdende og
amerikanske kultur som en symbolsk syndebuk og moralsk lynafleder. ”Sie bewahrt die
amerikanische Reinheit und Unschuld davor, ernstlich i Frage gestellt zu werden” (ibid. 34).
10 ”Rostóv var en sandhedskærlig ung mand, han ville ikke for nogen pris overlagt have fortalt en
usandhed. Han begyndte sin beretning med den hensigt at fortælle alt nøjagtigt, som det var sket,
men uden at han selv mærkede det, rent uvilkårligt og uundgåeligt, gled han over i usandheder.
Hvis han havde fortalt sandheden til disse tilhørere, der ligesom han selv allerede masser af gange
havde hørt beretninger om angreb og havde dannet sig en bestemt forestilling om, hvordan et
angreb var, og som nu ventede sig en beretning i nøjagtig samme stil, så ville de enten ikke have
troet ham, eller, hvad der var endnu værre, de ville have troet, at Rostóv selv var skyld i, at han ikke
havde oplevet, hvad andre fortællere sædvanligvis oplever under et kavalleriangreb” (Tolstoj,
1:292).
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identitetsstiftende element for borger, folk og fædreland.11 Her er det imidlertid
vigtigt at fastslå, at krigslitteraturen siden antikken har haft blik for både kampens
ekstase og kroppen i smerte, og at den mindst siden don Quixotes farefulde færd
gennem det spanske højland har haft blik for den kløft, der åbner sig mellem
kulturelt medierede og overleverede forestillinger om krigen på den ene side og
individuelle krigserfaringer på den anden. Dermed formulerer litteraturen
potentielt en kritik af krigsførelsen, funderet i den personlige smerteerfaring og
oplevelsen af manglende sammenhæng på den slagmark, der ellers fremstår så
overskuelig i de gamle sange, på malerier og i folkefællesskabets myte om
krigserfaringen, hvor smerten fortoner sig i lyset af opofrelsen og hengivelsen til
nationens og kampens ophøjede værdier. Når litteraturen vedvarende er gået til
angreb på disse forestillinger, er det fordi de lige så vedvarende bliver opretholdt,
bl.a. af litteraturen selv, som tilfældet er i ekstrem grad hos Jünger og i mere
afdæmpet form i mange af de andre litterære ’svar’ på moderne krige.
Selvom det 20. århundredes krigslitteratur kan læses i forlængelse af denne
historie, markerer de to verdenskrige, responsen på dem og ikke mindst forskellen
mellem responsen på Første og Anden Verdenskrig et selvstændigt problem i
krigens litteraturhistorie, som jeg derfor skal indkredse i følgende oversigt.

Et godt dansk eksempel optræder i kapitlet om Dannevirkenatten i Herman Bangs Tine (1889),
hvor forsamlingen af lokale honoratiores i det lille samfund på Als, der er Bangs mikrokaosmos for
behandlingen af 1864‐krigen, i spænding venter nyt fra fronten. Her er det forventningen om den
forestående og glorværdige kamp, der står i grel kontrast til krigsforløbets realiteter, som inden
længe bryder ødelæggende ind i den alsiske idyl. I ”en Korrespondance fra Dannevirke” (61), læst
højt af provsten, udmales i højstemt og smukt sammenhængende patriotisk prosa, hvorledes de
uindtagelige danske stillinger tager sig ud, ligesom fjendens udsigtsløse angreb og en forestående
dansk triumf bliver foregrebet: ”Det vil blive besværligt for ham at storme løs […], naar hans
Soldater glider ud paa Isen […], medens vore Kugler gør lyst imellem ham, og hans Blod farver de
hvide Marker røde” (63). Just som stemningen er på sit højeste højest, ”alle med deres skinnende
Øjne [ser] baade Marker og Blod” (63), og aftenens vært, den enarmede baron, selv har hævdet, at
”Krig er en Prøvelse, men det er en Prøvelse, som hærder Viljen: Krigen er Folkenes rensende
Element” (65), ankommer krigens ironi i form af meddelelsen om hærens retræte fra Dannevirke;
en meddelelse, som titelkarakteren Tine overgiver den ophidsede forsamlingen med ”Ord, som
[ikke] havde Lyd –: – De siger, de siger, at de er gaaet fra Dannevirke.” (68) Herefter reduceres det
før så opstemte og veltalende selskab til en samling lallende og stammende gestalter.
11
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III. Verdenskrigene i litteraturen
Hans‐Ulrich Gumbrecht har i et foredrag fra 2009 funderet over, hvordan det mon
kan være, at Første Verdenskrig blev fulgt af en langt mere omfattende og
dramatisk bølge af nyskabende litterære stilarter, intellektuel genorientering og
traditionelle bearbejdningsforsøg, end Anden Verdenskrig gjorde, når nu denne
var langt mere ødelæggende og omfattende end den første. Anden Verdenskrig
berørte i fysisk forstand langt flere mennesker end Første, men det kan altså ikke
afspejles i den umiddelbare reaktion i 1945‐55, konstaterer Gumbrecht, der derfor
betegner relationen mellem de to krige og de respektive reaktioner på dem som
diskontinuert og kiastisk:

Most western intellectuals thought that there was absolutely no possibility for a
continuity of anything intellectual after 1918, […] whereas the reactions to World
War II were much less dramatic. […] What is so fascinating about that is of course
that the destructive power, the incisiveness, the event of World War II was much
more dramatic than World War I. […] Compared to World War II, World War I was
largely a chivalric encounter, a traditional war. (Gumbrecht)

Gumbrecht siger ikke, at Første Verdenskrig var en ridderlig træfning på åben
mark, men at den sammenlignet med Anden Verdenskrig var en traditionel krig
mellem militære kombattanter på afgrænsede slagmarker. Man kan også sige det
sådan, at hvor krigen 1914‐18 – trods krigsmaskinens hidtil uhørte udbredelse,
industrialisering og teknologisering – hovedsageligt var et militært anliggende,
ramte krigshandlingerne i 1939‐45 i højere grad civilpersoner. Både Det Tredje
Rige og De Allierede implementerede med fuldt overlæg militærstrategier, der var
direkte rettet mod udryddelse af civilpersoner, og Anden Verdenskrig var således
den første moderne krig, hvor antallet af dræbte civile oversteg antallet af dræbte
soldater (Davies, 285ff). Det er især derfor, Gumbrecht lokaliserer den store cæsur
eller diskontinuitet i det 20. århundredes historie mellem de to verdenskrige og
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ikke ved krigsudbruddet i 1914, under slaget ved Somme i 1916 eller i 1918, som
mange Første Verdenskrigsbeskrivelser gør.
Det er også derfor, han finder det så påfaldende, at reaktionen på krigen
1939‐45 i den umiddelbare efterkrigstid var så afdæmpet, som tilfældet var med
eksempelvis

eksistentialismens

indadvendte

undersøgelser

af

subjektets

skrøbelige og prekære situation i en verden tømt for mening. Kulturelt og politisk
var man i Europa, og særligt i Tyskland, mest optaget af at få sat punktum for
efterkrigstiden og lægge erfaringerne fra den totale krig bag sig for at begynde på
en frisk, ubelastet af fortiden. Gumbrecht omtaler forskellige forsøg på at tidsfæste
efterkrigstidens afslutning i Tyskland. Årstal som 1949, 1953, 1968 og 1989 har
været benyttet, men ifølge Gumbrecht er ingen af dem overbevisende.12
Diskussionerne om nazismens og krigens efterliv demonstrerer nemlig til
stadighed, at Anden Verdenskrig konfronterer os med eksistentielle udfordringer
og epistemologiske problemer, der bl.a. kommer til udtryk i litteraturens
vanskeligheder i forhold til at skildre historiske begivenheder. For hvordan
forholder man sig i et overskueligt litterært værk til en uoverskuelig og
allestedsnærværende krig?
I selve efterkrigslitteraturen mener Gumbrecht dog at kunne spore en
særlig stemning eller tonalitet, som han kalder ”a ’Stimmung’ of latency”. Det vil
sige en skjult betydning, hvis genstand i form af krigsbearbejdningen er afkodelig,
men hvis mening er vanskelig at fatte. Gumbrecht aflæser denne ’latensstemning’ i
fire mytologiske former, der på hver sin afdæmpede facon er en reaktion på Anden
Verdenskrig, men som ikke er kommet til at antage emblematisk karakter for
krigen og dens afslutning, ’Stunde Null’. Det drejer sig om det stilfærdige indtryk af
en urkatastrofisk begivenhed, om narrativer uden udgang og flugtmulighed, om
narrativer

uden

indgang

og

hjemkomstmulighed

og

om

en

særlig

Se Schäfer 1977 for en alternativ problematisering af efterkrigsbegrebet som periodebetegnelse i
den tyske litteraturhistorie. Schäfer mener, at man stilistisk kan se ligheder i den tyske litteratur
hen over ’de 12 mørke år’ under nazismen og foreslår derfor, at man i stedet for politiske skelsår
som 1933 og 1945 betragter perioden 1930‐60 som en sammenhængende litteraturhistorisk
enhed.
12
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afsporingsteleologi, hvor mennesket tvinges til at genformulere sine historiske
mål.
De fire mytologier er ifølge Gumbrecht ingenlunde formuleret som en
umiddelbar reaktion i samme eksplosive og dramatiske forstand, som vi kender fra
tiden efter Første Verdenskrig. Lægger man til dertil, at Margot Norris i Writing
War in the Twentieth Century (2000) hævder, at Første Verdenskrig var en genuint
litterær krig, i modsætning til Anden,13 og at Paul Fussell i 1975 giver et af
kapitlerne i sit værk om den engelske Første Verdenskrigslitteratur overskriften
”Oh, what a literary war!”, så tegner der sig et billede af reaktionen på Første
Verdenskrig som den normsættende for, hvordan kunst og litteratur ifølge den
kritiske reception ideelt set reagerer på krig: med chok, drama og eksplicit
stillingtagen. I moderne krigslitteratur går verden under med et brag, ikke en
klynken, kan man sige med en omvending af afslutningsverset i T.S. Eliots ”The
Hollow Men” (1925).
I forbindelse med Første Verdenskrig har historiografien desuden
fremhævet litteraturen som et modstandens og desperationens medium.
Litteraturhistorikere har lokaliseret en ’konsensuspacifisme’ i mellemkrigstidens
litteratur, selvom de bedst sælgende krigsbøger i Weimarrepublikken var
overvejende krigsbegejstrede, og selvom toneangivende forfattere og intellektuelle
ved krigsudbruddet i 1914 havde været glødende krigstilhængere og langtfra alle
havde skiftet ham og pludselig var blevet regelrette pacifister efter 1918.14 I bind 6
Norris opstiller samme kiastiske responsmodel som Gumbrecht i indledningen til sit kapitel om
Anden Verdenskrig, hvor hun meget sigende fokuserer på Holocaust: “World War I, it has often
been said, was a quintessentially literary war, World War II was not. In the early twentieth century,
art responded to a great war so shattering that it required new forms of expression and
engendered theoretical and institutional controversies over the priorities of aesthetics and pity. But
when combat targeted civilians in World War II and regimes murdered entire populations of cities
and communities, art – like the world itself – stood aghast” (Norris, 99). Min afhandling er et
modargument til denne antagelse, for det kan godt være, at verden så med vantro på Anden
Verdenskrigs ødelæggelser, men lige siden 1945 er der produceret uanede mængder litteratur om
krigen; bare ikke kun efter samme model som i mellemkrigstiden.
14 Begrebet om en konsensuspacifisme i litteraturen og litteraturhistoriografien låner jeg fra
Thomas Schneider, der taler om en ”konsensuellen Pazifismus” (Schneider 2005, 202). Selv
forfattere, der har markeret en eksplicit krigsbegejstring – Schneider nævner i tysk sammenhæng
Thomas Mann, Gottfried Benn, Günter Eich, Arnold Zweig og Ernst Jünger – er i historieskrivningen
13
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af Gyldendals Verdens Litteraturhistorie, der dækker perioden 1914‐45, hedder det
i kapitlet om den tyske litteratur under og efter krigen, at selv ”digtere der ellers
ikke er kendt som særlig krigeriske, f.eks. Rainer Maria Rilke” skrev begejstrede
krigsdigte ved krigsudbruddet, ligesom ”[m]ange digtere meldte sig frivilligt, og de
der var for gamle til krigstjeneste skrev om Tysklands mission og kampens
nødvendighed. […] Da krigen blev til skyttegravskrig og tabstallene skød i vejret,
kølnedes begejstringen eller blev til modstand” (Hertel, 89). Dog udkom der efter
krigen ”adskillige […] stærkt heroiserende” krigsskildringer i Tyskland, i
modsætning til i 1920’ernes England og Frankrig, hvor der ”ikke forekommer ret
megen krigsbegejstret litteratur af betydning”, fordi man ”dér næppe [følte]
samme behov for forherligelse af krigen selv som i Tyskland, hvor soldaternes
tapperhed var det eneste man kunne erindre med stolthed” (ibid. 110). ”Im Felde
unbesiegt”, som de hjemvendte tyske krigsveteraners mantra lød over et bredt
politisk spektrum (Schivelbusch, 242).
Litteraturens generelle syn på krig, må man dog forstå, var efter Første
Verdenskrig præget af desillusion, desperation og omfattende skepsis, som det
bliver signaleret i komplementærmyten til myten om krigserfaringen, nemlig
forestillingen om den fortabte generation. ’The lost generation’ var Gertrude Steins
udtryk om de unge mænd, der var vendt ødelagte og rastløse hjem fra
slagmarkerne; et udtryk, Ernest Hemingway var med til at udbrede og poetisere,
da han satte Steins ”You are all a lost generation” som motto for sin første roman
The Sun also Rises (1926), hvis hovedperson i øvrigt under krigen er blevet
invalideret i sine kønsdele.15 I Verdens Litteraturhistorie bruges betegnelsen som
ofte blevet lovprist for at have forladt eller taget afstand til en tidligere støtte til krigen. Men som
det fremgår af min analyse af Jüngers værk blev han aldrig krigskritisk. Han var på sin vis kritisk
overfor nazisternes krig og dermed Anden Verdenskrig, mens han vedblev at udgive bl.a. In
Stahlgewittern og dens besyngelser af krigens ædle karakter også længe efter 1945. I øvrigt
bemærker Schneider i samme artikel, at den tyske litteratur efter Anden Verdenskrig kvantitativt
betragtet også var overvejende krigsbegejstret (ibid. 205).
15 Siden gjorde Hemingway betegnelsen mere prosaisk. I den posthumt udgivne A Moveable Feast
(1964) fortæller han, at Stein egentlig havde hørt udtrykket hos en fransk automekaniker, der
skældte sin unge lærling, en krigsveteran, ud for ikke at tage sit arbejde seriøst og derpå erklærede:
”’You are all a génération perdue’” (18).
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overskrift for et afsnit om de unge amerikanske forfatteres krigskomplekser; bl.a.
om John Dos Passos, der i Three Soldiers (1921) udstillede problemerne med at
kæmpe frivilligt for et abstrakt begreb som demokratiet, og om Hemingways
fysiske og mentale sår, som de kommer til udtryk i den tragiske krigs‐ og
kærlighedsfortælling A Farewell to Arms (1929). Men betegnelsen er også blevet
anvendt om den unge generation i Europa, der vendte hjem fra slagmarkerne med
følelsen af at være blevet forrådt af ældre magthavere, der indledte krigen, og som
ikke havde forstået den dødbringende styrke af de nye forsvarsvåben og dermed
sendte millioner af unge fodfolk i døden.
Det var denne generation, der skrev den desillusionerede krigslyrik fra
skyttegravene, og som et årti efter krigsafslutningen begyndte at udgive det, der i
litteraturhistorien er blevet stående som den store bølge af krigsromaner og
krigserindringer, heriblandt Remarque og Arnold Zweig i Tyskland, Wilfred Owen,
Robert Graves, Edmund Blunden og Sigfried Sassoon i England og i Frankrig Louis‐
Ferdinand Céline, der med Voyage au bout de la nuit (1932) skrev en roman, der
transcenderer den kamporienterede krigsberetning, men som stadfæster
forestillingen om krigens rum som dødbringende, tømt for værdier og brugbare
erfaringer.16
Dermed signalerer den litterære tradition på den ene side, at krigen ikke
var en tid og et rum for mænd eller mennesker, men samtidig røber den i kraft af
Særligt Célines roman kunne være inddraget mere ekstensivt i afhandlingen. Romanen kan siges
at bevæge sig mellem de to hovedtendenser, jeg skildrer, idet vores unge hovedperson, Ferdinand
Bardamu, i et anfald af påtaget patriotisme og kampiver først bliver draget ind i kamptummelen,
hvor han oplever krigens rædsel, ”l’Horreur” (14), som Céline anfører med mytologiserende stort
begyndelsesbogstav. I kampzonen jages han af krigens rekvisitter, der tilskrives selvstændige
egenskaber og opfører en form for agiteret kamp for at gøre det af med den desillusionerede
Bardamu, som i overført betydning ender med at blive indskrevet i kampens ekstase, selvom han
ikke forstår hvorfor. ”De temps en temps, je ne savais d’où, une balle, comme ça, à travers le soleil et
l’air me cherchait, guillerette, entêtée à me tuer, dans cette solitude, moi. Pourquoi?” (19). Bardamu
undslipper efter kort tids tjeneste krigens patriotiske pligter, men ødelæggelsen og fornedrelsen
bliver hængende over hans færd gennem verden som romanens dominanter. Krigen er ganske
enkelt et udtryk for menneskets sande karakter, mener Bardamu og på den måde adskiller Voyage
sig fra den kropsorienterede krigsskildring, der nægter at lade ’krigen’ omslutte hele den
menneskelige eksistens. Célines elliptiske stil kan i øvrigt betragtes som en radikalisering af det
greb, som mange krigsromaner anvender, hvor de rystende, kaotiske og klaustrofobiske oplevelser
’i kampens hede’ forplanter sig til en rystet, kaotisk og klaustrofobisk stil og fortælleform.
16
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den harmdirrende patos og implicitte hyldest til dens generation af forrådte, at
krigen er blevet erfaret fra et menneskeligt perspektiv og trods alt har forenet den
europæiske ungdom i en fælles frontoplevelse. Det giver sig udslag i en
sammenhængende

og

opbyggelig

fortælleform,

der

præger

flere

af

krigsromanerne, undertiden i så udpræget grad, at det i receptionen er blevet
betragtet som decideret upassende.17 Derfor er et langt mere passende – i
betydningen profanerende – bud på en Første Verdenskrigsroman Jaroslav Hašeks
ufærdige skælmeroman Den gode soldat Svejks eventyr (1923), der på grund af sit
burleske univers og grænsenedbrydende forløb kan skrives ind i den
kropsorienterede tradition.18
Paul Fussell sammenfatter i The Great War and Modern Memory (1975)
ligeledes den engelske Første Verdenskrigslitteratur under forestillingen om den
fortabte generation. Det er netop fortabelsen og fornemmelsen af et syndefald, der
for Fussell gør Første Verdenskrig til en ganske særlig krig, på mange måder mere
tragisk end Anden Verdenskrig. Inden krigen brød ud, var det britiske samfund
angiveligt domineret af en solid optimisme og tro på fremskridtet, der fra 1914‐18
blev lagt godt og grundigt i graven og efterlod det moderne menneske med et syn
på krig og på tilværelsen som sådan, der er domineret af en ironisk

I The Representation of War in German Literature (2010) bemærker Elisabeth Krimmer, at
1920’ernes krigsromaner ofte er blevet beskyldt for at anvende en realistisk fortælleskabelon, der
ikke harmonerer med Første Verdenskrigs ’modernistiske begivenhed’, Hayden Whites betegnelse
for krigens karakter: ”Several scholars […] have drawn attention to the fact that the well‐ordered
forms of nineteenth‐century literary realism are ill suited to represent the chaotic butchery of
modern warfare” (Krimmer, 68). I en diskussion af Im Westen nichts Neues konstaterer Elisabeth
Krimmer derfor, at enhver krigsroman står over for et valg: ”it can make sense of war in order to
heal and provide closure, or it can unsettle and seek to induce action in the reader by keeping the
wounds open. Or it can, as Remarque’s novel does, attempt to do both. […] Im Westen nichts Neues
is marked by a fundamental tension between content and form that confounds its representation of
war. The novel portrays the horror of war through its relentless depiction of the body in pain, and it
provides comfort and coherence through its reliance on nineteenth‐century narrative traditions, in
particular the genre of the Bildungsroman” (ibid. 68f).
18 På dansk udgør Emil Bønnelyckes ekspressionistiske krigsroman Spartanerne (1919) et
enestående formeksperiment i genren, mens den anden danske Første Verdenskrigsklassiker, No
Man’s Land (1929) af Thomas Dinesen, er en traditionel kamporienteret helteberetning i slægt med
Jüngers In Stahlgewittern.
17
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forståelsesmodus og et idylliserende blik på tiden før 1914, la belle époque, der i
den kollektive engelske erindring står som en edwardiansk havefest:
Every war is ironic because every war is worse than expected. Every war
constitutes an irony of situation because its means are so melodramatically
disproportionate to its presumed ends. In the Great War eight million people were
destroyed because two persons, the Archduke Francis Ferdinand and his consort,
had been shot. The Second World War offers even more preposterous ironies.
Ostensibly begun to guarantee the sovereignty of Poland, that war managed to
bring about Poland’s bondage and humiliation. Air bombardment, which was
supposed to shorten the war, prolonged it by inviting those who where its targets
to cast themselves in the role of victim‐heroes and thus stiffen their resolve. But
the Great War was more ironic than any before or since. It was a hideous
embarrassment to the prevailing Meliorist myth which had been dominating the
public consciousness for a century. It reversed the idea of Progress. (Fussell, 7f)

Fussell lokaliserer dermed den moderne desillusionerede og ironiske sensibilitets
vugge i Første Verdenskrigs skyttegrave på grund af den voldsomme kontrast
mellem forventningen til og erfaringen af krigen. Men som jeg pegede på i afsnit II
ovenfor finder man også sådanne kontraster i 1800‐tallets litteratur, og som
Jüngers In Stahlgewittern er et glimrende eksempel på, eksisterer der masser af
uironiske krigsberetninger fra tiden efter Første Verdenskrig. Derfor er det ikke
mærkeligt, at forskerne strides om, hvilken verdenskrig, der har haft størst
betydning for moderne litteratur og kultur.
Ligesom Gumbrecht i sin kiastiske opstilling har George Mosse i Fallen
Soldiers sået tvivl om, hvorvidt Første Verdenskrig nu også var det altomfattende
brud i litteraturen, som Fussell hævder. Mosse ser den kulturelle, herunder
litterære, bearbejdning af Første Verdenskrig som selve kulminationen på myten
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om krigserfaringen, som den var blevet opbygget over mere end et århundrede.19 I
et af de sidste kapitler i Fallen Soldiers, ”Building on war”, beskriver Mosse
mellemkrigstidens litterære og politiske kultur som et mobiliseret klima, præget af
krigens retorik og tankemønstre, både på højrefløjen og venstrefløjen, der begge
var engageret i mindre væbnede sammenstød umiddelbart efter den store krig og i
1930’erne i den Spanske Borgerkrig, der må siges at have produceret en del
krigsbegejstret og heroisk litteratur af betydning, også uden for Tyskland.
End ikke hvor det gjaldt modstand mod krig veg man bort fra den væbnede
konflikts vokabular, som det mest markant kommer til udtryk i Ernst Friedrichs
pacifistiske kampskrift Krieg dem Kriege!, der med mere end 180 fotografier af alle
mulige tænkelige rædselsscenarier fra Den Store Krig, herunder en række billeder
af krigslegetøj, kalder til kamp mod krigen. Susan Sontag bemærker i Regarding
the Pain of Others (2003), at Friedrich var ”tiljublet af venstrefløjsforfattere, ‐
kunstnere og ‐intellektuelle, såvel som af de talrige anti‐krigsforeningers
medlemskredse, der forudså, at bogen ville få afgørende indflydelse på den
offentlige mening” (Sontag 2003, 18f), men at den offentlige mening i Europa bare
15 år senere hældte mod den klare opfattelse, at en ny storkrig i Europa var ikke
bare uundgåelig, men nødvendig: ”I lang tid var der folk, der troede, at hvis bare
man kunne skildre rædslerne tilstrækkeligt livagtigt, så ville krigens vanvid og
uhyrlighed til sidst gå op for de fleste” (ibid. 17), skriver Sontag som optakt til
diskussionen af Friedrichs bog, så man forstår, at han med sin insisterende kamp
mod krigen hørte til disse godtroende mennesker.20
Tilsvarende har Jay M. Winter i flere sammenhænge beskrevet, hvordan de kunstneriske
reaktioner på Første Verdenskrig ikke kun var kritiske over for nations‐ og krigsdyrkelsen, men i
høj grad også lagde sig i direkte forlængelse af 1800‐tallets omfattende oprustningssymbolik og
glorificerende sorgbearbejdelse, der var en eklektisk affære, sammensat af klassicistisk, romantisk
og religiøst billedsprog: ”[T]he rupture of 1914‐18 was much less complete than previous scholars
have suggested. The overlap of languages and apporaches between the old and the new, the
’traditional’ and the ’modern,’ the conservative and the iconoclastic, was apparent both during and
after the war” (Winter, 36).
20 Det er ikke så underligt, at antikrigsbevægelsen efter Første Verdenskrig blev særligt krigerisk i
de dele af Europa, der var stærkest præget af den preussiske militarisme. Her var nemlig ikke blot
en altomfattende krigerisk ånd at bekæmpe, men også en værktøjskasse fyldt med krigens
mobiliseringsretorik, der kunne anvendes til formålet: ”Preussen blev udruget af en kanonkugle”
19
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Mosse mener af samme årsager, at grundpillerne i myten om
krigserfaringen, det mobiliserede fællesskab og den enkeltes offervillighed for en
større ide – som regel nationen, men også ideologier og forestillinger om
civilisationens overlevelse – var de faktorer, der skabte og formede forløbet af
Anden Verdenskrig. ”Spørger man hvad der forandredes i vestlig kultur med første
verdenskrig, må svaret med Orwell blive: alt” (Jensen, 216), skriver Henrik Jensen i
Ofrets århundrede (1998), men det er Mosse altså ikke enig i. I hans optik er det
først forløbet af den næste store krig, der for alvor drager myten om
krigserfaringen i tvivl.
Det ser man inden for litteraturen i det faktum, at Anden Verdenskrigs
yderligere teknologisering og udbredelse af krigsmaskinen til målrettede angreb
mod store grupper af civile efterlod den kamporienterede krigslitteratur som et
anakronistisk ringvrag af en genre. Stillet overfor en ildstorms, et gaskammers
eller en atombombes altødelæggende kræfter virker det som en utidig kontrast at
skildre menneskekroppen som engageret i ekstatisk kamp, på samme måde som
man havde gjort i mellemkrigstiden. ”The war story” (Yuknavitch 2001, 23), som
den enkle kampfortælling slet og ret bliver betegnet i den angelsaksiske
forskningstradition, virker med andre ord ikke bare antikveret efter 1945, men
uetisk ifølge mange forfattere og kulturkritikere. Theodor Adorno skrev således i
et essay fra 1954, at fortællerens muligheder i samtidsromanen var hæmmet af,
hvad han med en gentagelse af en Walter Benjamin‐ide kaldte erfaringens krise; en
krise, der i Benjamins diagnose fra mellemkrigstiden var nært forbundet med
Første Verdenskrigs industrialiserede krigsførelse, men som havde dybere
(cit. Mørch 2010, 388), som Napoleon skal have sagt. I Store Forandringer betragter Søren Mørch
den moderne preussiske militarisme som en konsekvens af militærreformerne under
krigsminsteren Gerhard von Scharnhorst, der i kølvandet på den hierarkisk ordnede preussiske
hærs totale nederlag til den mere fleksible napoleonske folkehær i slagene ved Jena og Auerstedt i
1806, arbejdede for at omlægge statens militærapparat, så det blev ”baseret på folket” (Mørch
2010, 426). For at borgerliggøre hæren besluttede man at forpligte alle mandlige borgere i den
preussiske stat ”til at bidrage til fædrelandets forsvar med deres person”, altså at indføre en form
for almen værnepligt. Men måske på grund af adelens ”stærke sociale og økonomiske
udgangsposition” samt dens ”ubetingede loyalitet over for statsoverhovedet og dens specifikke
militære æres‐ og værdiforestillinger” blev resultatet i stedet ”en militarisering af borgerskabet”
(ibid. 427).
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historiske rødder og for Benjamin var en generel moderne krise mere end en
specifikt krigsrelateret krise. For Adorno blev erfaringens krise bestyrket og
cementeret af Anden Verdenskrigs forløb, hovedsageligt på grund af krigens
udryddelsesaspekt, med konsekvenser for både lyrikkens og fortællingens
muligheder:

[Es] lässt sich nicht mehr erzählen, während die Form des Romans Erzählung
verlangt. […] Zerfallen ist die Identität der Erfahrung, das in sich kontinuierliche
und artikulierte Leben, das die Haltung des Erzählers einzig gestattet. Man braucht
nur die Unmöglichkeit sich zu vergegenwärtigen, dass irgendeiner, der am Krieg
teilnahm, von ihm so erzählte, wie früher einer von seiner Abenteuer erzählen
mochte. (Adorno 1981, 41f)

Det er en særlig form for fortælling, Adorno her skriver om, nemlig en fabulerende
og identitetscentreret fortæller, der iscenesætter sin livserfaring i eventyrets skær.
Men i forhold til den etablerede krigsgenre og i lyset af det 20. århundredes to
verdenskrige rammer Adorno repræsentationsproblemet meget præcist. Hvis man
fortæller om sine krigsoplevelser i Anden Verdenskrig, som man tidligere fortalte
om store eventyr, bliver det betragtet som triviallitteratur i Sven Hazel‐klassen og
ikke som et nyt stort krigsepos i litteraturhistorien.
Der findes selvfølgelig undtagelser fra dette, også i bøger med høje litterære
ambitioner. I aktuelle værker skyldes det imidlertid ofte æstetiske excesser eller
fikse ideer, f.eks. anvendelsen af filmisk overvældelsesæstetik og kontrafaktisk
mytestof i Christian Krachts Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten
(2008), eller det forcerede forargelsesforsøg i Jonathan Littells Les Bienveillantes
(2006), hvor læseren nødes til at identificere sig med en kultiveret nazist,
Maximilian Aue, og dennes ugerninger.21
Resultatet af Littells eksperiment bliver, som Jan Süselbeck skriver i sin doktorafhandling om
emotionsaspekter af litterære og filmiske krigsfremstillinger, Im Angesicht der Grausamkeit (2011),
at Aue bliver genstand for læserens sympati og dermed bærer af en ganske vist forfærdelig, men
dog meningsfuld krigserfaring, der som en mørk religion ligger hinsides normalverdenen og
21
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Verdenskrig skyldes dog ikke så meget etiske som mediemæssige udviklinger.
Filmmediets audiovisuelle fremstillingsgreb har vist sig langt mere appellerende
for et bredt publikum, både hvis man vil advare mod krig ved at vise den væbnede
kamp som et morderisk og destruktivt spektakel, eller hvis man vil heroisere og
forsvare krigen som konfliktløsningsmiddel, hvad der i fortælleteknisk henseende
ikke nødvendigvis er den store forskel på (Erll 2008). Men ligesom den engagerede
krigsroman fra mellemkrigstiden beskyldes den typiske krigsfilm interessant nok
ofte for at være præget af en naiv realisme, der ikke yder det komplekse emne
retfærdighed (Emig 2006). Det er, som om selve krigstemaet bærer konnotationer
til en førmoderne verden og ikke rigtig kan formes og fortælles på en tilpas
sofistikeret måde. Men billeder af og fortællinger om krigshandlinger cirkulerer
uanset hvad i de moderne medier, som man også ser det i internettets funktion
som et stærkt mobiliserende medie, der både med tekst, lyd, fotografier og levende
billeder kan anvendes for eller imod bestemte parter i en væbnet konflikt
(Mortensen 2007).
Hvor efterlader det så litteraturen? Marianna Torgovnick konstaterer i sit
studie af Anden Verdenskrigsfremstillinger i den amerikanske litteratur, The War
Complex (2005), at det er påfaldende, hvor få vigtige og blivende krigsromaner i
betydningen kamporienterede krigsberetninger, der er udkommet efter 1945.
Norman Mailers The Naked and the Dead (1948), James Jones’ From Here to
Eternity (1951) og The Thin Red Line (1962) er de tre eksempler, hun giver, hvortil
man kunne føje Irwin Shaws The Young Lions (1949) og i en tysksproget
sammenhæng eksempelvis Theodor Pliviers Stalingrad (1945), Manfred Gregors
Die Brücke (1958) og Gert Ledigs Die Stalinorgel (1955). En del af disse titler
befinder sig dog i periferien af krigslitteraturforskningens kanon, og når de ikke er
kræver vores delagtighed lige fra indledningens storladne appel: ”Frères humains, laissez‐moi vous
raconter comment ça s’est passé” (Littell, 11). Littell er således repræsentant for en aktuel
international tendens, mener Süselbeck, som sværger til den strategi, „Täter als ‚Menschen wie Du
und ich‘ vorzustellen, die selbst noch nach den monströsesten Verbrechen bis zu einem bestimmten
Grade als Sympathieträger erscheinen können” (Süselbeck 2011, 249).
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gledet helt ud, skyldes det i høj grad de filmatiseringer, de er blevet genstand for.
Eller det skyldes i Ledigs tilfælde en kringlet kanoniseringsproces, som blandt
andre W.G. Sebald var indirekte medvirkende til, da han undlod at nævne Ledigs
luftkrigsroman Vergeltung (1956) i sine Zürich‐forelæsninger i 1997 over
luftkrigstemaet i tysk litteratur, hvorefter Volker Hage ’genopdagede’ Ledig og
lagde grunden til genoptryk af både Vergeltung og Die Stalinorgel. Men det er en
anden historie, som jeg med en væsentlig perspektivforskydning vender tilbage til
i anden del.
Torgovnick mener imidlertid, at den forkølede kanon af kamporienterede
Anden Verdenskrigsromaners er fuldt forståelig set i lyset af misforholdet mellem
krigens art og krigsgenrens fortælleskemaer. Det væsentligste korpus af
amerikanske romaner om Anden Verdenskrig er for Torgovnick Joseph Hellers
Catch22 (1961), Thomas Pynchons Gravity’s Rainbow (1973) og Kurt Vonneguts
SlaughterhouseFive (1969), som alle er præget af andre konflikter end krigens
intensive kampe. Det er romaner, der generelt undgår kampscener, ”often by using
dual settings or dual timeframes that motivate […] movement to a different place
or time and, consequently, displacement onto a different subject” (Torgovnick, 95).
Det placerer denne litteratur i et mellemrum mellem krig og fred, hvor krigens
begivenheder og erfaringer bestandigt relaterer sig til forhold uden for den
magiske narrative og figurative kridtcirkel, som den etablerede krigsgenre tegner
rundt om ’krigen’.
Dermed ligner både Torgovnicks interesse for litterære fortolkninger af
Anden Verdenskrig og Gumbrechts afdæmpede efterkrigsmytologier snarere
romantikkens distancerede og ambivalente, men engagerede reaktioner på
Napoleonskrigene, som Mary Favret beskriver dem i War at a distance, end de
ligner Første Verdenskrigslitteraturens rystede chokterapier. Det samme gælder
Sebald og de øvrige forfattere, jeg vil behandle i anden del, der dog i modsætning
til de første efterkrigsårtiers latente reaktion på Anden Verdenskrig, som
Gumbrecht

beskriver,

er

eksplicitte
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kropsorienterede krigsprosa er et temmelig sent, men åbenlyst svar på Anden
Verdenskrig, og i den forbindelse også på moderne krig som et historisk fænomen
samt i det hele taget på den krigeriske dimension af den moderne og oplyste
civilisation; en dimension, der i den liberale oplysningstradition bliver betragtet
som en pinlig rest af det barbari, det moderne menneske antageligvis har forladt,
som Hans Joas påviser i Kriege und Werte.
Det er imidlertid værd at bemærke, at den kropsorienterede krigsprosa
ikke nødvendigvis er genkendelig som litteratur om krig. På det punkt ligner de
romaner, jeg beskæftiger mig med i anden del, de vigtigste titler i Marianna
Torgovnicks analysemateriale i The War Complex, Michael Ondaatje’s The English
Patient (1992) og Kazuo Ishiguros The Remains of the Day (1989), der i hendes
læsninger forbinder verdenskrigens forestillingskomplekser med imperialismen,
men som hidtil ikke er blevet læst som sådan, endsige som historiske romaner,
hvad de i hendes optik er.

Georg Lukács says that great historical novels bring ”the past to life as the
precondition of the present” and usually address events thirty, forty, or even Sir
Walter Scott’s ”sixty years past.” If he’s right a wave of historical novels about
World War II may be just ahead of us, and is overdue. But it seems to me possible
that the important historical novels have already been written about World War II
but have not yet been recognised as such. We have not yet uncovered the
principles by which they reimagine the past to make “the past the precondition of
the present”. (Torgovnick, 96)

Det samme kan siges om de værker, jeg behandler i anden del, og ikke mindst om
receptionen af dem. Når de ikke i nævneværdig grad er blevet læst som
krigslitteratur, er det fordi, de ikke som den kamporienterede litteratur fremstiller
’krigen’ som en lokaliserbar enhed af handling, tid og rum. Krigens forløb
fremstilles i den kamporienterede form metaforisk og synekdokisk, som store og
små begivenheder, der finder sted i afgrænsede og veldefinerede front‐ og
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etapesektioner

i

en

vekslen

mellem

personaliserede

beretninger

og

afpersonaliserede beskrivelser (Torgovnick, 32). Den kropsorienterede krigsprosa
skildrer derimod krigen metonymisk. Det vil i de tilfælde, jeg har valgt, sige, at
Anden Verdenskrig kommer til syne gennem handlinger, der set i retrospektiv
peger frem mod eller følger af begivenhederne 1939‐45, det være sig tidligere
krige, kolonialisme og den europæiske kapitalismes Gründerzeit i anden halvdel af
det 19. århundrede (Sebald), senere udviklinger af infrastruktur, byplaner og
rumfart i den amerikanske efterkrigstid (Vonnegut), eller litterære fantasier over
levevilkårene i efterkrigstidens ødelagte byer og landskaber (Ransmayr). I alle tre
tilfælde bliver krigens årsager og virkninger og dermed i andet led krigens
historiske begivenheder medieret gennem et efterfølgende opsporings‐ og
erindringsarbejde, der eksplicit eller implicit er reflekteret af en fortæller, der
forbliver på afstand af krigstidens hændelser.
’Krigen’ er med andre ord allerede medieret og beskåret i disse værker, der
nu for anden, tredje, fjerde eller femte gang medierer og beskærer den virkelighed,
de refererer til, og som de muligvis, muligvis ikke, har garneret med
fiktionaliserede tilføjelser. Dermed er den kropsorienterede krigsprosa anderledes
lavmælt og distant end den kamporienterede krigslitteratur, der bestræber sig på
at føre læseren ind i kamptummelen. Men samtidig kan den betragtes som mere
engageret i at gøre krigens forløb og menneskelige konsekvenser nærværende end
den kamporienterede krigslitteratur, der med sine figurative modstillinger af krig
og fred tenderer mod at isolere krigens handling i en ekstatisk tid og et abnormt
rum og derved adskille os, efterkommerne eller de udenforstående, definitivt fra
krigens mænd og kvinder, der i stedet antager mytiske og gigantiske dimensioner.
Pointen med denne indledende oversigt over verdenskrigenes plads og
betydning i litteraturen er ikke at hævde, at den kamporienterede krigslitteratur
hører Første Verdenskrig til, mens den kropsorienterede er et barn af Anden
Verdenskrig. Pointen er, at der i løbet af det 20. århundrede er sket en forskydning
i retning af at fremstille den ikke‐armerede krop som den vigtigste markør for

32

erfaringen af krigshandlinger; en forskydning, der kan læses parallelt med en
genbesindelse på de universelle menneskerettigheder,22 og som udover de værker,
jeg har valgt ud, kan aflæses i bredt anlagte samfundskritiske romaner som Günter
Grass’ Die Blechtrommel (1959) og i specifikke litterære strømninger som
vidnesbyrdlitteraturen; det 20. århundredes eneste nye litterære genre, som Elie
Wiesel har betegnet den.23 Pointen med denne skitse over krig og litteratur i det
20. århundrede er også, at vi i forskningen må holde vores synsfelt mest muligt
åbent, med mindre vi ønsker at repetere eksisterende forestillinger om, hvad
krigslitteratur er for en størrelse – og dermed hvad krig er og betyder som realitet
og forestillingskompleks.

IV. Forskningsoversigt
Det fører mig direkte over i den følgende gennemgang af de forskningstraditioner,
jeg lægger mig i forlængelse af, og som jeg har opridset pointer og stridspunkter
fra i de foregående afsnit. Helt overordnet er det to forskellige forskningsfelter,
min afhandling indskriver sig i og er tænkt som et bidrag til, nemlig forskningen i
krigslitteratur og andre former for krigsfremstilling, herunder overlappende
erindringskulturstudier, og forskningen i de forfatterskaber, jeg behandler
undervejs, hovedsageligt Jünger og Sebalds. De relevante forfatterskabslæsninger
Menneskeretstænkning og ‐aktivisme er eksempelvis Andreas Huyssens alternativ til den
omfattende anvendelse af psykologisk traumeteori, der angiveligt har præget opfattelsen i de
senere årtier af det 20. århundredes historie. Anskuet gennem et traumeteoretisk filter kan
århundredet og dets litterære efterbyrd ikke undgå at forekomme katastrofisk, ligesom Holocaust
på den måde hurtigt bliver dyrket som ”the ultimate cipher of traumatic unspeakability or
unrepresentability […]. This approach to history as trauma […] does not help much to understand
the political layers of memory discourse in our time, although it may well represent one of its major
articulations” (Huyssen 2003, 9), skriver Huyssen og peger dermed på, at applikationen af
traumebegrebet fra individpsykologien til historien kortslutter forbindelsen mellem
kulturvidenskabernes forskningsredskab og deres genstand. Et andet bidrag til studiet af
krigslitteratur, der fremhæver dets relation til menneskerettighedstænkningen og læser en række
krigsromaner som indirekte manifestationer af et nødvendigt ’menneskeretsetos’ er Paul Michael
Lützelers Bürgerkrieg Global (2009).
23 “[If] the Greeks invented tragedy, the Romans the epistle, and the Renaissance the sonnet, our
generation invented a new literature, that of testimony” (Wiesel, 9). Som James E. Young har
bemærket, placerer Wiesel sig imidlertid med sit Holocaust‐forfatterskab eksplicit inden for
rammerne af en jødisk‐litterær tradition for at bære vidnesbyrd, der går langt tilbage i tiden.
Genrens nyhedsværdi er altså tvivlsom (Young 1988, 20f).
22
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inddrager og kommenterer jeg særskilt i de analytiske dele. I dette afsnit nøjes jeg
derfor med at give et pointeret overblik over det førstnævnte forskningsfelt,
krigslitteraturstudierne, der er temmelig stort og derfor ikke kan ydes fuld
retfærdighed i en kort gennemgang som denne.
Forskning i krigslitteratur placerer sig ofte i et interdisciplinært felt og
bliver

gerne

betegnet

som

’krigs‐

og

kulturstudier’

eller

’studier

i

krigsrepræsentationer’. Det vil sige, at krigslitteraturen generelt undersøges
sammen med krigsfilm, krigsfotografi og nyhedsmediernes krigsdækning, som
man kan forvisse sig om i det temmelig store antal publikationer, der er udkommet
over det seneste årti, og i de særlige tidsskrifter, der i England og Tyskland er
tilknyttet forskningscentre og ‐netværk, som også er flittige konference‐ og
seminararrangører.24 Forskningen lægger dermed sin primære vægt på, hvordan
krig fremstilles i forskellige medier, og kun sekundært hvordan den undersøgte
litteratur indgår i en bredere litteratur‐ eller æstetikhistorisk sammenhæng. I
bestræbelsen på at udgrunde krigens og krigsrepræsentationens væsen er der
derfor en vis tendens til, at bidragene på feltet isolerer og afgrænser deres
genstand fra mere omfattende litterære og litteraturhistoriske problemstillinger.
Jan Süselbeck bemærker i sin doktorafhandling om krigslitteratur fra det
19. til det 21. århundrede, at feltet har oplevet et ’boom’ de senere år. Det skyldes
angiveligt de markante forskydninger i moderne krigsførelse og i medieringen af
krigshandlinger

i

årtierne

efter

Murens

fald,

indledt

med

Golfkrigens

højteknologiske look og Jean Baudrillards ledsagende analyse af, at den ’ikke fandt
sted’; i hvert fald ikke på samme måde som tidligere krige:

Af vigtige forskningsnetværk og forskningscentre kan nævnes ‘WAR‐Net An interdisciplinary
network for scholars working in war representation’ ved Birckbeck University of London, ‘Group
for War and Culture Studies’ ved University of Westminster og ‘Erich Maria Remarque‐
Friedenszentrum’ ved Universität Osnabrück, der navnet til trods faciliterer forskning i
krigsrelateret litteratur. De to sidstnævnte udgiver også tidsskrifter, henholdsvis Journal of War
and Culture Studies og Krieg und Literature/War and Literature. Se også det amerikansk baserede
tidsskrift War, Literature, and the Arts, der samler militærpersonel og universitetsforskere om
interessen for kunstneriske krigsfremstillinger.
24
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Das Thema der Kriegsdarstellung hat in den letzten Jahren in der Literatur‐,
Kultur‐ und Medienwissenschaft aber auch ganz allgemein erheblich an Bedeutung
gewonnen. Nicht nur das Zeitalter der Globalisierung, seiner entgrenzten
„asymmetrischen“ beziehungsweise „neuen Kriege“, wie sie Herfried Münkler
nennt, und des von dem US‐Präsidenten George W. Bush nach dem 11. September
2001 ausgerufenen „War on Terror“ haben zu diesem neuen ‚Boom‘ beigetragen:
Mit der globalen „Asymmetrisierung“ von Kriegen ist der Umstand gemeint, dass
heutzutage auf der ganzen Welt kaum noch gleichartige Gegner miteinander
kämpfen. Es gebe keine Fronten mehr, konstatiert Münkler, es komme „auch nur
selten zu Gefechten und eigentlich nie zu großen Schlachten“. Stattdessen richte
sich die Gewalt zunehmend gegen die Zivilbevölkerung. (Süselbeck 2011, 8)25

I en note samme sted præciserer Süselbeck imidlertid, at der ikke nødvendigvis er
tale om så store militærhistoriske og mediemæssige forandringer endda; at
krigsboomet altså snarere skyldes en udbredt forestilling om og fornemmelse af
forandringer. Süselbeck sår tvivl om den reelle nyhedsværdi af de ’nye krige’ og
den ’asymmetriske krigsførelse’, der angiveligt skulle kendetegne dem – hvad
Münkler i øvrigt også selv gør ved at vise tilbage til Trediveårskrigen som en
historisk forløber for de væbnede konflikters art efter Murens fald (Münkler 2005,
10f). Nedbrydningen af fronterne og den målrettede vold mod civile, som ifølge
Münkler er to af de nye kriges karakteristika, skal man dog ikke helt tilbage til
Trediveårskrigen for at finde, som han foreslår. Det var fænomener, der prægede
Anden Verdenskrig og gav vægt til trusselsbilledet under den Kolde Krig.
Ligesom de formodede forudsætninger for feltets boom ikke er så nye
endda, så er selve feltet for krigslitteraturstudier heller ikke helt nyt. Kigger man
nærmere efter i bidragene fra det seneste årti, refererer mange af undersøgelserne
til

de

samme

forløbere,

som

kan

siges

at

danne

en

slags

Süselbeck har andetsteds (2008) og ikke uden ironi proklameret, at der i disse år finder en
’militær vending’ sted i kulturvidenskaberne. I det hele taget giver hans afhandling og
samleanmeldelser i tidsskriftet literaturkritik.de (se også Süselbeck 2006) et godt overblik over
krigs‐ og litteraturstudiernes højkonjunktur, særligt i de tyske sprogområder.
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krigslitteraturhistoriografisk kanon. Det gælder især bredt anlagte studier fra
1970’erne og 1980’erne af Første Verdenskrigs betydning i vestlig litteratur og
kultur, som jeg også har anvendt eksempler på i det foregående afsnit, f.eks. Paul
Fussells bog, men også Modris Eksteins kulturhistoriske fremstillingen af
verdenskrigen som den moderne tidsalders fødsel, Rites of Spring (1989), Klaus
Theweleits portræt af den krigeriske og kvindeangste mand, der blev født i
verdenskrigens skyttegrave, Männerphantasien (1977‐78), og Hans‐Harald Müllers
oversigtstudie af Weimarrepublikkens krigsromaner, Der Krieg und die
Schriftsteller (1986).
Disse værker har dannet model for den ene af to fremherskende traditioner
på feltet, der udgøres af en overvejende synkron historiografi. Bidragene til denne
tradition er undersøgelser af, hvad der i et afgrænset tidsrum er skrevet om
bestemte historiske krige, hvordan det er gjort, og hvorfor det har nutidig
relevans.26 Det handler ikke kun om Første Verdenskrig som i modelstudierne.
Napoleonskrigene, Anden Verdenskrig samt symboltunge, men militærhistorisk
set mindre krige som den Amerikanske Borgerkrig, den Spanske Borgerkrig og
Vietnamkrigen er også populære emner og fordeler sig som forskningsfelter
ganske forudsigeligt på filologiske studier med særlig relation til de respektive
krige. Denne forskningslitteratur har som regel en klar analytisk vinkel og
derudfra en empirisk ambition om at komme igennem så meget relevant kildestof
som muligt for at kunne understøtte vinklen, udpege forskelle i det øvrige
tekstkorpus om den pågældende krig og i visse tilfælde sammenholde den
pågældende

krigslitteratur

med

tendenser

i

den

øvrige

litteratur‐

og

kulturhistorie.27
En variant af samme forskningstradition finder man i undersøgelser af,
hvad der kendetegner den litteratur, der beskæftiger sig med særlige former for
Ud over en lang række artikler i tidsskrifter og antologier med dette formål skal her nævnes
større studier som Cloonan 1999; Favret 2009; Mackay 2007; Torgovnick 2005; Yuknavitch 2001,
Zehfuss 2007 samt oversigtsværker som Mackay 2009.
27 Se Mackay 2007 om Anden Verdenskrig og modernisme; Yuknavitch om Vietnamkrigen og
postmodernisme; Eksteins om Første Verdenskrig og avantgarden.
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krigsførelse, eksempelvis borgerkrig eller luftkrig, men også folkemord i
forbindelse med krigsførelse, som de omfattende studier i vidnesbyrd‐ og
Holocaustlitteraturen er et eksempel på.28
De fleste værker om Anden Verdenskrigslitteratur – men ikke alle – tager i
øvrigt denne krigs specifikke folkemordsaspekt i betragtning, om end der ikke er
så mange eksempler på overlap mellem en gennemført behandling af
krigslitteratur

og

vidnesbyrdlitteratur.

’Krigslitteratur’

signalerer

i

forskningsfeltets generelle optik militære kamphandlinger, og i den optik er
folkemordet tilsyneladende et vanskeligt tema at inkorporere. Det er dog
usædvanligt at behandle verdenskrigen uden nævneværdige referencer til
Holocaust (Mackay 2007). Omvendt gør Maja Zehfuss opmærksom på, at
Holocaustdiskursen

risikerer

at

bortlede

efterkrigsgenerationernes

opmærksomhed fra enhver anden form for krigshandling i perioden 1939‐45, hvad
der efter hendes mening gør verdenskrigens historiske arv mindre udfordrende i
etisk henseende. Med en forsøgsvis distinktion mellem krigen og jødeudryddelsen,
som hun senere problematiserer (Zehfuss, 243f), peger Zehfuss på, at myten om
krigserfaringen i skikkelse af det alment accepterede ideal om at kæmpe for
fædrelandet, udgør det største problem i arven efter Anden Verdenskrig, idet
militærapparatet her netop var impliceret i folkemordet.

In some ways, the war – if such a distinction can be made at all – is indeed more
ethically challenging than the Holocaust. What I mean by this is that the Holocaust
is in one sense ethically trivial: there is agreement that exterminating civilians on a
large scale is bad. The war, however, is not so simple. This is exemplified in the
myth of the ‘clean’ Wehrmacht which is possible precisely because fighting for
one’s country is often seen not only as acceptable, but imperative, whether or not
one’s country is in the wrong. (Zehfuss, 27)

Om borgerkrigslitteratur, se Buschmann 2005; Lützeler 2008. Om luftkrigslitteratur, se Hage
2003; Sebald 1999; Vees‐Gulani 2003. Om Holocaustlitteratur, se Bigsby 2006, Dunker 2003;
Franklin 2011; Young 1988
28
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Problemet kan imidlertid udvides fra et tysk til et generelt anliggende for de
væbnede styrker, der var engageret i verdenskrigen. Hver enkelt part udførte
målrettede angreb mod civile. Den tyske jødeudryddelse var af en særlig karakter,
og de allierede gik kun til angreb som følge af den tyske aggression. Det fjerner
bare ikke det faktum, at de allieredes luftbombardementer af tyske og japanske
byer var en ’udslettelse af civile i stor skala’, som Zehfuss taler om, og at
udslettelsen blev udført af soldater, der så det som deres pligt at gøre det for
fædrelandet, og som efterfølgende blev hyldet som helte. Militære og civile
anliggender kan med andre ord kun skilles ad som analytiske kategorier, når det
gælder en beskrivelse af forhold under Anden Verdenskrig. En adskillelse, jeg ikke
foretager, men som altså præger krigslitteraturforskningen.
En medierende tilgang til den intuitive skelnen mellem det militære og
civile gebet finder man i en anden variant af udforskningen af den litterære arv fra
bestemte krige, nemlig de erindringskulturstudier, der beskæftiger sig med
betydningen

af

krigserfaringer

og

krigshandlinger

for

de

kulturelle

erindringsformer og ‐praksisser, der er med til at skabe fælles referencerammer i
ethvert moderne samfund. Når erindringskulturstudier og krigslitteraturstudier
ofte kan betragtes som overlappende felter skyldes det, at begivenheder i krigstid
og i særdeleshed under de to verdenskrige – sagt med Reinhart Koselleck –
fungerer som effektive ’synkrone faktorer i prægningen af en fælles bevidsthed’
(Koselleck, 266). Medieringen af den personlige erindring gennem fælles
traditioner, f.eks. litterære, spiller samtidig en væsentlig rolle i krigslitteraturen,
som dermed bliver et vigtigt bidrag til den kulturelle erindring om, hvad ikke bare
en bestemt krig, men forestillingskomplekset krig betyder generelt.29
Samme bevægelse finder man i den anden markante tradition i
krigslitteraturforskningen, som er en overvejende diakron historiografi. Her

Relevante bidrag til studiet af litteraturens og kunstens kvaliteter som kulturelle
erindringsformer finder jeg især hos Huyssen 1995; 2003 og Scherpe 2002, men flere af de allerede
nævnte forskningsbidrag har også en markeret erindringskulturel tilgang, herunder særligt
Eksteins; Fussell; Mosse; Torgovnick, Zehfuss.
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undersøger

forskningen

generelle

udviklinger

og

tendenser

i

krigens

litteraturhistorie ved at inddrage materiale skrevet på baggrund af forskellige
krige og fra forskellige perioder. De enkelte undersøgelser har varierende tidslige
afgrænsninger og forskellige nationalfilologiske, komparative og tværmediale
perspektiver for øje.30 Kun i få tilfælde er ambitionen så bred i tidsmæssig
henseende, at undersøgelserne går tilbage til antikken (McLoughlin 2011), og
endnu

færre

er

de

bidrag,

der

behandler

ikke‐vestlig

krigslitteratur.

Begrænsningen til moderne vestlig krigslitteratur skyldes bl.a., at forskerne på
feltet hovedsageligt er komparatister, germanister, romanister og anglicister og
simpelthen har deres ekspertise inden for de perioder og kulturkredse, hvor enten
1800‐tallets krige eller verdenskrigene har en dominerende plads i den kulturelle
erindring og derfor er så påtrængende og uomgængelige, at det ville virke
mærkværdigt, hvis forskningen gik uden om verdenskrigenes efterliv i den
moderne litteratur.
Til gengæld har arkæologien og antropologien under inddragelse af
litterære kilder udforsket præmoderne og ikke‐vestlig krigsførelse, f.eks. i
antologien Warfare and Society (2006), hvis hovedresultater leder frem til samme
konklusion om krig som et på én gang afledt og integreret fænomen, som mine
analyser i afhandlingens anden del gør: ”Looking at the history of war studies, war
is quite often perceived of and treated as something set aside from other practices;
almost personified. However, the results of this book allow us to say that it is never
autonomous and self‐regulating. War always forms part of something else” (Otto,
9).
En variant af denne tilgang finder man i formelt orienterede bidrag, der
udpeger transhistoriske genretræk for krigslitteraturen. I modsætning til
størsteparten af forskningsbidragene på feltet, der enten antager den

Her finder man i sagens natur færre artikler, men til gengæld mange vægtige monografier,
eksempelvis Emig 2001; Dawes 2002; Krimmer 2010; McLoughlin 2011; Mosse; Norris; Süselbeck
2011, samt antologier og oversigtsværker som Koch 2007; McLoughlin 2009a; Schneider 1999;
Wende 2005.
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kamporienterede krigslitteratur som uudsagt norm eller som baserer deres
kriterier på common sense‐fornemmelser for, hvornår litteraturen ’handler om
krig’, er det også denne type bidrag, der eksplicit diskuterer, hvornår noget
overhovedet er en krigsskildring; og dermed hvad der udmærker krigslitteratur
som genre og fænomen.31
Det

diakrone

perspektiv

på

krigslitteraturen

kaster

tilsvarende

generaliseringer af sig, men i stedet for at diskutere dem eksplicit bliver de ofte
lanceret som en klippefast forudsætning for de respektive undersøgelser. Derved
kommer mange bidrag uundgåeligt til at virke ekskluderende i forhold til den
krigslitteratur, der unddrager sig generaliseringens postulat. Kate McLoughlin
skriver eksempelvis i introduktionen til Authoring War (2011), at krig på én gang
er umuligt og nødvendigt at gengive og mediere. Umuligt, fordi emnet er så stort,
ødelæggende og omfattende, at det ikke lader sig repræsentere meningsfuldt,
kongruent og adækvat i sproget, end ikke for forfattere med fronterfaring. Den
vellykkede krigsberetning afslører mest af alt litteraturens ”surrender in the face of
representing war” (McLoughlin 2011, 5), som McLoughlin udtrykker det med den
slags krigsmetaforer, der ikke overraskende er flittigt anvendte på forskningsfeltet.
Om samme repræsentations‐ og beskrivelsesproblem adopterer Elisabeth
Krimmer Clausewitz’ begreb om krigens friktion og taler om ’sprogets friktion’
som et karakteristisk træk i krigslitteraturen (Krimmer, 2).
Men McLoughlin slår på den anden side fast, at det er nødvendigt at tale og
skrive om krig for at skabe diskursiv orden i krigens kaos, og at denne spænding
skaber en særlig form for litteratur. ”Simoultaneously impossible and necessary to
convey, war gives rise to representations that are palimpsestic, self‐reflexive,
hypertextual” (McLoughlin 2011, 8). Imidlertid kan et prosaværk som Jüngers In
Stahlgewittern kun vanskeligt passes ind i denne kategori af ’palimpsestiske,
selvrefleksive og hypertekstuelle’ krigsrepræsentationer, ligesom den heroiske
krigslyrik, George Mosse beskriver i Fallen Soldiers ikke just excellerer i de træk.
31

Daemmrich 1999; Emig 1999; Leschke 2005.
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De kan læses sådan, men byder sig snarere til som klippefaste monumenter over
krige og krigeridealer.
Sådanne eksklusionsproblemer er imidlertid vanskelige at undgå på grund
af feltets enorme udstrækning og variation, hvad der både viser sig i de diakront og
synkront anlagte forskningsbidrag. Desuden er der en gennemgående tendens til
at fremhæve den krig, hvis litterære fortolkninger, man har sat sig for at beskrive,
som afgørende i historisk og litteraturhistorisk henseende. Beskæftiger man sig
som eksempelvis Paul Fussell med Første Verdenskrigslitteratur er det ikke så
underligt, at netop denne krig kommer til at spille en afgørende rolle i den
litteraturhistoriske sammenhæng, man fremskriver. Det er en tankegang, man
også finder hos Krimmer, selvom hun behandler krigslitteraturen i et diakront
perspektiv, når hun skriver: ”To the generation that fought it, the First World War
constituted a radical break with the past. New technologies and tactics, including
trench warfare, the use of tanks, poison gas, machine guns, flamethrowers, aircraft
and submarines, led to carnage on an unprecedented scale” (Krimmer, 68).
Man får både her og hos Fussell det indtryk, at den kæmpende generation
oplevede krigen som et radikalt brud på grund af de nye våbenteknologier og
materielslag. Men de fleste soldater, der udkæmpede Første Verdenskrig, særligt
den unge generation, havde aldrig tidligere været i krig. Snarere end nye
våbenformer og skånselsløse taktikker skyldtes brud‐ eller chokerfaringen
simpelthen, at de blev sendt i krig, og at deres erfaringer stod i grel kontrast til den
udbredte glorificering af krigsofferet. ’Den fortabte generation’ udmærkede sig
med andre ord ikke ved at være den første af sin art, men ved at være den største,
og derfor må man med Mary Favret spørge, om ikke Fussell – og Krimmer –
blander to niveauer sammen her nemlig ”that of individual memory and that of
history and tradition” (Favret, 44)?
Modernitetens fremmeste emblem er det nye. Den moderne verden er
kendetegnet ved bevidstheden om nybruddets og nyhedens værdi samt behovet
for at skabe nyt. Det gælder derfor også moderne krige, at de må repræsentere en
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nyhed eller nybrud, enten i krigsførelsen, i teknologien eller i de menneskelige
konsekvenser. Men denne nyhedsdyrkelse har selv en tradition, som Fussell og
Krimmer og mange andre med dem risikerer at overse med deres bastante
udmeldinger om især Første Verdenskrig som et definitivt erfaringsbrud og en
erkendelsesmæssig cæsur. Således påviser Favret, at man mindst siden
revolutions‐ og Napoleonskrigene, eksemplificeret med et Goethe‐citat fra
Kampagne in Frankreich 1792 (1822), har betegnet nye krige som afgørende
historiske brud og som begyndelser på nye æraer. Men som hun samtidig viser
med sine studier af krigstidsbevidstheden i den romantiske litteratur, er mange af
de udtryksformer, vi helt ind i det 21. århundrede fortsat bruger til at forholde os
til og forstå krigshandlinger gennem, ikke forskellige fra det tidlige 1800‐tals
former.32 Vi lever med andre ord stadig i en romantisk krigskultur, hvad der for
Favret langt fra blot er ensbetydende med en idealisering af krigen, men også
indebærer en angstbetonet opmærksomhed på de militære udviklinger, som man
betragter medieret, på afstand, med en uklar frygt og fornemmelse for, at det kan
få direkte, umedierede konsekvenser for kroppen.

Deprived of the fortifications of intellect and understanding, deprived even of the
immediacy of empirical evidence, the inhabitants of modern wartime often rely on
another an less categorizable ”sense” of what war is and does; affect is this
alternate sense or sentience. Usually associated with the body and autonomous
sensation, it names an awareness, not distinctly psychological or physiological but
sharing aspects of each, that remains at some remove, at a distance from rational
comprehension. (Favret, 15f)

Favret fremhæver flere eksempler fra Anden Verdenskrig, hvor engelske litterater har beskrevet
bl.a. Jane Austens referencer til Napoleonskrigene som distancerede og eskapistiske og selve
krigene som begrænsede og nærmest hyggelige, sammenlignet med hvad man i 1940‐45 oplevede i
England. ”Denigration of the earlier wartime evinces a perverse pride in contemporary technology
(our steel vs. their soft beds; our bombs vs. their cannons); but it also wobbles between
assumptions about lived experience and interpretations of the literature of the period; one is used
to explain and critique the other” (Favret, 45f).
32
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Den ’perverse stolthed’, som Favret lokaliserer i tendensen til at betragte tidligere
krige som små og begrænsede og ældre krigsteknologier som relativt harmløse, er
en konsekvens af, at denne uklare fornemmelse af krigens betydning har behov for
en form for intellektuel forankring. Der er tale om en meningstilskrivning med en
lang litterær tradition, som man altså også kan finde i litteraturhistoriografien, og
som ingen af bidragene til krigslitteraturforskningen helt kan undgå at praktisere.
Ifølge denne tradition ved man aldrig, hvad det er for en ny krig, der udfolder sig,
eller hvad den egentlig fører til. Kun ét er sikkert: Den må markere et brud med
hævdvundne sandheder.
Kan man ikke undslippe den, kan man imidlertid være sig denne
historistiske traditions indbyggede logik og strukturer bevidst. Det er, hvad jeg har
forsøgt med denne oversigt, der samtidig er tænkt som en indramning af mit
udvidede perspektiv på krigslitteraturen. Den form for litteratur, jeg undersøger i
anden del, udtrykker nemlig også den moderne krigstidsbevidsthed, som Favret
nævner, for selvom den ikke artikulerer betydningen af krig klart og tydeligt, så
formidler den en række kropslige affekter og forsøger derved at indfange en
’fornemmelse’ for, hvad krig er og gør ved mennesket – uden dermed at skjule
krigens menneskeskabte karakter.
Med

disse

forbehold

anskuer

jeg

Anden

Verdenskrig

som

en

litteraturhistorisk cæsur i den forstand, at man ikke kan skrive om krig efter
Auschwitz uden at folkemordets krigeriske logik i det mindste implicit følger med
eller hviler som en skygge over fremstillingen. Men krigen markerer ikke et
altomfattende brud i litteraturhistorien på samme måde som romantikkens opgør
med klassicismens regelbundne digtning og dermed formuleringen af en
romantisk krigstidsbevidsthed. Trods den kritiske teoris problematisering har
Anden Verdenskrig derfor også vist sig at være en krig, som forfattere og
filmskabere udmærket kan beskrive og fortælle om i eventyrets former, på samme
måde som mange hjemvendte soldater fortalte om Første Verdenskrig. Faktisk er
samtidskulturens behandling af Anden Verdenskrig dybt præget af netop den
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eksotiserende fortidsdyrkelse, der ligger i eventyrets logik, og som også har fået
den konsekvens, at ”the imagined past is sucked into the timeless present of the
all‐pervasive virtual space of consumer culture” (Huyssen 2003, 10), som Andreas
Huyssen beskriver det i Present Pasts. Den afhistoriserende fascination af fortidens
store dramaer som Anden Verdenskrig er siden Huyssens analyser fortsat for fuld
kraft, som man ser i film som Tarantinos Inglourious Basterds (2009) og romaner
som Littells førnævnte Les Bienveillantes.
Når jeg har valgt at fokusere hovedparten af min analytiske energi på
Sebalds Anden Verdenskrigsroman og den kropsorienterede krigspoetik er det
imidlertid, fordi det er her, der i litteraturhistorisk henseende sker noget nyt og
interessant i bearbejdelsen af personlige og kulturelle krigserindringer. Den
genkendelige krigsfortælling som Tarantinos eller Littells står ganske vist mere
markant i receptionens billede af, hvordan krigens aktuelle medieringer ser ud
(Süselbeck 2011, 129ff; 219ff), men for mig at se gentager de stort set det
velkendte repertoire fra den kamporienterede krigsberetning og krydrer det med
pastichens tilladte voldsexcesser.
Det skulle hermed gerne stå klart, at mit bidrag til forskningsfeltet
hovedsageligt består i at udlægge den kropsorienterede krigsprosas anatomi og
udvide synet på, hvad man kan betragte som litteratur om krig. Min opstilling og
udlægning af den kamp‐ og kropsorienterede krigslitteratur er et nyt bud på en
analytisk vinkling af krig og litteratur‐studierne. Jeg trækker selvfølgelig på en stor
del af den nævnte forskningstradition, men indramningen af kampen og kroppen
som komplementære markører i krigslitteraturen er et selvstændigt forsøg på at
anlægge

et

konceptualiserende

perspektiv

på

moderne

litterære

krigsfremstillinger. Desuden er sammenstillingen af Jünger og Sebald, så vidt jeg
har kunnet orientere mig i forskningslitteraturen om de to og i den eksisterende
krigslitteraturforskning, ikke set før i denne udlægning.33
I en enkelt artikel (Lamb) bliver In Stahlgewittern og Austerlitz læst under én synsvinkel, nemlig
den fælles interesse for belejringskrigens ødelæggelser, mens den angivelige dødsfascination hos
både Sebald og Jünger er genstand for en slutnote i en anden artikel (Hell 2004, 380; 391f). Hvor
33
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Det betyder også, at jeg teoretisk og metodisk både trækker veksler på
forskningsfeltets tradition og henter inspiration andre steder fra. Hvilken
inspiration, der er tale om, og hvordan den er omsat i analytisk praksis, beskriver
jeg i det følgende afsnit, der også er det sidste i dette indledningskapitel.

V. Metodisk og teoretisk grundlag
Med den konceptuelle inddeling i en kamp‐ og kropsorienteret krigslitteratur og
med mit valg af et forholdsvis begrænset analysemateriale er feltet skåret skarpt.
Megen kanoniseret krigslitteratur fra det 20. århundrede er kun overfladisk berørt
og endnu mere forbigået i tavshed. Ideen med at konkretisere mit analytiske
perspektivs bredde i en værkanalytisk dybde er imidlertid, at jeg gennem de
biografisk og historisk funderede, men formelt orienterede nærlæsninger har mere
plads til at udfolde spændvidden i litteraturens fortsatte forsøg på at fortolke
betydningen af krigserfaringer og ‐handlinger i fortiden, end jeg ville have med en
bredtfavnende,

oversigtsbaseret

og

intermedialt

orienteret

afhandling.

I

bestræbelserne på at lokalisere, hvilke poetiske potentialer, den moderne
litteratur finder i forestillingskomplekset ’krig’, har jeg med andre ord vurderet, at
grundige

analyser

af

få

eksemplariske

værker

er

mere

givende

end

nedslagslæsninger i et stort tekstkorpus.
Spørgsmålet om repræsentativitet er i den forbindelse ikke noget problem,
da jeg ikke ser de to traditioner, den kamp‐ og den kropsorienterede krigslitteratur
som generiske størrelser, men som tendenser, der i større eller mindre grad – og
ofte i et blandingsforhold – kan udpeges i enkelte værker. Det betyder samtidig, at
In Stahlgewittern og Austerlitz ikke er modelværker, men at deres respektive
fremstillinger af kampen og kroppens konstitution i lyset af de refererede
krigshandlinger er eksemplariske. Altså kunne jeg også have inddraget lyriske og
dramatiske værker samt krigsskildringer i andre medier under det analytiske
Jonathan Lamb skelner tydeligt mellem de to litterære konstellationer af belejringsformationer, ser
Julia Sebaldfortællerens ’orfiske blik som en spejling af ”the cold gaze of Jünger’s fascist
modernism” (ibid. 380).
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kamp‐krop‐perspektiv, men har valgt at fokusere på en konstellation af litterære
prosaværker, hvor spændingen mellem krig, kamp og krop i særlig prægnant grad
kommer til udtryk.
Både de kamp‐ og kropsorienterede værker lægger op til historiske og
biografiske læsninger, idet autenticitetspostulatet og den historiske indeksikalitet
er af stor betydning for forståelsen af dem. ’Krig’ er her ikke kun et litterært
fænomen, men en reference til historiske begivenheder. Samtidig rummer alle
værkerne – inklusive In Stahlgewittern – et stort antal fiktionaliseringer og
poetiseringer af det dokumentariske og i flere tilfælde selvoplevede stof, uden at
man af den grund kan kategorisere dem som gennemførte fiktioner.
Min analytiske metode retter sig imidlertid mod værkernes hvordan, uden
at jeg er synderligt interesseret i afgrænsningen af fiktion og fakta. Jeg er derimod,
som Andreas Huyssen i Present Pasts, interesseret i litteraturen som et ”media of
critical cultural memory” (Huyssen 2003, 6). Hvordan er det givne værks litterære
mediering udtryk for en kritisk kulturel erindring om krig? Dette spørgsmål bliver
særligt påtrængende i mine læsninger af de kropsorienterede krigsfremstillinger,
der i udpræget grad benytter sig af en slags tidsarkæologi, recherche eller
Spurensuchen, som man kaldes til at gentage som ideallæser. Værkernes skrift, og
hos Sebald også fotografiet, afdækker krigens spor i tid og rum: i landskabet, i
bybilledet, i vores kulturelle erindring, i historieskrivningen, i arkiverne og i
nyhedsmedierne. Hvor krigen hos Jünger æstetiseres som led i en ideologisk kamp,
æstetiseres den hos Sebald, Vonnegut og Ransmayr som led i litterære strategier,
der også kan føres tilbage til ideologiske programmer, hvad der dog i første række
ikke er interessant, og som jeg derfor heller ikke undersøger i samme udstrækning
som i min læsning af In Stahlgewittern. Hvor den kamporienterede krigsprosa
cirkler om krigsoplevelsens betydning for identitetsdannelse og politisk
positionering i efterkrigstiden, er den kropsorienterede krigslitteratur med andre
ord optaget af kulturelle krigserindringers æstetik. Det er derfor her, min
analytiske hovedinteresse ligger.
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Hvordan kommer kroppen så til syne i alt dette? Det spørgsmål besvarer
Elaine Scarry i The Body in Pain (1985), en omfattende undersøgelse af kroppens
placering i krigens struktur. Et af de største mellemmenneskelige problemer,
pointerer Scarry indledningsvis, består i at forstå hinanden hen over smertens
afgrund. Den smertende krop er synlig for alverden, men ekstremt vanskelig at
leve sig ind i. Smertefølelsen er utilgængelig for alle andre end den lidende selv,
fordi ”physical pain – unlike any other state of consciousness – has no referential
content” (Scarry, 5). Kun ved at gøre smerten yderlig og knytte den til et andet felt
kan den gøres delelig og dermed meddelelig, det vil sige mulig at overføre til et
andet menneske, men aldrig som det samme fysiske fænomen.
Krig handler for Scarry om, at et vist antal personer stiller deres krop i en
større sags tjeneste og altså villigt udsætte kroppen for smerte, samtidig med at de
er rede til at såre og dermed påføre andre kroppe smerte. Derfor er det ikke så
underligt, påpeger Scarry, at de fleste tekster om krig bestræber sig på at udelade
den smertende krop samt sårende og dræbende handlinger fra tekstens overflade.
Det drejer sig både om nyhedsreportager fra krigszoner, om teoretisk‐filosofiske
værker

om

krig

og

om

historiske

og

skønlitterære

fremstillinger

af

krigshandlinger. Skal teksten overhovedet give mening, må den kropslige smerte
nødvendigvis fylde mindst muligt:

one can read many pages of a historic or strategic account of a particular military
campaign […] without encountering the acknowledgement that the purpose of the
event described is to alter (to burn, to blast, to shell, to cut) human tissue, as well
as to alter the surface, shape, and deep entirety of the objects that human beings
recognize as extensions of themselves. (ibid. 64)

Det er ikke nødvendigvis, fordi forfatteren er en dårlig iagttager, at han eller hun
ikke noterer selve formålet med krigsførelsen, pointerer Scarry. Det er en del af
krigens struktur i moderne tid, at den umiddelbare påføring af smerte før og efter
handlingen bliver nedtonet, så krigsfremstillingen virker mere opbyggelig og
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dynamisk, end hvis man blot fokuserer på den genstandsløse smerte. Scarrys
projekt handler om at identificere og undersøge de ’stier’, der i krigsberetninger
bortleder læserens, seerens eller tilhørerens opmærksomhed fra den kropslige
smerte. Krigens struktur, skriver hun, ”requires both the reciprocal infliction of
massive injury and the eventual disowning of the injury so that its attributes can
be transferred elsewhere, as they cannot if they are permitted to cling to the
original site of the wound, the human body” (ibid.). Men, skriver Scarry senere, den
reciprokke kamphandling, forsøget på at såre og tilføje modstanderen smerte, har
en flydende og arbitrær relation til kampens formål. Det manifesteres i det ikke‐
reciprokke udkomme af krigen: at der er en vinder og en taber.

Injuring, the contest activity, has no relation to the contested issues: if the
wounded bodies of a Union and a Confederate soldier were placed side by side
during the American Civil War, nothing in those wounds themselves would
indicate the different political beliefs of the two sides, as in World War II there
would not be anything in the three bodies of a wounded Russian soldier, a Jewish
prisoner from a concentration camp, a civilian who had been on a street in
Hiroshima, to differentiate the character of the issues on the Allied and Axis sides.
But neither would those injuries make visible who had won and who had lost. […]
In each case, all that is indicated is that there was a “war,” that there was “the
reciprocal activity of injuring for a nonreciprocal outcome”” (ibid. 115f).

Den sårede krop bliver dermed et universelt tegn for krig, men ikke for andet end
det, hverken for sejr eller nederlag, heltemod, opofrelse eller fejhed. Såret og
tilføjelsen af sår i krig er præget af referentiel ustabilitet.34 Den handling, det er at
dræbe en modstander ’i nationens eller civilisationens tjeneste’, er ikke i sig selv
national eller civiliseret, skriver Scarry. En fredelig konversation med en bekendt
”What the all‐important uniform declares, the wounded flesh defies” (Cole, 27), skriver Sarah
Cole i en udlægning af Scarrys krops‐ og krigsteori, som hun betragter som grundlag for at forene
krigsdeltagerne som ligeværdige menneskelige ofre for bestemte ’regimer og våben’. Men Scarry
betoner også det potentielle handlingsaspekt hos alle krigsførende parter, som derfor må være ofre
for deres egne bidrag til krigens struktur, herunder de ’regimer og våben’, der indgår i krigen.
34
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er civiliseret. Det er et drab i krigstid ikke. Heller ikke, selvom det i juridisk
forstand er legitimt at slå ihjel i krig.
Derfor, pointerer Scarry, må drabet retfærdiggøres af sproglige og billedlige
tilskyndelser såsom den uniform, der adskiller den dræbende fra fjenden. En
verden må skabes, for at en anden verden kan ødelægges, som hendes bogs
undertitel ’The Making and Unmaking of the World’ signalerer. Det dræbte eller
sårede menneske bliver omvendt genstand for en ”unmaking” og en ”emptying of
the nation from his body” (ibid. 122). Men i troen på, at man kæmper og falder for
en sag, finder udryddelsen af nationens og civilisations tegn fra den smertende
eller døde krop en form for substantiering; et som regel endnu ikke realiseret mål
eller med Scarrys ord: ”an issue that at that moment has no independent reality of
its own” (ibid. 125). Tilsvarende er krigens ”massive opening of human bodies […] a
way of reconnecting the derealized and disembodied beliefs with the force and power
of the material world” (ibid. 128). Den smertende krop og krigens struktur indgår i
en fortsat udveksling, hvad mange krigsbeskrivelser altså takket være smertens og
sårets referentielle ustabilitet leder opmærksomheden bort fra.
Scarry

fokuserer

som

sagt

i

The

Body

in

Pain

på

tekstuelle

afledningsstrategier fra smertens centrale plads i krigshandlinger. Selvom jeg deler
hendes opfattelse af smertens principielt objektløse karakter og vanskelighederne
ved at formulere smerten i ord, så vil jeg især i afhandlingens anden del vende
bevægelsen om og undersøge, hvordan Sebald, Vonnegut og Ransmayr leder
opmærksomheden tilbage mod kroppen, herunder kroppen i smerte. Det er min
påstand, at de analyserede værker er i stand til at lede opmærksomheden tilbage
mod kroppen og den kropslige smerte af to årsager: 1) fordi de bestræber sig på at
stille sig uden for eller uforstående over for krigens struktur, herunder den
reciprokke aktivitet, som kamphandlingen er; 2) fordi de fremhæver selve den
skriftlige og i visse tilfælde visuelle mediering som en fortløbende proces, der
holder såret åbent ved at fastholde opmærksomheden på kroppens reaktioner i
det medierede møde med krigens symbolske former og spor. Med en kiasme kan
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man sige, at den litterære medierings udtalt distancerende greb skaber nærhed til
den smertende krop, hvorimod den mediering, der gør sig selv usynlig, idet den
hævder at gengive krigsoplevelsen, ’som det virkelig var’, skaber distance til den
sårede og smertende krop.
Den kropsorienterede krigslitteratur, jeg undersøger, forsøger altså ikke at
fremstille lidende og smertende menneskekroppe på slagmarken i hektiske
destruktionsskildringer, men træder et skridt tilbage fra denne kunst‐ og
litteraturhistoriske tradition og undersøger smertens traditionelle objektiverings‐
eller substantieringsformer i stedet for at efterligne dem. Det er også årsagen til, at
’heltene’ i denne litteratur umiddelbart fremstår som perifere skikkelser i krigens
store drama, enten som efterkommere (hos Sebald og Ransmayr) eller som
outsidere (hos Vonnegut), der alle føler sig afskåret fra krigens primære
begivenheder og derfor med Klaus Scherpes betegnelse udtrykker ”ein Ethos des
Sekundären” (Scherpe, 146). Men gennem dette sekundære engagement i de
historiske kampe og lidelser, der er gået forud, er det altså min påstand, at smerten
bliver mere præsent i de litterære krigsfremstillinger, end i den ”mimetisch
erzeugten Pathos des Primären” (ibid.), som Scherpe også nævner, og som Jüngers
In Stahlgewittern er et eksempel på, men hvor begivenhedernes overvældende
karakter indsnævrer det refleksionsrum, hvor kroppen ellers kommer til syne som
en civiliseret størrelse.
Dermed ikke sagt, at mit mål er at definere krigens reneste eller mest
genuine litterære udtryk. Det er der ellers en udbredt tradition for på feltet. Kate
McLouglin har eksempelvis foreslået, at ”the purest word of war would […] be an
unquotable scream of pain, the verbal equivalent to Picasso’s Guernica”
(McLoughlin 2009b, 17). Men dermed overser hun, at skriget kun refererer til en
uformet menneskelig smerte, til smertens genstandsløse karakter, som Scarry
beskriver den. Picassos maleri vrimler derimod med underliggjorte, men dog
genkendelige former og er styret af én uomgængelig referent, der knytter det ikke
bare til krig generelt, men til den moderne krigsførelses luftbombardementer af
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civile, som for alvor blev kendt, da den baskiske by Gernika ved ’en fejl’ blev
bombarderet af tyske og italienske krigsflyvere den 26. april 1937, og dermed til
Den Spanske Borgerkrig specifikt.
Når McLoughlin i Authoring War desuden påpeger, at ’krig’ på samme måde
som andre områder af den menneskelige erfaring – ”love and grief spring to mind”
(McLoughlin 2011, 9) – har sine egne repræsentationsmæssige udfordringer, er
det eksempel på, hvordan hun betragter krig som et selvberoende fænomen, der
kan repræsenteres på mere eller mindre vellykket vis. Jeg læser derimod
litteraturen med krigens æstetik og forestillingsverden som en fortolkningsmatrice
eller som et forestillingskompleks, litteraturen skriver sig ind i med en mere eller
mindre åbenlys adressering af matricen eller komplekset selv, men uden en
forestilling om at skulle repræsentere fænomenet ’krig’ som sådan.
I stedet for at opholde mig ved adynatonfiguren og andre retoriske
forbehold, der markerer problemet med at finde ord som et generelt vilkår i
repræsentation af krig, er det altså mit mål i det følgende at betragte sådanne
selverklærede begrænsninger som endnu en litterær figur, der bidrager til
forestillingskomplekset krig, og som antydningsvist peger tilbage mod en
udsigende krop og en potentiel smerte, der er gået forud for den litterære
mediering. Det gælder også, hvor kroppens konstitution forsvinder bag krigens
krav om kamp og opofrelse. Men som jeg i afhandlingens følgende første del skal
vise det hos Jünger, bliver opmærksomheden samtidig ledt bort fra krigen som et
individuelt kropsligt anliggende, og retter sig i stedet mod kampens ekstase,
hengivelsen til ophøjede idealer og nødvendigheden af at gå ud af den individuelle
og ind i den kollektive krop. Som den gamle frontkæmper selv formulerer det i In
Stahlgewittern: ”Wir haben mit den Füssen in Blut und Schlamm gestanden, doch
unser Gesicht war großen und erhabenen Werten zugewandt” (282).

51

52

Første del
Ud af kroppen,
ind i kamptummelen

53

54

Kap. 1: Ernst Jünger og stålstormens korsfæstede blodvidner
I. Sværdet i pennen

Noch wuchtet der Schatten des Ungeheuren über uns. Der gewaltigste der Kriege ist
uns noch zu nahe, als dass wir ihn ganz überblicken, geschweige denn seinen Geist
sichtbar auskristallisieren können. Eins hebt sich indes immer klarer aus der Flut der
Erscheinungen: Die überragende Bedeutung der Materie. Der Krieg gipfelte in der
Materialschlacht; Maschinen; Eisen und Sprengstoff waren seine Faktoren. Selbst der
Mensch wurde als Material gewertet. (VII)

Sådan skriver Ernst Jünger i det originale forord fra 1920 til In Stahlgewittern, den
episodiske beretning om forfatterens oplevelser som ung frontofficer under Første
Verdenskrig i de tyske skyttegrave på Vestfronten. I løbet af bogen følger vi Jünger fra
slag til slag, men hører også om soldaternes gravearbejde, vagttjeneste,
fremrykninger, retræter, officerssammenkomster og almindelig kedsomhed i det
surreelle skyttegravslandskab. Materien fylder som lovet i forordet en betragtelig del
af Jüngers beskrivelser og refleksioner, og undervejs gør forfatteren, hvad han kan for
at vise, hvordan selv mennesket blev anvendt som materiale, som faktor i
materielslaget.
Og dog. Med mellemrum bryder vores fortæller nemlig ud i lovprisninger af de
immaterielle værdier, krigen angiveligt handler om, og da han når frem til sidste
kapitel i sit krigseventyr, er konklusionen klar: Nok har materien domineret slagets
gang, og nok er tusinder og atter tusinder af soldater blevet blæst omkuld af
krigsmaskinens stålstorm. Men for dem, der modstod stormen, har krigen skabt et
helligt broderskab. Gennem krigens fireårige ’voldsskole’, som Jünger kalder det, er
hans generation blevet hærdet ’i alle bål og stikflammer’, og dermed kan de også
vende tilbage til livet i hjemstavnen som fuldvoksne og karakterfaste mænd:

So nahm ich, so seltsam es auch klingen möge, gerade aus dieser vierjährigen Schule
der Gewalt, aus allen Rasereien der Materialschlacht der Erkenntnis mit, dass das
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Leben nur durch den Einsatz für eine Idee seinen tieferen Sinn erhält, und das es
Ideale gibt, denen gegenüber das Leben des Einzelnen und selbst des Volkes keine
Rolle spielt. Und wenn das Ziel, für das ich als Einzelner, als Atom im Körper des
Heeres, gefochten hatte, auch nicht erreicht werden sollte, wenn scheinbar die Materie
uns doch zu Boden schlug – nun gut, wir hatten immerhin gelernt, für eine Sache zu
stehen und, wenn es sein musste, zu fallen, wie es Männern geziemt. In allen Feuern
und Stichflammen gehärtet, konnten wie aus einer Schmiede des Charakters vor unser
Leben treten, wie kaum ein anderes Geschlecht, vor die Freundschaft, die Liebe, die
Politik, den Beruf, vor alles, was das Schicksal verbarg. Nicht jeder Generation ist das
vergönnt. (281f)

Kun ved at sætte livet på spil for et ideal, i dette tilfælde fædrelandet, får livet en
dybere mening, konstaterer Jünger med en direkte manifestation af den myte om
krigserfaringen, som Mosse altså ser kulminere i forbindelse med Første Verdenskrig.
At betragte krigen som karakterens smedje er et klart modbillede til den fortabte
generations forestillinger, hvor krigen snarere er karakterens krematorium. Hvor den
fortabte generation lovede at vende hjem fra slagmarkerne og kæmpe mod krig og
vold, slutter In Stahlgewittern desuden med løftet om nye voldelige slag, som denne
krigsgeneration står klar til at udkæmpe, når det bliver nødvendigt. ”Wir sind
inzwischen durch diese Kämpfe geschritten und sehen schon wieder das Getümmel
neuer Kämpfe vor uns im ungewissen Licht. Wir – unter diesem wir verstehe ich die
geistige und begeisterungsfähige Jugend des Landes – werden sie nicht scheuen. Wir
stellen uns vor das Andenken von Toten die uns heilig sind“ (283). De forudgående
kampe og de faldne i den store krig er med andre ord inspiration for kommende
kampe, eller rettere for beredvilligheden til i fællesskab, som et stort ’åndeligt’ vi, at
ville udkæmpe de kampe, der måtte komme. For som Jünger afslutter beretningen
med spatieret skrift og udråbstegn: ”Deutschland lebt und Deutschland soll nicht
untergehen!” (283).
Heri ligger ifølge Karl Heinz Bohrer en ontologisk funderet krigsforståelse, der
knytter individets eksistens til nationens og kampens, og som intet har med ”[d]as
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Ethos des soldatischen Verhaltens in unserer Jetztzeit” (Bohrer, cit. Schlak 2010b,
276) at gøre. Dette etos er i dag konventionelt og moralsk begrundet, hvad man ifølge
Bohrer ser i amerikanernes og englændernes overbevisning om at udkæmpe
retfærdige krige. Hos Jünger og i den tyske krigerkultur, der blev besejret i de to
verdenskrige, pointerer Bohrer, er kampen derimod et eksistentielt vilkår. Ikke desto
mindre er det min påstand, at Jünger med udgangspunkt i sin kæmpende
soldaterpersona konstruerer en litterær og æstetisk skitse over krigens tid, rum og
handling, der vækker genklang i nutidige kamporienterede forestillinger om, hvad
krig er, nemlig en oplevelsesenhed, der giver individet mulighed for at træde ind på
historiens scene og ’gøre en forskel’ (Krejberg 2010b). I denne æstetiske skitse ligger
også byggestenene til en eksistentiel krigsforståelse, som for de individer og stater,
der er impliceret i nutidens krige, kan få påtrængende relevans og dermed
problematisere tesen om de ’postheroiske samfund’, som politologien har fremført
som dækkende for nutidens vestlige samfund.35
For at give sit budskab om det heroiske krigersamfund overbevisende vægt,
forsøger Jünger at drage sin læser ind i kamptummelen, som han selv oplevede den.
Eller som det hedder i indledningen til In Stahlgewittern med et af de autenticitets‐ og
umiddelbarhedspostulater, der er så typiske, ja, nærmest uundværlige, for den
kamporienterede krigslitteratur:

Der Zweck dieses Buches ist, dem Leser sachlich zu schildern, was ein Infanterist als
Schütze und Führer während des großen Krieges inmitten eines berühmten
Regimentes erlebt, und was er sich dabei gedacht hat. Es ist Entstanden aus dem in
Form gebrachten Inhalt meiner Kriegstagebücher. Ich habe mich bemüht, meine
Eindrücke möglichst unmittelbar zu Papier zu bringen, weil ich merkte, wie rasch sie
Se Münkler 2007 for en beskrivelse af nutidens vestlige samfund som postheroiske. For Münkler er
den kollektive offerdyrkelse og åbenlyse hyldest af voldsanvendelse kendetegnende for heroiske
samfund. Paul Hirst har imidlertid problematiseret tesen om det postheroiske samfund ud fra den
iagttagelse, at det er vanskeligt at udkæmpe en krig, hvis ikke den krigsførende part er villig til netop at
ofre mandskab og ressourcer, og hvis ikke soldaterne selv er villige til at ofre sig for sagen. ”Such
qualities [needed for victory] are ultimately founded on soldiers’ belief in the legitimacy of their cause.
High‐tech warriors fighting a war they don’t believe in are likely to lose if matched by well‐motivated
and capable opponents” (Hirst, 147).
35
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sich verwischen und wie sie schon nach wenigen Tagen eine andere Färbung
annehmen. (IX)

Her ser man med andre ord kilden til den hjemvendte løjtnant Jüngers beslutning om
at fortsætte kampen fra den militære slagmark i litteraturens verden. Han vil have
orden i sagerne og bringe sine umiddelbare indtryk ind i en sammenhængende og
meningsgivende beretning, hvad der egentlig blot skal opfattes som en tiltrængt
pause, inden han atter er rede til at drage i krig som del af den jernhårde, hensynsløse
slægt, der skal genoprette Tysklands ære, som det hedder i forordet til bogens femte
oplag fra 1924: “Wir brauchen für die kommenden Zeiten ein eisernes, rücksichtsloses
Geschlecht. Wir werden wieder die Feder durch das Schwert, die Tinte durch das Blut,
das Wort durch die Tat, die Empfindsamkeit durch das Opfer ersetzen – wir müssen
es, sonst treten uns andere in den Dreck“ (XIV). Den 26. august 1939 modtog Ernst
Jünger den mødebefaling, der skulle inddrage ham i endnu et tysk krigseventyr. Men
det er en anden historie, som man kan læse om i Gärten und Strassen (1942) og
Strahlungen (1949).

II. Krigerisk bearbejdningsmani
Ernst Jüngers forfatterskab er i det hele taget et unikt eksempel på, hvordan
erfaringer fra ikke bare én, men to verdenskrige har sat sig spor både i deciderede
krigsbøger og i det øvrige forfatterskabs mere formeksperimenterende værker.36 Her
vil jeg holde mig til In Stahlgewittern og bearbejdningerne af denne beretning, men
altså også bemærke, at krigen som fænomen er blevet udlagt på mange måder i
forfatterskabet. Så mange, at Jünger ligefrem har fået ry for at være henholdsvis en
fintfølende iagttager af tidsånden eller en ryggesløs opportunist, der tilpasser sine
De biografiske oplysninger, jeg bruger flere steder i min gennemgang af Jüngers værk, er primært
hentet i Helmuth Kiesels Ernst Jünger: Die Biographie (2007), hvis udlægninger af In Stahlgewittern jeg
stedvist er meget uenig i, men som ikke desto mindre skulle være pålidelig, hvad angår opridsningen af
forfatterens livsforløb. Desuden har jeg hentet biografiske – og værkrelaterede – oplysninger på det
tyske litteraturarkivs (DLA) udstilling om Jünger på Literaturmuseum der Moderne i Marbach, 7/11
2010 til 27/3 2011, samt i det dertilhørende katalog, Ernst Jünger: Arbeiter am Abgrund (Gfrereis
2010).
36

58

litterære udtryk efter den fremherskende smag. Andreas Huyssen hører til de mere
kritiske, når han skriver: ”Jünger has always been more of a chameleon than
seismograph of the times” (Huyssen 1995, 127), hvorimod Helmuth Kiesel i sin
Jüngerbiografi fra 2007 godtager forfatterens eget poetologiske program, der hævder,
”dass alles Schreiben immer nur »Annäherung« an den Gegenstand sein könne, weil er
immer wieder in einem anderen Licht erscheine und sich der Bannung oder
verbindlichen Fassung durch ein Wort entziehe” (Kiesel, 221).
In Stahlgewittern udkom i mindst 12 forskellige versioner, den første altså i
1920 og den sidste genskrevet til Jüngers samlede værkudgaver i 1978. I
forskningslitteraturen nøjes man dog med at skelne mellem seks eller syv versioner,
hvoraf sammenligningen mellem udgaverne fra mellemkrigstiden med udgivelserne
fra efterkrigstiden umiddelbart har den største interesse. De to genskrivninger, der
udkom i henholdsvis 1961 og 1978 er i Jüngerforskningen blevet kendt som de ’civile’
eller ’humanistiske’ (Kiesel, 227); betegnelser, man godt kan sætte spørgsmålstegn
ved.
Overordnet vidner de mange genskrivninger om en sand bearbejdningsmani.
Forfatteren har aldrig været helt tilfreds med sin beskrivelse af de erfaringer, han som
ganske ung gjorde sig i skyttegravene, og er derfor fortsat med at omarbejde den.
Kiesel præsenterer derfor Jünger som en art repræsentationskritisk proto‐
postmodernist, for hvem nødvendigheden af skriftens stadige tilnærmelse til en
genstand er den ene hovedårsag til bearbejdningsmanien. Belært af det filosofiske
forbillede Nietzsche betragtede Jünger erkendelsen som perspektivisk og enhver
litterær beskrivelse som en tilnærmelse til virkeligheden. Kiesel skriver om hans
oplevelser ved fronten i Første Verdenskrig, at de gav ham en grundlæggende skepsis
over for enhver slags tale, der hævdede at beskrive krigen.
Men på den anden side insisterede han i de aktivistiske Weimarår på
nødvendigheden af at give krigen en mening, hvad han bl.a. mente, at Remarque
forsømte i Im Westen nichts Neues. I den mindre krigsfortælling Das Wäldchen 125
(1925) skriver Jünger ligefrem, at det er ”eine heilige Pflicht gegenüber Gefallenen
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und den Werdenden” (Jünger, cit. Westphalen, 212) at give krigserfaringen en dybere
mening, selvom den for den enkelte soldat umiddelbart kan tage sig meningsløs ud.
Den sprog‐ og repræsentationsskepsis, som man har lokaliseret hos Jünger, står med
andre ord i modsætning til den anden hovedforklaring på bearbejdningsmanien,
nemlig soldaterforfatterens brug af sproget som våben og rustning. Kiesel citerer selv
et brev, som Jünger i 1935 skrev til sin bror, Friedrich Georg, hvori han forklarer sine
stadige omskrivninger af ikke bare In Stahlgewittern, men også en række mindre
krigsskrifter, med ønsket om ikke at lade en sætning tilbage, han ikke kan stå inde
for.37 De talrige korrekturer var altså et forsøg på at beskytte frontberetningerne mod
uventede og uønskede angreb eller omfavnelser, som bl.a. nazisternes begejstring for
de tidlige krigsbøger, der angiveligt skal have generet Jünger.
Hvor sprogskepsissen udtrykker sig på forfatterskabets makroplan, i kraft af
de stadige revideringer af især krigsværkerne, kommer Jüngers opfattelse af sproget
som våben tydeligt til udtryk på værkplan. Her taler han ind i sin tid, ofte med
nærmest politiske paroler, som det er tilfældet i de første forord til In Stahlgewittern.
Det kan altså meget vel være, at han i erkendelsen af sprogets mangler løbende har
måttet ændre sine krigsbeskrivelser, men i de enkelte tekster kan intet af denne
erkendelse spores. Tværtimod. I In Stahlgewitterns 1930‐udgave, som er min primære
reference af årsager, jeg vender tilbage til, er der i hvert fald ingen usikkerhed på
sprogets udsigelseskraft og denotative præcision.
Den indre konflikt i forfatterskabet mellem litteraturen som stadig tilnærmelse
og litteraturen som våben er samtidig årsagen til, at enkelte Jüngerlæsere vægrer sig
ved at betegne ham som modernist. Det gælder f.eks. Andreas Huyssen, der netop ser
problematiseringen af den sproglige repræsentations tilsyneladende stabilitet som et
kendetegn for den litterære modernisme; og altså et kendetegn, som man ikke finder i
de enkelte udgaver af In Stahlgewittern:

„Ich habe auf diese Weiße den ersten Teil des Jahres damit zugebracht, meine Autorschaft nach
rückwärts auszubauen, damit keine Satz hinter mir bleibt, dem ich nicht zustimmen kann“ (Jünger, cit.
Kiesel, 218).
37
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If modernism in literature, despite its wide scope and variants, is understood as the
attempt to problematize the apparent stability and transparency of representation
and narrative, or language and subjectivity (as in Kafka or Joyce, Proust or Woolf,
Brecht or Döblin), then Jünger is no modernist. For rather than grappling in his texts
with the crisis of representation and language, he fends it off by producing what can
be called the armored text. […] If modernist writing is consistent experimentation in
search of a new language, the invention of new modes of narrative, the aesthetic
articulation of the conditions of representation within representation itself, then
Jünger with his often pretentious overwriting, murky and pompous philosophizing,
and persistent lapses into the jargon of the officer’s mess is a highly defective stylist,
often closer to late nineteenth‐century B‐literature than to Flaubert, Baudelaire, or
Kafka. (Huyssen 1995, 129f)

Dermed distancerer Huyssen sin læsning fra Karl Heinz Bohrers analyser i Die
Ästhetik des Schreckens (1979), hvor Jüngers tidligere værk bliver læst i forlængelse af
romantikken og surrealismen, men adskilt fra den historiske erfaring, han i
Stahlgewittern skriver på og om, hvorfor Bohrer da også hovedsageligt holder sig til
den mere allegoriske og symbolske Das abenteuerliche Herz (1929/38). Desuden er
Huyssens udlægning forskellig fra Jeffrey Herfs i Reactionary Modernism (1984), hvor
Jüngers litterære omfavnelse af den moderne krigsmaskine er et vigtigt argument for
at betragte ham som modernist, om end altså en reaktionær af slagen. Huyssen er
derimod på linje med J.P. Stern, der i sin bog om Jünger fra 1953 ganske vist betragter
soldaterforfatteren som den vigtigste af samtidens i Tyskland bosiddende forfattere,
men ikke ser ham som en stor kunstner. Det skyldes Jüngers valg af temaer, herunder
døden og den moderne krig, der gør hans litterære projekt interessant, men
skrøbeligt, mener Stern, for Jünger har ingen mesterlige forbilleder haft ud i forsøget
på at skildre verdenskrigen indefra, og selve temaet yder så stor modstand, at det
litterære resultat nærmest kun kan fejle: ”the situation of modern war is to literature
as we know it the least negotiable of all situations” (Stern, 7).
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Huyssens armeringsmetafor er oplagt, da den skrivende Jünger i 1920’erne og
1930’erne som nævnt så sig selv som kriger frem for forfatter. Det selvbillede var bl.a.
den officielle årsag til hans afslag i foråret 1933 til Deutsche Akademie der Dichtung,
der havde ønsket at optage ham. Invitationen var givetvis forårsaget af
berøringsfladerne mellem hans krigerisk‐revanchistiske litteratur og nazisternes
kampberedte ideologi. Om det skyldtes skepsis over for nazisterne, vides ikke, men i
hvert fald undskyldte Jünger sig i et maskinskrevet brev til akademiet med netop sit
arbejdes soldaterkarakter: ”Die Eigenart meiner Arbeit liegt in ihrem wesentlich
soldatischen Charakter, den ich durch akademische Bindungen nicht beeinträchtigen
will“ (Jünger, cit. Kiesel, 412). Videre begrundede han afslaget med henvisning til sit
lange essay, Der Arbeiter (1932), hvis principper om den nye, metalliserede mand i
skikkelse af kriger‐arbejderen, han angiveligt ville forråde ved at takke ja til optagelse
i akademiet.38
I denne soldateroptik er den litterære bearbejdning udelukkende en
retrospektiv operation, noget man gør ved teksten udefra. Tanken om at lægge
fornemmelsen for bearbejdningsprocessen og det ufærdige ind i værket har i tilfældet
In Stahlgewittern været fremmed for Jünger, måske fordi hans omarbejdninger var
indlejret i en evolutionær forståelse af litteratur og filosofi. Jünger forstod i hvert fald
sit livsprojekt som én lang tilnærmelse til en mere sand beskrivelse af krigen. Som han
selv har formuleret det i sin dagbog under Anden Verdenskrig, bevæger han sig
trinvist og progressivt mod stadige højere lag af sandhed i sine krigsskildringer: „Ich
widerspreche mir nicht – das ist ein zeitliches Vorurteil. Ich bewege mich vielmehr
durch verschiedene Schichten der Wahrheit, von denen die jeweils höchste sich die
anderen unterstellt“ (Jünger 1979, 144).
Med Huyssens kamæleonteori kan man imidlertid spørge, om ikke
forfatterskabet i bund og grund forbliver identisk med sig selv hen over århundredet.

Som Stephan Schlak påpeger, er Jüngers insisteren på at være en håndens arbejder lidt af et
koketteri. ”Ein ganzes Leben war er produktiv. Ein unermüdlicher literarischer Arbeiter. Ganz gegen
sein eigenes aktivistisches Diktum aus seinem letzten Kriegstagebuch – »Ich bin kein Mann der Feder«
– war er zeitlebens ein Mann der Feder” (Schlak 2010a, 30).
38
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Det er ganske vist bemærkelsesværdigt, at den samme person, som har forfattet det
ene krigsskrift efter det andet og opildnet en hævngerrig og revanchistisk tysk
ungdom i 1920’erne og 1930’erne til igen at gribe til sværdet, og som siden deltog
aktivt i Anden Verdenskrig, hvor han både var indsat i Frankrig og i Kaukasus, under
samme krig forfattede et skrift om verdensfreden, Die Friede, der udkom efter
krigsafslutningen. Men som Frederik Stjernfelt har påpeget i sin udlægning af de
nietzscheanske perspektiver hos den tidlige Jünger, så forblev ”Jüngers fundamentale
livsfilosofi […] uberørt af [Anden Verdenskrig], dog skiftede hans sympatier side deri”
(Stjernfelt, 136). Hans besyngelse af Første Verdenskrigs ”Materialschlacht” blev i bl.a.
Der Waldgang (1951) afløst af en ”længsel tilbage mod en forglemt åndelighed før den
nu mere ildesete teknik” (ibid.), skriver Stjernfelt. Men som Paul Michael Lützeler har
gjort opmærksom på, finder man samtidig en eksplicit voldsfetichisme og skånselsløs
overbevisning om individets egen ret i Der Waldgang, som ligger i forlængelse af
eksempelvis In Stahlgewitterns besyngelse af krigerlivets glæder.39
Jünger er muligvis blevet skeptisk i forhold til den industrialiserede krigs
ødelæggende effekter i hænderne på statsapparater, men ikke over for kampen og
krigen som tilværelsens grundelementer. ”For Jünger er rædslen, heroismen, kampen
[…] ’suveræne livsytringer’” (Stjernfelt, 151), skriver Stjernfelt. Eller sagt med Tore
Eriksens ord fra en artikel om Jüngers ’smag for krigen’, der også henfører den
vitalistiske dyrkelse af kampen til inspirationen fra Nietzsche: ”som den åndskriger
han er, bekæmper Jünger netop ikke krigen selv. I stedet ekspanderer han krigens
form til en grundlæggende værensmodus. Nietzsches ’aktive nihilisme’ har her fundet
udløb
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en

krigs‐aktivisme,

en

destruktionsæstetik,

draperet

i

fædrelandspatriotisme” (Eriksen, 135). Dermed ser Jünger den moderne krig som et
Der Waldgang er i Lützelers optik et eksempel på Jüngers kampberedte revanchisme, idet de
polemiske udfald primært er rettet mod efterkrigstidens besættelsesmagter i både Øst‐ og
Vesttyskland, som forfatteren opfordrer til modstand mod ved at plædere for en vitalistisk og heroisk
frihed fra undertrykkende statsmagter med forbillede i mytologiske partisanfigurer som Wilhelm Tell,
hvad Lützeler forholder sig meget skeptisk til. ”Den Waldgänger der Nachkriegsjahre mit Wilhelm Tell
zu vergleichen ist widersinnig. Schweizer Mythos und Schillers Drama berichten von Kantonen, die sich
unprovozierten Aggression eines bellizistischen Nachbahrlandes erwehren, das dabei ist, die Heimat
gegen verbrieftes Recht zu besetzen und auszubeuten. Die Gegebenheiten im Nachkriegs‐Deutschland
hatten mit einer solchen Sachlage nichts zu tun“ (Lützeler 2009, 48).
39
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antropologisk‐historisk anliggende og dermed som en skitse til et nyt totalmobiliseret
samfund. Huyssen bemærker, at Jünger på baggrund af sin krigserfaring konstruerer
”an ontology of combat and war as models for a new hierarchically ordered
community, beyond democracy and the despised culture of bourgeois security, ennui,
and philistinism” (ibid. 131). En kampontologi, som han ifølge Huyssen blev ved med
at dyrke livet igennem.
Det ser man tydeligt, hvis man sammenligner en central passage i In
Stahlgewittern fra 1930 med samme passage i den såkaldt humanistiske 1978‐udgave.
Det drejer sig om skildringen af et af fortællerens farefulde togter ud i
ingenmandsland, hvorunder han skyder en englænder, som han efterfølgende har
lejlighed til at betragte på nært hold, hvad der fremkalder en kort refleksion over
soldatens sorg:

Davor lag mein Engländer, ein blutjunges Kerlchen, dem das Geschoss quer durch den
Schädel gefahren war. Es lag da mit entspanntem Gesicht. Ich Zwang mich, ihn zu
betrachten, ihm ins Auge zu sehen. Nun hieß es nicht mehr: »du oder ich«. Oft habe ich
später an ihn zurückgedacht, und mit den Jahren häufiger. Der Staat, der uns die
Verantwortung abnimmt, kann uns nicht von der Trauer befreien; wir müssen sie
austragen. Sie reicht tief in die Träume hinab. (Jünger 1978, 252)

Kiesel mener, at denne slags erklæringer i de senere udgaver af Stahlgewittern gør
sorgen til et gennemgående tema i værket (Kiesel, 229). Det meste af passagen, fra ’Es
lag da’, er tilføjet allerede i 1961‐udgaven, hvad der desuden gør Jüngers værk til et
væsentligt korrektiv til den senere så udbredte socialpsykologiske teori om tyskernes
manglende evne til at sørge, påpeger Kiesel.40
Ser man imidlertid nærmere på gestaltningen af denne sørgeseance, så er den
dræbte englænder, trods fortællerens medfølende toneart, præsenteret som et

Tilføjelsen om sorgen er for Kiesel ”etisch signifikant” (Kiesel, 228), og, bemærker han, allerede
forfattet ”einige Jahre vor der 1967 erschienenen Abhandlung von Alexander und Margarete
Mitscherlich über die deutsche Unfähigkeit zu trauen“ (ibid.).
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nedlagt jagtbytte, et trofæ, ’mein Engländer’, som den aldrende veteran nu tænker
tilbage på med et vist vemod.41 Egentlig har han heller ikke så ondt af englænderen
eller dennes familie, som af sig selv og sine soldaterkammerater, som må ’udholde’
sorgen. Men hvilken slags sorg og dybe drømme synet af den ’blodunge karl’ har vakt i
ham, må vi gætte os til, for straks efter den potentielle åbning af en krigsmartret sjæl,
armerer Jünger nemlig sit litterære alter ego i dræbende panser og plade og
installerer sig i en skyttegrav under heftig beskydning: ”Wir ließen uns durch das
wachsende Feuer nicht stören, sondern richtete uns in dem Unterstand ein” (ibid.). Få
linjer efter, i samme afsnit, løber kompagniet videre gennem en hulvej: ”Eine schwere
Granate schlug mitten auf den Weg und zerriss vier der Unseren. Die anderen liefen
zurück” (ibid.). Døden på slagmarken bliver dermed også i 1978‐udgaven en biting,
der kan afvikles i en halv sætning, på samme måde som det sker i mellemkrigstidens
’nationalistiske’ og ’internationalistiske’ udgaver.
Dertil kommer, at fortællerens indfølende humanisme i den citerede
sørgeseance, rent retorisk snarere har karakter af pligtskyldig tilføjelse end af
tematisk grundstamme. Jünger præsenterer sin sorg med bemærkningen om, at han
må tvinge sig selv til at betragte sit offer, men umiddelbart forinden har han nævnt
den dræbte englænders afslappede ansigt. Det virker strengt taget ulogisk, for
hvordan kan man som førstepersonsfortæller beskrive et menneskes udseende og
derefter notere, at man måtte tvinge sig selv til at se på det? Så hænger passagen trods
alt mere logisk sammen i 1930‐udgaven, der afvikler scenen i en mere komprimeret
og for den sags skyld saglig form, hvor overgangen til den videre beskrivelse af slagets
gang derfor heller ikke bliver så påfaldende: ”Davor lag mein Engländer, ein
blutjunges Kerlchen, den mein Schuss quer durch den Schädel getroffen hatte. Ein
merkwürdiges Gefühl einem Menschen ins Auge zu sehen, den man selbst getötet.“
(237)

Jünger opbevarede livet igennem en gennemhullet engelsk stålhjelm, der kan have tilhørt netop den
person, han omtaler her. I sit arbejdsværelse i Wilflingen var hjelmen udstillet sammen med utallige
andre eksotiske objekter, han i sit lange liv som jæger og samler havde erhvervet sig (Gfrereis 2010).
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Måden, hvorpå denne passage er ændret i de senere udgaver, kunne altså
indikere, at Jünger ikke har bevæget sig gennem stadigt nye lag af sandhed i sin
tilnærmelse til krigens anatomi, sådan som han skrev til sin bror, men at han slet og
ret har gjort en række hurtige tilføjelser for at gøre den drabelige beretning mere
spiselig i efterkrigstidens ’konsensuspacifistiske’ klima. Jüngers sorg virker dermed
stærkt konstrueret eller påklistret i den sene udgave af In Stahlgewittern. Den bliver
erklæret og besværget, men ikke demonstreret litterært. Det er stadig kampens og
handlingens mand, vi følger, ikke et sørgende og medfølende menneske, som den
sammenhængende krigsfortælling er veget tilbage for. I stedet kan både
mellemkrigstidens og efterkrigstidens udgaver af In Stahlgewittern siges at udtrykke
en ’narrativ fetichisme’ i bearbejdningen af soldatens sorg. Det vil med Eric Santners
udlægning af begrebet sige, at fortælleren hævder at være dybt berørt af fortidige tab
og ødelæggelser, men i kraft af en uanfægtet narrativ ikke lader til at have indoptaget
sorgen i erindringens udtryksform.42
Stephan Schlak har beskrevet Jüngers livslange litterære krigsbearbejdninger
som en stadig bevægelse væk fra det historisk erfarede og hen mod kulturelt
overleverede rædselsbilleder.43 Lige fra de oprindelige dagbøger fra krigsårene har
det umiddelbart erfarede og det middelbart, kulturelt kodede angiveligt ligget i indre
strid hos Jünger, men altid med det overleverede billedgods som dominerende. Hvad
Schlak skriver om dagbøgerne gælder også i de senere bearbejdninger af In
Stahlgwittern: ”Jünger greift in seinen Tagebüchern immer wieder ins Archiv
romantischer Stimmungsbilder, um die Landschaft des Krieges auszumalen” (Schlak
2010a, 21). Han omfavner med andre ord krigens faste topoi og æstetik inklusive
Santner modstiller den narrative fetichisme til det freudiansk inspirerede begreb om sorgarbejde.
Hvor dette Trauerarbeit forsøger at inkorporere, udforske og gennemspille traumatiske erfaringer i
forskellige udtryksformer, opretholder man med den narrative fetichisme forestillingen om et
identificerbart billede af selvet og kollektivet: ”Narrative fetishism […] is a strategy of undoing, in
fantasy, the need for mourning by simulating a condition of intactness, typically by situating the site
and origin of loss elsewhere. Narrative fetishism releases one from the burden of having to reconstitute
one’s self‐identity under “post‐traumatic” conditions; in narrative fetishism, the “post” is indefinitely
postponed” (Santner 1992, 144).
43 Schlak sammenfatter effekten af krigsstoffet for Jüngers arbejde som: ”Die Auslöschung des
historisch Erlebten und Erfahrenen zugunsten der nachträglichen Bearbeitung“ (Schlak 2010a, 12).
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regelrette klichéer med stor begejstring. Hvad årsagerne er til det, har der gennem
årene været mange gæt på; lige fra Gottfried Benns opfattelse af, at det simpelthen
skyldes dårlig stil eller mangel på litterært talent44 over Huyssens formodning om, at
han med de naturaliserende metaforer armerer sproget, som han tidligere har
armeret sin krop, til Helmuth Kiesels insisteren på, at det skyldes Jüngers ønske om at
indskrive sig i den store episke krigslitteraturtradition.
Alle forslag har noget for sig, men i min læsning har Huyssens udlægning mest
relevans, da Stahlgewittern tydeligvis har til formål at videreføre krigen med andre
midler. Pennen er Jüngers nye sværd, sproget hans nye våben og Weimartidens
offentlighed den nye slagmark, hvorpå han kæmper lystigt videre (Kiesel, 220f; Schlak
2010a, 35f). Jünger bestræber sig derfor ikke på at gengive sin personlige
krigserfaring så præcist som muligt, men så slagkraftigt som muligt, som en ordre til
den underordnede læser, og til det formål er de sproglige standardarkiver
anvendelige.
Det næste afsnit handler om to af de vigtigste elementer i krigsberetningens
standardarkiv, nationens ære og krigerens blodoffer, der særligt i mellemkrigstidens
udgaver af In Stahlgewittern spiller en stor rolle, men som i forskellige varianter kan
findes i de fleste moderne, kamporienterede krigsfortællinger.

III. Forbundet af blod og erindring
Det er altså på grund af den militante nationalismes udtalte betydning, at jeg primært
har valgt at citere fra 1930‐udgaven, der nogenlunde svarer til In Stahlgewittern i den
omfattende gennemarbejdning, den i 1924 udkom i. Flere Jüngerlæsere har påpeget,
at den nationalistiske patos og retfærdiggørelsesmodel virker underligt påklistret
eller ”merkwürdig abstrakt” (Kiesel, 224) i disse udgaver, men det gør ikke min pointe
i dette afsnit mindre relevant. Tværtimod er det akkurat koblingen af kampens årsag i
form af forsvaret for nationens eller en bestemt kulturs værdier og kamphandlingerne
“Ich muss sagen: katastrophal! Weichlich, eingebildet, wichtigtuerisch u. stillos. Sprachlich unsicher,
charakterlich unbedeutend. Manchmal nahe an Erkentnissen, manchmal vor gewissen Tiefen stehend,
aber nirgends Durchbruch, Haltung, Flammen“ (Benn, cit. Schlak 2010a, 23).
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selv, at der i megen krigslitteratur opstår en generativ spænding, hvis ikke ligefrem en
modsætning, der kan gøre det svært at se, hvordan kampens brutalitet og
ødelæggelser kan hænge sammen med de civiliserede parter, der står bag.
I The Body in Pain har Elaine Scarry som nævnt understreget, at
forudsætningen for at gå i krig, det vil sige villigheden til at ødelægge egen og andres
kroppe, altid må finde en form for substantiering, når man diskursivt skal redegøre for
krigens årsager og forløb. Denne ’substans’ bliver meget ofte identificeret med
fædrelandet eller nationen, som man altså som soldat erklærer sig villig til at ofre sin
krop og førlighed for. Men samme sted understreger Scarry, at hverken målet med
eller udkommet af denne kamp kan spores i den skadede krop. Mellem ødelæggelsen
af de enkelte kroppe og krigens overordnede udfald hersker med Scarrys ord en
’referentiel ustabilitet’, der principielt gør det muligt at tilskrive enhver krigsskade en
hvilken som helst betydning.45 Det skaber imidlertid det problem for litterære
krigsbeskrivelser, at nationens eller civilisationens værdier, som vores hovedpersoner
kæmper for, ikke er de samme som de krigeriske værdier, der styrer beretningen og
persontegningen.
Også hos Jünger er der et inkongruent forhold mellem krigens univers og
kampens referent i form af den nationale ide. På valen lokaliserer Jünger et særegent
sammenhold på tværs af fjendskabet. Han taler om ”der Internationalität des Herzens
[…], von der jeder anständige Mensch und gebildete Soldat überzeugt sein sollte”
(279). På samme tid er In Stahlgewittern fyldt med henvisninger til den tyske nation
og historie, f.eks. når faldne tyske soldater bliver begravet på soldaterkirkegården i
Thiaucourt, hvor der også hviler ”Kämpfer von 1870/71” (182), altså fra den tysk‐
franske krig, der så at sige lagde grunden til det tyske kejserrige. Jünger gengiver
tilmed en indskrift fra en stor stentavle på kirkegården for at knytte forfædrenes
Som Scarry lidt pedantisk, men præcist formulerer den referentielle ustabilitet, der hersker mellem
kropslige skader og krigens udfald og betydning: ”But precisely because there is nothing ”interior” that
itself stipulates and in doing so limits its referent, the act of “dying” or “killing” can be lifted away and
coupled with a different referent. What was [to kill and to die] “for my country” may at the end be “for
the opponent’s country” or “for the postwar world coinhabited by two countries and having certain
characteristics (for example, boundaries) determined by one of the two more than by the other””
(Scarry, 124).
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rigsetablerende vold sammen med sin egen generations konsoliderende indsats for
rigets storhed: ”Heldentaten, Heldengräber reihen neu sich an die alten, / Künden wie
das Reich erstanden, künden wie das Reich erhalten” (183). Men det er og bliver
kontinuiteten i krigerhvervet, der interesserer Jünger, mens nationens konstitution og
idealer fortoner sig bag de faldne.
Allerede i forordet til 1924‐udgaven er den tyske ungdoms heroiske offervilje
for fædrelandets glorværdige ide og ånd på samme vis spidsformuleret som en
forenende og inspirerende, men derudover kvalitetsfattig faktor: ”Uns aber leite über
alles Niederträchtige hinweg unsere große, klare und verbindende Idee: das
Vaterland, in seinem weitesten Sinne gefasst. Dafür sind wir alle zu sterben bereit. Das
haben wir voraus vor allem, was jetzt die Zeit erfüllt: Wir sind zum Opfer gewillt“
(XIV). I bogens slutning får vi oplyst, at denne ide om den tyske nation sammen med
krigergerningens ånd er så ædel og fornem, at ikke blot hver enkelt soldats men hele
folkets liv er værd at ofre for det (281), og dermed er det ikke vanskeligt at forstå,
hvorfor Hitler og mange nazister med ham var glade for 1920’ernes Jünger.46
Den glæde bliver yderligere forståelig, når man betragter hvor meget krigerisk
tysk blod, der flyder i Stahlgewittern, ikke som et tegn for nederlaget, men for
frontfællesskabets styrke og den kæmpende ungdoms sammenhold. ”Wir sind durch
Blut und Erinnerung unlöslich verbunden” (XIV), hedder det i forordet. I skildringen af
sin sidste hjemfærd fra fronten, hvor han under kamp er blevet såret i brystet,
Som Huyssen og Elliot Neaman pointerer, er adskillelsen af Jüngers værk fra den nazistiske
bevægelse, sådan som receptionen i mange tilfælde taler for, en problematisk reduktion af et nært
forhold mellem hans værkers æstetik og fascismens og nazismens tankegods. Neaman kan i øvrigt
berette fra den langvarige efterkrigsstrid om de indre emigranter og det tyske skyldsspørgsmål, at
Thomas Manns kritik af forfattere, som ved deres tilbagetrukne adfærd i det Tredje Rige stiltiende
accepterede Hitler‐regimets forbrydelser, blev modsagt af Jünger, der anså sit tidligere forbillede Mann
for en landsforræder, som havde forladt sit land og folk i nødens stund, og hvis ord fra eksilet derfor
ikke havde nogen relevans for ægte tyskere. Foreholdt det faktum, at Mann sandsynligvis var havnet i
koncentrationslejr, hvis han var blevet i hjemlandet, konstaterede Jünger i en aviskommentar fra 1973:
”Mann had […] not faced his fate as determined by the destiny of his people” (Neaman, 106). Manns
bekymring om at redde livet ved at gå i eksil er med andre ord en både amoralsk og umulig handling i
Jüngers folkeontologiske fatalisme eller undergangsbegær, som ifølge Neaman og mange andre
kritikere netop er et protonazistisk træk ved Jüngers forfatterskab, der i særdeleshed kommer til syne i
Auf den MarmorKlippen (1939). En kritik, som den Neaman her fremsætter, er imidlertid ifølge Kiesel
udtryk for en anakronistisk ”political correctness” (Kiesel, 477), som forfatteren ikke kan dømmes ud
fra.
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sammenkobler Jünger tilmed det tyske land og det tyske blod i en Blut und Boden‐
model. Desuden indrammer han sin næsten fire år lange krigsindsats ved at tænke
tilbage på første gang, han blev såret og fragtet hjem til Tyskland for at restituere – af
alle tyske steder endda i Heidelberg:

Nach 14 Tagen lag ich in dem federnden Bett eines Lazarettzuges. Wieder einmal
schwirrte deutsche Landschaft, diesmal in den Frühschimmer des Herbstes getaucht,
an mir vorüber, und wieder ergriff mich wie damals beim ersten Male in Heidelberg
das wehmütige und stolze Gefühl, dem Lande inniger verbunden zu sein durch das im
Kampfe für seine Größe vergossene Blut. (280f)47

Kigger man nøjere efter, er de fleste bloddryppende passager imidlertid relateret til
beskrivelser af kamp eller optakt til kamp, ikke til den kære tyske hjemstavnsjord
eller den tyske nation. Det er i højere grad krigerens og ungdommens blod, Jünger er
optaget af, for den livskraft, der i hans vitalistiske verdensforståelse bor og suser i
blodet, og som retorisk bliver tildelt kampen for nationen, kommer stærkest til udtryk
i krigerfællesskabet; en ide, der ganske vist også er grundlæggende, men bestemt ikke
enestående for nazismen.48 I Stahlgewittern kommer det til udtryk, lige så snart Jünger
og de andre unge krigsfrivillige ankommer til fronten. Her beskriver fortælleren deres
ekstatiske forventninger om en mandig dåd på ”blutbetauten Wiesen” (1) som selve
årsagen til, at de er draget i krig. ”Kein schönerer Tod ist auf der Welt…“ (1). I sidste
kapitel rekapitulerer vores løjtnant, hvordan de unge soldater i sin tid havde set frem
til krigen som ”ein vom überschäumenden Blute der Jugend berauschtes Fest” (281).
Selve Jüngers dagbog, erindringskilden, som Stahlgewittern er skrevet med
afsæt i, er også mærket af blodpletter, fortæller han i forordet. Eller er det bare vin?
Det er sådan set ligegyldigt. Bare bemærkningen om notesbøgernes ”dunkle Flecken,
Første Heidelbergpassage er ligeledes en stærkt romantiserende skildring af det tyske Rhinland, som
er værd at udgyde sit blod og dø for, som det hedder: ”Beim Anblick der von blühenden kirschbäumen
bekränzten Neckarberge empfand ich ein eigentümliches, starkes Heimatgefühl. Wie schön war doch
das Land, wohl wert, dafür zu bluten und zu sterben“ (27).
48 Barbara Ehrenreich har eksempelvis beskrevet krig i et socialhistorisk perspektiv under den sigende
titel Blood Rites: Origins and History of the Passions of War (1997).
47

70

von denen ich nicht mehr wusste, war es Blut oder Wein” (XII) er nok til at autorisere
dette krigsskrift, ”diesem Buche, das soviel Blutiges bringt” (58), som det også hedder.
Undervejs virker det derfor fuldkommen naturligt, at Jünger igen og igen besynger
blodofferet og den blodrus, der griber krigeren før og under kamp. I beretningen om
den daglige stillingskamp, hvor enkelte dagbogsnotitser angiveligt er gengivet
uredigeret, hører vi om en venstre fløjpost, der bliver skudt gennem kindbenet. ”Das
Blut sprudelte in dicken Strahlen aus der Wunde” (42), hedder det med Jüngers
typiske tendens til splatteræstetik. Senere, ved ”Langemarck”, er blodet trukket ned i
jorden, hvad der imidlertid bliver lige så tydeligt billedliggjort af Jünger, der ser gamle
geværer og patronhylstre fra det første krigsår som et tegn på, ”dass dieser Boden
nicht zum ersten Male Blut trank” (161). Under slaget ved Cambrai vidner synet af
talrige lig om, ”dass hier schon manche Kompagnie blutigen Zoll gezahlt hatte” (200);
en blodig told, altså, hvorved krigskultens formodning om de kæmpendes overgang til
et gloriøst hinsides, et Valhal for materielkrigere, bliver antydet. I kapitlet ”Die grosse
Schlacht” føler vores helt sig ligefrem grebet af ”Blutdurst” (227) og sammenligner sig
selv med varulve, ”die heulend durch die Nacht hetzen, um Blut zu trinken” (228). Han
oplever, hvordan lysten til at dræbe sænker ”ein blutiger Schleier vor den Augen”
(234), og da han endelig i kapitlet ”Mein letzter Sturm” bliver alvorligt såret, styrter
blodet ud af ham, men det knækker ham ikke. Tværtimod rejser han sig og
gennembryder med en sidste kraftanstrengelse fjendens linjer og finder tilbage til sine
egne, fri og ekstatisk. ”Der dauernde Blutverlust gab mir die Freiheit und Leichtigkeit
eines Rausches“ (277).
Det er altså ikke så meget det tyske blod, som det er blodofferet i sig selv og
blodrusen eller ”blodsmagen” (Eriksen), der er krigens essens i Jüngers fremstilling.
Sådan er det også i de tidligste udgaver af In Stahlgewittern; i førsteudgaven har han
tilmed optrykt et fotografi, hvor han poserer ved siden af en inder, han angiveligt har
dræbt i nærkamp; et krigsbyttefotografi, der dog for de etablerede militærbogforlag
Militaria og Mittler & Sohn, der overtog udgivelsen af Stahlgewittern, var for meget af
det gode. De lod sig nøje med et autentificerende portrætfoto af den ordenssmykkede

71

løjtnant, ledsaget af hans bekræftende signatur og optrykt forrest i bogen, ved siden af
titelbladet.

Den skriftlige krigerblodrus har imidlertid været konstant, også i udgaverne fra 1961
og 1978, hvor det tyske blod ikke længere er et tema, men hvor krigerkulten er intakt.
Både i 1924‐udgaven og i de senere udgaver kommer den eksempelvis til udtryk i
sentenser som: ”Der übermächtige Wunsch zu töten, beflügelte meine Schritte” (227;
Jünger 1978, 242). Sådan et ønske kan næppe betegnes som særligt civilt eller
humant, men det er altså sådan, den angiveligt ’civile’ og ’humane’ Jünger udtrykker
sig.
Det er derfor ikke, fordi den skandaliserer Jünger som protofascist eller
ideologisk indpisker for de tyske nazister, at den såkaldt nationalistiske 1924‐udgave
er den mest interessante i min optik. Det er derimod, fordi den i klartekst kæder
nationalfølelse, krigsførelse og krigsfølelse sammen ud fra et tankesæt, der kan
forekomme arkaisk, men som er genuint moderne, hvad den anerkendende reception
nationalt og internationalt, hvor Jünger især i Frankrig er hyldet, på sin egen vis
vidner om. Det er værnepligtens rationale, som er knyttet til forestillingen om
individets intime tilhørsforhold og pligt til at forsvare nationalstaten med sit liv, hvis
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det i ekstreme tilfælde bliver nødvendigt, mod til gengæld at blive beskyttet og
garanteret sikkerhed i dagligdagen af samme stat.
På den ene side fortæller In Stahlgewittern altså, at krigen udkæmpes for noget
bestemt: et politisk mål, et specifikt ideal, forsvar for nationen. Men på den anden side
viser Jünger aldrig, hvad målet eller idealet er for en størrelse. Krigens objekt
kvalificeres ikke på andre måder end i de kæmpende soldaters dyder, i deres
blodtørst og blodbroderskab. Det er selve kampen og slagmarkens spektakel, Jünger
og den tradition, han er en del af, interesserer sig for, mens krigens politiske,
kulturelle

og

økonomiske

omstændigheder,

forudsætninger

og

formål

er

underordnede. Eller sagt med Jüngers egen rammende billeddannelse i 1921‐forordet,
hvor han håber, at selvom krigen stadig forekommer grusom og frygtindgydende, så
vil den for kommende generationer snarere fremstå på samme måde som malerier af
den lidende Kristus på korset: ”Als grosser Gedanke, der Nacht und Blut überstrahlt”
(XII). Denne ‚store tanke’ hører vi bare ikke så meget om. In Stahlgewittern er og
bliver optaget af ’nat og blod’, af soldaternes lidelser og kampe, og ikke af „die
Hoffnungen und Gefühle, die unsere Brust durchzuchten, als wir im Dunkel durch
brüllender Wüsten irrten“ (XII), som Jünger også ønsker sig i forordet.
Til korsfæstelsesmotivet knytter sig i Bibelen et utal af beretninger om Jesu liv
og gerning, både som mennesket, der vandrede på jord, som offeret for
medmenneskenes syndige tilbøjeligheder og som helten, der genopstår af døde og
indvarsler en ny tid. Jünger begrænser populært sagt sin ’bibelfortælling’ til Golghata
og omegn. Som hovedperson i Stahlgewittern er Jünger selv oplagt i rollen som en
Kristus i skyttegravene; en opofrende frelserskikkelse i en moderne passionshistorie.
På et tidspunkt, midt under ”Die grosse Schlacht”, samler der sig således i en ildpause
12 trofaste væbnere om deres vejleder, som disciplene samlede sig om Jesus. ”Zwölf
Mann der siebenten Kompagnie hatten sich während der letzten Stunde um mich
gescharrt” (238). Mod slutningen af bogen, da han endnu engang ligger på lazarettet
efter en drabelig ildkamp, betror han læseren, at han som tidsfordriv tæller sine sår
fra verdenskrigen (280); altså opregner stationer på den lidelsens eller smertens vej,
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der har bragt ham gennem fire krigsår. Og se, om ikke Jünger akkurat er blevet såret
14 gange som en parallel til de 14 stationer på korsets vej, den sidste gang endda af et
skud i højre side af brystet, der i den dramatiske iscenesættelse, hvor Jünger kæmper
for sit liv, ”während das Blut aus den Wunden rieselte” (276), minder om
fremstillingerne af det rindende blod fra såret under den korsfæstedes højre bryst.
Men da In Stahlgewittern kun videregiver soldatens front‐ og kamperfaringer samt et
par anekdoter fra baglandet, bliver det samlede resultat af beretningen, at vi kun ser
korsfæstede skikkelser, der med ophøjet heltemod vrider sig i smerte, forladt af deres
gud. Vi aner bare ikke, hvorfor de hænger der.

IV. Dekadent dødekult
Disse Kristus‐konstellationer, der umisforståeligt skal fremhæve ligheden mellem den
tapre kriger og den lidende og kæmpende verdensfrelser, er Jünger langt fra ene om at
lave. Blandt andre George Mosse har beskrevet, hvordan især den tyske
protestantiske kirke i samspil med den symbolske opbygning af en tysk nation havde
skabt solide strukturelle ressourcer for at foretage koblingen. Kampen for
fædrelandet var en kristen kamp for tro, moral og retfærdighed, ”Christianity filtered
through the nation as the vessel of God” (Mosse, 35). Den enkelte soldat var rede til at
ofre sit liv på fællesskabets eller nationens ’alter’, hvorved sorgen over den faldne –
som sorgen over Jesu død – blev opvejet af den ærefulde sag, han ofrede sig for.
Krigsdøden fik ganske enkelt en selvstændig mening, uanset soldatens rang og
militære

betydning.

Det

kulminerede

i

symbolsk

forstand

i

de

utallige

Verdenskrigsmonumenter for den ukendte soldat, der som genstand for ritualiserede
mindeceremonier er blevet et centralt element i den moderne nations verdslige
krigerkult:

With the development of the cult of the fallen soldier, dating from the wars of the
French Revolution and the German Wars of Liberation, the death in war of a brother,
husband, or friend became a sacrifice; now, at least in public, the gain was said to
outweigh the personal loss. It was not only the belief in the goals of the war which
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justified death for the fatherland, but death itself was transcended; the fallen were
truly made sacred in the imitation of Christ. The cult of the fallen provided the nation
with martyrs and, in their last resting place, with a shrine of national worship. (ibid.)

I den prøjsiske statskirke fik nationens faldne martyrer fra Napoleonskrigene tilmed
plads i liturgien. Omkring påske, ved langfredags‐ og påskegudstjenesterne, sørgede
man først over soldaternes ofre og lidelser og fejrede dernæst genopstandelsens
mirakel, som ganske vist ikke gjaldt de enkelte soldaters jordiske rester, men deres
stridbare ånd og dermed nationens herlighed (ibid. 49f). Under Første Verdenskrig
var det desuden for de krigsfrivillige almindeligt at blive velsignet, inden de drog i
felten. På den måde trådte mange soldater ind i en særlig national krigerreligion for at
få adgang til slagmarken.49
Jünger er dog ikke videre optaget af den institutionaliserede religiøsitet ved
porten til fronten. For ham tjener de kristne referencer udelukkende til at styrke
eftertidens billede af og dermed erindring om soldaterne. Hans krigsberetning har
imidlertid religiøs karakter i en anden betydning, nemlig i beskrivelsen af den
dødekult, som livet ved fronten er for de indviede materielkæmpere. Soldaterne ved
fronten befinder sig i en hellig undtagelsestilstand, der bringer dem i kontakt med
livets dybeste kræfter. Krigen angår alle i samfundet, men vier kun de kæmpende til
en ny livsform. Det sker paradoksalt nok netop gennem den udsathed og nærhed til
døden, der er frontlivets vilkår. På et profant plan tager soldatertilværelsen sig strengt
disciplineret eller ligefrem fastlåst ud, men udlagt med den eksisterende
krigermytologi, som Jünger er en fremtrædende eksponent for, forholder det sig
mærkeligt nok omvendt. Nærheden til døden og villigheden til at ofre alt for

I Michael Hanekes film Das weisse Band – Eine deutsche Kindergeschichte (2009) spiller den
protestantiske gudstjeneste netop en sådan rolle som overgangsritual til krig. Filmen foregår i 1913‐14
i en lille protestantisk landsby i Nordtyskland og kan ses som en uropførelse en miniature af de
kommende årtiers løsslupne voldshandlinger på det europæiske kontinent. Byens børn, fremtidens
tyske Täter‐generation, står bag en række mystiske chikanerier og mishandlinger, indtil filmen slutter i
sommeren 1914 med billederne af en gudstjeneste og til tonerne af den lutherske kampsang ”Ein feste
Burg ist unser Gott”, afsunget af landsbyens kirkekor, byens børn, der dermed synger sig ind i den tysk‐
nationale krigerreligion.
49
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fædrelandet skaber den ultimative menneskelige frihed og den dybeste berøring med
livet selv, lyder Jüngers militant‐vitalistiske ræsonnement. Det kan altså godt være, at
den stadigt truende død er en uhyggelig følgesvend for frontsoldaterne, men til
gengæld oplever de livet i hele dets fylde, som det bl.a. fremgår her, forud for slaget
ved floden Somme:

Unter dem ständigen Donner der Geschütze, unter dem Schicksal, das sich ständig
drohend über dem Bewusstsein wölbte, bot das Leben seine wenigen Freuden in
einem bisher ungeahnten Glanz. Die Farben wurden inniger und der Wunsch, sich
durch Genuss an das Dasein zu knüpfen, heißer, denn bei allem schlich sich der
Gedanke ins Hirn: Vielleicht ist dieser Frühling der letzte, den du siehst. Das gab allen
Äußerungen des Lebens eine nicht zu beschreibende Intensität. Aus diesem Gefühle
heraus ist jener seltsame Wunsch Stendhals zu verstehen: „La perfection de la
civilisation serait de combiner tous les plaisirs délicats du XIXe siècle avec la présence
plus fréquente du danger.“ Oder wie Schiller männlicher und ohne den dekadenten
Anhauch sagt:
Und trifft es uns morgen, so lasset uns heut
Noch schlürfen die Neige der köstlichen Zeit (60)

Det er kun i krigen og kampen, at mennesket kommer fuldendt til sig selv, lyder
Jüngers pointe. Det værste, der kan ske, er jo ’bare’, at man dør, så det gælder om at
nyde nuets ultimative frihed, som Schillers vers antyder. Eller som Jünger senere
oplyser med slet skjult stolthed: ”Der stete Refrain war: ”Mehr als totgeschossen
können wir Gott sei Dank nicht werden!““ (222). Hos Schiller er pointen ikke som hos
Stendhal, at civilisationens perfektion ville bestå i at kombinere den moderne tids
nydelser med bevidstheden om truende farer, men derimod i at give sig hen til
nydelsen i selve faremomentet. Kun ved at udsætte sig for krigens destruktive kræfter
kan nydelsen af livet blive så intens, at man som menneske står frit i verden. Dertil
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kommer den stereotype kønsopfattelse, at kun ved at drage i felten, kun ved at blive
soldat, viser en mand sit virkelige værd som menneske.50
I 1920‐forordet hylder Jünger ”der wahre Mann, der unscheinbare, echte, von
Geist getriebene Krieger, der seine Pflicht tat, am letzten Tage wie am ersten” (X).
Schiller indleder på samme vis det citerede digt, ”Reiterlied” (1797), med i første
strofe at sammenkæde felten med frihed, mandighed, hengivenhed og en
selvstændighed, der netop i hengivelsen til et større mål transcenderer sig selv, mens
anden strofe kontrasterer en verden præget af ufrihed, falskhed og list med soldatens
unikke frihed i felten:

Wohlauf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd!
Ins Feld, in die Freiheit gezogen!
Im Felde, da ist der Mann noch was werth,
Da wird das Herz noch gewogen,
Da tritt kein Anderer für ihn ein,
Auf sich selber steht er da ganz allein.

Aus der Welt die Freiheit verschwunden ist,
Man sieht nur Herren und Knechte;
Die Falschheit herrschet, die Hinterlist
Bei dem feigen Menschengeschlechte.
Der dem Tod ins Angesicht schauen kann,
Der Soldat allein ist der freie Mann!

Men ikke kun friheden er på spil i Schillers digt. Det gælder selve livet, som det
fremgår af digtets to afsluttende vers, hvoraf det imperativt fremgår, at læseren eller
tilhøreren alene kan vinde livet gennem en soldaterlignende offervilje: ”Und setzet ihr
nicht das Leben ein,/ Nie wird euch das Leben gewonnen sein“ (Schiller).
Simone de Beauvoir har netop peget på mandens krigerrolle som årsagen til den maskuline
dominans i de fleste samfund: ”For it is not in giving life but in risking life that man is raised above the
animal; that is why superiority has been accorded in humanity not to the sex that brings forth but to
that which kills” (de Beauvoir, cit. Norris 2000, 17).
50
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Jüngers krigsskrift er dermed et rent ekko af den tyske idealismes
sammentænkning af individ, kamp og opofrelse. Det er en art dødekult, kan man sige,
som langtfra kun findes i litteraturen, som her hos Schiller, men også i filosofien fra
begyndelsen af 1800‐tallet. Eksempelvis fremhæver Hegel i Phänomenologie des
Geistes (1807) og Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821) – under indtryk af
Napoleonskrigenes historiske vingesus – hvordan selve frihedens eksistens, det rene
åndsnærvær og den rene beslutsomhed åbenbares, idet man ofrer sig selv i
fædrelandets tjeneste, ved at hengive sig til krigen og kampen:

Der Gehalt der Tapferkeit als Gesinnung liegt in dem wahrhaften absoluten Endzweck,
der Souveränetät des Staates; — die Wirklichkeit dieses Endzwecks als Werk der
Tapferkeit hat das Hingeben der persönlichen Wirklichkeit zu ihrer Vermittelung.
Diese Gestalt enthält daher die Härte der höchsten Gegensätze: die Entäußerung
selbst, aber als Existenz der Freiheit; — die höchste Selbständichkeit des Fürsichseins,
deren Existenz zugleich in dem Mechanischen einer äußeren Ordnung und des Dienstes
ist, — gänzlichen Gehorsam und Abtun des eigenen Meinens und Räsonierens, so
Abwesenheit des eigenen Geistes, und intensivste und umfassende augenblickliche
Gegenwart des Geistes und Entschlossenheit, — das feindseligste und dabei
persönlichste Handeln gegen Individuen, bei vollkommen gleichgültiger, ja guter
Gesinnung gegen sie als Individuen. (Hegel, § 328)

Først i og med krigen bliver mennesket virkelig frit, og individ og stat virkelig ét,
mener Hegel. Selvopofrelsen fører ad dialektisk vej til selvrealisering, idet individet
kun opnår den sande frihed og fuldendte beherskelse af sig selv gennem fuldkommen
hengivelse til statens mål, der sikres og forsvares i kamphandlingen. Den enkelte må
fralægge sig ethvert kritisk ræsonnement, for til gengæld at erfare det ultimative
åndsnærvær og den ultimative beslutsomhed i selve kamphandlingens øjeblik. Ifølge
Michael Shapiro bliver krigen derfor i Hegels filosofi ”an ontological investment in
both individual and national completion” (Shapiro, cit. Burke, 32), og det er på mange
måder denne idealistiske filosofiske tradition, Jünger knytter an til.
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I et af de første kapitler indskærper han, at en officers fornemste opgave er at
føre sit mandskab gennem tykt og tyndt. Det gælder særligt i farens stund, som er det
vigtigste øjeblik i officerens hverv, hvor det for alt i verden gælder om at vise
mandighed, om det så skal koste hele mandskabet livet, for som Jünger retorisk
spørger: ”Was ist erhabener, als hundert Männern voranzuschreiten in den Tod?
Gefolgschaft wird solcher Persönlichkeit nie versagt, die mutige Tat fliegt wie Rausch
durch die Reihen” (24f). Den modige handlings sublime karakter, og den rus, et
modigt førerskab spreder i rækkerne, er vigtigere end alt andet for Jünger. Dermed
bliver æstetikken, den ophøjede heroisme, vigtigere end strategien i krigsførelsen, i
hvert fald som Stahlgewittern fremstiller det. Det er denne tankegang, som Walter
Benjamin i en anmeldelse af Jüngers antologi Krieg und Krieger fra 1930, betegner
som udtryk for en ”knabenhaften Verschwärmtheit, die in einen Kultus, eine
Apotheose des Krieges mündet […]. Diese neue Kriegstheorie, der ihre Herkunft aus
der rabiatesten Dekadenz an der Stirne geschrieben steht, ist nichts anderes als eine
hemmungslose Übertragung der Thesen des L’Art pour l’Art auf den Krieg“ (Benjamin
1972, 240).
Jüngers ritualisering og helliggørelse af krigshandlingen er for Benjamin
useriøs, irrationel og sværmerisk, da den så at sige lukker mindet om krigen inde i
drengeværelsets fantasiunivers og ignorerer de menneskelige og samfundsmæssige
konsekvenser, krigsførelsen har haft i Europa og globalt. Derfor er Jünger og hans
medkæmpere i Krieg und Krieger også blinde for de fremtidige ødelæggelser,
menneskets håndtering af krigsmaskinen eventuelt vil føre med sig, understreger
Benjamin, og opfordrer derfor til at konfrontere de gamle frontkæmperes
mystifikationer med en fornuftsbaseret bearbejdning af krigens årsager, forløb og
konsekvenser; altså en sekulær eller profan anskuelse af krigen. Benjamin betragter
ikke krig som en isoleret proces og slet ikke som en antropologisk konstant, en rigtig
mand må give sig hen til, når nationen kalder. Krigen 1914‐18 kan i hans optik i stedet
anskues som en intensivering og accelerering af destruktive tendenser, der allerede
fandtes i førkrigstiden, og som fortsat eksisterer efter fredsslutningen. På slagmarken
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blev det kapitalistiske produktionsapparats og den borgerlige nationalismes
ødelæggende potentialer særligt synlige, mener Benjamin, men det er ikke
ensbetydende med, at man som Jünger kan isolere begivenhederne dér og fremstille
dem som et gruopvækkende eventyr.51
Ikke desto mindre er det myten om den blodige krigserfaring, hyldesten til
krigeren som den moderne Kristus og i det hele taget den litterære afgrænsning af
verdenskrigens slagmarker som stedet for et uhyrligt materielslag, der gør en roman
som Stahlgewittern til et genkendeligt og effektfuldt monument over krigen og dens
faldne kæmper. I Jüngers fremstilling af den hærdede krigergeneration handler det
som sagt ikke om, hvad de egentlig kæmper for, men om, at de er i konstant livsfare og
alligevel har mod til at blive og kæmpe videre. Som Jünger også har forklaret i sit
essay Der Kampf als inneres Erlebnis (1922), er det viljen til kamp og kampens
karakter, der er det væsentligste, ikke de abstrakte og – sagt med Scarry – referentielt
ustabile genstande for kampen: „Nicht wofür wir kämpfen ist das wesentliche,
sondern wie wir kämpfen“ (Jünger 1980, 74).
Derfor drejer det sig for Jünger ikke om at sætte krigen ind i et større
perspektiv, men netop om at suspendere den ordinært fremadskridende tid, så han
kan åbne et litterært rum, hvor forestillingen om de ekstatiske kamphandlinger kan
finde sted. I det næste kapitel skal jeg se på, hvordan Jünger i In Stahlgewittern har
konstrueret krigen som en tid for helte og et rum for kæmper, isoleret fra den øvrige
historie og omkringliggende verden som en krigens eventyrkronotop, hvor
stålstormens korsfæstede blodvidner kan være i fred for indvendinger af Benjamins
slags. Konstruktionen af en tidslig og rumlig abnormitet som kendetegnende for
krigen kan udmærket betegnet som en dekadent æstetisering af krigen på samme
måde som dyrkelsen af den rasende blodrus. Men man skal bare huske på, at Jüngers
Som Walter Delabar skriver i en udlægning af Benjamins erfaringsbegreb, som han udviklede det i
verdenskrigens kølvand, så må krigen anskues som del af et kontinuerligt historisk spektrum, hvis man
skal forstå dens årsager og forløb, samtidig med at netop krigen gør udviklingerne på dette historiske
spectrum særligt synlige. Krigen er en art eksponeringsenhed: ”Der Krieg bricht also […] nicht mit der
alten Gesellschaft und ersetzt sie durch eine neue, sondern er beschleunigt Entwicklungen, die bereits
vorher begonnen haben, bis zur Wahrnehmbarkeit. […] Der Krieg führt die Entwicklungen der
Vorkriegszeit nicht nur inhaltlich, sondern eben auch strukturell ins Extrem“ (Delabar, 275).
51
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fremstilling af kampen som en lutrende erfaring er dybt alvorligt ment og baseret på
forfatterens egen erfaring, og det betyder også noget, særligt i lyset af de mange gange
Jünger gennemarbejde In Stahlgewittern uden for alvor at ændre noget. For ham gav
det mening at holde fast i forestillingen om krigen som folkenes rensende og
ophøjende element, akkurat som det har givet mening for så mange andre
krigsveteraner. Det interessante er imidlertid ikke at kritisere denne forestilling, men
at undersøge, hvordan den i formel forstand, især narrativt og figurativt, har fået en
litterær form som In Stahlgewittern, der nu i omtrent 90 år har holdt sig i den
europæiske krigslitteraturs kanon.
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Kap. 2: Heltenes tid, kæmpernes rum: In Stahlgwittern
I. Et verdenshistorisk eventyr
I en artikel om krigsfortællingens form har Rainer Leschke bemærket, at
forestillingen om krig som en selvstændig størrelse ofte bliver en altdominerende
figur, der overskygger de menneskelige aktører. Krigen bliver iscenesat som et
”Supersubjekt”, skriver han, 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 altså i kraft af sine
mytologiske dimensioner fortællingens øvrige subjekter og bliver selv så at sige
festens midtpunkt, mens de menneskelige hovedpersoner reduceres til funktioner
af krigsmaskinens logik. Det er således kun i sjældne tilfælde, at psykologiske
krigerportrætter bliver særlig udfoldede, påpeger Leschke, for krigsfortællingens
protagonister er på en mission eller quest, og det er denne mission, der er det
vigtigste, uanset om den knuser, forløser eller lader hovedpersonerne kolde. Det
skyldes ikke mindst, at missionen fusionerer det personlige med det historiske
perspektiv, i hvert fald i retorisk henseende. En af krigsfortællingens væsentlige
kvaliteter er nemlig at kombinere den lille med den store historie ved at indskrive
det enkelte individ, inklusive de læsere, der måtte sympatisere med de implicerede
litterære personer, i opgaver af historisk betydning.
Hos Jünger er bevidstheden om krigsindsatsens historiske betydning
markeret i samtlige In Stahlgewitterns mange forord og indskrevet lige fra
begyndelsen af selve fortællingen. Undervejs udfolder den sig i en temporal
stignings‐

og

kulminationsfigur,

som

man

kender

fra

eventyrets

fortælleskabeloner, og som altså holder forestillingen om krigen som en
usædvanlig undtagelsestilstand i live. Dermed skaber Jünger imidlertid det
paradoks, at hans krigsberetning risikerer at fremstå virkelighedsfjern eller
urealistisk netop i kraft af de verdenshistoriske referencer, hvis formål egentlig er
det stik modsatte: at gøre den så autentisk og gribende som muligt.
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Allerede fra In Stahlgewitterns berømte indledningspassage står det klart, at
ikke bare denne specifikke krig, vi nu skal høre om, men at krig som sådan er
forbundet med eventyrlige kvaliteter. Jünger kontrasterer forventningen om store
oplevelser og prøvelser med foragten for det borgerlige førkrigssamfund, som
hans generation er vokset op i, og hvorfra den glorværdige ånd fra kejserrigets
grundlæggelse i krigen mod Frankrig i 1870‐71 er forsvundet. Det var en krigerisk
og idealistisk ånd, som den unge generation nu vækker til live igen, efter at den har
slumret,

mens

plump

og

profan

materialisme

og

borgerlig‐økonomisk

nyttetænkning har perverteret ungdommens mulighed for en sund og naturlig
opvækst:

Wir hatten Hörsäle, Schulbänke und Werktische verlassen und waren in den
kurzen

Ausbildungswochen

zusammengeschmolzen

zu

einem

großen,

begeisterten Körper, Träger des deutschen Idealismus der nachsiebziger Jahre.
Aufgewachsen im Geiste einer materialistischen Zeit, wob in uns allen die
Sehnsucht nach dem Ungewöhnlichen, nach dem großen Erleben. Da hatte uns der
Krieg gepackt wie ein Rausch. In einem Regen von Blumen waren wir
hinausgezogen in trunkener Morituri‐Stimmung. Der Krieg musste es uns ja
bringen, das Grosse, Starke, Feierliche. Er schien uns männliche Tat, ein fröhliches
Schützengefecht auf blumigen, blutbetauten Wiesen. Kein schönerer Tod ist auf
der Welt…. Ach, nur nicht zu Haus bleiben, nur mitmachen dürfen. (1)

Længslen efter store oplevelser sætter Jünger som sin generations fællesnævner;
den store krig er denne længsels forløser. Krig er for de unge frivillige
ensbetydende med forventningen om det store, stærke og festlige og om
heltedøden som det ultimative offer, der ikke kan tænkes skønnere end på
’blomstrende’ og ’blodduggede’ enge. Selvom de næste 283 sider, som 1930‐
udgaven af In Stahlgewittern strækker sig over, rummer en del knap så heroiske
scenarier, og selvom Jünger betroede sin dagbog en række betænkeligheder og
egentlige desillusioner, så ændres det grundlæggende billede i In Stahlgewittern
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ikke: Krigen er og bliver et eventyr i Jüngers litterære forestillingsverden, en
”Urerfahrung” (Schlack 2010a, 15), der befæster snarere end besejrer hans såkaldt
eventyrlige hjerte.
I kraft af overgangen fra fred til krig er den unge generation trådt ind på
historiens scene og er nu klar til at gennemleve det verdenshistoriske eventyr, de
er overbeviste om, der venter dem. Stignings‐ og intensiveringsfiguren finder man
i de første mange kapitler blot som mindre markeringer, når det eksempelvis
hedder om en natlig beskydning: ”Die Nacht wurde noch toller als die vorige.
Besonders ein Feuerüberfall um 215 Uhr übertraf alles Vorhergegangene“ (69).
Eller når Jünger under Sommeslaget beretter om en artilleriild „von nie geahnter
Stärke“ (83). Senere er det eksplicit markeret, at Jünger i krigen bliver vidne til et
verdenshistorisk nybrud. Eksempelvis bliver begivenhederne i Flandern i
sommeren 1917 – i den tyske krigsmytologi associeret med det symbolske navn
Langemarck – beskrevet som ”ein Artilleriekampf […], wie ihn die Weltgeschichte
noch nicht gesehen” (147), mens tyskernes relativt udsigtsløse martsoffensiv i
1918, i bogen benævnt ”Die grosse Schlacht”, fremstår som det endelige opgør. Her
noterer Jünger med et opbud af samtlige forhåndenværende forestillinger om
afgørende slag, at selveste kejseren og den øverstkommanderende general
Hindenburg har indfundet sig på krigsskuepladsen, ”an den Schauplatz der
Operationen” (223), som om de her har bedre overblik over den gensidige
beskydning. Allerede i optakten føles det store slag som afgørende og historisk:

Der Endkampf, der letzte Anlauf schien gekommen. Hier wurde das Schicksal von
Völkern zum eisernen Austrag gebracht, es ging um den Besitz der Welt. Ich war
mir, wenn auch nur mit dem Gefühl, der Bedeutung der Stunde bewusst, und ich
glaube, dass jeder damals das Persönliche sich auflösen fühlte vor der Wucht der
historischen Verantwortung, die auf ihn heruntersenkte. Wer solche Augenblicke
erlebte, ist sich darüber klar, dass die Geschichte der Völker letzten Endes doch
mit dem Geschick der Schlachten steigt und fällt. (226f)
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Dramatisk set markerer kapitlet om det store slag In Stahlgewitterns overordnede
kulminationspunkt, hvor Jüngers længe opsparede vrede endelig får udløb i
nervepirrende mand‐til‐mand konfrontationer. Hans soldaterkarakter bliver så at
sige båret ind i kamptummelen på blodrusens vinger, som beskrevet i forrige
kapitel. Hvis man ikke skulle have forstået situationens alvor, bliver den
understreget semantisk af udtryk som ’den endelige kamp’, ’folkenes skæbne’,
’verdensherredømmet’ og historisk ansvar’. Øjeblikket kan med andre ord ikke
blive mere betydningstungt eller adskille sig mere fra den jævne og ligegyldige
hverdagslighed, krigen har reddet Jünger og hans generation ud af.
Den endelige kulmination på det verdenshistoriske eventyr er imidlertid
det værk, læseren sidder med i hånden: In Stahlgewittern. I sit 1920‐forord lover
Jünger, at han med sin bog vil fastholde det enestående minde om ”die herrlichste
Armee und an den gewaltigsten Kampf, der je gefochten wurde” (XI). Selvom
tyskerne tabte krigen, slår denne frontberetning altså med al sin blodstænkede
autoritet fast, at den tyske hær var den herligste og deres kamp den største
nogensinde. Det er denne absolutte opfattelse, In Stahlgewittern er sat som et
monument over, og rækker en sølle bog ikke til at overbevise alverden om den
vurdering, foreslår Jünger et tilsvarende monument, der udtrykker samme
holdning. Således skriver han også i forordet, at kun hvis den højeste alpetop blev
hugget ud som et rugende soldateransigt, der alvorligt skuer ud over det tyske
land, ned langs Rhinen og ud mod havet, ville man have et passende billede på
denne verdenshistoriske hær og kamp.52
Ligesom hver eneste nye udgave af In Stahlgewittern skal overtrumfe den
foregående, og ligesom hvert nyt krigsmonument skal være større og mægtigere
end de foreliggende, blegner det enkelte øjebliks postulerede betydning konstant i
sammenligning med det næste hos Jünger. Dermed opstår der et elementært

„Das war der deutsche Infanterist im Kriege. Gleichviel wofür er kämpfte, sein Kampf war
übermenschlich. Die Söhne waren über ihr Volk hinausgewachsen. […] Kein Dank kann groß genug
sein. Ein Bild: der höchste Alpengipfel, ausgehauen zu einem Gesicht unter wuchtendem Stahlhelm,
das still und ernst über die Lande schaut, den deutschen Rhein hinunter aufs freie Meer“ (IX).
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spændingsproblem i In Stahlgewittern, for når vores helt som i eventyret går fra
den ene stadigt større prøvelse til den anden, når han gang på gang oplyser, at han
bevidner og deltager i historiens største slag, udkæmpet med en aldrig tidligere
erfaret kraft og vildskab, og når den bevægelse fortsætter over næsten 300 sider,
opstår der efterhånden en vis narrativ redundans, og de enkelte episoders
deskriptive prægnans svinder til fordel for den konstante påmindelse om krigens
skæbnetunge karakter for individ og folk.
Forordets erklærede mål om saglighed53 viger dermed for en tendens til,
hvad man kan kalde Jüngers egomane hyperbole. Hele fortællingen kan virke
lovligt overdrevet, grænsende til det komiske, men står Jüngers ord til troende, så
er det selve verdenshistoriens kulmination i form af en lang række forsøg på at
erobre verdensherredømmet, læseren stifter bekendtskab med i In Stahlgewittern,
der som sådan bliver en bog, som skal sikre disse udødelige kæmpers ry for en
måbende eftertid. Hvor Jünger er indsat, skrives konstant verdenshistorie, og hvad
han og hans kompagni udretter, er uden undtagelse af afgørende – for ikke at sige
definitiv – betydning for kampen om verdensherredømmet.54
I historiske referenceværker kan man imidlertid konstatere, at Jüngers
’store slag’ ikke bliver betegnet som Første Verdenskrigs største, endsige
afgørende slag (Sørensen, 272ff), ligesom man med Paul Fussell i det hele taget kan
betvivle anvendeligheden af en betegnelse som ’slag’, når man forsøger at beskrive

Som Jünger skriver programmatisk i In Stahlgewitterns 1920‐forord: „Ich bin kein
Kriegsberichterstatter, ich lege keine Heldenkollektion vor. Ich will nicht beschreiben, wie es hätte
sein können, sondern wie es war“ (X). Se også Kiesel 177ff for en gennemgang af Jüngers
bestræbelse på saglighed, som ifølge Kiesel kan relateres til „Neue Sachlichkeit“‐bevægelsen: „die
Devise der Nachkriegszeit“ (Kiesel, 177). Evnen til saglig beskrivelse har Thorkild Bjørnvig i øvrigt
også bidt mærke i hos Jünger. I en lille opsats, hvor han forklarer, hvordan han begyndte at læse
Jünger (det skete under indtryk af Anden Verdenskrig), kontrasterer han In Stahlgewittern med Im
Westen nichts Neues, der angiveligt er mere optaget af følelser end kendsgerninger: ”Skulle jeg
eksemplificere her, kunne jeg nævne at Remarque forudsætter at læseren ved, hvordan en
skyttegrav ser ud, mens Jünger nøje beskriver den, lige til den geologiske lagdeling af dens sider,
uden at denne beskrivelse kommer til at ligne et leksikalt fragment” (Bjørnvig, 1).
54 Som figur ligner Jünger ikke så lidt den ambitiøse laboratoriemus fra tegnefilmsserien Pinky and
the Brain, der som optakt til hvert afsnit besvarer sin kompagnons spørgsmål om, hvad de dog skal
finde på at lave i aften, med revanchistens evindelige håb: ”Det samme som vi laver hver aften,
Pinky: Forsøge at erobre verdensherredømmet”.
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verdenskrigens militære begivenheder. Der er produceret store mængder
litteratur, der ved at fremhæve bestemte stednavne som lokaliteter for
sammenhængende slag forsøger at isolere de militære konfrontationer under
Første Verdenskrig, men som Fussell skriver med henvisning til berømte
slagmarker fra Napoleonskrigene: ”This is to try to suggest that these events
parallel Blenheim and Waterloo not only in glory but in structure and meaning”
(Fussell, 9).
Ved at navngive flere af kapitlerne efter sådanne ’slagmarker’ på
Vestfronten, foretager Jünger i In Stahlgewittern et tilsvarende glorificeringsforsøg.
Stort set hvert eneste kapitel i bogen er bygget op om skarpe missioner, hvis
forberedelser og planlægning vi først i kapitlet hører om, og hvis udførelse vi
dernæst følger, indtil Jünger typisk runder af ved opsummerende at uddrage en art
krigerlære af de forudgående hændelser, som regel fremhævende sin egen indsats
og med en kritik af skrivebordsgeneralers eller politikeres inkompetence. Både på
bogens makroniveau og på kapitelniveau er der dermed en eventyrform på spil, og
bortset fra at tyskerne taber krigen, ender det i alle tilfælde godt; især fordi Jünger
som nævnt drager den for ham opbyggelige pointe, at den unge generation
kommer hærdet og styrket ud af krigen, og nu er rede til et liv i den moderne
verdens brutale tid, som også er en fortryllet og mobiliseret tid, skabt af krigens
bestandige faremoment.
For at foregribe eventuelle indvendinger mod dette eventyrbillede,
pointerer Jünger i øvrigt, at han udmærket er bekendt med opfattelsen af den
industrialiserede krig som en gigantisk uheroisk slagtebænk. Den udlægning
accepterer han på sin vis, men kun for så vidt som, at de soldater, der modstod
materielslaget, bør hyldes og æres desto mere, end hvis de blot havde været
engageret i gammeldags træfninger på åben mark. Deres kamp har været mindst
lige så brav og romantisk og tilmed sejere end i de ’muntre ridderdage’ (VII), han
taler om i forordet. Efter beskrivelsen af slaget ved Cambrai i 1917, konstaterer
han i en af de reflekterende passager, at Den Store Krig mere end nogen tidligere
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krig var en heroisk duel på liv og død, der afslørede sine ’mænd’ som hårde,
beslutsomme og blodtørstige ’fyrster af skyttegravene’, altså en ny tids riddere i
panser og plade, hvis hovedrolle hos Jünger ligesom eventyrskabelonen er med til
at fastholde billedet af verdenskrigen som en begivenhed, der fandt sted i
anderledes ophøjede tider og bøjelige rum, end profane historiske tildragelser:

Auch das Moderne Gefecht hat seine großen Augenblicke. Man hört so oft die irrige
Ansicht, dass der Infanteriekampf zu einer uninteressanten Massenschlachterei
herabgesunken ist. Im Gegenteil, heute mehr denn je entscheidet der einzelne. Das
weiß jeder, der sie in ihrem Reich gesehen hat, die Fürsten des Grabens mit den
harten, entschlossenen Gesichter, tollkühn, so sehnig, geschmeidig vor‐ und
zurückspringend, mit scharfen, blutdürstigen Augen, Helden, die kein Bericht
nennt. Der Grabenkampf ist der blutigste, wildeste, brutalste von allen, doch auch
er hat seine Männer gehabt, Männer, die ihrer Stunde gewachsen waren,
unbekannte, verwegene Kämpfer. (210f)

Jünger insisterer altså på at efterlade det indtryk, at den store krig var en tid for
helte; en befriende undtagelse fra den fredsommelige og alt for forudsigelige
borgerlige tidsalder, hans generation voksede op i. De nye helte er tydeligt
modelleret over krigens maskinelle og industrielle aspekt i Jüngers beskrivelse,
men det er ikke ensbetydende med, at In Stahlgewittern samlet set tegner et
portræt af menneskets heroiske fusion med maskinen. Det er ellers denne fusion,
flere Jüngerlæsere har beskrevet som hans store litterære bedrift, blandt andre
Kiesel, men også Henrik Jensen, der i Ofrets århundrede skriver, at Jünger lærte af
”maskingeværet og mortéren at det gjaldt om at være på den rigtige side af
maskinen. Det blev hans væsentligste kendemærke at han tillagde maskinen […] en
mytisk, generativ kraft i forhold til det menneske der stod det ud. Det var som om
selve granaternes kraft gik over i mennesket og gjorde det metalhårdt og usårligt”
(Jensen, 263).
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Det er dog kun en iagttagelse, der dækker Jüngers egen opfattelse af krigen,
men som ikke kommer til udtryk i In Stahlgewittern. Læst som krigsfilosofisk
pamflet fremstår dette værk som et argument for, at verdenskrigens maskine og
mand er ét. Læst som litterær krigsberetning indskriver den derimod sin fortæller
og hovedperson i litteraturhistoriens lange række af rejsende krigerfigurer, der
oplever alverdens kamp og tumult rundt om sig, men vender grundlæggende
uforandret hjem igen efter deres respektive krigseventyr. Havde Jünger faktisk
fusioneret mennesket og maskinen ville det kræve, at In Stahlgewittern
distancerede sig fra den store litterære dannelsestradition, som det netop er så
vigtigt for ham at skrive sig ind, og som bliver en paradoksal arv for denne
antiborgerlige forfatter, der drog i krig for at slippe ud af den beklumrede lærdoms
stuer. I sin krigsberetning ser han sig altså nødsaget til at trække store veksler på
centrale dele af det 19. århundredes litterære dannelsestradition, som han har
tilegnet sig på den forhadte skolebænk.55 Der er med andre ord en generativ
spænding i Jüngers forfatterskab mellem budskab og fortælleform, krigsfilosofi og
litterært erindringsbillede. Selv mener Jünger at have erfaret et altomvæltende
verdenshistorisk brud, inklusive fødslen af det nye metalliserede menneske, men
den
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ekstremerfaringer fra materielslagets frontområder, nemlig eventyrmodellen, er
dybt traditionel og konventionel. Det kan læses som et tegn på Jüngers manglende
evner som forfatter, som J.P. Stern gør i den førnævnte bog om Jünger, men det kan
også læses som et interessant vidnesbyrd om de poetologiske problemer, den
industrialiserede massekrig efterlader alle forfatterne med, og som Rainer Emig
sætter ord på i sit bidrag til Kriegserlebnis und Legendenbildung, hvor han skriver:
Jüngers litteratur‐ og kulturhistoriske inspirationer i In Stahlgewittern er mangeartede og af
varierende betydning. De strækker sig fra Homers Iliade og Cæsars Gallerkrigene over Dantes
Guddommelige Komedie, Ariosts Orlando Furioso og Grimmelshausens Simplicissimus til Sternes
Tristram Shandy, Schillers krigsdramaer og ‐digte samt Nietzsche kamplystne filosofi (Kiesel, 142ff;
174f; 192f). At Jünger i øvrigt selv har været bevidst om de litterære referencers normaliserende
effekt i forhold til ambitionen om saglighed og nøjagtighed i den litterære konfrontation med den
totale krig, fremgår af en bemærkning, han skal have fremsat ved sin 100 års fødselsdag den 29.
marts 1995 – endda med en reference til Marx: ”Karl Marx hat es auf die Formel gebracht: ’Ist eine
»Ilias« möglich mit Schiesspulver?’ Das ist mein Problem” (Kiesel, 175).
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”Das Extremerlebnis Krieg ist in seiner Fassung und Fassbarmachung extrem
konventionell” (Emig 1999, 19).
Samme problem viser sig, når man studerer Jüngers narrative greb i In
Stahlgewitterns detailplan. Men som jeg skal vise i det følgende afsnit, åbner der sig
ved nærmere eftersyn også sprækker i den konventionelle armering af den
ekstreme krigserfaring, som Jünger beretter om; små, men væsentlige sprækker,
hvorigennem man øjner en forbindelse mellem civilisten Jünger og krigeren af
samme navn.

II. Armeringens iterative sprækker
Når Jünger skal fortælle om sin krigsdeltagelse, er det meget vigtigt for ham, at de
relativt få kampe og direkte træfninger, han bliver involveret i, fremstår som ikke
bare indsatsens åndelige, men også narrative kulminationer. Det store
gravearbejde, hele logistikken bag den industrialiserede krig og soldaternes
omfattende ventetid under heftig og indifferent beskydning, fylder i kvantitativ
forstand meget mere end de få ekspeditioner, han bliver sendt ud på, men
interesserer ham ikke i den litterære gengivelse. Skanse‐ og vagtarbejdet
opsummeres i kortere passager som ubehagelige sideeffekter af krigsdeltagelsen.
Vi

hører,

at

det

er

kedeligt,

trivielt

og

hårdt,

hvorimod

f.eks.

opklaringsekspeditioner ind i ingenmandslandet mellem skyttegravene er
spændende og eventyrligt. Det, der tæller, og det, der skal fortælles om, er
kampens rus og drama, og i fravær heraf: forventningen om kampens rus og
drama.
Det er afspejlet i beretningens narrative frekvens, som veksler mellem
spændingsmættede singulative passager og iterative fremstillinger af det daglige
slid og slæb. Ved den første afgang til frontstillingerne skriver Jünger eksempelvis
med en singulativ spændingsstigning om denne bestemte begivenhed: ”Am Abend
desselben Tages kam der lang ersehnte Augenblick, in dem wir, schwer bepackt,
zum Kampfstellung aufbrachen” (4). Hurtigt viser det sig, at den singulative
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fortællings forjættelser om snarlig kamp til både Jüngers, hans kammeraters og
læserens skuffelse afløses af den iterative narrations beskrivelser af gentagne
gøremål i dagliglivet ved fronten. For at understrege kamphandlingernes
udskydelse er de specifikke og potentielt heroiske pronominer, ’jeg’ eller ’vi’,
tilmed erstattet af det almene og anonymiserende ’man’: ”Entweder hatte man
Wache im Graben, oder man zog in eins der zahlreichen Postenlöcher, die mit der
Stellung durch lange, ausgehobene Verbindungswege zusammenhingen” (6).
Den trivielle hverdag ved fronten kommer som en overraskelse, hvis ikke
ligefrem et chok for de krigsfrivillige, som Jünger er iblandt. I stedet for den med
længsel ventede kamp, begyndelsen på det verdenshistoriske eventyr, kastes de
unge soldater ud i hårdt og overanstrengende befæstningsarbejde, som i Jüngers
retrospektive udlægning har været meningsløst i strategisk henseende, hvad han
med

en

typisk

soldatergestus

ikke

undlader

at

bebrejde

ledelsen,

skrivebordsgeneralerne, som ikke har fattet den nymodens krigsførelses anatomi
og dermed også begår den enorme fejl at frustrere de krigsfrivilliges kampgejst:

Nach kurzem Aufenthalt beim Regiment hatten wir fast alle Illusionen verloren,
mit denen wir ausgezogen waren. Statt der erhofften Gefahren hatten wir Schmutz,
Arbeit und schlaflose Nächte vorgefunden, zu deren Bezwingung ein uns wenig
liegendes Heldentum gehörte. Diese dauernde Überanstrengung war auch zum
Teil Schuld der Führung, die den Geist des neuartigen Stellungskrieges noch nicht
erfasst hatte. (8f)

Spændingen mellem singulativ og iterativ fortællefrekvens er mest synlig i de
første kapitler af In Stahlgewittern. Allerede fra tredje kapitel, betitlet ”Les
Eparges”,

overtager

den

rapporterende

singulative

frekvens,

mens

de

generaliserende beskrivelser i højere grad opsummeres i aforismelignende
sentenser, som Jünger nærer tydelig forkærlighed for, og som har gjort ham ganske
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citerbar.56 Ved Les Eparges skal hans regiment stå klar i reserve, og selvom de
altså endnu er uden for kampzonen, er ophidselsen og intensiveringen tydelig i
fortællerstemmen, der her lancerer et af sine yndlingsbegreber, ’Draufgängertum’,
vovemod eller gåpåmod:

Eine Ordonanz stürzte zum Kompagnieführer. Hastige Worte. ”Die drei ersten
Gräben sind in unserer Hand, sechs Geschütze erbeutet!“ Ein Hurra flammte auf.
Draufgängertum erwachte. Endlich kam der ersehnte Befehl. Wir zogen in langer
Reihe nach vorn, von wo verschwommenes Gewehrfeuer prasselte. Es wurde
ernst. (17)

Der går kun få linjer inden råbet på en samarit, ”der Mahnruf des Todes” (17),
gjalder gennem rækkerne af soldater, men det dæmper ikke begejstringen. Jünger
er draget i krig for at konfrontere døden, så hellere blive mødt af ”ein sonderbarer,
beklemmender Anblick” (17f) i form af deformerede og fragmenterede lig end
endnu engang blive sat til at udbygge løbegrave eller holde timelange vagter over
for en fjende, der aldrig viser sig. Fortællemæssigt betyder det imidlertid, at den
anaforiske frekvens, som er så velkendt fra dagbogsformen, når forfatteren igen og
igen beretter om samme slags hændelser, efterhånden vinder frem i In
Stahlgewittern. Selvom Jünger præsenterer hver ny livsfarlig ekspedition med
tilbageholdt åndedræt, og altså som en endnu vigtigere aktion end den foregående,
så lærer vi hurtigt formen at kende: Det ene frontafsnit afløser det andet som
kulisse, men handlingsgangen i hvert kapitel er med lokale og anekdotiske
afvigelser den samme. Desuden er fortællerstemmens forsøg på at skabe
Det er dog ikke helt slut med de iterative udlægninger af arbejdet. Da Jünger når til vinteren
1915‐16, er forholdene igen knap så heroiske, krigen er i vintermånederne mere en kamp mod
elementerne end mod de engelske og franske fjender. Ligesom i de første kapitler anvender
fortælleren den iterative frekvens, når det gælder det udmattende arbejde: ”Wir armen
Frontschweine! Fast alle Unterstände waren eingestürzt und die Stollen versoffen. Wir mussten in
den nächsten Wochen unausgesetzt arbeiten, um uns nur etwas festen Boden unter die Füße zu
bringen“ (45). De enkelte udfarende missioner og kamphandlinger, der bliver lejlighed til, f.eks.
Jünger og andre hårde befalingsmænds sabotage af de meniges forsøg på at gentage den mytiske
julefred fra 1914 (46f), berettes derimod som singulative undtagelser i det daglige slid og slæb.
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cliffhangere ganske omstændelig. Snarere end at accelerere progressionen med
knappe antydninger af forestående genvordigheder bremser Jünger fortællingen
med metanarrative bemærkninger som i følgende passage fra det ellers berettende
og beskrivende kapitel om tyskernes kamp mod noget så eksotisk som indere,
”Gegen Inder”,57 hvorunder vores helt leder en ekspedition: ”Später wurde mir
klar, dass der Gegner seine Postierungen zurückgezogen hatte, um sie nicht bei
dem Feuerüberfall auf unsere Feldwache, von dem ich gleich berichten werde, in
Mitleidenschaft zu ziehen” (133, min kursivering).
På den måde nivellerer Jünger både spændingen i de enkelte singulative
beretninger om hæsblæsende missioner og i det overordnede forhold mellem
singulativ og iterativ narration. Selvom han langt ind i krigen fortsat belemres med
kedelige vagttjenester, nøjes han efterhånden med at nævne dette arbejde i
bisætninger og i stedet koncentrere fortællingen om sine missioner, der imidlertid
forekommer identiske og dermed u‐spændende på fortælleplanet. Tilbage bliver
som vist i forrige afsnit en art retorisk spænding på makroplan, hvor Jünger
præsenterer sine opgaver som ’Draufgänger’ i stadig mere dramatiske former.
Det nivellerende greb kan selvfølgelig forstås som en narrativ efterligning
af, hvordan frontsoldaten langsomt vænner sig til livsfarens nærvær og derfor
lader alle soldateropgaverne og ‐oplevelserne smelte sammen i beskrivelsen af
krigen som et stort destruktionsarbejde, der gentages med små variationer. Det
kan tolkes som et udtryk for, at ’heltetiderne’ (Hüppauf 1994, 877) i Første
Verdenskrig blev afløst af krigens bureaukratisering, som slog eventyrånden ihjel.
Men det kan også tolkes som et udtryk for den rådvildhed, der i årene efter Første
Verdenskrig herskede i forhold til, hvordan dette omfattende menneskeslagteri
dog kunne beskrives. Det vidner de ganske få passager om, hvor Jünger reflekterer
Da Jünger endelig ser disse indiske soldater, tvangsudskrevet til krigsdeltagelse af det britiske
imperium, er det i form af ilde tilredte lig, som de tyske infanterister har ’produceret’. Ikke desto
mindre besynger fortælleren de indiske krigere og deres lange rejse, som om de på eget initiativ er
kommet rejsende til ædel kappestrid, villige til at ofre sig på netop dette frontafsnit, hvor de
hannoveranske kamptropper opererer: ”Wir hatten Inder vor uns, weit übers Meer gekommen, um
sich bei diese, gottverlassenen Stück Erde an hannoverschen Füsilieren die Schädel einzurennen”
(138).
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over krigens art, og som i deres problematisering af den moderne krig synes at stå
i modsætning til langt størsteparten af In Stahlgewitterns ubetingede heroisering
og mytologisering af krigen.
I det næstsidste kapitel, ”Englische Vorstösse”, fremstår Jünger eksempelvis
en kende resigneret over for hele krigsspektaklet. Under en natlig beskydning er
vores helt gerådet i en særegen og for ham hidtil ukendt stemning, som han i
mangel af bedre forklarer med ”eine gewisse Dekadenz kriegerische empfindens,
aus der übermässigen Länge gesteigerten Erlebens heraus geboren” (255). Selv i
Jüngers forhærdede sind kan den intensivering af livet, som krigen altså er årsag
til, blive for meget og slå om i en art dekadent sensibilitet, der munder ud i en
opremsende passage, som ligeså godt kunne stå i pacifisternes foretrukne
romaner:

Ewig Krieg, ewig Gefahr, alle Nächte von Feuer durchzuckt. Die Jahreszeiten lösten
sich ab, es wurde Winter und wieder Sommer, und man lag immer im Kampf. Man
war müde geworden und an das Gesicht des Krieges gewöhnt, aber gerade aus
dieser Gewöhnung heraus sah man das Geschehen in einem gedämpften und
vergeistigten Licht. Man wurde nicht mehr so durch das äußerliche geblendet. Der
Krieg warf seine tieferen Rätsel auf. Es war eine seltsame Zeit. (255)58

Narratologisk betragtet er den sælsomme tid, som Jünger her beskriver,
kendetegnet ved et omslag i frekvensens fordeling. Hvor det i de første kapitler var
Tidligere i In Stahlgewittern har Jüngerfiguren øjensynligt været ved at knække under den
sælsomme tyngde, han taler om her. I hvert fald tyder nedenstående passage på, at han har været
fristet af desertationens mulighed, men i kraft af en indre stemme og af soldatens pligt‐ og
æresfølelse er blevet på sin post: ”Ja, warum springst du nicht auf und stürzt dich in den Nacht
hinein, bis du in einem sicheren Gebüsch wie ein erschöpftes Tier zusammenbrichst? Warum hältst
du noch immer aus, du und deine Braven? Kein Vorgesetzter sieht dich. Und doch beobachtet dich
jemand. […] Du weißt, du bist zum Kampfe an diesen Ort gestellt und ein ganzes Volk vertraut
darauf, dass du deine Sache machst. […] Du beißt die Zähne zusammen und bleibst” (162). Her er
tale om en mobiliserende udlægning af en tilsyneladende almen soldaterlæreproces, henvendt fra
den krigserfarne forfatter til et universelt ’du’. Med henvisning til krigerfællesskabet og til den
nation, der følger slagets gang og har betroet dets liv til ’dig’, taler løjtnanten den tvivlende
frontkæmper fra den feje tanke om flugt, men signalerer samtidig, at tanken er en forståelig drift,
som et dyr ville følge, men altså ikke en pligtopfyldende kriger.
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det kedelige, men knap så farlige gravearbejde, der blev sammenfattet i iterative
passager, er det nu selve den højt besungne kamp, krigerens sande element, der er
blevet så almindelig, at den kan sammenfattes i en eneste sætning og
sammenlignes med årstidernes regulære vekslen. I begyndelsen af bogen er det de
hårde arbejdsvilkår og soldaternes sørgelige amfibieeksistens i vinterens slam og
mudder, der er genstand for Jüngers klage, men i passager som ovenstående er det
den ellers så attråede kamptilstand, der er devalueret til en art arbejdstilstand,
som det selv for en højtdekoreret helt som Jünger er tilladt at beklage. Men kun
fordi han ikke gør det alt for eksplicit – ’man’ i stedet for ’vi’ eller ’jeg’ –, kommer
sådanne kritiske passager ikke til at skygge for de omkringliggende beretninger
om hyldestfortjent heltedåd.
Der er en påfaldende lighed mellem de få passager hos Jünger, der er
præget af den ’krigeriske dekadence’, og W.G. Sebalds ganske få direkte
beskrivelser af krigshandlinger. Sammenlign f.eks. det udhævede citat ovenfor
med den følgende fremstilling af, hvordan Sebalds eponyme protagonist i
fortællingen ”Paul Bereyter” fra Die Ausgewanderten (1992) erfarer Anden
Verdenskrig som indrulleret i den tyske værnemagt:

Sechs Jahre diente er, wenn das so gesagt werden kann, bei der motorisierten
Artillerie und wechselte zwischen den verschiedensten Standorten in der
großdeutschen Heimat und den bald zahlreichen besetzten Ländern hin und her,
war in Polen, Belgien, Frankreich, auf dem Balkan, in Russland und am Mittelmeer
und wird mehr gesehen haben, als ein Herz oder Auge hält. Die Jahreszahlen und ‐
zeiten wechselten, auf einem wallonischen Herbst folgte ein endloser weißer
Winter in der Nähe von Berditschew, ein Frühjahr im Departement Haute‐Saône,
ein Sommer an der dalmatinischen Küste oder in Rumänien, immer jedenfalls war
man, wie der Paul unter diese Fotografie geschrieben hat, zirka 2000 km Luftlinie
weit entfernt – aber von wo? und wurde Tag für Tag und Stunde um Stunde mit
jedem Pulsschlag, unbegreiflicher, eigenschaftsloser und abstrakter. (AW 82f)
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Jünger holder sig strengt til generaliseringerne og nævner ingen konkrete
stednavne. De figurerer som kapiteloverskifter i bogen og styrker dens karakter af
krigsmonument. Krigens gåde, som Jünger taler om, og som resulterer i følelsen af
at være distanceret fra de ydre begivenheder, men som i sammenhængen
affærdiges af forfatteren med henvisning til den momentane dekadence, han er
forfalden til, er hos Sebald det eneste, der er blevet tilbage af krigserfaringen. I
Bereyters erindringsarbejde er gåden transformeret fra at kredse om soldatens
sløvede og forvirrede sanseapparat under den bestandige livsfare til soldatens
kosmiske hjemløshed. Ikke alene er Paul Bereyter kastet ud på alle de europæiske
slagmarker under Anden Verdenskrig. Men han mister tilsyneladende også
fornemmelsen for en fast hjemstavn, som det retoriske spørgsmål – ’aber von wo?’
– signalerer.
Narrativt set skyldes den meget knappe fortælling om krigen også, at
Sebalds fortæller er forskellig fra hovedpersonen og kun har adgang til dennes
krigsoplevelser på anden hånd. Men bemærkelsesværdigt er det alligevel, at denne
fortælling om den tidligere værnemagtssoldat, Paul Bereyter, der bl.a. som følge af
sine krigsoplevelser, men også på grund af en kontinuerlig antisemitisme,59 ender
med at begå selvmord, af egentlige krigsbeskrivelser kun rummer den citerede
passage, der altså er en iterativ opsummering af handlingerne over en seksårig
periode. Sammenlignet med de singulative og anaforiske gengivelser af
enkeltstående og nervepirrende oplevelser under krigen, som gør det ud for
størsteparten
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koncentrerede sammenfatning. Til gengæld er han mere præcis i sin
personangivelse. Hvor Jünger bestandigt almengør sine krigserfaringer ved at
bruge ’man’ eller ’vi’ og ved at strø om sig med belærende aforismer om, hvad krig
er for en størrelse, holder Sebalds fortæller sig til det personbundne ’han’ eller

Bereyters farfar var jøde, og nazisterne kategoriserer ham derfor som ”Dreiviertelarier” (AW 74).
Men han er altså ’tysk nok’ til at indgå i de væbnede styrker.
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’Paul’ og indføjer kun et generaliserende ’man’ i gengivelsen af hovedpersonens
egen bemærkning om krigsindsatsen.
Når jeg har taget ”Paul Bereyter”‐uddraget med i dette kapitel, er det for at
pege på et af de få overlap, der er mellem Jünger og Sebalds litterære
bearbejdninger af de to verdenskrige. Med Theodor Adornos ord fra det tidligere
citerede essay, ”Standort des Erzählers im zeitgenössischen Roman” (1954), ville
det virke som en utidig respons på Anden Verdenskrig at ophæve krigserfaringer
til almengyldige love og dermed skabe en normativ antropologi, sådan som Jünger
forsøger med gestaltningen af frontkæmperen som et forbillede for det nye
menneske. Men det er netop kun et forsøg, som kæntrer i det små, når han som
citeret forfalder til den krigeriske dekadence og muligvis hellere vil hjem i den lune
stue og skrive bøger om krigen end blive og kæmpe videre i en stadig mere vild og
blodig krig. Men som i Bereyters tilfælde har de mange krigsår i felten gjort ham
hjemløs. Besværgelsen af det tyske fædrelands storhed er, som jeg har vist i kapitel
1, en temmelig forceret sag, der ikke har meget med de blodige kamphandlinger at
gøre, og det virker i det hele taget, som om det er vanskeligt for Jünger at orientere
sine krigserfaringer.
Sammenbruddet af erfaringens identitet og den kontinuerte fortælling, som
Adorno kalder det, var som bekendt også et tema i mellemkrigstiden. Mest kendt
er Walter Benjamins beskrivelse i ”Der Erzähler“ (1936), hvor han bl.a.
konstaterer, at “die Erfarung ist im Kurse gefallen [und] es sieht aus, als fiele sie
weiter ins Bodenlose” (Benjamin 1990a, 439). Sådanne psykologiske og æstetisk‐
formidlingsmæssige sammenkædninger af industrialiseret krig og erfaringsforfald
er altså ikke fremmede for Jünger. Diskursivt betragtet bemærker han især
erfaringsproblemet i begyndelsen af fortællingen, f.eks. ved den første beskydning,
han og de andre nyankomne krigsfrivillige oplever, da de ankommer til landsbyen
Orainville et stykke bag fronten, hvor 13 tyske soldater bliver dræbt:
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Was war das nur? Der Krieg hatte seine Krallen gezeigt und die gemütliche Maske
abgeworfen. Das war so rätselhaft, so unpersönlich. Kaum, dass man dabei an den
Feind dachte, dieses geheimnisvolle, tückische Wesen irgendwo dahinten. Das
völlig außerhalb der Erfahrung liegende Ereignis machte einen so starken
Eindruck, dass es Mühe kostete, die Zusammenhänge zu begreifen. Es war wie eine
gespenstische Erscheinung am hellen Mittag. (3)

Konstateringen af krigens gådefuldhed samt den afsluttende sammenligning af
krigsbombardementet med en spøgelseslignende tilsynekomst er motiver, som
man i udpræget grad også finder hos Sebald og mange andre forfattere, der skriver
om krig efter Anden Verdenskrig.60 Jünger udtrykker og fremholder således det
erfaringsforfald, som Benjamin netop lokaliserer i 1920’ernes bølge af krigsbøger,
men drager ingen videre narrativ‐æstetisk konsekvens heraf. Tværtimod er det
bemærkelsesværdigt i hvor høj grad, Jünger efterfølgende forsøger at forme sine
krigserfaringer og inkludere også slagmarkens spøgelsesagtige fænomener, så de
kan fortælles som del af en opbyggelig historie. Eller sagt på en anden måde:
Jünger er rask til at fortolke krigens verden som en meningsfuld erfaringsverden,
idet han i løbet af de første kapitler udskifter det civile med det militære
sanseapparat, hvad der først forekommer sælsomt og uhyggeligt, men som snart
bliver en fordel for ham:

Da auch das Sehen und Erkennen von Gegenständen auf Übung beruht, lässt sich
etwas ganz Unbekanntes durch das Auge nur schwer entziffern. So mussten wir
immer wieder auf diese Dinge, die wir noch nie gesehen hatten, starren, ohne
Jünger bliver gennem hele beretningen ved med at bruge spøgelsesmetaforen for en del af de
bemærkelsesværdige fænomener, han iagttager på slagmarken. Den mest surreelle scene, han
skildrer, er således det ’spøgelsesagtige’ syn af en løbsk hest, der flygter over den forladte
slagmark: ”Ein einzelnes Pferd riss sich los und galoppierte durch das Gelände; ein gespenstischer
Anblick, dieses rasend gewordene Tier auf weiter einsamer Fläche” (242). I litteraturen om Anden
Verdenskrig er denne form for ’krigsdyremotiv’ omplantet fra skyttegravslandskabet til de
europæiske storbyer, hvor luftbombardementerne bl.a. betød, at mange dyr fra de zoologiske haver
slap fri. I Littells Les Bienveillantes fungerer løbske dyr fra zoo som uhyggelige kaosmarkører, der
udpeger krigens vold som menneskets overgreb ikke blot på hinanden, men også på naturen, og
måske frem for alt på naturen i hinanden.
60
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ihren Sinn erfassen zu können – sie waren uns gänzlich ungewohnt. Wie in einem
Traum, in einem Garten voll seltsamer Gewächse, schritten wir über diesen Boden,
der überall Tote mit verrenkten Gliedern, verzerrten Gesichtern und den
schrecklichen Farben der Verwesung trug. Erst später konnten wir klar erkennen
was uns umgab. Und zuletzt waren wir so an das Grausige gewohnt, dass, wenn
wir hinter einer Schulterwehr oder in einem Hohlweg auf einen Toten stießen,
dieses Bild in uns nur den flüchtigen Gedanken löste: „Eine Leiche“, wie wir sonst
wohl dachten: „Ein Stein“ oder: „Ein Baum.“‐‐‐‐ (20f)

Tilvænningsprocessen er refereret, som er det en foreløbig, stykkevis og delt
erkendelse for de nyslåede tyske feltsoldater. Der går dog kun ganske kort tid, en
enkelt sætning er nok, inden de kender krigens før så fremmede tilsynekomster
fuldt ud. Som i en drøm, hedder det, ligner krigens rum – med en for Jünger typisk
naturmetafor – en have med sælsomme gevækster, der viser sig at være identiske
med forskellige varianter af ødelagte menneskekroppe og afrevne lemmer. Det har
soldaterne allerede i næste korte sætning erkendt, tilmed ‘klart’, og straks herefter
er de allestedsnærværende lig naturaliseret som rene genstande, soldaterne er så
vant til at iagttage, at det ikke rører dem det mindste. Det faremoment, der i
skikkelse af bombardementet ligger helt uden for Jüngers erfaring i første kapitel,
er allerede i tredje kapitel blevet hverdagskost, inden han altså i næstsidste kapitel
begynder at kede sig over krigens evige mobilisering af det militære sansefilter.
Benjamins analyse fra fortælleressayet af erfaringens forfald er flittigt
citeret, kommenteret og kritiseret i litteraturen om ikke bare skildringer af Første
Verdenskrig som Jüngers, men i det hele taget i litteratur‐, kunst‐ og
æstetikhistoriske værker om den store krigs betydning for det moderne
menneskes meddelelsesformer og ‐måder. Her skal jeg også gengive Benjamins
originale bidrag til diskussionen om relationen mellem krigserfaring og fortælling
og særligt gøre opmærksom på, at han udpeger to konstanter i forholdet mellem
oplevelsen af krigstid og førkrigstid: himlen ovenover og den gebrækkelige krop
forneden. Det kan forstås sådan, at Benjamin ser verdenskrigen som en
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altomstyrtende proces, men som nævnt i forrige kapitel er det ikke tilfældet.
Krigen er en intensivering af allerede eksisterende forhold og historiske
udviklingsforløb, og det er netop den menneskelige krops tilstedeværelse på
slagmarken, der gør det muligt at erkende denne kontinuitet, som det fremgår af
det berømte citat fra indledningen til fortælleressayet:

Mit dem Weltkrieg begann ein Vorgang offenkundig zu werden, der seither nicht
zum Stillstand gekommen ist. Hatte man nicht bei Kriegsende bemerkt, dass die
Leute verstummt aus dem Felde kamen? Nicht reicher – ärmer an mitteilbarer
Erfahrung. Was sich dann zehn Jahre später in der Flut der Kriegsbücher ergossen
hatte, war alles andere als Erfahrung gewesen, die von Mund zu Mund geht. Und
das war nicht merkwürdig. Denn nie sind die Erfahrungen gründlicher Lügen
gestraft
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wirtschaftlichen durch die Inflation, die körperlichen durch die Materialschlacht,
die sittlichen durch die Machthaber. Eine Generation, die noch mit der Pferdebahn
zur Schule gefahren war, stand unter freiem Himmel in einer Landschaft, in der
nichts unverändert geblieben war als die Wolken und unter ihnen, in einem
Kraftfeld zerstörenden Ströme und Explosionen, der winzige, gebrechliche
Menschenkörper. (Benjamin 1990a, 439)

Den proces, ’Vorgang’, Benjamin taler om, er ikke bare den moderne krigsførelse,
men modernitetens ødelæggende potentialer som sådan. Som han bl.a. i sine
bemærkninger om nogle motiver hos Baudelaire har skrevet, så er den moderne
tilværelse kendetegnet ved chokerfaringen, det pludselige indbrud af en
overvældende sansepirring eller Reizüberflutung. På slagmarken er denne
chokerfaring så nærværende og påtrængende – hver eneste granatnedslag er
potentielt dødbringende – at soldaten, som det fremgår af Jüngers skildring, må
vænne sig til faren og møde sansepirringen med ligegyldighed. Soldaten må
armere sit sanseapparat, ligesom han armerer sin krop bag uniform og hjelm.
Ifølge Huyssen er Jüngers In Stahlgewittern en litterær forlængelse af dette
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armeringsprojekt, der ikke blot er konstrueret til beskyttelse af sproget og Jüngers
krigsopfattelse, som bemærket i kapitel 1, men også til beskyttelse af kroppen.
Sammen med Jüngers øvrige Frühwerk udtrykker beretningen om stålstormen
samt de mange genskrivninger af den ”the attempt to forget that tiny, fragile
human body, or rather to equip it with an impenetrable armor protecting it against
the memory of the traumatic experience of the trenches” (Huyssen 1995, 134).
Det skal ikke forstås i den betydning, at der ingen skrøbelige og smertende
kroppe er i Jüngers univers. Tværtimod. Dem er der mange af. Men det er en
kontrolleret smerte, formidlet af en fortæller, der stoler på sprogets referentielle
stabilitet og dets evne til at kommandere kroppens gebrækkeligheder væk fra
slagmarken og dermed kappe forbindelseslinjen til førkrigstidens civile
erfaringsmodus. Det lykkes bare ikke helt at skjule, at det er den samme sårbare
krop, han før og under krigen er udstyret med. Selv i bestræbelserne på at hegne
sin krigs‐ og kamperfaring inde i mytens og eventyrets abnorme tidslighed, slipper
hverdagens profane erfaring af repetition og forudsigelighed nemlig igennem
armeringen og gør efterhånden alt det ”Grosse, Starke, Feierliche” (1), som krigen
har bragt, til en kedsommelig affære. Den iterative narration åbenbarer
armeringens skrøbelighed, når fortællingens genstand er en evig kamp, som der
ikke i sig selv er noget mål med, ud over fortsættelsen af samme kamp og i
efterkrigstiden fortsættelsen af den totale mobilisering.
På den baggrund fremstår Jüngers insisteren på at iscenesætte
verdenskrigen som den europæiske ungdoms blodige fest desto mere
æstetiserende i den betydning, Roger Woods har givet begrebet: ”Aestheticization
means uprooting the war experience from its social, economic and political context
and viewing it as a self‐contained event that generated its own significance”
(Woods, 53). Ret beset melder Jünger sig nemlig med sin ’krigeriske dekadence’ ud
af den kamp, han opfordrer kommende generationer til at videreføre. Hans
fortællerfigur kan godt lide tanken om, at krigen som en mytologisk og æstetiseret
størrelse fortsætter i det uendelige, gerne i skikkelse af verdenskrigens stålsatte
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kamp mellem ’skyttegravenes fyrster’. Selv gider han blot ikke deltage i den
længere. Hans krop er træt og trækker sig ud af kamptummelen, som han nu nøjes
med at genskabe litterært under dække af at føre krigen videre med pennen. På
den måde fremstår krigens tid ikke kun som et verdenshistorisk eventyr, men også
som et personligt eventyr, som Jünger nu har trukket sig ud af og tænker tilbage på
som en stor og usædvanlig tid. Den kropslige forbindelse mellem den erindrende
forfatter og den erindrende soldat er dermed kappet, således at Jünger ikke blot
må henlægge handlingen til en anden tidslighed, men også må skabe en anden
form for rumlighed, hvor krigen kan finde sted.
For at etablere den mening med krigserfaringen, som han hele beretningen
igennem forsøger at hamre fast, er det med andre ord nødvendigt, at der er stor
afstand mellem hans fortællende og fortalte jeg. Til det formål kræves ikke blot en
sammenhængende og nervepirrende fortælling, men også et overskueligt rum i
form af en krigsskueplads. I det næste afsnit ser jeg nærmere på hans litterære
konstruktion af krigens rum som et overmenneskeligt landskab, der kun er
beregnet for de indviede kæmper.

III. I overmenneskelige landskaber
Jünger bringer i løbet af In Stahlgewittern flere suggestive beskrivelser af de steder
og landskaber, hvor krigens kampe foregår, og hvor de har foregået. Selvom det
ofte er de samme steder, han skildrer under og efter kamp, er der tale om to vidt
forskellige rumligheder. Under kamp befinder han sig i et landskab, der er abnormt
og dødbringende, mens det landskab, der ligger tilbage efter kampen, fremstår
som en pittoresk ophobning af krigsruiner, hvor det er meningen, at der skal være
plads til sorg og eftertanke. I stedet for at forbinde de to rumligheder med den
krop, der udgør fokaliseringspunktet i skabelsen af begge, er fællesnævneren for
Jüngers gestaltning af krigens rum naturens vilde og uregerlige kræfter, som han
signalerer det helt ud i titlens ’stålstorm’ eller ’ståluvejr’, hvorved krigen
iscenesættes som en konfrontation af kosmiske og mytologiske dimensioner.
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Iscenesættelsen af krigslandskabet efter kamp vender jeg tilbage til i afsnit IV. Her
gælder det udforskningen af krigens rum under kamp, som det tager sig ud i In
Stahlgewittern.
Jüngers gestaltning af krigens rum ligner på flere måder Kurt Lewins
fænomenologiske skildring af krigslandskabet i en artikel fra 1917, publiceret
under titlen “Kriegslandschaft”. Her beskriver Lewin på baggrund af sine
oplevelser på Østfronten krigslandskabet som præget af en stratificering af
bevægelsesmuligheder.
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af

absolut

grænse

markerer

væsensforskelligheden mellem krigens og fredens landskab, da sidstnævnte er
åbent og rundt og strækker sig til alle sider, mens krigslandskabet er begrænset,
lukket og indespærrende, hævder Lewin med en solid dikotomi, der ikke synes at
tage højde for de magtstrukturer, der også i fredstid sætter grænser i landskabet.
Lewin beskriver vejen til fronten som en vej ind i et landskab, der bliver stadig
mere fortættet af ’krigsspor’:

Wenn man von der Etappe sich wieder der Front nähert, so erlebt man eine
eigentümliche Umformung des Landschaftsbildes. Mag man auch schon weiter
zurück hin und wieder auf zerstörte Häuser und andere Kriegsspuren gestoßen
sein, so hatte man sich doch in gewissem Sinne in einer reinen Friedenslandschaft
befunden: Die Gegend schien sich nach allen Seiten hin ungefähr gleichmäßig ins
Unendliche zu erstrecken. Denn für gewöhnlich erlebt man die Landschaft auf
diese Weiße: Sie erstreckt sich […] weit über den Raum hinaus, den nach optischen
Gesetzen die Netzhaut, selbst sukzessiv, widerspiegeln kann; und diese
Ausdehnung, – das ist wesentlich für die Friedenslandschaft – geht nach allen
Richtungen gleicherweise ins Unendliche […] Die Landschaft ist rund, ohne vorne
und hinten. Nähert man sich jedoch der Frontzone, so gilt die Ausdehnung ins
Unendliche nicht mehr unbedingt. Nach der Frontseite hin scheint die Gegend
irgendwo aufzuhören; die Landschaft ist begrenzt. […] Nur überhaupt gerichtet
erscheint die Landschaft; sie kennt ein Vorn und Hinten. […] Die Gegend scheint da
›vorne‹ ein Ende zu haben, dem ein ›Nichts‹ folgt. […] Es entsteht eine Grenzzone,
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die sich in ihrem Charakter als solche gegen den Feind hin rasch verdichtet.
(Lewin, 130f)

Den samme fornemmelse af at være indelukket i et fortættet frontrum er
gennemgående hos Jünger, men kun indtil kampens mulighed åbenbarer sig. Så
åbner det ellers lukkede rum helt særlige dimensioner, som kun den stålsatte og
viljefaste kriger har adgang til, nemlig slagets rum, der er et abstrakt og åndeligt
snarere end et geografisk og fysisk landskab. Selve kamphandlingerne udspiller sig
i overmenneskelige landskaber, bemærker Jünger flere steder: ”Jeder war rasend
und unberechenbar, in übermenschliche Landschaften verschlagen” (227), hedder
det f.eks. om minutterne op til tyskernes angreb på de engelske stillinger ved den
franske by Mory om morgenen den 19. marts 1918: ”Der ungeheure
Vernichtungswille, der über den Wallstatt lastete, konzentrierte sich in den
Gehirnen” (228). Kamppladsen eller ’valpladsen’ er endvidere tynget af krigernes
rasende blodtørst og tilintetgørelsesvilje, og lysten til at dræbe giver dem vinger,
som det hedder samme sted.
Kampen

synes

dermed

ikke

at

udspille

sig

i

det

egentlige

skyttegravslandskab, men er hævet en anelse op over jorden, hvor krigerne uden
besvær kan storme eller flyve frem mod hinanden: ”Ohne Schwierigkeiten
durchschritten wie ein zerfetztes Drahtgewirre und setzten in einem Sprunge über
den ersten Graben, der kaum noch kenntlich war” (228). Kampgejsten gør med
andre ord Jünger og de andre frontkæmpere fri af kroppens fysiske begrænsninger
og sublimerer dem til en slags stridende ånder eller spøgelser, der danser hen over
det knapt genkendelige landskab: ”Die Sturmwelle tanzte wie eine Reihe von
Gespenstern durch weiße, wallende Dämpfe” (228). En beskydning med
maskingeværer kan derfor ikke holde Jünger og mandskabet tilbage, selvom en af
hans mænd bliver såret og dermed fanget i kroppens fængsel.
I denne situation, i optakten til og forventningen om kampens ekstase, er
det ikke krigerne selv, der handler, men forestillingen om en kampklar
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krigsskueplads eller en val, ryddet for profane forhindringer, der har lagt et
bevægelsesmønster ud for dem. ”So mögen Männer der Renaissance von ihren
Leidenschaften gepackt sein, so mag ein Cellini gerast haben” (228), som Jünger
tilføjer med henvisning til den store manierist, som her er et både krigerisk og
æstetisk forbillede. I kampens hede sparer han hverken på den retoriske ornatus
eller på absolutterne. Lidt tidligere i beretningen om optakten til det store slag
oplyser Jünger, at selv naturlovene syntes at have mistet deres gyldighed. Kun
krigens natur manifesterer sig for soldatens sansning: ”Das Getöse war absolut
geworden, man hörte es nicht mehr” (224f).
I Rites of Spring skriver Modris Eksteins, at verdenskrigen i mange
førstehåndsbeskrivelser er fremstillet som en form for kampballet, en ”battle
ballet” (Eksteins, 139f). Det gælder også hos Jünger, hvor menneskekroppen
dansende trodser tyngdekraften og den krigsmaskine, som uden at skelne ven fra
fjende forsøger at få ram på den. Som der står lidt senere i In Stahlgewittern:
”Endlich gelangten wir an einen halbmondförmigen Erdaufwurf […], von dem ein
halbes Dutzend schwerer Maschinengewehre auf Freund und Feind Feuer spieen.
Feindliche Geschosse zerspritzten im Sande der Schanze, Offiziere schrien,
aufgeregte Leute tanzte hin und her“ (277). Det er krigen som kunstværk eller den
gennemførte æstetisering af krigen som totalteater, og i et sådant foregår spillet
rundt om og blandt publikum, der også må tage sig i agt ”auf diesem Tanzplatz des
Todes” (257). Jünger placerer sit fokaliseringspunkt og dermed læserens
orienteringsmulighed midt i kamptummelen, samtidig med at krigsskuepladsen er
aftegnet som en hel verden for sig, hvor krigerne er fanget som i et gigantisk uvejr
eller i en gigantisk ødelæggelsesmaskine. ”Wir waren wie in einem Mörser, in den
unaufhörlich schwere Stösse niederfuhren” (152), hedder det, da Jüngers
kompagni er indsat ved Langemarck. ”Das moderne Schlachtfeld gleicht einer
ungeheuren ruhenden Maschinerie, in der ungezählte verborgenen Augen, Ohren
und Arme untätig auf die eine Minute lauern, auf die es allein ankommt” (107), har
han tidligere bemærket med et billede på den velbegrundede paranoia,

106

skyttegravskrigeren er genstand for. I det hele taget er der kun ét at stille op for
krigeren i dette landskab, der er ét stort uvejr og én stor destruktionsmaskine, og
det er at stå fast. Det er et heroisk udtryk for åndens triumf over materien, som
Jünger bemærker i en anden patosfyldt optaktsscene, hvor han mønstrer sine
mænd ved Guillemont:

Kurz vor 10 Uhr abends setzte […] ein Feuersturm ein […]. Nach kurzer Zeit waren
wir völlig in Rauch und Staub gehüllt, doch lagen die meisten Einschläge dicht vor
oder hinter dem Graben. Während des uns umbrausenden Orkans ging ich den
Abschnitt meines Zuges ab. Die Leute standen in steinerner Unbeweglichkeit, das
Gewehr in der Hand, am vorderen Hange des Hohlweges und starrten in das
Vorgelände. Ab und zu beim Scheine einer Leuchtkugel sah ich Stahlhelm an
Stahlhelm, Seitengewehr an Seitengewehr blinken, und wurde von dem stolzen
Gefühl erfüllt, einer handvoll Männern zu gebieten, die vielleicht zermalmt, nicht
aber besiegt werden konnten. In solchen Augenblicken triumphiert der
menschliche Geist über die gewaltigsten Äußerungen der Materie, der
gebrechliche Körper stellt sich, vom Willen gestählt, dem Furchtbarsten Gewitter
entgegen. (91f)

Her ser man på detailplan Jüngers excessive brug af naturmetaforer, f.eks.
’Feuersturm’, ’Orkans’, ’Gewitter’, der tjener til at placere soldaterne og læseren
midt i kampens rum. Nedslagene rammer både foran og bag skyttegraven, men det
generer ikke vores helt, der uanfægtet skridter sit afsnit af og midt i den brusende
orkan

bevarer

en

stoisk

ro.61

Mens

våbnene

manifesterer

sig

som

naturfænomener, ser han sine mænd og deres gebrækkelige kroppe blive omskabt
i krigens billede. De bliver ’stålsat af viljen’, som det hedder, og er dermed i stand
til at modstå uvejret. For at gøre kampens rum begribeligt for læseren,
At Jüngers sansefilter for det meste er placeret midt i begivenhedernes hæsblæsende gang, bliver
desuden signaleret ved et standardrefræn, der bogen igennem fortæller os, at fjendens beskydning
slår ned ’til højre og venstre’ for ham, f.eks. her: ”Bald Schlugen einige Geschosse rechts, andere
links neben uns ein, ohne unsere Tätigkeit unterbrechen zu können, bis eine gerade auf uns zukam”
(67).
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sammenligner Jünger altså krigsmaskinens ’ytringer’ med naturkræfter, mens
soldaterne omvendt bliver ophøjet af den industrielle krigs materiale, stålet, hvad
der dog ikke altid hjælper dem. Der er i hvert fald en betragtelig del af Jüngers
mandskab, hvis kroppe ikke helt har forstået viljens stålsætning, når de ved et
pludseligt

granatnedslag

uden

videre

kreperer,

som

det

sker

under

martsoffensiven i 1918: ”Rings um die verbrannte Einschlagsstelle lagen über 20
geschwärzte Leichen, fast alle bis zur Unkenntlichkeit zerfetzt.” (221)
Jeffrey Herf hævder i Reactionary Modernism, at Jüngers anvendelse af
naturfænomener som metaforer for den industrialiserede krigsførelse i 1920’erne
var ”vivid and served to make the historical appear as a result of nature as well as
to describe unprecedented forms of technological warfare in the vocabulary of a
preindustrial landscape” (Herf, 73). Om de nu også var så levende, disse
naturmetaforer, da Jünger udgav de første versioner af In Stahlgewittern, er
imidlertid tvivlsomt. Siden antikken har de været et af de flittigst anvendte
billedreservoirer i krigslitteraturen,62 og blot fordi sagleddet, krigsførelsen,
antager nye former, som tilfældet var i Første Verdenskrig, bliver billedleddet vel
ikke mere levende eller nyskabende? Mere end 300 år før Jünger gjorde
materielkrigen til den moderne verdens mest uhyggelige naturfænomen, havde
forestillingen om krig som natur desuden allerede været genstand for et ironisk og
komplekst krigerportræt i Cervantes’ skildring af don Quixotes pikareske eventyr
og tragiske ensomhed i en verden, hvor man ikke længere sætter pris på heroiske
bedrifter. De konventionelle natur‐ og uvejrsmetaforer giver anledning til flere af
Don Quixotes komiske optrin, bl.a. da ridderen af den bedrøvelige skikkelse antager
to fåreflokke for at være to drabelige hære på vej i kamp, fordi de viser sig som

Et illustrativt eksempel fra Iliaden er hæren som buldrende og rivende vandmasse: ”Som når
vintertidselve fra skrænterne oppe på bjerget / styrter sig ned i en slugt og forener vandenes
masser / fra deres mægtige kilder i bundens stenede hulning; / bulderet af dem fornemmes langt
borte af sæterens hyrde – / så dumpt rungede hujen og gru da hærene mødtes” (Iliaden IV, 452‐56).
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støvskyer i horisonten, altså akkurat i et billede, som drabelige hære kunne tænkes
at antage i de ridderromaner, don Quixote har forlæst sig på.63
Selv en begejstret Jüngerlæser som Helmuth Kiesel konstaterer derfor i sin
gennemgang af krigens metaforer i In Stahlgewittern, at der litteraturhistorisk set
ikke er tale om originale billeddannelser.64 Men Kiesel holder dog fast i en
overbevisning om, at Jünger samler og varierer naturbillederne med stor
kunstnerisk bevidsthed og en tydelig effekt: ”Der Krieg wird zu einem mythischen
Geschehen, das mit der Gewalt und Unaufhaltbarkeit eines kosmischen Vorgangs
oder einer Naturkatastrophe über die Menschen hereinbricht und von ihnen
letztlich nicht zu verantworten, sondern nur zu bestehen ist“ (Kiesel, 181).65
Uanset graden af kunstnerisk bevidsthed tjener det naturaliserende billedsprog
imidlertid til at gøre krigen begribelig som fænomen. Følelsen af at være
konfronteret med elementernes rasen er velkendt for de fleste. ”Man hatte das
Empfinden des Unentrinnbaren und unbedingt Notwendigen wie einem Ausbruch
der Elemente gegenüber” (87), konstaterer Jünger et sted, mens han senere
forklarer sin lettelse efter endnu et ophørt bombardement ved at sammenligne
Der er i øvrigt visse overlap mellem don Quixotes hyperbolske monologer og Jüngers
mytologiserende besyngelser af krigens væsen, som man f.eks. ser i Cervantes’ præsentation af
scenen med de to fåreflokke eller ’fårehære’: ”[Herfra] var [der] godt udsyn til de to flokke, som for
don Quixote var to hære, skønt de støvskyer, de hvirvlede op, blændede og slørede hans syn; men
da han alligevel så, hvad han ikke så, og hvad der ikke fandtes der, begyndte han med høj røst at
sige: ”Ridderen, som du ser der med det flammende gule harnisk, og som bærer et skjold med en
kronet løve, der ligger besejret for fødderne af en jomfru, er den tapre Laurcalco, herre til
Sølvbroen; den anden ridder hvis harnisk er dækket af gyldne blomster, og som bærer et skjold
med tre sølverne kroner på blå baggrund, er den frygtede Miccolembo, storhertug af Quirocia; ham
med de kæmpemæssige lemmer til højre for ham er den aldrig forsagte Brandabarbarán de Boliche,
hersker over det trefoldige Arabien, med et harnisk af slangeskind og et skjold, der ifølge rygtet er
en af dørene til templet, som Samson jævnede med jorden, da han hævnede sig på sine fjender med
sin død” (174). Men hvor Cervantes’ ridder er en kærlig krigerparodi, er Jüngers frontkæmper en
dødsens alvorlig verdensfrelser og har da også en særdeles virkelig krig at tage hensyn til, i
modsætning til don Quixote. Det er dog vigtigt at minde om, at der også eksisterer krigerparodier
over Første Verdenskrig som f.eks. Hašeks tidligere nævnte Den gode soldat Svejks eventyr.
64 Se også Emig 2001, 84ff for en lang række eksempler på Jüngers overlejring af den maskinelle
krigsverden med naturfænomener, som heller ikke i Emigs optik er originale, men repræsentative
for en vidt udbredt og årtusindgammel praksis i krigsbeskrivelser.
65 Dette er netop Herfs begrundelse for naturmetaforikkens livagtighed. Alene det faktum, at det
sansende subjekt evner at modstå den sublime stålstorm, gør ham til en helt: ”They
[naturmetaforerne] communicate a stunned sense of wonder that elevates spectatorial surrender
to the war experienced as “fate” into a “heroic” posture” (Herf, 73).
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den med følelsen efter et voldsomt uvejr: ”Ich ging in jener Stimmung, die ich
immer nach schweren Beschiessungen empfand, und die ich nur dem Gefühl der
Erlösung nach einem schweren Gewitter vergleichen kann, den Graben ab” (113f).
Bemærk det lille ’kun’ i citatet. Jüngers følelse kan kun sammenlignes med følelsen
af forløsning efter et uvejr, og på den måde betinger fortælleren sin uvejrs‐ og i
bredere forstand naturmetafor.
Ved Langemarck gør han sig tilmed den iagttagelse, ”dass kein
Artilleriefeuer die Widerstandskraft des Menschen so gründlich zu brechen
vermag wie Nässe und Kälte” (163f), hvad der dog i dette tilfælde kommer
tyskerne til gavn, da englænderne kun med stort besvær kan medbringe deres
tunge skyts over det mudrede område, de har erobret. Vejrets og landskabets
hindringer bliver på den måde præsenteret som større end krigens dødbringende
farer; en kontrastering, der på den ene side sætter strabadserne i skyttegravenes
mudder i relief, men på den anden side er med til at normalisere artilleriilden.
Ethvert menneske kender til ubehageligt vejr og vanskeligt føre. Derfor har
læseren ingen undskyldning for ikke at kunne identificere sig med krigeren,
Jünger, ligesom det står klart for enhver, at krigen selv – som begivenhed – er
hinsides menneskets kontrol. Den har antaget natursublime dimensioner og
egenskaber. Som et uvejr bliver den uundgåelig, uafværgelig og vanskelig at
beskrive eller indfange med ord. Dens gestalt er spøgelsesagtig og foranderlig, og
om man træffes af uvejrets stål eller ej, beror fuldkommen på tilfældet, som
soldaten må acceptere som et grundvilkår: ”So spielt der Zufall im Kriege. Mehr als
anderswo gilt hier: ”Kleine Ursachen, große Wirkungen.” Sekunden und Millimeter
entscheiden” (189). I mødet hermed er den enkelte soldats handlinger som regel
ligegyldige. Bliver man ramt, ja, så bliver man ramt, og så er det slut. Det er derfor,
Jünger først og fremmest forbinder heltemodet med viljen og beslutningen om at
stå fast. Han ved, at soldatens handlinger, hvor snedige og kløgtige de end er, kan
være fuldkommen ligegyldige, hvis kroppen først bliver ramt af krigens materialer.
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Derfor har de ekspeditioner ind i ingenmandsland, som Jüngers frontdeling
foretager sig, eller blot de mange marcher til og ophold ved fronten, hvor
soldaterne er under stadig beskydning, en betragtelig del med Cervantes’ ridder at
gøre. Ikke at de tyske Første Verdenskrigssoldater slås mod vindmøller, men
proportionerne i mødet mellem ’materiens ytringer’ og den ’gebrækkelige krop’,
som Jünger beskriver, er lige så ulige eller inkongruente, som forholdet mellem de
vældige møllevinger og den angribende don Quixote, der tilmed bliver slået
mindre jammerligt til plukfisk i konfrontationen med møllevingens materie, end
mange af Jüngers mænd, som bliver ofre for krigens jernterning, ”den eisernen
Würfel des Krieges” (98), som det hedder med en kombineret industri‐ og
spilmetaforik, der også præger figurationen af krigens rum.66
Sammen med natur‐ og maskinmetaforerne

understøtter den In

Stahlgewitterns fremstilling af soldaterne – de levende og de døde – som genstande
for krigens luner. Således også, når soldaterne en sjælden gang imellem selv bliver
aktører på krigsskuepladsen. Det sker ikke ved en selvstændig og suveræn
beslutning, men altid tilskyndet af krigens, supersubjektets, logik og den
forestilling om overmenneskelige landskaber, som kampens mulighed skaber.
Jünger signalerer det gang på gang, når våbnene bliver til uvejr eller til fugle, men
også når soldaterne bliver til dyr og styrter frem mod fjenden ”wie Tiger in die
weiße Wolke” (81).
Forbindelsen mellem soldaternes rasende kamp og det destruerede
landskab bliver dermed etableret gennem objektiverende naturmetaforer. Denne
mekanisme springer endnu tydeligere i øjnene, når man ser på de sporadiske
beskrivelser af kampenes ødelæggelser, som Jünger har strøet ud over sin

Endnu en lighed mellem don Quixote og Jünger‐figuren er, at de konstant er i ”battlemind”
(Jonasen 2009), som man i militærpsykologien betegner den parathed til at angribe hvem som helst
og hvad som helst, der ligner en fjendtlig markering. Eksempelvis er Jünger flere gange under en
strabadserende march langs en smal landevej ved at gribe sin revolver og skyde efter de
forbipasserende tyske køretøjer, som han i sin udmattede tilstand betragter som fjendtlige: ”In
einer Art von krankhafter Nervosität war ich überzeugt, dass die vorbeirasselnden Fahrzeuge nur
uns zum Ärger so scharf am Wegrande fuhren und überraschte meine Hand mehr als einmal am
Kolben des Revolvers” (95).
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beretning, og hvis betydning for krigens rumlighed jeg skal se nærmere på i det
følgende, sidste afsnit om Jünger.

IV. På afgrundens rand
Som soldat gjorde Jünger tjeneste mange forskellige steder på Vestfronten 1915‐
18. Han nåede at bestride en række poster i det militære system og var gentagne
gange på uddannelseskurser bag fronten, ligesom han jævnligt var hjemme i
Tyskland; enten fordi han havde orlov eller var blevet såret og måtte på lazaret.
Han fik altså et vist indblik i den store krigsmaskines mange led og diagnosticerede
tilmed mange af de problemer, Første Verdenskrig afstedkom for den enkelte
soldat og på det taktiske og strategiske niveau. Samtidig blev han på sine mange
rejser frem og tilbage mellem front og etape og mellem forskellige frontafsnit
vidne til de voldsomme ødelæggelser af byer og landskaber, som mennesket med
den industrialiserede krigsmaskine forårsagede. Det fremgår af flere reflekterende
passager i In Stahlgewittern som her efter slaget ved Somme:

Die Tage von Guillemont machten mich zum ersten Male mit den verheerenden
Wirkungen der Materialschlacht bekannt. Wir mussten uns ganz neuen Formen
des Krieges anpassen. Jede Verbindung der Truppe mit der Führung, der Artillerie
und den Anschlussregimentern war durch das furchtbare Feuer lahmgelegt. Die
Meldeläufer fielen dem Eisenhagel zum Opfer, der Telephondraht war, kaum
gezogen, bereits in kleine Stücke zerhackt. […] Hinter der vorderen Linie
erstreckte sich eine kilometerbreite Zone, in der nur der Sprengstoff herrschte. […]
Auch die Stellung der Engländer war uns völlig unklar, obwohl wir oft, ohne es zu
wissen, nur wenige Meter auseinander lagen. […] Das Landschaftsbild ist dem, der
es geschaut, unvergesslich. Vor kurzem hatte diese Gegend doch noch aus Dörfern,
Wiesen, Wäldern und Feldern bestanden, und nun war buchstäblich kein Strauch,
kein winziges Hälmchen mehr zu sehen. Jede Handbreite Bodens war umgewühlt
und immer wieder umgewühlt, […] Berge abgetragen und das Ackerland zur
Wüste verwandelt. Doch das Unheimlichste war nicht das Grauenhafte der
Landschaft an sich, sondern die Tatsache, dass diese der Welt bisher unbekannte
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Szenerie erst durch den Menschen geschaffen war, der in ihr den Endkampf
auszutragen gedachte. So war alles Furchtbare, dessen der Mensch in seinen
Gedanken fähig ist, auf das Gefilde übertragen, das als getreues Abbild die Seele
der Materialkämpfers offenbarte, wie es vor kurzem noch den idyllischen Frieden
einer ländlichen Bevölkerung gespiegelt hatte. Früher hatten während der
Schlacht wohl auch rings Städte und Dörfer gebrannt, doch was hieß das gegen
dieses durch Maschinen aufgewühlte Kratermeer. (98f)

En sådan skildring af slagmarken kunne forlede den ubefæstede læser til at tro, at
Jünger er ved at udvikle sig til arg modstander af den nye tids krig. Men sådan
forholder det sig som bekendt ikke. Jüngers ’uhyggelige’ erkendelse af
krigsødelæggelsernes menneskelige ophav fører hverken til en besindelse på
humanistiske idealer om fred og mellemfolkelig forsonlighed eller til en litterær
fremstillingsform, et poetologisk princip, der i sig selv tydeliggør menneskenes
destruktive funktion i skikkelse af soldaternes skyttegravskamp og gensidige
artilleribeskydning. Selvom han her har indlagt en distance til den forestilling,
afholder hans analyse ham heller ikke fra selv at hævde, som bemærket i afsnit I
ovenfor, at soldaterne i verdenskrigen udkæmper det endelige slag. Tværtimod
distancerer han i kraft af sin objektiverende og abstraherende stil krigernes og
egne handlinger fra det ødelagte landskab, han med rædsel ser for sig. Jünger
bemærker altså, at ødelæggelserne er menneskeskabte, og at det faktum er det
mest uhyggelige at tænke på ved synet af det oppløjede landskab, men erkendelsen
heraf får ingen konsekvens for de figurative greb, han anvender i beskrivelsen af
krigens rum, som det ligger efter slaget. Ødelæggelsen kommer fortsat fra en ydre
instans i form af et uvejr, som ’jernhaglene’ indikerer, eller krigsmaskinens
selvgenererende logik, hvor ’sprængstoffet hersker’.
Ligeledes er det ikke et ødelagt menneskeligt habitat, der ligger tilbage, men
vildsomme naturområder som ørken og hav. Jünger markerer, at han udmærket
ved, at landskabet tidligere var en fredelig idyl, men mellem den forestilling og det
foreliggende ’kraterhav’ er der ingen reel sammenhæng. Her har kampens
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ekstatiske og abnorme rum åbnet sig ovenpå landskabet og efterladt det som en
’tro kopi af materielkæmperens sjæl’, som det hedder. Det ødelagte landskab ligger
altså tilbage som resterne efter den gevaldige ’blodige fest’, som de bevingede og
blodtørstige krigere har holdt, og som det fortællende jeg selv har været en del af.
Men at koble de ekstatiske kamperfaringer sammen med det rædselsslagne,
beskrivende jeg, der her har trukket sig ud af kamptummelen for en stund for at
udpensle krigens hærgende virkninger, er der ikke nævneværdige ansatser til i
beretningen.
Tværtimod bestræber Jünger sig på at rense landskabet for forstyrrende
elementer, der signalerer fred. In Stahlgewittern er på den måde også et landnam,
et erobringstogt, der skal rydde og klargøre en krigsskueplads, hvor det
altoverskyggende element, kampen, kan lokaliseres. Selv i passager som den
ovenstående er den landbefolkning, hvis fredsommelighed tidligere afspejlede sig i
landskabet, allerhøjest statister. I andre sammenhænge er Jünger travlt optaget af
at få eventuelle civilister fjernet fra den potentielle kampplads, for her hører de
ikke til. Civilisterne profanerer så at sige den ophøjede krigergerning, og på
historiens store scene må man først og fremmest tage hensyn til soldaterne, som
Jünger allerede i andet kapitel slår fast: ”die erste Rücksicht hat dem Kämpfer zu
gelten” (14). Da en flok indbyggere i den lille by Douchy gør krav på at få udleveret
gasmasker, ignorerer de tyske tropper ønsket og fragter i stedet lokalbefolkningen
ud af kampzonen, ”auf Lastautos gesetzt und in weiter zurückliegenden
Ortschaften transportiert” (75), og da Jünger cirka midtvejs i sin beretning bliver
indkvarteret i den søvnige franske provinsby Cambrai, kan han ikke lade være med
at godte sig over, at de virkelighedsfjerne bedsteborgere i den lille by nu kommer i
kontakt med den moderne verdens hastighed og brutale virkelighed: ”Der große
Krieg riss das stille Nest brutal aus seinem Dornröschenschlummer und
verwandelte es in einen Brennpunkt riesiger Schlachten. Ein hastiges, neues Leben
rasselte über das holprige Pflaster und klirrte gegen die kleinen Fenster, hinter
denen ängstliche Gesichter lauerten“ (145).
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I Jüngers midlertidige kvarter hos et venligt juvelerægtepar bliver han godt
beværtet, og efter aftensmaden taler den lille forsamling ofte om, ”warum die
Menschen Krieg führen müssten” (146), hvad man ikke umiddelbart får noget svar
på. Til gengæld ender denne som så mange af de andre småbyer, Jünger kommer
igennem undervejs, med at blive jævnet med jorden. Det beklager han flere steder,
men ikke mere end som så, for et sted skal den hærdende kamp jo udfolde sig, og
når det nu er blevet her, i det nordlige Frankrig og i Flandern, kan han med In
Stahlgewittern lige så godt hjælpe til med at gøre plads for krigens store kampe, så
de kan blive synlige for alverden.
I æstetisk henseende forløber den proces mest effektivt, hvis man med
øjnene tager landskabet i besiddelse fra et højtliggende punkt. Allerede i tredje
kapitel hører vi om, hvordan Jünger fra en ensomt og ganske farligt beliggende
ruin, ”wegen des weiten Ausblicks auf die Front Bellevue genannt” (31), betragter
den menneskeforladte og hårdt udseende zone mellem fronterne og derved
geråder i en trist, kontemplativ sindstilstand:

Weithin reichte von dort der Blick über das ausgestorbene Land, dessen tote
Dörfer verbunden wurden durch Strassen, auf denen kein Wagen rollte und kein
lebendes Wesen zu sehen war. Im Hintergrunde verschwammen die Umrisse von
Arras, der verlassenen Stadt […]. Öde lagen auch die verkrauteten Felder […]. Nur
hier und da wirbelte der Rauch einer Granate auf, wie von Geisterhand in die Höhe
gestoßen, und verflatterte im Wind. Oder der Ball eines Schrapnells stand über der
Wüste wie eine große weiße Flocke, die langsam zerschmolz. Das Gesicht der
Landschaft war finster und fabelhaft, der Kampf hatte das Liebliche der Gegend
hinweggewischt und seine ehernen Züge hineingegraben, vor denen der einsame
Zuschauer erschrak. Die Verlassenheit und das tiefe Schweigen, ab und zu vom
dumpfen Ton der Geschütze unterbrochen, wurden durch den traurigen Eindruck
der Zerstörung verstärkt. […] Traurige Gedanken beschleichen den Krieger, dessen
Fuß auf den Trümmern einer solchen Stätte ruht, wenn er derer gedenkt, die noch
vor kurzen hier Friedlich lebten. (31f)
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De menneskeskabte ødelæggelser træder igen frem som led i en naturlig
ødelæggelses‐ og forgængelighedsproces. Selvom det gyser i betragteren, og han
ligefrem indrømmer at være ramt af sorg og tristesse ved synet af det livløse
landskab, udpeger han selve destruktionens agenter uden for kombattanterne på
slagmarken. Det er dels teknikken, våbnene, granaterne, der af sig selv eller som
naturfænomener, bl.a. som et ’hvidt fnug, der langsomt smelter’, fortsætter
destruktionen af dette allerede ’uddøde land’, som han kalder det, dels en slags
mytiske væsner i form af f.eks. en ’spøgelseshånd’, der står bag de få og spredte
kamphandlinger.
Selvom ’krigeren’, der her betragter krigens ruiner, selv er en del af
krigsmaskinen, placerer han sig altså uden for hele spektaklet. Han understreger
farerne ved at indtage den gunstige betragterposition i ruinen, men alligevel virker
landskabet mere som en kulisse, Jüngers persona befinder sig foran, end som en
dødbringende frontzone, han befinder sig midt i. Og selvom det uhyggelige syn
angiveligt gør indtryk på ham, virker hans beskrivelse temmelig upåvirket. Han
referer kun en gang i den lange passage til sig selv i førsteperson, nemlig som den
modige beskuer, der trods den farefulde placering begiver sig op til
Bellevueruinen. Ellers er han et passivt vidne, der registrerer tomheden og
stilheden i krigens landskab, der kun afbrydes af spøgelsesagtige tilsynekomster,
eller han omtaler sin figur i tredjeperson som ’den ensomme tilskuer’ eller blot
’krigeren’. At han selv skulle have aktier i den ødelæggelsesmaskine eller kamp,
der har ’gravet sine hårde træk ind i det før så liflige landskab’, som det hedder,
bliver på intet tidspunkt nævnt.
Beskuerens distance til krigslandskabet og forvisning af den forudgående
kamp til en art mytisk‐naturlig kraftudladning gør endvidere scenen til en art
rituel pligthandling. ’Med foden hvilende på murbrokkerne’ soner krigeren sig
retorisk med de slagne og med de mennesker, der tidligere boede her, ved at
fremhæve den sorg og tristesse, der hører sig til et sådant sted. Han hævder at
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tænke på det ødelagte liv, der må have udspillet sig her, inden ruinen blev ruin,
men vi hører intet om disse tanker, intet om dette forsvundne liv, bortset fra
fortællerens opremsende registrering af de uhyggelige fragmenter, der i form af
bl.a. børnelegetøj, tøjstumper, høstredskaber, husgeråd og iturevne bøger ligger
tilbage på slagmarken som indeksikale tegn for de tidligere beboeres liv og død.
Jünger nøjes så at sige med ceremonielt at erklære ’et minuts stilhed’, hvor man
tænker på dem, ’der endnu for kort tid siden levede fredeligt her’, inden den ædle
krigergerning bringer ham videre i teksten. Straks efter denne detaljerede
meditation over altings forgængelighed og naturens tilbageerobring af det
menneskelige habitat er vores kriger tilbage i kamp.
I stedet for at pege ud af kamptummelen, som disse refleksive og analytiske
fremstillinger af den forladte slagmark i sig selv gør, kommer de på værkplan til at
fungere som holdepunkter, der skaber overblik over krigens abnorme rum og gør
det muligt igen og igen at følge de singulative beretninger om Jüngers mange veje
ind i kamptummelen. Når vores fortællerinstans træder et skridt tilbage og
optegner krigens landskab set på afstand, er det derfor ikke så meget for at vise
krigens ødelæggende effekt på landskabet og for at mindes de dræbte, som det er
for at gøre plads til endnu et slag nede i det ’fabelagtige og dunkle’ landskab.
Konstruktionen af kampens rene immanensplan, som jeg aftegnede i afsnit III,
sætter ikke slagmarken i perspektiv som krigsskueplads. Derfor tjener
mindeceremonier som den ved ruinen Bellevue i værkets optik til at gøre de
overmenneskelige landskaber, som kampene finder sted i, begribelige og
lokaliserbare og til at fremstille kampens rum som en spatial oplevelsesenhed, der
åbner sig over det menneskelige landskab og de folk, der plejede at bebo det. Disse
har til gengæld kun interesse som statister eller som elementer i et
rædselskabinet, som når Jünger i samme ombæring forestiller sig, at de huller, han
får øje på rundt om ved de ødelagte huse, peger ned i et hemmelighedsfuldt
kældermørke, ”in dem vielleicht die Gerippe der unglücklichen Hausbewohner von
den überaus geschäftigen Rattenschwärmen benagt werden“ (32).
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I den sammenhæng giver Huyssens modstilling af Jüngers rædselsæstetik
med Kafkas bearbejdning af ”the dark side of modernity” (Huyssen 1995, 143) god
mening, idet Jünger iscenesætter sin fortæller og protagonist som en distanceret
skikkelse, der selv har kontrol over voldens og ødelæggelsens abnorme rum, mens
”the subject in Kafka, both narrator and protagonist, is always sucked into the
unfolding spectacle. […] Kafka writes out of the abyss of modernity while Jünger is
comfortably installed in the Grand Hotel Horror at the abyss’s edge” (ibid.).
W.G. Sebald er i flere henseender elev af Kafka, men er af historiske og
biografiske årsager ikke placeret i samme afgrund. Omvendt er det store
rædselshotel på afgrundens rand bestemt heller ikke hans foretrukne logi, selvom
han ind i mellem kravler derop for at kigge ned. I stedet for at svælge i
forestillingerne om fornedrelsen i de mørke kældre, sådan som Jünger gør, og da
han samtidig er afskåret fra at skrive op fra afgrundens dyb som Kafka, er Sebalds
litterære projekt et imaginationsprojekt, der forsøger at forbinde fortidens
menneskelige landskaber med nutidens ved at holde forestillingen om krigens
overmenneskelige landskaber ud i strakt arm. Krigens litterære og visuelle arv
skaber igen og igen svimmelhed og uklarhed hos Sebald, for hans fortællere og
protagonister er som antydet ikke de store krigere, der kan holde hovedet koldt
når kampen raser og blodet suser. Til gengæld trækker han i bl.a. Austerlitz krigens
overmenneskelige landskaber ned på jorden og anskueliggør de menneskelige
konsekvenser af den ekstatiske kamp. Det gør ikke bare Sebalds værk, men den
kropsorienterede tendens i krigslitteraturen mere skræmmende eller ’uhyggelig’
end Jüngers hårde og uddøde rædselslandskaber. Hos Sebald og de andre
forfattere, hvis værker jeg ser nærmere på i anden del, hører forestillingen om de
menneskeskabte

ødelæggelser

nemlig

ikke

kun

hjemme

i

fortællerens

besværgelser eller ved fromme mindehøjtideligheder, men er en integreret og
aktiv del af de litterære fremstillingsformer. Hvordan det kan lade sig gøre,
handler resten af afhandlingen om.
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Ud af kamptummelen,
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Kap. 3: Mod en kropsorienteret krigslitteratur: W.G. Sebald
I. Bag de kæmpende masser
Hos Jünger kan man sige, at kroppen kun forstyrrer kampbeskrivelserne i korte
glimt. Når skansearbejdet kalder, og når vagterne bliver lange og træge, trænger
kroppen sig på som en størrelse, der i sig selv kræver opmærksomhed. Ellers er
den et redskab eller et medium for kampen og ikke mindst for krigernes
kampgejst, som In Stahlgewittern igen og igen besynger og forsøgsvis
demonstrerer.
Hos Sebald er det derimod kampbeskrivelserne, der kun dukker op i glimt.
Der er talrige referencer til krige og store slag, i Austerlitz især til slaget ved
Austerlitz i 1805, men hans værker inviterer ikke til indlevelse i kamptummelen.
Det skyldes, at de fortællende og fortalte kroppe som litterært medierede
størrelser stiller sig i vejen for slagprospektets potentielle bredde og drama.
Sebald beskriver moderne storkrige set fra et individuelt, personbundet og stærkt
medieret perspektiv. Hans tekster forfølger de spor, som den kampæstetiske
krigslitteratur kun registrerer i forbifarten, nemlig de tab og ødelæggelser, som
kampen forårsager, mens kampen selv figurerer som et litterært eller visuelt citat.
Kampen er ikke det primære orienteringspunkt i hans krigsfremstillinger, men et
kulturelt overleveret motiv eller en æstetisk figur.
Sebalds interesse for Anden Verdenskrig er i sekundærlitteraturen og af
ham selv ofte blevet udlagt som biografisk funderet. Født i det sydlige Tyskland i
slutningen af krigen som søn af en værnemagtsofficer, der havde gjort tjeneste
gennem alle krigsårene, har han angiveligt tumlet med betydningen af sit
fædrelands krigeriske fortid gennem store dele af sit voksenliv. Sebalds tidligere
kollega ved University of East Anglia i Norwich, Richard Sheppard, har gentagne
gange argumenteret for nødvendigheden af at kende Sebalds biografiske baggrund
og livsforløb, hvis man skal forstå hans litterære projekt. Selvom det ifølge
Sheppard langtfra er alle Sebaldlæsere, der har fået rigtigt fat i forfatterens
livshistorie, så kan han dog konstatere, at det biografiske og historiske stof spiller
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en usædvanlig stor rolle i receptionen af forfatterskabet.67 Man må imidlertid, som
Eric Santner gør opmærksom på i On Creaturely Life: Rilke, Benjamin, Sebald
(2006), holde sig for øje, at forfatterfiguren W.G. Sebald har været dygtig til at
rammesætte receptionen af sit eget værk,68 og at den autobiografiske prægnans er
en del af en samlet æstetisk‐litterær strategi, der kalder på historisk‐biografiske
læsninger.
Allerede i Sebalds første samlede litterære udgivelse, langdigtet Nach der
Natur (1988), indgår den selvbiografiske sammenkædning af verdenskrigens
ødelæggelser med forfatterens egen undfangelse og fødsel eksempelvis i en
litterær konstellation, der samtidig indrammer den militære kamp som en
spektakulær og betydningsfuld æstetisk figur. Programmatisk for Sebalds
selvinddragende strategi hedder det i begyndelsen af det prosaiske digts tredje
del: ”Das Gehirn arbeitet ja fortwährend / mit irgendwelchen und sei es ganz /
schwachen Spuren der Selbstorganisation“ (NN 71). Sebalds poetiske ’hjerne’ er
altså lige fra sin lancering i 1988 optaget af dannelsen af selvet, herunder
forfatterens familiebaggrund, samt af det begær, han blev skabt af i de sidste
krigsår, mens de tyske byer styrtede i grus omkring hans kommende forældre.
Forfatterens undfangelse i sensommeren 1943 bliver senere i samme strofe
antydet, inden han bemærker, at faderen den 27. august må tilbage til krigstjeneste
i Dresden, mens hans mor natten til den 28. august fra det nærliggende Fürth

Se bl.a. Sheppards to lange anmeldelser i Journal of European Studies (2005; 2009) af
Sebaldreceptionen samt hans bidrag til Saturn’s Moons: W.G. Sebald – A Handbook (2011).
Sidstnævnte repræsenterer i øvrigt i høj grad en kontekstualiserende tilgang til forfatterskabet og
rummer bl.a. Sheppards beskrivelse af Sebalds liv fra 1963‐75 (pp. 42‐107) samt en kronologisk
oversigt i punktform over hele Sebalds liv (pp. 619‐59), der også inkluderer krigsbegivenheder fra
1943, altså inden han kom til verden den 18. maj 1944, og væsentlige begivenheder med relation til
forfatteren efter dennes død i 2001.
68 “Surely one of the things that make it so difficult to write about Sebald, to say anything genuinely
new or revelatory about his work, is that he has done so much himself to frame the discourse of his
own reception, to provide in advance the terms for critical engagement with the work; his fiction
already practices a rather efficient sort of autoexegesis that leaves his critic feeling a certain
irrelevance (the posture of awestruck adoration that one finds in so much of the critical literature
is, I think, one of the guises such irrelevance assumes)” (Santner 2006, 45).
67
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bliver vidne til et luftbombardement af Nürnberg.69 Selv de ’svage spor af
selvorganisationen’, som det hedder, omfatter således symbolerne på Det Tredje
Riges storhed og fald samt verdenskrigens luftangreb mod civile byer i skikkelse af
nazisternes elskede Nürnberg og Dresden, ’Elbens Firenze’, der længe var uberørt
af bombardementerne, men mod krigens slutning blev jævnet med jorden.
Endelig leder opsporingen af selvets dannelse Sebalds lyriske jeg frem til et
af kunsthistoriens store bataljemalerier. Digtets tredje del, som hele vejen igennem
handler om Sebaldfiguren, slutter med en skildring af Albrecht Altdorfers
Alexanderschlacht (1528/29), der hænger på Alte Pinakothek i München og
dermed deler lokalitet med et andet krigstegn i Sebalds litterære topografi,
luftkrigens ruiner.70 Maleriet bliver nu beskrevet i en udfoldet ekfrase, som i kraft
af placeringen sidst i langdigtet står som det foreløbige endepunkt for det lyriske
jegs æstetiske dannelse. Maleriet skal forestille Alexander den Stores sejr over
perserkongen Darius, det vil sige Vestens sejr over Orienten, oplyst af aftensolens
sidste stråler. Napoleon hjembragte ifølge legenden Altdorfers maleri fra München
og placerede det i sit badeværelse, men hvor den korsikanske hærfører formentlig
har været tiltrukket af det heroiske scenarium i maleriets forgrund, hæfter Sebalds
stemme sig ved indskriftens bemærkning om antallet af faldne i slaget: ”Weit über
hunderttausend, / verkünden die Inschriften, / zählen die Toten, über denen / die
Schlacht wogt zur Errettung / des Abendlands in den Strahlen / einer versinkene
Sonne” (NN 97). Digtet slutter imidlertid ikke her, men bevæger sig videre til en

At der er noget om Santners vurdering af Sebalds indramning af receptionen, viser i denne
forbindelse Sheppards førnævnte oversigt over forfatterens samfulde liv og levned, hvis første
punkt helt i ånden fra Nach der Natur lyder: ”1943: 24 July3 August: Operation Gomorrah (the
british firestorm raids on Hamburg which destroyed the city and killed c. 40,000 people)” (Sheppard
2011, 621). Disse luftangreb på Hamburg foregik omtrent samtidig med Sebalds undfangelse og
kort tid inden det omtalte bombardement af Nürnberg, men bliver ikke nævnt i Nach der Natur. Til
gengæld spiller de en stor rolle i Luftkrieg und Literatur, som jeg behandler i afsnit III i dette kapitel.
70 Som Sebalds alter ego‐fortæller bemærker i den allerede nævnte ”Paul Bereyter“ fra Die
Ausgewanderten, så var intet for ham, ”seit ich einmal in München gewesen war, so eindeutig mit
dem Wort Stadt verbunden wie Schutthalden, Brandmauern und Fensterlöcher, durch die man die
leere Luft sehen konnte“ (AW 46). I øvrigt blev Alte Pinakothek også beskadiget af bomber under
krigen, som det fremgår af den genopbygning, der blev afsluttet i 1957, hvor de ødelagte
bygningsdele blev rekonstrueret med råt og upudset murværk, så krigens ’sår’ er synlige.
69
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beskrivelse af de stridende hovedpersoner i midten af maleriets motiv, inden det
ender med at fokusere på baggrunden for kampscenariet, der udgøres af dragende
mellemøstlige og afrikanske landskaber ”im schwindenden Licht” (NN 99), som de
tusindvis af tilintetgjorte soldater aldrig vil vende hjem til.
Sebalds interesse for det, der bliver tilbage af de besejrede, de ødelagte og
de tilintetgjorte, hans synliggørelse af den forladte og fjerne hjemstavn i
baggrunden for det spektakulære slag, er fremtrædende temaer lige fra
begyndelsen af hans litterære forfatterskab.71 Nach der Natur fremstår som et
lyrisk præludium for hans prosaværkers udforskning af de fremmede kontinenter
bag de kæmpende masser, men også som et signal om, at kampscenariet er et
genkommende emblem for hans værker og et tilbagevendende motiv i hans
litterære personers æstetiske dannelse. Det er også tilfældet i Austerlitz, når vores
hovedperson Jacques Austerlitz, som jeg beretter om i næste kapitel, skal finde ud
af, hvor hans ’selvorganisations’ spor leder hen.72
Austerlitz

refererer

som

nævnt

til slaget

ved

Austerlitz, et

af

Napoleonskrigenes mest berømte slag, ifølge historikere tilmed et banebrydende
af slagsen og bl.a. takket være Tolstojs Krig og fred også et litterært slag af stor
betydning. Ved Austerlitz viste Napoleon sig for alvor som en kynisk feltherre, der
ikke bare var interesseret i at besejre sine modstandere i åben kamp, men i at

Her begrænser jeg undersøgelsen til de tysksprogede litterære værker, Sebald nåede at
publicere, med Nach der Natur som det første og Austerlitz som det sidste. Dermed ser jeg i store
træk bort fra de mange digte, han allerede fra 1970’erne udgav i magasiner og tidsskrifter samt de
prosa‐ og lyrikfragmenter, der er udkommet posthumt.
72 Det er sigende for motivvandringerne eller ‐kæderne i Sebalds værk, at hans første
prosaudgivelse Schwindel.Gefühle. (1990) fortsætter akkurat, hvor Nach der Natur slap: ved det
uudgrundelige slag og kontinenterne bag det. I dette værks første del, der egentlig handler om
Henri Beyle, bedre kendt som Stendhal, og dennes kærlighedskvaler, lægger Sebalds fortæller ud
med en redegørelse for Beyles deltagelse i Napoleons felttog til Italien i år 1800. I dagbogen fra
felttoget hæfter fortælleren sig ved de forstyrrede indtryk, som resterne fra ildkampe har gjort på
den unge Beyle, særligt da han kommer til den forladte slagmark ved Marengo, hvor de kulturelt
nedarvede forestillinger om slagscenariet kolliderer med synet af det totalt ødelagte landskab og
giver anledning til den svimmelhedsfølelse, der også er et gennemgående motiv i Sebalds værk:
”Die Differenz zwischen den Bildern der Schlacht, die er in seinem Kopf trug, und dem, was er als
Beweis dessen, dass die Schlacht sich wahrhaftig ereignet hatte, nun vor sich ausgebreitet sah,
diese Differenz verursachte ihm ein noch niemals zuvor gespürtes, schwindelartige Gefühl der
Irritation” (SG 21).
71
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tilintetgøre så mange fjendtlige tropper som muligt; altså lagde han her ved
Austerlitz grunden til den moderne tilintetgørelseskrig.73 De historiske og
litterære referencer er naturligvis blevet bemærket i Sebaldreceptionen, men har
ikke ført til læsninger af værket som krigslitteratur. Titelkonstruktionen
indskriver ellers også romanen – som jeg vil tillade mig at betegne Austerlitz – i en
tradition for at lade slagmarker lægge navn til krigsfremstillinger, der rækker helt
tilbage til Homers Iliaden.
Som jeg skal gøre rede for i afsnit III og IV i dette kapitel har
Sebaldreceptionen imidlertid hæftet sig ved forfatterskabets behandling af en
række delelementer i den tankekonstruktion, jeg kalder ’moderne krig’, først og
fremmest Anden Verdenskrigs luftbombardementer og jødeudryddelser samt den
tidligt moderne befæstningskunsts standardiserede udtryk over hele Europa. Men
som en decideret fremstilling af det moderne forestillingskompleks krig er
Austerlitz endnu ikke blevet læst. At det imidlertid kan lade sig gøre, om end med
fokus rettet mod den litterære gestaltning af kroppen frem for kampen som
krigens hovedsag, vil jeg vise i det følgende afsnits introducerende læsning, hvor
jeg vil jeg fokusere på titlens dominerende referencefigur, den gådefulde
Søren Mørch giver i Store forandringer en karakteristik af Napoleon og hans succes som
folkehærfører, som på flere måder forklarer Sebalds motiv til at gestalte Napoleonskrigene som en
historisk og æstetisk prækonfiguration af Anden Verdenskrig: ”Napoleon forekommer i ganske
usædvanlig grad at være den rette mand på rette sted på det rette tidspunkt. Hvis man vil, kan man
sige, at han var den franske revolutions efterkommer. Man kan også sige at han stjal revolutionen.
[…]. En af Napoleons militære nyskabelser – noget af det, der gjorde ham til den, han var – bestod i,
at han ikke stræbte efter at besejre sine fjender, men efter at tilintetgøre dem. Slå dem ihjel.
Udslette dem” (Mørch 2010, 394; 399). I stedet for at relatere soldatens ære til måden,
vedkommende kæmpede på, var denne ære under Napoleon forbundet med kampen for folket og
fædrelandet. I denne kamp gjorde det ikke så meget, om man brugte ufine metoder såsom at
beskyde isen på de søer, de tilbagerykkende russiske og østrigske styrker flygtede over, som det
var tilfældet ved Austerlitz i 1805. Bare det var effektivt. Derfor var det også de bedst uddannede
og mest effektive officerer, der ledte Napoleons hær, ikke tilfældige adelsmænd, ”der var blevet
udnævnt på grund af afstamning, nepotisme eller ved køb af deres stilling, sådan som det var
almindeligt i den tids andre hære og flåder. De professionelle officerer fra den før‐revolutionære
hær måtte se at finde ud af, hvordan de skulle opføre sig over for borgere under våben, eller også
måtte de finde andre steder at slå deres folder, hvad mange af dem faktisk gjorde. […] Det, der var
anderledes, chokerende og nyt [i revolutions‐ og Napoleonstiden], og som er gældende den dag i
dag, og som derfor udtrykker det moderne, måske endda i højere grad end dengang, da det blev
introduceret, var, at folket – i princippet alle ganske almindelige mennesker i alle aldre og fra alle
sociale lag – blev inddraget i krigen og i politikken” (ibid. 407; 408).
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hovedperson Jacques Austerlitz, hvis liv vi værket igennem får oprullet, herunder
hvilke tråde særligt Anden Verdenskrig trækker gennem hans tilværelse, men også
hvilke æstetiske genfærd fra kulturelt kodede krigsfortællinger og krigsbilleder
der så at sige hjemsøger fremstillingen af denne Austerlitz og forbinder ham med
byer, landskaber og andre mennesker, hvis liv er mærket af samme slags spektrale
’smertespor’.74

II. Austerlitz og krigens æstetiske genfærd
Der er flere årsager til, at jeg kun tøvende kalder Austerlitz en roman. Vigtigst er
det, som Arne Melberg også har påpeget, at romanens vanlige fiktions‐ og
simulationsgrundlag er usikkert og gennemtrukket af dokumentariske strategier
hos Sebald.75 At romanen præsenterer os for en afrundet og selvberoende verden
modsvares i Austerlitz af de mange essayistiske diskurser, hvor fortælleren eller
Austerlitz skildrer f.eks. bygningsværker og infrastruktur eller abstrakte begreber
som tiden. Desuden har Sebald suppleret sin beretning med et væld af fotografier,
kort og plantegninger, der i kraft af deres kornede snapshotæstetik peger tilbage
til det traditionelle fotografis historiske indeksikalitet. Blandt andet er den fiktive
hovedperson Austerlitz afbildet flere steder i bogen, herunder også på forsiden.
Det kan virke som et paradoks at dokumentere eksistensen af et fiktiv figur, men

Om sit første møde med Austerlitz bemærker fortælleren, at denne samtalepartner, som han har
opstøvet i ventesalen på banegården i Antwerpen, ”lange noch von den Schmerzenspuren, die sich,
wie er zu wissen behauptete, in unzähligen feinen Linien durch die Geschichte ziehen” (24).
Romanen kan herefter læses som én lang eftersøgning og synliggørelse af disse smertespor og
deres betydning for moderne mennesker.
75 Melberg beskriver Austerlitz som et prosaisk værk, der i sin tonalitet, opbygning og tematik
transcenderer den ’normale’ romans simulering af en skabt og afrundet verden, uden at Austerlitz
af den grund bliver til sagprosa; derfor fællesbetegnelsen prosa, som også sigter til rejseaktiviteten
og den processuelle identitetskonstruktion i værket: ”Identitet, förstår vi, är en fragmenterad och
föränderlig storhet som kräver ett arbete utan slut för att över huvudtaget kunna påbörjas. Och det
gäller personlig identitet likaväl som europeisk identitet, något som understryks av den
pronominella interaktionen mellan berättare och huvudperson. Romanresan är just ett sådant
arbete. Vilket betyder att den traditionella bestämningen av roman som fiktion inte känns
träffande. […] Sebald överskrider eller manipulerar fiktionens gränser på ett sätt som istället får
mig att tänka på konstruktioner, eller kanske rekonstruktioner” (Melberg 2004, 106).
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det er blot endnu et element i Sebalds aftegning af et litterært univers, der svæver
mellem foreliggende og forestillede verdener.
Jonathan Long har bemærket, at Sebalds værker i det hele taget unddrager
sig traditionelle genrekategoriseringer. Det skyldes ikke kun de dokumentariske
og fiktionsamputerende strategier, men også den ambitiøse rækkevidde af hans
projekt, nemlig undersøgelsen af, hvordan individuel, familiebaseret og kollektiv
erindring hænger sammen og medieres.

Located at the intersection of biography and autobiography, history and fiction,
travel writing and memoir, the narrative works of W.G. Sebald [partake] of a
generic hybridity dictated by the ambitious scope of Sebald’s project, which
involves an exploration of man’s historical relationship to his environment, the
connection between individual, familial and collective memory, and the means by
which such memory is passed on from one generation to the next. (Long 2003,
117)

Austerlitz er ganske rigtigt en hybrid konstruktion, men hybriditet er netop et af
romanens mest markante genretræk.76 Sebald skriver generelt på tværs af genrer,
men hans værker kan samtidig placeres solidt i forskellige genrekategorier som nu
Austerlitz i romangenren. Den tidligere nævnte Die Augewanderten (1992) bærer
undertitlen Vier lange Erzählungen og placerer sig i den tysksprogede tradition for
’fortællinger’, mens Die Ringe des Saturn (1995) beretter om en vandring langs den
engelske østkyst og skriver sig direkte ind i fodrejsens strejfende og meditative
fortælleskabelon. Det unikke ved Sebald er derfor ikke opfindelsen af en særegen
hybridgenre, som også Eric Santner har foreslået, men hans fortællerstemmes
tonalitet, der i den litterære republik allerede har fået betegnelsen sebaldian,

Blandingen af sprog i Austerlitz styrker også indtrykket af hybriditet. Romanen er gennemgående
skrevet og fortalt på tysk, men de indskudte figurer og fortællere ytrer sig med mellemrum også på
engelsk, fransk og tjekkisk, ligesom flere flamske ord og vendinger bliver citeret af fortælleren og
Austerlitz.
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ligesom kombinationen af fortællende prosa og indlejrede fotografier er blevet et
trademark for ham, uden dog at være et originalt greb.77
Long har imidlertid ret i, at fornemmelsen af hybriditet skyldes ambitionen
om at undersøge relationen mellem personlige, familierelaterede og kollektive
erindringsformer. Det er netop, hvad Austerlitz handler om, idet vi følger
hovedpersonens opsporing af sin egen og sin families baggrund ved hjælp af
samtlige de kollektive og kulturelle erindringsformer, han kommer i nærheden af.
Først som næsten 60‐årig, i begyndelsen af 1990’erne, opdager denne Austerlitz, at
han nedstammer fra jødiske forældre, som begge forsvandt under Anden
Verdenskrig,

efter

al

sandsynlighed

dræbt

i

det tyske

erobrings‐

og

udryddelsesprogram. På tærsklen til krigsudbruddet sendte moderen ham i
sikkerhed med en såkaldt børnetransport; en af de ”wenigen in jenen Monaten von
Prag nach London gehenden Kindertransporte” (252). Den heldige redning bragte
Austerlitz til England, eller rettere Wales, hvor han vokser op hos en streng
calvinistisk præstefamilie i den lille afsidesliggende landsby Bala, uvidende om sin
kontinentale herkomst og sit jødiske ophav.
Romanen følger Austerlitz’ trinvise opklaring og afdækning af familiens
historie, som han beretter for en navnløs fortæller, Sebalds sædvanlige litterære
alter ego, som han i fortælletiden møder forskellige steder i Europa; først i 1966 i
Antwerpen, dernæst i London i de efterfølgende år, inden de to i 1970’erne mister
kontakten, som de ved et mirakuløst tilfælde får lejlighed til at genoptage i London
i vinteren og foråret 1996, hvorefter romanen klinger ud med fortællerens rejse til
Paris i efteråret 1997, hvor han atter mødes med Austerlitz, der tidligere på året er
taget dertil for at lede efter sin fars svage spor, som han mod slutningen opstøver,
ligesom han beslutter sig for at lede efter sin tabte kærlighed, Marie de Verneuil.

Et af hans store litterære forbilleder, Alexander Kluge, bruger flittigt fotografier og tabeller som
del af sine litterære prosatekster. Se f.eks. det store opsamlingsbind Chronik der Gefühle (2004),
hvor beretningen om luftangrebet på Halberstadt i 1945, som Sebald i Luftkrieg und Literatur
omtaler som forbilledligt, også figurerer. Et eksempel på tekst‐foto‐sammensætning i romanform
finder man i Sebalds generationsfælle Monika Marons (f. 1941) Pawels Briefe (1999), hvor den
materielle sammenvævning af ord og billede dog ikke er lige så gennemført som hos Sebald.
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På de allersidste sider rejser fortælleren tilbage mod London. Han har fået
overdraget nøglerne til Austerlitz’ lejlighed samt ansvaret for ”die schwarzweißen
Bilder […], die als einziges übrigbleiben würden von seinem Leben” (414). Som
romanen dokumenterer, har han taget ansvaret på sig og integreret billederne i
den lange fortælling om Austerlitz, som han lader slutte nogenlunde samme sted,
som den begyndte, men en menneskealder senere, nemlig ved Antwerpens
befæstning, hvor fortælleren på sin vej tilbage til London gør holdt.
Romanen er på den måde ikke kun en løbende opklaring af de tragiske
omstændigheder, der har formet hovedpersonens barndom og ungdom, men også
en fortælling om hans voksenliv, der meget sigende går fra den europæiske
befæstningskunsts hovedstad, Antwerpen, via verdenshandelens og kapitalens
centrum i London, til kunstens og kærlighedens by, Paris. I modsætning til Jüngers
In Stahlgewittern er Austerlitz derfor ikke kun en lidelseshistorie, men også en
genvindelses‐ og frigørelsesfortælling, idet den i fortælletiden bevæger sig fra det
befæstede rum via handelens og vareudvekslingens til litteraturens, kunstens og
kærlighedens symbolske steder. Ikke at romanen er en munter sag. Men i
modsætning til de dystre og traumefokuserede læsninger, Austerlitz ofte er blevet
udsat for, og som Sebalds erklæret pessimistiske syn på historien også lægger op
til, vil jeg lægge vægt på det frigørelses‐ og skabelsespotentiale, som romanen og
dens melankolske grundstemning også rummer.
Det begynder med tvivlen, som ikke skal forveksles med fortvivlelse.
Sebaldfigurernes gentagne tvivl markerer en grundlæggende uvished, men dermed
også en åbenhed og potentiel nysgerrighed, når de eksempelvis hævder, som det
ofte er tilfældet i Austerltz, at de kun delvist eller slet ikke ved, hvorfor de agerer,
som de gør, og at de kun på skrømt har en forestilling om, hvordan de skal beskrive
deres erfaringer og følelser. Romanens indledning lyder således: ”In der zweiten
Hälfte der sechziger Jahre bin ich, teilweise zu Studienzwecken, teilweise aus
anderen, mir selber nicht recht erfindlichen Gründen, von England aus, wiederholt
nach Belgien gefahren, manchmal bloß für ein, zwei Tage, manchmal für mehrere
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Wochen“ (9). Fortællerens markerede mangel på klarhed over egne bevæggrunde
kan udlægges som en invitation til læseren om at sætte fortolkningsapparatet i
gang, for i mange tilfælde er der oplagte forklaringer på det uforklarlige. Men
samtidig er det en poetisk besværgelse af historisk kontingens og af det
uforklarlige tilfældes eller sammentræfs betydning, når Sebald på den måde – og
meget

flittigt med

sine

litterære

personer

–

understreger

manglende

sammenhænge og forklaringer, både hvad angår egne og kollektive handlinger.78 I
beretningen om den afgørende åbenbaring på Liverpool Street Station, hvor han
endelig kommer på sporet af sin egen historie, siger Austerlitz ligeledes: ”Wir tun
ja fast alle entscheidenden Schritte in unserem Leben aus einer undeutlichen
inneren Bewegung heraus” (197). Desuden ved han ikke, hvordan han skal
beskrive sine overvældende følelser i den forbindelse: ”Den Zustand, in den ich
darüber geriet, sagte Austerlitz, weiß ich, wie so vieles, nicht genau zu
beschreiben“ (201).
Med sådanne besværgelser markerer Sebald, at hans roman er udleveret til
en narrativ og deskriptiv kontingens, der fungerer på et mere strukturelt plan end
eksempelvis den retoriske adynatonfigur, der som nævnt er en del af
genrerepertoiret i skildringer af krig og folkemord. Austerlitz fremstår som ét langt
eksperiment, der udkaster en række forsøg på diskursivt at begribe rækkevidden
og betydningen af de organiserede erobrings‐ og destruktionsbestræbelser, vi
sammenfatter under betegnelsen ’krig’. Men det er en form for forsøg, der i sig selv
understreger, at de netop er midlertidige udkast til forståelsesformer; deraf også
den udbredte opfattelse af Sebalds prosa som essayistisk (Melberg 2005).79
Jan Ceuppens har beskrevet dette princip hos Sebald som en dyrkelse af det konstruerede
tilfælde, hvad han også betegner med begrebet ”Koinzidenzen” (Ceuppens, 251), altså sammenfald
eller sammentræf af genstande og hændelser i tid og rum. Ifølge Santner svækker de ’tilfældige’
møder, der præger forholdet mellem fortælleren og Austerlitz, romanens dokumentariske ambition
(Santner 2006, 136), men det er samtidig tilfældets princip, der på et overordnet plan markerer
”the opening to the possibility, tenuous though it may be, of love” (ibid. 137), som Santner i særlig
grad hæfter sig ved i Austerlitz.
79 Se også Swales 2003 for en udlægning af uvisheden som det afgørende led i Sebalds vedvarende
forsøg på at undgå ”confessional overtones” (ibid. 86) i Austerlitz og derved signalere en ”discursive
manageability” (ibid.), som hverken fortælleren eller Austerlitz kan stå inde for.
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Uvisheden og den begrænsede viden er også grundlaget for Austerlitz’
narrative greb og struktur. Fortælleren er iscenesat som en aktiv instans på
historiens plan, der bogstaveligt talt vikler sig ind i de øvrige karakterer, men uden
at gøre sig til ét med dem. Sebalds typiske fortællerfigur springer hverken direkte
tilbage i begivenhedernes storm og strøm eller stiller sig op på et højt punkt,
hvorfra han kan overskue hele det fortalte univers, men nærmer sig fortiden
gennem medierende karakterer som f.eks. Austerlitz, der over lange stræk
overtager opgaven som fortæller, mens den primære fortæller bliver tilhører og
medierende instans mellem hovedperson og læser. Den forskydning bliver flere
steder gentaget i et, to eller tre led, især da Austerlitz i Prag genfinder sin gamle
barnepige Věra, der beretter om hans forældres liv i 1930’erne ved at genfortælle
deres fortællinger, bl.a. faderen Maximilians oprevne beretning fra de tyske
nazisters partidage i Nürnberg, som han skræmt fulgte fra sidelinjen. Indimellem
fører disse mange fortællende led til, at den ellers flydende prosa snubler over sig
selv, fordi de talende samtidig ekspliciterer deres talehandlingers art. ”Ich erinnere
mich, so sagte Věra, sagte Austerlitz, an einen …” (249). Enhver af de implicerede
figurer gør det imidlertid på den måde klart, at deres iagttagelser er medierede; at
det fortalte er noget, de har hørt fra andre eller tænkt eller erindret, og at det
derfor kommer frem i fortællingens her og nu som et flygtigt genfærd fra fortiden.
Sebald har selv betegnet denne fortællestil som ’periskopisk’, det vil sige som
en fortælling, der kigger rundt om et eller flere hjørner. Ideen er at undgå at
indtage en vertikal og privilegeret, alvidende fortællerposition, som man f.eks.
finder det i kampskrifter som In Stahlgewittern, men i stedet fremskrive et åbent
og horisontalt, narrativt udvekslingsforhold, hvorved fortælleren og de øvrige
karakterer løbende skifter funktion og i glimt ’lyser op’ med deres historiske viden
i fortællingens nutid; ligesom den tilgang til fortiden, Walter Benjamin beskriver i
sine teser om historiebegrebet.80 Med henvisning til Thomas Bernhard har Sebald
Fortidens begivenheder stykkes ikke sammen til ’historie’ i en homogen og tom tidslighed,
påpeger Benjamin. Fortiden viser sig derfor kun flygtigt og forbifarende i øjebliksbilleder, der ikke
kan fastholdes eller anvendes i en historistisk genskabelse af en tabt tid. ”Nur als Bild, das auf
80
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selv karakteriseret dette fortællegreb som den eneste mulighed, han i kølvandet på
Anden Verdenskrig ser, for en etisk og æstetisk forsvarlig videreførelse af
fiktionsskabelsens praksis i den tysksprogede litteratur, da såvel traditionalistiske
som modernistiske førkrigsformer ifølge Sebalds logik er blevet kompromitteret af
nazismen og verdenskrigen.

What Thomas Bernhard did to postwar fiction writing in the German language was
to bring it to a new radicality, which didn’t exist before, which wasn’t compromised
in any sense. Much of German prose fiction writing, of the fifties certainly, but of the
sixties and seventies also, is severely compromised, morally compromised, and
because of that aesthetically insufficient. [What Thomas Bernhard] achieved, I think,
was also to move away from the standard pattern of the standard novel. He only
tells you in his books what he heard from others. So he invented, as it were, a kind of
periscopic form of narrative. You’re always sure that what he tells you is related, at
one remove, at two or three. That appealed to me very much because this notion of
the omniscient narrator who pushes around the flats on the stage of the novel, you
know, cranks things up on page three and moves them along on page four and one
sees him constantly working behind the scenes, is something that I think one can’t
do very easily any longer. (Silverblatt, 82f)

Denne horisontale tilnærmelses‐ og fortællepraksis, som Sebald ikke kun har
kopieret fra, men også modificeret i forhold til Bernhards anvendelse af den,81 får
Nimmerwiedersehen im Augenblick seiner Erkennbarkeit eben aufblitzt, ist die Vergangenheit
festzuhalten” (Benjamin 1974b, 695), som det hedder i Benjamins femte tese om
historiebegrebet.
81 Bernhards primære fortællere er ofte umarkerede i sammenligning med Sebalds, f.eks. i
Auslöschung (1986). Her er ikke noget personaliseret fortællende ’jeg’, men kun en stemme, der i
begyndelsen og slutningen af romanen markerer, at den absolutte hovedperson, Franz‐Josef Murau,
ikke er den egentlige fortæller. I indledningen står det desuden klart, at fortællingen ikke er hørt,
men nedskrevet og læst, hvad der også giver god mening, da romanen netop er en selvudslettelse,
som kun efterlader et manuskript, mens kroppen er ødelagt og forsvundet: ”Nach der Unterredung
mit meinem Schüler Gambetti, mit welchem ich mich am Neunundzwanzigsten auf dem Pincio
getroffen habe, schreibt Murau, Franz‐Josef, um die Mai‐Termine…” (Bernhard, 7). Samtidig giver
Bernhards hovedfortællere, som nu Franz‐Josef Murau, sjældent ordet videre til andre i lige så
lange monologiske passager, som Sebalds fortæller gør i Austerlitz, men udveksler i stedet
synspunkter, meninger og erindringer med sig selv i en slags autoperiskopisk dynamik, hvor de
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stor betydning for formidlingen af krigsbilleder og ‐fortællinger i Austerlitz. Vores
hovedperson vokser op stort set uden at komme i fysisk nærhed af krigshandlinger
i form af skyderi, bombardementer eller tilfangetagelser, men alligevel hjemsøges
han fra barnsben af krigens billeder og fortællinger. Ikke i direkte forstand, da den
præstefamilie, han vokser op hos, ingen moderne nyhedsmedier ejer og desuden
aldrig taler om krigen på det europæiske fastland,82 men indirekte, som spektrale
medbetydninger i de historier, han samler op som barn, bl.a. i plejefaderens
Bibelfortællinger og dommedagsprædikener, der som æstetiske genfærd fra den
religiøse

imaginations

slagmarker

hjemsøger

Austerlitz’

isolerede

provinsbarndom og giver ham en akut fornemmelse for den samtidige, men fjerne
krig ude i verden.
Eksempelvis lytter han en søndag morgen til plejefaderens prædiken ”über
die Rache des Herrn, über den Krieg und die Verheerung der Wohnstätten der
Menschen” (78). Om eftermiddagen bliver han vidne til, hvordan en vildfaren
bombe har ødelagt en biograf i en af de nærliggende småbyer; den eneste fysisk
voldelige krigshandling, der kommer ’tæt på’ den lille Austerlitz. Indtrykket af de
rygende murbrokker og ligene af de dræbte ved bombenedslaget bliver stående
som et skarpt billede i Austerlitz’ erindring; et billede, han forbinder med en
gammeltestamentlig

gengældelsesmytologi,

ifølge

hvilken

de

uheldige

biografgængere selv er skyld i deres død, da de har forbrudt sig ”gegen das heilige
Sabbat‐Gebot” (78), som plejefaderen har forklaret ham.
Mere spændende end ”die endlosen Psalmen und Bibelsprüche” (82), som
præsten garnerer de religiøse ødelæggelsesbilleder med, er imidlertid de
fortællinger, han hører hos ’spøgelsesseeren’ Evan, der bor i Bala. Den lille
fortæller om, hvordan de har fortalt om noget, iblandet hvad andre tidligere har sagt eller plejede at
sige; som her, hvor Murau redegør for, hvordan han har fortalt sin elev Gambetti om erhvervelsen
af et veludstyret bibliotek: ”Schliesslich hatte ich das Wichtigste für den Kopf, wie mein Onkel Georg
immer wieder gesagt hat, zusammengestellt, hatte ich zu Gambetti gesagt, und das Zentrum war
naturgemäss kein anderer als Schopenhauer gewesen” (ibid. 149).
82 ”An jenem Abend […] hatte [Austerlitz] noch davon gesprochen, dass es in dem Predigerhaus in
Bala weder einen Radioapparat noch eine Zeitung gab. Ich wüsste nicht, sagte er, dass Elias und
seine Frau Gwendolyn je die Kampfhandlungen auf dem europäischen Festland erwähnt hätten“
(88).
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Austerlitz, eller Dafydd Elias, som han hedder i sit walisisk‐engelske liv under
krigen, lytter ivrigt og ofte til Evan. Det er gennem dennes spøgelseshistorier, han
lærer at tale walisisk, alt imens hans første sprog, tjekkisk, glider ud i glemslen for
først at dukke op mange år senere ved hans rejse tilbage til barndomshjemmet i
Prag. Om spøgelserne har Evan bl.a. følgende at berette:

Auf den ersten Blick sähen sie aus wie normale Leute, aber wenn man sie genauer
anschaute, verwischten sich ihre Gesichter oder flackerten ein wenig an den
Rändern. Auch seien sie meist um eine Spanne kleiner, als sie zu ihrer Lebzeiten
waren, denn die Erfahrung des Todes, behauptete Evan, verkürzt uns […]. Fast
immer gingen die Toten alleine, doch zögen sie manchmal auch in kleinen
Schwadronen herum; in bunten Uniformröcken oder in graue Umhänge gehüllt habe
man sie schon gesehen, wie sie zwischen den Feldmauern […] mit leisem Rühren der
Trommel hinaufmarschierten in die Hügel über dem Ort. Von seinem Großvater
erzählte Evan, dass er einmal auf dem Weg von Frongastell nach Pyrsau habe zur
Seite treten müssen, um so ein Gespensterzug vorbeizulassen, der ihn eingeholt
hatte und aus lauter zwergwüchsigen Wesen bestand. Hastig schritten sie dahin,
leicht vornübergebeugt und mit ihren Fistelstimmen untereinander redend. (83)

Også Evans fortællinger er podet med krigens kendetegn. Spøgelserne viser sig
’sommetider’ som indesluttede og indifferente frontsoldater, der klædt i gamle
militæruniformer marcherer omkring til en tyst trommehvirvel. Som Jüngers
frontkæmpere, der svæver fra det ene slag til det andet uden at tage hensyn til
indbyggerne i de områder, hvor kampene står, bevæger de dværgagtige væsner i
spøgelsesoptoget sig brutalt forbi de levende, der – som Evans bedstefar – må
træde til side og gøre plads for de døde. De faldne fra historiens slagmarker
marcherer med andre ord med, når fortiden hjemsøger nutiden i Sebalds
spøgelseslære eller hantologie, som man med et udtryk fra Jacques Derridas
Spectres de Marx (1993) kan kalde det dominerende paradigme i måden, hvorpå
Austerlitz væver fortid og nutid sammen. Spøgelseslæren adskiller sig fra en lære
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om det værende, en ontologi, ved at inkludere det fraværende, herunder altså
krigens æstetiske genfærd.83
Når disse genfærd som her falder sammen med Austerlitz’ interesse for de
dødes liv og for de faldne fra historiens slagmarker samt det nye sprog, han
tilegner sig under Evans fortællinger, opstår der en betydningsfuld konstellation,
som man kan følge gennem hele romanen, og som jeg særligt i kapitel 6 skal vende
tilbage til: En konstellation, hvor fortiden inklusive krigens genfærd bliver
medbestemmende for nutidige identiteter og dannelsesprojekter. Det walisiske
eksil beskytter ikke Austerlitz mod krigens billeder og figurer, men udstyrer ham
med en krigstidsfornemmelse, der ligner de svagt artikulerede fornemmelser, som
romantikkens forfattere ifølge Mary Favret udtrykte i deres afdæmpede respons
på Napoleonskrigene. Krigens æstetiske genfærd viser sig glimtvis og
forbipasserende for Austerlitz, men giver ham ingen umiddelbar klarhed over
krigens forløb og betydning, Tværtimod efterlader de ham i forstenet uro,
”erstarrte Unruhe, petrified unrest” (Santner 2006, 81), et udtryk som Eric Santner
i sin Sebaldlæsning hæfter på Austerlitzfiguren, og som i min læsning dækker over
den indre lammelse, der plager ham som barn og ung, fordi han i disse
genfærdslignende tilsynekomster sporer et dunkelt budskab, som han ikke forstår,
og som han heller ikke ønsker at forstå. De overleverede krigsbilleder peger
nemlig set fra hans perspektiv alle i retning af den adskillelse fra forældrene, som
han som femårig har erfaret, men efterhånden fortrængt igen.

Samme motiviske sammenkædning af krigen og genfærdet kredser Sebald om i ”Campo Santo”, et
posthumt udgivet prosafragment om dødekulten på Korsika, Napoleons fødeø, der på samme måde
som Wales i Austerlitz udgør et tilpas øde og perifert spøgelseshabitat. I passager lyder beretningen
nærmest som et ekko af Austerlitz, som Sebald da også skrev på samtidig med nedfældelsen af de
korsikanske optegnelser: ”Bis in die jüngste Vergangenheit hinein gab es Leute, die fahle Lichter
gesehen hatten über einem Haus, in dem dann bald einer starb, die einen Hund heulen hörten zur
Unzeit, einen quietschenden Karren, der nach Mitternacht anhielt vor dem Tor, oder das Rühren
von Trommeln aus der Finsternis des Maquis. Dort draußen, in diesem riesigen, von menschlicher
Hand so gut wie unberührten Raum, hielten die Heerscharen von Toten sich auf und von dort zogen
sie hervor, um den ihnen zustehenden Anteil am Leben sich zu sichern, gekleidet in die weiten,
wehenden Umhänge der Leichenbruderschaft oder die buntfarbenen Uniformen der Füsiliere, die
gefallen waren auf den Schlachtfeldern von Wagram und Waterloo“ (CS 32f).
83
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Fortrængningen er ikke identisk med en spøgelsesuddrivelse. Tværtimod
fortsætter fantomsmerterne med at plage Austerlitz, der imidlertid vægrer sig ved
at sænke paraderne og lade krigens genfærd åbenbare sig som æstetiske spor i sin
’selvorganisation’, for nu at blive i vokabularet fra Nach der Natur. Afgrunden
mellem de levende og døde, som Evan optegner, bliver ikke reflekteret af den lille
Austerlitz, men som et nyt sprog taget for gode varer og dermed indlejret i hans
egen figur, der dermed får en spøgelsesagtig og ’udød’ karakter, som Santner
kalder det, og som han ser manifesteret i Austerlitz’ såkaldt ’kreaturlige’
attributter, bl.a. i det forhold, at han driver hvileløst omkring i verden som en
levende død eller som mytologiens vandrende jøde.84 Han er ikke som Jünger
enten rasende ånd i kampens hede eller kontemplativ kriger, der overskuer
slagmarkens æstetiske genfærd, men fanget mellem de to positioner og derfor
tvunget til at forholde sig til disse smertespor, mens han er i bevægelse.
Alle disse spektrale kvaliteter inklusive spøgelsernes soldaterudseende i
Evans beskrivelse løber sammen i romanens portræt af den voksne Austerlitz, der
fremstår som en forsinket, vildfaren eller civiliseret soldat. Ud over det
symbolmættede navns reference til det berømte slag er han nemlig udstyret med
forskellige militærattributter, herunder en feltseng og en rygsæk ”aus ehemaligen
schwedischen Heeresbeständen” (62f). Han lever konstant på feltfod og har
indrettet sig ”provisorisch” (64) i livet, lyder det videre, men er dog en meget lidt
krigerisk eller ligefrem neutral soldat, hvad hans emblematiske rygsæks svenske
herkomst også signalerer. Desuden bor han i nærheden af en ”festungsartigen

I en gennemgang af melankoliens anatomi hos Sebald nævner Santner den bøjede positur, som
melankolien ofte tilskrives, og relaterer den til menneskets kreaturlige eksponering, som Austerlitz
på én gang fremstiller og forsøger at mildne gennem sin restitutionspoetik. ”The ”bent” posture of
melancholy stands in relation to, though is not identical with, the ”cringe” that bends the back of the
creature, that figure of pure exposure to the state of exception immanent to law” (Santner 2006,
86). En af de navnebrødre og dermed en af de symbolske forgængere, Austerlitz kommer på sporet
af, da han bliver oplyst om sit sande navn, er netop en sådan bøjet eller skæv gestalt, ”einem kleinen
krummbeinigen Mann meines Namens”, som en nabokvinde skal være stødt på ”in den
Tagebüchern Kafkas” (103). Se desuden Santner 2006, 121ff for en beskrivelse af Austerlitz som en
moderne Ahasverus‐figur.
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Wohnblock” (174), men altså ikke i den, og er dermed på symptomatisk vis
ubeskyttet og udsat for det civile livs mange farer og fristelser.
Austerlitz fremstår selv som en ’udød’ eller et genfærd fra krigen: i symbolsk
forstand for død til at kæmpe videre på slagmarken, men i realiteten for levende til
at blive lagt i graven. Eller som Santner skriver om Balzacs figur oberst Chabert,
der optræder som en intertekstuel spejlingsfigur for Austerlitz, så skyldes hans
prekære situation ”the fact that his real dying was interrupted while his symbolic
death was fully consummated” (Santner 2006, 125). I stedet for at havne i
koncentrationslejr som forældrene slap den lille Austerlitz fra krigen med livet i
behold, men med den pris, at hans hidtidige tilværelse symbolsk blev lagt i graven,
som det nye navn og plejeforældrenes uvilje mod at fortælle ham om hans
virkelige herkomst vidner om. Mange år efter krigen vender den i symbolsk
forstand afdøde Austerlitz imidlertid tilbage til livet for at kræve sin ret – også
ligesom oberst Chabert i Balzacs roman. Det sker dog ikke i form af en dramatisk
handlingsgang, men som så ofte hos Sebald i form af overdragelser og medieringer
af billeder fra fortiden. I dette tilfælde vender Austerlitz således tilbage i skikkelse
af et fotografi, der forestiller ham selv som lille, klædt ud som page eller kavaler,
altså som endnu et af krigskompleksets æstetiske genfærd (266).
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Billedet er taget i februar 1939, det vil sige et halvt år, inden han blev sendt med
børnetransporten til England, og da det er dette fotografi, der pryder forsiden af
romanen, er det af stor symbolsk betydning, da det dukker op i romanen. Det er
den gamle barnepige Věra, der overrækker ham billedet efter først at have
studeret et andet fotografi, der viser Austerlitz’ forældre, Agáta og Maximilian, på
en teaterscene med et dramatisk bjerglandskab som bagtæppe. Begge fotografier
er, som Věra forklarer, på gådefuld vis faldet ud af netop Balzacs Le Colonel Chabert
(1844), som hun har stående i reolen. Sammenhængen mellem fotografierne, den
bog, de har været opbevaret i, og Věras fund netop på den tid, da Austerlitz er
vendt tilbage til barndomshjemmet efter mere end 50 års fravær, er et af de
poetiske

sammentræf,

som

etablerer

de

overgribende,

men

skrøbelige

betydningsmønstre i Austerlitz. Som Austerlitz senere forklarer i et referat af
Balzacs roman, handler den netop om en historisk uret og om de uhyggelige
måder, hvorpå faldne soldater fra fortidens slagmarker hjemsøger de levendes
verden og dermed viser, at grænsen mellem liv og død er mindre skarp, end vi
normalt tror:

Jahre später, nach einer langen Irrfahrt durch Deutschland, kehrt der sozusagen von
den Toten auferstandene Obrist nach Paris zurück, um sein Anrecht auf seine Güter
[…] und auf seinen eigenen Namen anzumelden. Gleich ein Gespenst steht er vor
uns, […] ein alter Soldat, vollkommen ausgetrocknet und abgemagert […]. Je suis le
Colonel Chabert, celui qui est mort à Eylau, mit diesen Worten stellt er sich vor und
erzählt dann von dem Massengrab (einer fosse des morts, wie Balzac schreibt, sagte
Austerlitz), in das man ihn am Tag nach der Schlacht zusammen mit den anderen
Gefallenen geworfen hat und wo er schließlich wieder zu sich kommt, wie er
berichtet, in einer äußersten Schmerzensempfindung. (399f)

I et efterfølgende citat fra Balzacs roman, som Austerlitz fremsiger ’fra
hukommelsen’, erindrer Chabert de smertesuk, han hørte fra de endnu ikke døde,
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der også var blevet smidt i massegraven – ”des gémissements poussés par le
monde des cadavres au milieu duquel je gisais“ (400). Med denne afslutningsvise
udfoldelse

af

Chabertreferencen

forstærker

Sebald

de

metonymiske

forbindelseskæder, han romanen igennem har smedet mellem motiver som
Napoleonskrigene, soldater, krigslidelser, genfærd, fotografier, Anden Verdenskrig
og nutidens erindring om denne kaotiske og uoverskuelige fortid. Kun glimtvis, i
kraft af visse exceptionelle sammentræf, antager fortiden i de levendes øjne
overskuelige former, men er ellers uformelig, amorf, ubegribelig og henviser
mennesket til den slags udvekslinger af formodninger og gisninger om vores plads
i historien og verden, som Austerlitz over lange stræk dramatiserer.
Efter at have fundet de to fotografier af henholdsvis Austerlitz’ forældre og
Austerlitz som barn – alle tre er i øvrigt i udklædningskostumer, som var de
optrædende på historiens scene – gør Věra sig en række overvejelser over
genopdukkede fotografiers uudgrundelighed og genfærdslignende kvaliteter.
Sprogligt står hendes refleksioner i direkte forbindelse med Chaberts uhyggelige
erindringer fra sin tid i massegraven ved Eylau, når hun siger:

Man habe den Eindruck, […] es rühre sich etwas in ihnen, als vernehme man kleine
Verzweiflungsseufzer, gémissements de désespoir, […] als hätten die Bilder selbst
ein Gedächtnis und erinnerten sich an uns, daran, wie wir, die Überlebenden, und
derjenigen, die nicht mehr unter uns weilen, vordem gewesen sind. (266)

De genopdukkede fotografiers ’fortvivlelsessuk’ bliver gentaget i de faldne
soldaters ’lidelsessuk’, som Chabert bringer med tilbage fra massegraven. Han står
pludselig foran de levende ’som et spøgelse’, der er dukket op efter en vildfart
gennem Tyskland, som det hedder, akkurat som Austerlitz dukker op for både
fortællerens og læserens øjne som et spøgelse fra en glemt slagmark, hvis vej
tilbage fra den symbolske død også er gået gennem Tyskland i kraft af den
gentagelse af barndommens togrejse fra Prag til Hoek van Holland ved Den
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Engelske Kanal, som han foretager efter sit besøg hos Věra og sine udforskninger i
Terezín, som jeg skal vende tilbage til i kapitel 6.
Med det genfundne barndomsbillede træder Austerlitz imidlertid også frem
for sig selv som et spøgelse fra fortiden. At det skulle forestille ham selv, og at han
engang har befundet sig i de temmelig slørede omgivelser, billedet viser, kan han
ikke begribe, kun det karakteristiske forløb af hårgrænsen hos den lille fyr
genkender han. Han betror fortælleren, at han sidenhen ofte har studeret dette
barndomsfotografi, sågar med forstørrelsesglas, men selv efter i fortællingens
nutid at have beskrevet det i en detaljeret ekfrase erkender han, at han aldrig har
kunnet finde det mindste holdepunkt i fotografiet:
Ich habe die Photographie seither noch vielmals studiert, das kahle ebene Feld, auf
dem ich stehe, und von dem ich mir nicht denken kann, wo es war; die dunkel
verschwommene Stelle über dem Horizont, das an seinem äußeren Rand
gespensterhaft helle Kraushaar des Knaben […]. Und immer fühlte ich mich dabei
durchdrungen von dem forschendem Blick des Pagen, der gekommen war, sein Teil
zurückzufordern und der nun im Morgengrauen auf dem leeren Feld darauf wartete,
dass ich den Handschuh aufheben und das ihm bevorstehende Unglück abwenden
werde. Ich bin an jenem Abend […], als Věra mir das Bild von dem Kinderkavalier
vorlegte, nicht etwa, wie man annehmen müsste, bewegt oder erschüttert gewesen,
sagte Austerlitz, sondern nur sprach‐ und begriffslos und zu keiner Denkbewegung
imstande. Auch wenn ich später an den fünfjährigen Pagen dachte, erfüllte mich nur
eine blinde Panik. (267f)

Forholdet mellem det betragtende subjekt og det betragtede objekt vender sig om
ved Austerlitz’ granskning af fotografiet, akkurat som i Věras refleksion over gamle
fotografiers evne til at huske os. Det er ikke Austerlitz’ nutidige blik, der
gennemborer billedet, men den udklædte pages fortidige blik, der gennemborer
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ham, uvidende om de forestående ulykker,85 hvorfor resten af billedet flyder ud for
øjnene og tankerne af ham. På den ene side erkender han, at den lille page på
billedet forestiller ham selv. Han refererer først i det ovenstående til sit ’jeg’ på
billedet, men på den anden side lægger han allerede som følge af iagttagelsen af de
’spøgelsesagtigt’ hvide krøller en distance ind ved at omtale sig selv som ’drengen’.
Så snart spøgelsesadjektivet er aktiveret, har han altså adskilt sig fra det
indledende forsøg på identifikation.
Der er tydelige ekkoer af Barthes’ meditationer over fotografiets
forstyrrende punctumeffekt og dets forskudte tidslighed mellem en ildevarslende
fremtid og en dødbringende fortid i disse passager. Denne lille dreng er død, og
han skal dø, kan man sige med en variation af Barthes’ pointe fra La chambre claire
(1980) – og dog lever han stadig og betragter nu dette billede af sig selv, som han
så ud, inden krigens symbolske massegrav opslugte ham. Austerlitz skildrer
egentlig motivet, hvad Barthes kalder fotografiets studium, ganske detaljeret og
præcist, men så snart han er blevet fikseret af pagens blik, fotografiets punctum,
bliver studiet uklart og den betragtende Austerlitz’ grebet af panik, akkurat som de
mennesker, der tager imod den hjemvendte oberst Chabert, der som den lille page
er kommet for at kræve sin del af det liv, han trods den officielle histories
symbolske strukturer er blevet skrevet ud af.86
Sebalds indlejring af fotografiet af den lille Austerlitz spiller imidlertid ikke
kun på fotografiets specifikke karakter som et hjemsøgende medium. I det hele
taget er det en ildevarslende animering af det objekt, der egentlig er genstand for
det

poetiske

bliks

betragtning.

Objektet

stirrer

tilbage.

Pagen

eller

I Nach der Natur hedder det i forlængelse af digterjegets refleksion over selvorganisationens
svage spor, at der ud af arbejdet med disse spor sommetider opstår ”eine Ordnung, stellenweis
schön / und beruhigend, doch auch grausamer / als der vorherige Zustand der Ignoranz” (NN 71). I
Austerlitz må konstellationen af hovedpersonens møde med Věra og de to billeder af den opløste
Austerlitz‐familie siges at udgøre en langt mere grusom orden end den forudgående ignorance, som
han i billedet af sig selv ser tilbage på.
86 Susan Sontags kobling af fotografi, død og genfærd er ligeledes på spil hos Sebald, når hun i On
Photography slår fast: ”Photographs state the innocence, the vulnerability of lives heading toward
their own destruction, and this link between photography and death haunts all photographs of
people” (Sontag 1990, 70).
85
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’børnekavaleren’, som Austerlitz med yderligere distance betegner sig selv,
tilskrives en særlig æstetisk aura, i hvert fald som Benjamin lancerer begrebet i
sine betragtninger om Baudelaire: ”Die Aura einer Erscheinung erfahren, heißt, sie
mit dem Vermögen belehnen, den Blick aufzuschlagen” (Benjamin 1990b, 646f).
Den lille page kan beskrives og visualiseres med fotografiet, men den ødelæggelse
af hans liv, krigen fører med sig, forbliver for Austerlitz et fantom og kan ikke
fikseres; smerten er objektløs, som Elaine Scarry konstaterer, hvad der også
gælder i Austerlitz. Derfor er krigen hverken fastholdt som ekstatiske
kampscenarier eller dystre ødelæggelsestableauer hos Sebald, men som flygtige,
spektrale eller genfærdsagtige indtryk, ”as intimation, a fleeting apparition, a sense
[…], an absent presence” (Favret, 38), som Mary Favret skriver i sin udlægning af
den romantiske litteratur, der ikke betragter krig som en spektakulær begivenhed,
men

et

moderne

historisk

vilkår,

hvis

konkrete

manifestationer

og

voldshandlinger kan betragtes på afstand. Dermed er den fortællende instans ikke
tvunget til at opgive bevidstheden om sin egen betragtende, lyttende og sansende
krop, sådan som man pinedød må gøre midt i kamptummelen.
Derfor er det ikke bare de forestående omvæltninger under krigen, men hele
den mellemliggende histories lykke og ulykke, pagens auratiske blik gør
nærværende og indskriver Austerlitz og for så vidt også fortælleren og læseren i.
Samtidig er det et blik, der stiller umulige krav i kraft af dets fraværende karakter.
Den lille kavaler beder sit ældre jeg om at samle handsken op, som Austerlitz
formulerer det med en høvisk metafor, og afvende den forestående ulykke. Ønsket
er ikke uforståeligt i æstetisk forstand, for Austerlitz ligner pga. sit bølgede lyse
hår den tyske helt Siegfried ”in Langs Niebelungenfilm” (14), som det hedder i
fortællerens første beskrivelse af ham. Men Siegfrieds heroiske karakter er
fremmed for Austerlitz, der desuden ved, at han ikke kan samle handsken op og
afvende den forestående lidelse. Han ved, at Chaberts berømmelige militære
løbebane er afbrudt, at heroernes tid for længst er forbi, at det arkaisk‐ridderlige
register klinger hult, og at destruktions‐ og kampmaskinerne for længst er vokset
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de kæmpende individer langt over hovedet. Enhver forestilling om at samle
handsken op og afværge den forestående ulykke er tragisk i al sin umulighed, men
også udfordrende. For hvordan responderer man på fortidens uretfærdigheder og
lidelser uden at træde ind i krigens hævnlogik og heroiske kampstruktur?
Det er Austerlitz ikke noget svar på, ligesom den ikke er en
gennemkoreograferet helings‐ eller soningsproces. Men romanen praktiserer en
overdragelsesæstetik, som jeg har skitseret i det foregående, og som kan læses
som

en

formel

kritik

af

den

kamporienterede

krigsfremstillings

overvældelsesæstetik. Ved at integrere krigens æstetiske genfærd i de litterære
personers dannelse gør Sebald krigens figurer almene og hverdagslige, frem for
som Jünger og den kamporienterede litteratur at henvise dem til en særlig
mytologisk sfære. Ved at operere med en horisontal fortællestruktur, hvor
figurerne møder hinanden på et fælles plan, og hvor forfatterfiguren overdrager
ansvaret for betydningsdannelsen til læseren, fremstår Austerlitz desuden som en
civiliseret udveksling af krigserfaringer i modsætning til den kamporienterede
litteraturs genskabelse af et lutrende eller destruktivt kaos, hvor forfatteren i en
fortsættelse af militærets hierarkiske kommandostrukturer beordrer sin læser ind
i kamptummelen.
Overdragelsesæstetikkens former og Austerlitz’ gestaltning af den hjemsøgte
og restituerende krop skal jeg vende tilbage i kapitel 4 og 6. Først skal jeg
imidlertid

se

nærmere

på

to

aspekter

af

Anden

Verdenskrig,

som

Sebaldreceptionen på forskellig vis har fremdraget som centrale i hans værk:
luftkrigen over Tyskland og udryddelsen af de europæiske jøder. Netop luftkrig og
folkemord er de to aspekter af moderne krige, der har gjort det allermest
besværligt overhovedet at beskrive krig efter 1945, men det er også forhold, der
har gjort det nødvendigt for litteraturen at synliggøre den fremherskende
forestilling om krig som en afgørende kamp. Ved at undersøge receptionens forsøg
på at lokalisere eller begrænse ’krigsaspektet’ hos Sebald til enten luftkrigen eller
Holocaust, er det også min mening at fremhæve forfatterens egne og beslægtede
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diskussioner af de poetologiske problemer, som den industrialiserede og
kalkulerede destruktion af menneskeliv, byer og landskaber har rejst.

III. Luftkrig og poetik
Luftkrieg und Literatur (1999) er dels baseret på en artikel, Sebald udgav i 1982,
”Zwischen Geschichte und Naturgeschicte: Über die literarische Beschreibung
totaler Zerstörung”, dels på en poetikforelæsningsrække, han holdt i Zürich i 1997.
I begge sammenhænge beskriver og analyserer han den tysksprogede litteratur,
der

behandler

konsekvenserne

af

de

engelske

og

amerikanske

luftbombardementer i form af ’den totale ødelæggelse’. Der er imidlertid ifølge
Sebald kun få eksempler på sådanne litterære beskrivelser fra alle efterkrigsårene,
der ikke på samme tid vender blikket bort fra ødelæggelsen. Han efterlyser
derimod en litteratur, der fokuserer ufravendt på bombardementernes
umiddelbare konsekvenser for befolkningen, levevilkårene og infrastrukturen i de
ødelagte byer.
I 1999‐udgivelsen gentager han sin efterlysning og skærper den i polemisk
henseende. Hans tese lyder kort fortalt, at den eksisterende litteratur om
luftkrigen betjener sig af vage stereotyper og skabelonagtige fortællemønstre, der
ikke gør det klarere, hvad der egentlig gik for sig i Tyskland i de sidste år af krigen,
men som instrumentaliserer krigsødelæggelserne ved at bekræfte den udbredte
forestilling om krigsafslutningen som en ’Stunde Null’, en nultime, og dermed også
en ny begyndelse, hvis lykkelige konsekvenser i form af 1950’ernes og 1960’ernes
Wirtschaftswunder kaster et formildende skær over fortidens lidelser og
forbrydelser. Ifølge Sebald efterlader efterkrigstidens tyske litteratur det indtryk,
at krigsødelæggelserne i tyskernes historiebevidsthed ikke var den grusomme
afslutning på den forudgående erobrings‐ og ødelæggelsesdrift, der førte tyskerne
ind i krigen, men første skridt i den succesfulde genopbygningsproces, der
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tidlige

efterkrigsårtiers

økonomiske

mirakel.87
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sønderbombede land figurerer i den litterære og kulturelle erindring som en
naturgiven forudsætning for den efterfølgende velstand, mere end det bliver
betragtet som resultatet af den udslettelseskrig, der blev indledt og udkæmpet
med vedholdende beslutsomhed af det tyske folk, ”ein auffallend geschichtsblindes
und traditionsloses Volk” (LK 6), som han derfor kalder dem. Denne glemsel
gennem instrumentalisering, som man mere præcist kan kalde det, har ifølge
Sebald haft den paradoksale konsekvens, at en af de absolut mest udbredte
erfaringer blandt den befolkning, der levede i Tyskland fra 1939‐45, nemlig
bombardementer af deres byer fra luften, ikke har spillet nogen nævneværdig rolle
i nationens efterfølgende fortidsbearbejdning:

“Nicht als das grauenvolle Ende einer kollektiven Aberration erscheint also diese totale
Zerstörung, sondern, sozusagen, als die erste Stufe des erfolgreichen Wiederaufbaus“ (LK 14).
Sebald henviser her både til efterkrigslitteraturen og til populærkulturelle varianter af
genrejsningsmyten, der så at sige er fanget i nazismens sprogformer såsom en brochure over byen
Worms 1945‐55, der kalder byens mænd til samling ved genopbygningens frontlinje. ”Die Stunde
verlangt aufrechte Männer, sauber in Haltung und Zielsetzung” (LK 14). Hele denne fokusering på
den succesfulde genopbygning på bekostning af ødelæggelsens årsager og konsekvenser, ser Sebald
sammenfattet i en fortsat heroisering af den tyske historie; ”der fraglose Heroismus, mit dem man
sich ohne Verzug an die Reorganisations‐ und Räumungsarbeiten machte” (LK 13). Neil Gregor
indleder på tilsvarende vis sit studie af Nürnbergs omgang med byens nazistisk prægede fortid,
Haunted City (2008), med en præsentation af et mindesmærke i forstaden Gartenstadt, der hylder
genopbygningens lokale helte og omtaler krigshændelserne som ’bombehagl’, altså nærmest som et
jüngersk naturfænomen, der går forud for den lokale befolknings aktive indsats. Mindesmærket
består af en lille fontæne, monteret på en søjle med en due på toppen og med følgende
indgravering: ”Vorbei sind die langen Tage u. Nächte tiefster Beklemmung während des
Bombenhagels / Behoben sind die durch den Weltkrieg verursachten Zerstörung in unserer
Gartenstadt / Bleiben soll die Erinnerung an die grosse Leistung des Wiederaufbaus 1945‐1953“
(cit. Gregor, 1). Gregor opsummerer mindesmærkets spænding mellem ønsket om at erindre og
behovet for at glemme som karakteristisk for erindringskulturen i efterkrigstidens Tyskland, hvor
man hellere bevarede et opbyggeligt og heroisk billede af fortiden end dvælede ved ødelæggelsen:
”Indeed, in its exhortation to remember something else – the achievements of the rebuilding – the
inscription clearly implied that the memorial’s ostensible focus – the experience of the bombing –
should actually be forgotten” (ibid. 3). Både Gregor og Sebald peger dermed på, at den tyske
fortidsbearbejdning ikke så meget er kendetegnet ved et totalt fravær og en fuldendt fortrængning
som ved en fordrejning eller konsensusbetonet forvrængning: ”Partial, evasive and narcissistic, and
yet at the same time manifesting a need to make sense of horrifying experiences in a manner
agreeable to all, this memorial is a microcosm of the memory culture [in ordinary German
communities]” (ibid.).
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Die in der Geschichte bis dahin einzigartige Vernichtungsaktion ist in die Annalen
der neu sich konstituierenden Nation nur in Form vager Verallgemeinerungen
eingegangen, scheint kaum ein Schmerzenspur hinterlassen zu haben im
kollektiven Bewusstsein, ist aus der retrospektiven Selbsterfahrung der
Betroffenen weitgehend ausgeschlossen geblieben, hat in den sich entwickelnden
Diskussionen um die innere Verfassung unseres Landes nie eine nennenswerte
Rolle gespielt […] – ein durchaus paradoxer Sachverhalt, wenn man bedenkt, wie
viele Menschen dieser Kampagne Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr
ausgesetzt waren und wie lange sie, bis weit in die Nachkriegszeit hinein,
konfrontiert geblieben sind mit ihren realen, jedes positive Lebensgefühl (wie man
hätte meinen müssen) erstickenden Folgen. (LK 11f)

Når luftkrigen ikke har efterladt ’smertespor’, som Sebald også her taler om, i den
kollektive tyske bevidsthed, er der efter hans opfattelse noget galt. Noget bliver
fortiet eller holdt skjult, smertesporene må være der, forestiller han sig, for
bombardementerne påvirkede jo, som han skriver i den citerede passage, millioner
af mennesker i dagevis, månedsvis, årevis.
Strukturelt er Sebalds kritik af samme art som den, der i slutningen af
1960’erne blev fremført af tyske venstreintellektuelle mod den angivelige tavshed
i forbundsrepublikken om nazismens forbrydelser. Sebald selv voksede op “mit
dem Gefühl, es würde mir etwas vorenthalten, zu Hause, in der Schule und auch
von den deutschen Schriftstellern, deren Bücher ich in der Hoffnung las, mehr über
die Ungeheuerlichkeiten im Hintergrund meines eigenes Lebens erfahren zu
können” (LK 76), men i stedet for kun at fokusere på de oversete ofre for den tyske
aggression, vender Sebald også blikket mod de civile tyskere, der mistede livet
eller tog skade af de angelsaksiske bombekampagner, men som heller ikke blev
omtalt i hans barndom og ungdom.88
Dette billede af efterkrigstidens Tyskland som et samfund præget af en slags officiel kollektiv
fortrængning blev forsøgt afkræftet i 1990’erne ved gentagne angreb på fortællingen om, at 1968
og ungdomsoprøret var det vendepunkt, hvor særligt fortielsen af Holocaust blev brudt. Som
Andreas Huyssen har vist, var restaurationsperioden muligvis ikke så konform, som den ofte bliver
gjort til, men omvendt heller ikke just en periode for kollektiv selvransagelse. Så 1968‐
88
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Historikere og forfattere har flittigt debatteret, hvorvidt bombardementerne
af de tyske byer, især de engelske fladebombardementer, var moralsk forsvarlige.
Allerede under krigen var der uenighed om luftkrigsstrategien langt ind i det
britiske krigskabinet. Churchill var ikke udelt begejstret, men omvendt var
bombetogterne den eneste måde, hvorpå briterne reelt kunne deltage i
krigshandlingerne på kontinentet (Davies, 29; 102f). Det kneb med at
præcisionsbombe de militære anlæg i Tyskland, men da man allerede havde
opbygget en omfattende bombeflyindustri, som det ville være meget dyrt at
opgive, foreslog Royal Air Forces operationelle leder Arthur ‘Bomber’ Harris, at
man overgik til såkaldt area bombing, hvilket han havde gode erfaringer med fra
1920’ernes kolonikrig i Irak. “The only thing the Arab understands is the heavy
hand” (Harris, cit. Davies, 103), havde Harris erfaret, og det samme måtte gælde
tyskerne. Hans konklusion var derfor klar: “We shall take out one German city
after another […] like pulling teeth” (ibid. 69).
Uanset at de mange uundgåelige civile ofre var en overtrædelse af Geneve‐
konventionen, blev strategien vedtaget. Europas arabere, tyskerne, skulle bombes
tilbage til stenalderen; deres byer og infrastruktur skulle ødelægges, ganske som
Luftwaffe i krigens begyndelse havde bombet de engelske storbyer, bl.a. London,
hvor The Blitz havde kostet 43.000 civile livet. Hævntørsten var altså stor i
England, og man havde ingen særlige skrupler ved at benytte fjendens egne
metoder. Men ikke nok med det. Bomber Harris optimerede og perfektionerede
den strategiske bombning, så RAF allerede fra 1942 kunne foretage de såkaldte
“thousand bomber raids”, hvor enorme bombeflyflåder drog mod de tyske
storbyer midt om natten, officielt fortsat i håbet om at ødelægge militæranlæg, og
uofficielt i håbet om at ødelægge tyskernes moral. Moral bombing blev et begreb,
som RAF tog til sig som et legalt led i krigsførelsen, og tyskernes moral blev et lige
så legitimt mål som militæranlæg, “men eftersom moralen sad indeni de små piger
generationens oprørsprojekt må i det mindste tilkendes æren for, at den nazistiske fortid blev
genstand for debat i brede kredse (Huyssen 2003, 140ff). For korrektiver til tesen om det konforme
1950’er‐Tyskland, se i øvrigt Moeller 2005; 2006.
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og drenge og gamle mænd og koner, som udgjorde civilbefolkningen, kunne
moralen ikke bombes uden, at man således også dræbte netop de børn og gamle,
som man ifølge krigens love ikke måtte bombe” (Lindqvist, 44).89
Norman Davies påpeger tilmed, at britiske og amerikanske politikere og
jurister

efter

Anden

Verdenskrig

behændigt

undgik

at

tale

om

luftbombardementerne som krigsforbrydelser, selvom altså anslået 600‐650.000
civile tyskere blev dræbt og mere end 7 mio. gjort hjemløse (Davies, 298f; 486ff).
Så sent som i 1991 sagde The British War Crimes Act f.eks., at kun handlinger
begået af “the Germans or on German‐occupied territory” kunne vurderes som
krigsforbrydelser i Anden Verdenskrig. “British and American officialdom […] has
upheld the fiction that all war crimes were committed by the enemy” (ibid. 68),
konkluderer Davies derfor.
Den officielle vestlige historieopfattelse har paradoksalt nok medført den
mest vidtrækkende tabuisering af luftkrigen netop i Tyskland. Umiddelbart efter
krigen talte tyskerne godt nok en del om bombardementerne, og i billedet af det
tyske folk som ofre stod stærkt i 1950’erne. Mange så sig selv og
tankekonstruktionen ’den almindelige tysker’ som offer for bombekrigen, for
Hitler og de forføreriske forbrydere i toppen af nazistpartiet eller for de
hævngerrige slavers fordrivelser af den tyske befolkning fra områderne øst for
nutidens grænser (Moeller 2005).
Med de første Auschwitz‐processer i Frankfurt 1963‐65 blev den såkaldte
Aufrechnungs‐topik et hyppigt indslag i den tyske samfundsdebat, hvor Dresden
symbolsk blev sidestillet med Auschwitz. Man talte om de indebrændte civilister i
tyske beskyttelsesrum i samme åndedrag som de kremerede jøder i
udryddelseslejrene (Atze 2006). Men i tråd med Adornos afvisning af denne
kalkule – “Irrational ist weiter die verbreitete Aufrechnung der Schuld, als ob
Sven Linqvist gendriver i sin artikel punkt for punkt de argumenter, som historikere hidtil har
fremdraget for at forsvare RAF’s strategi: det moralske bombardement. Analysen er meget ensidig i
sin kritik af RAF, Arthur Harris og angelsaksiske militærhistorikere, men Lindqvist er tydeligvis
også ude i et politisk ærinde, nemlig at underkende ideen om luftbombardementer af civile byer
som et legalt middel i krigsførelse. Uanset om det foregår i Tyskland i 1945 eller i Irak 60 år senere.
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Dresden Auschwitz abgegolten hätte” (Adorno 1977: 556) – har tyske
intellektuelle siden da trådt særdeles varsomt i beskæftigelsen med luftkrigen, for
tænk hvis man blev beskyldt for at være revisionist eller Aufrechner. Og som
Adorno også skrev: “Kampfhandlungen im Krieg […] sind kaum vergleichbar mit
der administrativen Ermordung von Millionen unschuldiger Menschen” (ibid:
557). Flagellantisk har tyske intellektuelle derfor siden 1960’erne været optaget af
tyskernes egne forbrydelser, særligt Holocaust, mens beskæftigelsen med
luftkrigen over Tyskland primært har været et udenlandsk anliggende – måske
fordi visse engelske historikere som Norman Davies og mere forkætrede typer som
David Irving har samme nationalflagellantiske drift som de tyske forfattere og
historikere.90
Det var derfor på mange måder et ømt punkt, Sebald satte fingeren på med
sine Zürich‐forelæsninger. Det ser man også i receptionen af luftkrigsessayet, hvor
videnskabelige artikler gerne understøttes af forsikringer som f.eks.: “Sebald is not
an Aufrechner, is not tallying moral equity, and cannot be read according to this old
paradigm” (Huyssen 2003, 147), som Andreas Huyssen skriver til beroligelse af
den akademiske læserskare, der skal forvisses om, at vi ikke her har med en gal
Holocaustbenægter at gøre, men en sober litterat, der blot har været så fræk at
krydre sit forfatterskab og dets mange jødiske protagonister med de germansk‐
tyske lidelser, som historien om Anden Verdenskrig også rummer.
Søren Mørch er i sin anden modernitetshistorie Vældige Ting optaget af at skildre luftkrigen som
et afgørende krigsteknologisk og strategisk skridt på vejen mod atombomben og dermed
umuliggørelsen af, hvad han i værkets syvende bog, ”Bomben”, betegner som ”rationel anvendelse
af militær magt som realpolitisk virkemiddel” (Mørch 2009, 392). Mørch har sin egen og ganske
ligefremme forklaring på det fremstillingsproblem, som Sebald er så optaget af, nemlig at
luftbombardementerne i Anden Verdenskrig udgjorde en videreførelse af artilleriets effektive, men
lidet heroiske og pittoreske kvaliteter. Som Mørch bestemt ikke uden en sarkastisk bredside til
militærapparatet skriver: ”Artilleriets svaghed set fra en militær synsvinkel er, at det er så
uheroisk. Der er intet heltemodigt ved at betjene et apparat, der invaliderer og dræber folk i
massevis på flere kilometers afstand. Rigtige officerer sværmer, som vi har set, for rytteri med
stolte heste og blanke sabler. Piloter og flyvemaskiner opnåede […] en status med tilsvarende
soldater‐ og publikumsappel som de gamle riddere: Enkeltmandskæmpere i pænt, rent tøj, der
kunne udmærke sig ved at tælle nedskydninger af ædle og ridderlige fjendtlige piloter. Militært
anskuet blev det ikke til ret mange nedlagte fjender, men der er jo noget, et eller andet særligt, over
en rigtig mand, der mandigt og uden smålig skelen til, hvad der kommer ud af det, og hvad der
koster skatteyderne, kaster sig mod fjenden i sin herlige maskine” (Mørch 2009, 396).
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Ligesom receptionen altså har haft problemer med blot at forholde sig til
genstanden for Sebalds historiske interesse, har den specifikke karakter af hans
litteraturefterlysninger også skabt vanskeligheder. Han leder nemlig ikke efter en
litteratur, der konfronterer luftkrigen direkte ved at genskabe dens virkelighed i
en overvældende æstetisk form, sådan som flere af hans kritikere har antaget. I
essayet kommenterer han flere eksempler på sådanne forsøg, bl.a Hermann
Kasacks Die Stadt hinter dem Strom (1947) og Peter de Mendelssohns Die
Kathedrale (1983), der dramatiserer begivenhederne gennem henholdsvis et
mytisk‐ekspressionistisk formsprog og en egoman‐melodramatisk fortælling. Men
den slags demonstrerer mest af alt, at når ’vi’, som han inkluderende skriver om
tyskerne, ser tilbage på årene 1930‐50, er det “immer ein Hinsehen und
Wegschauen zugleich” (LK 6), og at de tidlige tyske efterkrigsværker i vidt omfang
har videreført en sproglig modus og stil, der er ”weitgehend identisch […] mit dem
Code der faschistischen Gedankenwelt” (LK 56) og dermed ude af stand til at
transcendere den heroiske ramme for forståelsen af krigen. Sebalds efterlysning er
altså af kvalitativ art, men er flere gange blevet udlagt som et kvantitativt problem.
Blandt andet var motivationen bag Volker Hages bog Zeugen der Zerstörung: Die
Literaten und der Luftkrieg at tilbagevise Sebalds tese ved at kortlægge og redegøre
for indholdet i alskens litterære vidnesbyrd om luftkrigen. Hage er klar over, at
Sebald efterlyser en litteratur, der ”gebührend und ausreichend” (Hage, 113)
helliger sig temaet, og dog når han uden at forholde sig til den kvalitative eller
poetologiske side af Sebalds tese frem til at tegne

ein literaturhistorisches Gesamtbild, das schon rein quantitativ zu einer Korrektur
von Sebalds Ansicht zwingt. […] Die Lücke, die nicht nur von Sebald empfunden
worden ist, war und ist weniger eine der Produktion als der Rezeption – es sind
viele Romane und Erzählungen über den Luftkrieg publiziert worden, doch sie
fielen schnell und gründlich dem Vergessen anheim, wenn sie denn überhaupt zur
Kenntnis genommen wurden (Paradefall: Ledigs »Vergeltung«). (ibid. 119)
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Sebald taler imidlertid netop om litteraturen som en kunstform, der hænger
sammen med en offentlighed og en cirkulation. Hvis en bog glider ud i glemslen er
det ikke nødvendigvis pga. et uvidende og upåvirkeligt publikum. Det kan lige så
vel skyldes, at beretningen hverken er troværdig eller levende og derfor er
medkonstituerende for det ’receptionshul’, Hage kan konstatere. Når Hage og
andre kritikere af Luftkrieg und Literatur ikke går poetologisk‐analytisk til værks,
men numerisk‐empirisk, skyldes det imidlertid også, at Sebald selv er temmelig
uklar, eller rettere inkonsekvent, i mælet. De to første dele af essayet kunne nemlig
efterlade det indtryk, at han uden held har afsøgt hele efterkrigslitteraturen for
passende beretninger om luftkrigen, hvad han altså ikke har, som det fremgår af
Hages bog,91 og som det faktisk også fremgår af luftkrigsessayets tredje del, der er
en art kommentar og korrektur til de to første dele og i poetologisk henseende
derfor også den mest interessante. Her gør Sebald det klart, at det er en særlig
kvalitativ dimension, en bestemt form, han leder efter i luftkrigsskildringerne:

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, und ich glaube nicht, dass sie in den öffentlichen Bewusstsein der
Bundesrepublik in irgendeinem anderen Sinn als dem des Wiederaufbaus ein
nennenswerter Faktor gewesen sind. (LK 87)

Når Sebald ikke tror på den eksisterende litteraturs form, er det som nævnt, fordi
den

iscenesætter

krigsødelæggelserne

som

forudsætningen

for

landets

genopbygning. Det er i hvert fald den politisk‐historiske forklaring bag den
litterære smagsdom. Men der er også en æstetisk forklaring, fremgår det af
essayet. Hvis litteraturen opdyrker kunstneriske effekter, der skygger for mere,
end de blotlægger de fysiske krigsødelæggelser og deres smertespor i den

Sebalds efterlysning – eller rettere: misforståelsen af Sebalds efterlysning – har bragt flere glemte
forfatterskaber til ære og værdighed igen, bl.a. er Gert Ledigs tre romaner blevet genoptrykt i store
oplag og flere af dem med efterord af Hage (Simon, 104).
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menneskelige bevidsthed, så kan den komme til at kolportere et billede af
forfatteren frem for et billede af den historiske virkelighed, han eller hun forsøger
at fremstille.
Om et bombardementsscenarie mod slutningen af Arno Schmidts Aus dem
Leben eines Fauns (1953) hedder det således, at Schmidt iscenesætter
ødelæggelsen med en så dynamisk sprogaktivisme, at genstanden forsvinder bag
stileksperimenterne: ”Ich sehe nichts von dem, was da beschrieben wird, sondern
sehe immer nur den Autor, eifrig und verbissen zugleich, über seiner linguistischen
Laubsägearbeit” (LK 64). I stedet for at bekræfte den litterære offentligheds billede
af Arno Schmidt som en stor stilist, afslører luftkrigsskildringen ham ifølge Sebald
som en hobbykunstner, der ud fra sin én gang tillærte teknik producerer det
samme igen og igen. Men ikke nok med det. Den påfaldende stilisering eller
æstetisering af krigsødelæggelserne risikerer ifølge Sebald også at overskride den
etiske grænse for, hvad en litteratur, der beskæftiger sig med destruktionens
former, kan tillade sig og dermed at fratage litteraturen selve dens
eksistensberettigelse, der for Sebald som sagt beror på en humanistisk forestilling
om restitution frem for reproduktion af den lidelse, som krigen forvolder. Han
opsummerer

derfor

forskellen

på

den

passende

og

den

upassende

luftkrigslitteratur som forskellen på en uprætentiøs saglighed og en overgjort
æstetisering:

Das Ideal des Wahren, das in seiner, über Weite Strecken zumindest, gänzlich
unprätentiösen Sachlichkeit beschlossen ist, erweist sich angesichts der totalen
Zerstörung als der einzige legitime Grund für die Fortsetzung der literarischen
Arbeit. Umgekehrt ist die Herstellung von ästhetischen oder pseudoästhetischen
Effekten aus den Trümmern einer Vernichteten Welt ein Verfahren, mit dem die
Literatur sich ihrer Berechtigung entzieht. (LK 59)

Essayets poetologiske ideal er her hentet fra Hans Erich Nossacks dokumentariske
beretning Der Untergang (1948), der ifølge Sebald er et af de få vellykke eksempler
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på tysk luftkrigslitteratur. Trods en stedvis tendens til at rammesætte det engelske
luftangreb mod Hamburg i sommeren 1943 med en skæbnefikseret retorik og
antydningen af en udfriende transcendens gennem eventyrlig‐allegoriske indslag
er Nossacks beretning ifølge Sebald præget af ambitionen om i en så usmykket og
ikke‐ceremoniel form som muligt at beskrive, hvad forfatteren har set og sanset. Et
senere og mere vellykket ideal er Alexander Kluges ligeledes dokumentariske
skitse ”Der Luftangriff auf Halberstadt am 8. April 1945” fra Neue Geschichten
(1977).
De dokumentariske forbilleder, det såkaldte sandhedsideal og Sebalds
gentagne udfald mod æstetiske effekter i form af bl.a. ”Kunstsprache” (LK 66), det
”abstrakt‐imaginären” (LK 65) og ”die rückhaltlose Fiktionalisierung des Themas
der zerstörten Stadt” (LK 63) kunne tyde på, at Sebalds litterære ideal er fremmed
for ethvert kunstfærdigt, æstetisk eller poetisk greb. I mødet med den totale
ødelæggelse kan litteraturen ikke tillade sig andet end at holde sig til en
dokumentarisk saglighed.92 Sådan er det umiddelbare indtryk af Sebalds puristiske
poetologi.
I et essay om Günter Grass’ og Wolfgang Hildesheimers litterære
sorgkonstruktioner, besværer Sebald sig tilsvarende over, at Grass i Aus dem
Tagebuch einer Schnecke (1972) lader fiktionens figurer overskygge romanens
historiske stof om fordrivelsen af Danzigs jøder under Anden Verdenskrig. Den
måde, hvorpå Grass benytter sig af historisk realia i sin litteratur, er ellers en af de
mere ærefulde, mener Sebald. Men når han gestalter Tagebuch einer Schnecke med
en fiktiv historie som den narrative rygrad blotlægger han værket som æstetisk
konstruktion frem for at lade det engagere sig fuldt og helt i den historiske
virkelighed, som det påstår at bygge på.93 Sebald ønsker sig en ikke‐konstrueret,

Sådan som man også kender det fra Roberto Rosselinis neorealistiske film fra de sidste krigsår og
de første efterkrigsår, bl.a. Germania anno Zero (1948), der er filmet on location i Berlin i sommeren
1947, og som indledes af instruktørens påstand om, at filmen ikke bestræber sig på andet end at
vise, hvordan det virkelig var at leve i Berlin i de første efterkrigsår.
93 Af netop disse årsager betragter Sebald selv forfattergerningen som yderst suspekt. At man på
den ene side bryder ind i andre menneskers liv ved at lade sin litteratur inspirere af deres
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passioneret og aktualiserende omgang med fortiden i stedet for Grass’
fiktionaliserede sorgarbejde, som han anholder for at være mere optaget af
nationens ”moralisches Heil” (CS 114) end af at erindre, hvad der faktisk skete,
som Sebalds ideal i al sin umulige enkelthed lyder. Styrken af det dokumentariske
materiale, Grass indlemmer i sin fiktive sorgkonstruktion, demonstrerer nemlig,
”dass die Literatur heute, allein auf sich gestellt, zur Erfindung der Wahrheit nicht
mehr taugt” (CS 112).
Sebald er i hele sit virke meget inspireret af den dokumentariske bølge i
1960’ernes og 1970’ernes tyske litteratur og teater (Anderson 2008) og har
skrevet flere essays, hvoraf det fremgår, at blandt andre Peter Weiss, der skrev
teaterstykket

Die

Ermittlung

(1965)

på

baggrund

af

førnævnte

Auschwitzprocesser i Frankfurt 1963‐65, og Alexander Kluge, der som nævnt
indsatte fotografier for at give sine dokumentariske luftkrigsskildringer yderligere
virkelighedsbundet vægt, har været væsentlige inspirationskilder for hans eget
værk. Alligevel må man spørge, om en så bastant‐realistisk norm, som han især i
Luftkrieg und Literatur gør sig til talsmand for, og hans ”desire for immediacy and
its empiricist seduction” (Hell 2003, 30) ikke bringer ham meget tæt på en
”surprisingly naive epistemology and aesthetics” (ibid.), som Julia Hell har
foreslået i en artikel om tysk efterkrigslitteratur. For hvordan kan man
overhovedet bevare en forestilling om skønlitteratur, ’Literatur’, hvis ikke der er
plads til æstetiske effekter og fiktionaliseringens abstrakt‐imaginære potentialer,
selv hvor den historiske reference er et industrialiseret massemord af ubegribelige
dimensioner, der tilmed er moralsk omdiskuteret, da det gik ud over

erfaringer og livsforløb, hvad de fleste forfattere i det mindste i researchfasen gør, mens man på
den anden side opfinder og forestiller sig forbindelser mellem historiens fakta, er et etisk problem,
hævder han: ”Especially if you are the instigator of making people remember, talk about their pasts
and so on, you are not certain whether your intrusion into someone’s life may not cause a degree of
collateral damage which that person might otherwise have been spared. So there’s an ethical
problem there. And then the whole business of writing of course – you make things up, you smooth
certain contradictory elements that you come across. The whole thing is fraught with vanity, with
motives that you really don’t understand yourself” (Wachtel, 60).
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verdenskrigens ’Tätervolk’?94 Og hvis hans realistiske fordring er så ekstrem, som
den umiddelbart kunne lyde, driver Sebald så ikke selv, med sin egen litteratur,
æstetisk rovdrift på en ødelagt verdens ruiner?
De spørgsmål stiller Ulrich Simon også i en artikel om Sebalds
litteraturvidenskabelige argumentationsteknik. Selvom han er positiv over for
Sebalds evne til at provokere og skabe debat, er det ikke ligefrem
sekundærlitteraturens sædvanlige beundring, der er dominerende i Simons
vurdering. Ud over at Sebalds biografisk‐historiske metode i praksis forekommer
Simon ujævn, cirkelsluttende og opportunistisk, hvad der for så vidt kan være
slemt nok i et videnskabeligt perspektiv, så er det et handicap for gyldigheden af
Sebalds argumenter, at han ikke inddrager mere af den eksisterende teori på de
områder, han beskæftiger sig med. For eksempel peger Simon på, at Sebald
efterlyser en kvalificeret litteratur om luftkrigen uden at opstille noget klart
kvalitetskriterium (Simon, 99). Der eksisterer jo et væld af teorier om den
sproglige repræsentation af overvældende og voldelige begivenheder, påpeger
Simon. Netop i 1980’erne og 1990’erne, hvor Sebald beskæftigede sig med disse
spørgsmål, blev der publiceret en række væsentlige værker om traumeteori og
sprogets vanskeligheder i formidlingen af traumatiserende hændelser, som Sebald
til Simons ’forbløffelse’ ikke forholder sig til, hvad der gør hans refleksioner ”über
die Beschreibbarkeit des Luftkriegs [...] apodiktisch wie kurzschlüssig. […] Leicht
ließe sich einwenden, alle Literatur bestehe aus ästhetischen Effekten, ja sie sind
geradezu die Voraussetzung für Literatur“ (ibid. 100).

Med reference til Adornos problematisering af fortællingens og digtningens muligheder efter
Auschwitz og til det spirende generationsoprør i forbundsrepublikken konstaterer Hage, at den
tyske efterkrigslitteratur fra midten af 1960’erne, altså efter to årtiers sporadiske beskrivelser af
fænomenet, i stigende grad fandt det besværligt eller utilladeligt at fortælle om luftkrigen og
tyskernes lidelser generelt: ”In Deutschland aber lähmte nach einer Phase der Ignoranz in der
Nachkriegszeit , die Kenntnis vom Ausmass des von den Deutschen begangenen Genozids die
Zunge, spätestens nach den Eichmann‐ und Auschwitz‐Prozessen in den sechziger Jahren: Darauf
konnte die Literatur im Grunde nur mit dem Rückzug auf das Protokoll, das Dokument reagieren.
[…] Wenn schon deutsche Autoren, die nicht selbst im Ghetto oder KZ gewesen waren, vom
Holocaust nicht schreiben konnten (weil es eine Anmaßung gewesen wäre), dann war damit auch
die Darstellung der Leiden des Tätervolks so gut wie unmöglich geworden“ (Hage, 116).
94
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Simon gør det imidlertid noget nemt for sig selv, når han sådan affærdiger
et litteraturkritisk essay som slet og ret postulerende, fordi det ved at kortslutte
sin egen argumentation bliver uimodsigeligt. Som var det en disputats, Sebald
havde skrevet, efterlyser Simon begrebsdefinitioner og klare præmisser og hjemler
for de påstande, der i Simons optik forbliver svagt underbyggede postulater eller
provokationer,

heraf

titlen

på

hans

artikel:

”Der

Provokateur

als

Literaturhistoriker”. Sebald var som litterat en provokatør, der satte flere gode
debatter i gang, mener Simon, men hans egne bidrag til litteraturhistoriografien
holder ikke for en nærmere granskning som nu denne metakritiske artikel. Faktisk
hævder Simon, at det først er, når debatterne løsriver sig fra Sebalds egne
skriverier, at det bliver virkelig interessant: ”Als ungemein fruchtbar hat sich
jedenfalls schon jetzt die Debatte um Luftkrieg und Literatur erwiesen, gerade da,
wo sie sich von Sebald emanzipiert hat” (ibid. 104).
Simon har som skitseret ret i, at det ikke er lysende klart, hvad Sebald i
Luftkrieg und Literatur lægger i sit æstetikbegreb, ligesom det virker underligt
ureflekteret, grænsende til naivt, at plædere for et rent sandhedsideal i den
litterære beskrivelse af nogle af krigstidens mest destruktive hændelser. Men læst
sammen med Sebalds øvrige kritiske og litterære produktion og som et i sagens
natur prøvende essay, der hverken redegør systematisk for enhver præmis eller
synliggør alle led i ethvert argument,95 træder der alligevel en form for
sammenhængende poetik og kvalificeret begrebsbrug frem i Luftkrieg und
Literatur.
I den afklarende tredje del af luftkrigsessayet gør Sebald selv opmærksom på dette forhold,
selvfølgelig ikke uden det koketteri og den nedtoning af egen ambition, der også hører essaygenren
til, og hvis formål ikke så meget er at tage forbehold for egne teser som at understrege deres
gyldighed. Det gælder f.eks. i følgende passage, hvor han ud fra de reaktioner, han i sin tid fik på de
forelæsninger, der ligger til grund for essayets to første dele, endnu engang fremfører sit argument
om luftkrigens underligt perifere position i diskussionen af tysk identitet og historiebevidsthed:
”Ich bin mir durchaus bewusst, dass meine unsystematischen Notizen der Komplexität des
Gegenstands nicht gerecht werden, glaube aber, dass sie selbst in ihrer mangelhaften Form gewisse
Einblicke in die Art eröffnen, in welcher das individuelle, das kollektive und das kulturelle
Gedächtnis mit Erfahrungen umgehen, die die Belastungsgrenze durchbrechen. Auch scheint es mir
aufgrund der mir inzwischen zugegangenen Post, als hätten meine versuchsweisen Ausführungen
im seelischen Haushalt der deutschen Nation eine empfindliche Stelle getroffen“ (LK 84f).
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I essayets tredje del begrunder han som nævnt sin søgen efter troværdige
litterære kilder med den generationstypiske fornemmelse af, at noget blev fortiet
for ham og de andre krigsbørn; et tema, der er en ledetråd i Sebalds
selvfremstilling som privatindivid, kritiker og forfatter. I Julia Hells læsning af
Luftkrieg und Literatur som en gotisk‐modernistisk poetik betegner hun Sebalds
ønske om at kende forholdene i hans tidshjemstavn, som han også har kaldt denne
tid, som en art ”scopophilia” eller en “scopic fantasy” (Hell 2004, 373; 374). Ønsket
om at vide mere om ødelæggelserne i baggrunden af hans eget liv udarter sig ifølge
Hell til en overdetermineret poetisk drøm om på én gang at besidde den senere
fødtes distancerede analytiske blik, hvad Hell i forlængelse af Benjamin kalder ”the
photographer’s gaze” (ibid. 374), og samtidig at have set luftbombardementerne
med ”the gaze of the participant” (ibid.), som Hell taler om med henvisning til Jules
Michelets indlevende historiografi.96
Det er imidlertid også denne sammensatte drøm om

fotografisk

repræsentation og medlevende rekreation, der er årsagen til Sebalds heftige udfald
mod ’fremstillingen’ af æstetiske og pseudoæstetiske effekter af den ruinerede
verden, for i hans begrebsverden betegner æstetisering den kunstneriske effekt,
der differentierer og distancerer et litterært værk fra dets referent: det historiske
materiale, som værket i øvrigt bygger på. Og når nu Sebalds skopiske fantasi eller
orfiske drift, som Hell også kalder den, netop retter sig mod de sidste krigsår og
sporene heri af hans ’selvorganisation’, så er det naturligvis en kilde til frustration,
hvis kunstens formelle eksperimenter slører i stedet for at blotlægge menneskets
vilkår og erfaringer fra denne tid, som han ikke selv har nogen bevidst erindring
om. På den måde viderefører Sebald i luftkrigsessayet sin modstand mod den
forestilling om det selvberoende og autonome kunstværk, som han første gang
mødte hos de postnazistiske universitetslærere i Freiburg. At kunstværket skulle
Om forskellen på Benjamins og Michelets historiografi skriver Hell med henvisning til Benjamins
figur, historiens engel: ”Benjamin presents him [the angel of history] at a moment when he is torn
between his desire to stay with the dead and the storm that propels him into the future, disrupting
the angel’s momentum. Michelet, on the other hand, takes that walk among the dead, with the dead,
in the hope of redeeming them and their desires” (Hell 2004, 372).
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være en fæstning, der afgrænser sig fra omverdenen, sådan som det f.eks.
fremtræder hos Jünger, er en tanke, der ligger Sebald ganske fjernt.
Det bliver også klart i Sebalds besvær med at vurdere Gert Ledigs bidrag til
krigs‐ og luftkrigslitteraturen, romanen Vergeltung. Den blev genopdaget af Volker
Hage i kølvandet på Sebalds Zürichforelæsninger, og Ledig blev dermed indlemmet
i den tyske efterkrigslitteraturs kanon igen; et af de lykkelige og produktive
resultater af Sebalds litteraturhistoriske provokationer ifølge Ulrich Simon.97
Sebalds analyse af Ledig er imidlertid særdeles afklarende for, hvad det egentlig er
for en poetik for krigsbeskrivelser, der er på spil i Luftkrieg und Literatur. En lille
ekskurs omkring Ledig og Sebalds læsning af hans værk er derfor relevant her:
Såvel Die Stalinorgel (1955), Ledigs mest berømte roman, hvori han skildrer
den tyske krigsindsats på Østfronten, som Vergeltung (1956), der i montagens
hektiske form med rumlig og tidslig komprimering gengiver et 69 minutter langt
luftangreb på en unavngiven tysk storby, der kunne være München, står ifølge
Sebald ”im Zeichen der radikalen Antikriegsliteratur der ausgehenden Weimarer
Zeit” (LK 100). Vergeltung, skriver Sebald videre, er ”ein gegen die letzten
Illusionen gerichtetes Buch” (LK 101), der blandt mange andre rædselsoptrin
fortæller om ”der Peinigung des menschlichen Körpers, von zerschlagenen Zähnen
und Kiefern, zerfetzten Lungen, aufgerissenen Brustkörben, zersprungene
Gehirnschalen, sickerndem Blut, grotesk verrenkten und zerquetschen Gliedern,
[…] von Detonationswellen, Trümmerlawinen, Staubwolken, Feuer und Rauch“ (LK
101).
Vergeltung

er

altså

i

Sebalds

læsning

et

ekspressivt

litterært

rædselskabinet, der lægger sig i forlængelse af den militante pacifisme i værker af
Remarque, Arnold Zweig, Ludwig Renn og andre hjemvendte frontsoldater, der
ikke havde behov for at forherlige de tyske troppers indsats og bortforklare

”Unter anderem wurden nichtkanonische Texte wiederentdeckt, im Fall von Gert Ledig etwa den
Lesern durch Neuausgaben wieder zugänglich gemacht und seither, mal mit und mal ohne Verweis
auf die Diskussion von Sebalds Thesen, Gegenstand Literaturwissenschaftlicher Forschung“ (Simon,
104).
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nederlaget. Det er vanskeligt at finde andre holdepunkter i Ledigs beskrivelse af
det timelange luftbombardement end den kontinuerlige ødelæggelse. Indimellem
er der indsat korte livsfortællinger med kursiveret skrift, men der er ingen
udfoldede karakterer, som fortællingen kan hæftes op på, og således er romanen et
paradeeksempel på Rainer Leschkes formodning om, at supersubjektet ’krig’ i kraft
af dets overgribende og determinerende væsen gør det vanskeligt, hvis ikke
umuligt, for det enkelte menneskelige subjekt at komme til syne.
Romanen kan på den måde siges at radikalisere krigsskildringerne fra
mellemkrigstiden, hvor der i det mindste er en åben konflikt mellem de
menneskelige subjekter og det overmenneskelige supersubjekt ’krigen’. Det er
også, hvad Sebald antyder med henvisningen til den radikale antikrigslitteratur fra
Weimartiden, der netop stod i ekspressionismens tegn, og hvor

den

industrialiserede krigs erklærede ufattelighed synliggøres på trods gennem
normaliserende billeddannelser. Eksempelvis beskriver Ledig her en flok russiske
krigsfanger, der under bombardementet opholder sig på en oppløjet kirkegård; en
intertekstuel hilsen til Im Westen nichts Neues,98 og et barokt rædselsmotiv, som
Ledig understreger ved at lade en af fangerne, Rastjewa, værge for sig med et
stykke af et kistelåg: ”Als eine Steinfontäne niederprasselte, duckten sie sich an die
Erde. Ihr Wachtposten hatte sie verlassen. Der Splittergraben war zu armselig. Für
sie war er gut genug. Wenn der nächste Bombenteppich kam, würden sie sterben
oder nicht“ (Ledig, 61).
’Stenfontænen’ og ’bombetæppet’ er begribelige og forståelige fænomener,
der skaber et ubarmhjertigt og dødbringende miljø for menneskene i den udsatte
by. Som sådan er metaforerne effektfulde. Men Ledigs sikre beskrivelse af disse
overvældende fænomener, det kontrollerede kaos eller den kunstlede rystelse,
som romanens stil signalerer, synes ikke kompatibel med Sebalds poetik for

Her skildrer hovedpersonen Paul Baümer, der gennem det meste af romanen også er fortæller, en
udbombet kirkegård, som hans kompagni passerer et stykke bag frontlinjen: ”Der Friedhof ist ein
Trümmerfeld. Särge und Leichen liegen verstreut. Sie sind noch einmal getötet worden“
(Remarque, 55).
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krigsskildringer. I Luftkrieg und Literatur hæfter Sebald sig nemlig i lige så høj grad
ved den sproglige metafors begrænsninger som dens rækkevidde i beskrivelsen af
krigsscenarier. Et ’bombetæppe’ er for ham snarere et tæppe end en stor mængde
bomber, der truer med at ramme de russiske krigsfanger på én gang.. Derfor ved
han ikke helt, hvad han skal mene om Ledigs roman. ”Manches in ihm ist aufgefasst
mit erstaunlicher Präzision, manches wirkt unbeholfen und überdreht” (LK 101),
skriver han, men understreger samtidig, at det ikke først og fremmest skyldes
romanens manglende kvaliteter, men den manglende vilje i 1950’ernes
forbundsrepublik til at beskæftige sig med den forudgående ødelæggelse, at
Vergeltung gled ud i glemslen.
Samtidig forstår man dog på Sebald, at det også kunne være Ledigs
intenderede effektjageri, der er skyld i eftertidens negligering af hans værk.
Værket vækker en afsky hos læseren, der ikke kun skyldes den tidlige
efterkrigstids fortrængningsønsker, som Sebald vel mest af alt nævner af pligt i
denne forbindelse. Afskyen skyldes også det moderne undergangsscenarium, som
Ledigs roman svælger i, om end det med Lars Kochs ord er en ’kuperet apokalypse’
uden støtte i transcendente betydningsenheder.99 Immervæk er det en undergang,
som Sebald i denne sjældent citerede passage forbinder med den popularisering af
mellemkrigstidens ekspressionisme, der har været en medvirkende faktor for
udbredelsen af de undergangs‐ og destruktionsmyter, som den nazistiske
imagination var så rig på.
[Ledigs] bewusst forcierte, auf die Erzeugung von Abscheu und Ekel gerichtete
Kompromisslosigkeit

rief

in

der

sich

bereits

anbahnenden

Zeit

des

Wirtschaftswunders noch einmal das Gespenst der Anarchie herauf, die Angst vor
der mit dem Zusammenbruch der totalen Ordnung drohenden allgemeinen
Dissolution, vor der Verwilderung und Verbiesterung der Menschen, vor
Koch afgrænser i sin læsning Ledigs bombescenarium med Jüngers „schwülen Kriegsmystik” til
den ene og en ”wohlfeiler Antikriegsrethorik” (Koch 2005, 202) til den anden side. Selv beskriver
Koch imidlertid Ledigs tema med en noget spændt retorik, når han taler om ”die tausendfachen
Höllenqualen der Bombenopfer” (ibid. 200).
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Gesetzlosigkeit und irreversiblem Ruin. Die Romanen Ledigs […] wurden aus dem
kulturellen Gedächtnis ausgeschlossen, weil sie den cordon sanitaire zu
durchbrechen drohten, mit dem die Gesellschaft die Todeszonen tatsächlich
entstandener dystopischer Einbrüche umgibt. Diese Einbrüche waren übrigens nicht
allein das Produkt, in dem von Alexander Kluge gemeinten Sinn, einer
Destruktionsmaschinerie industriellen Ausmaßes, sondern auch das Ergebnis der
seit dem aufwallen des Expressionismus immer rückhaltloser werdenden
Propagierung eines Mythos des Untergangs und der Zerstörung. (LK 102f)

Sebald anerkender kraften og kompromisløsheden i Ledigs prosa, men stiller sig
samtidig skeptisk over for dens levendegørelse af krigens anarki. Litteraturen kan
ikke vække fortiden til live i hele dens kaotiske fylde, sådan som Vergeltung
forsøger med sin multiperspektiviske form, sit tilstræbt umedierede spring ind i
bombardementets tid og rum og sin langsomme fortælletid, der er næsten identisk
med den fortalte tid.100 Sebald ser derfor Ledigs roman som en fortsættelse af
mellemkrigstidens undergangsmyter, ikke som en litterær refleksion over det
undergangslignende forløb, som Europa og Ledig selv i mellemtiden har oplevet.
Dermed siger han indirekte, at krigslitteraturens ambition om at bringe læseren
ind i kamptummelen, er en upassende anakronisme i kølvandet på Anden
Verdenskrig, da litteraturen dermed reproducerer den destruktionsmytologi, der
skabte krigen.
Julia Hells førnævnte læsning af Sebalds værk som et forsøg på at realisere
det fortidsvendte, rædselsslagne og melankolske blik hos Benjamins engel,
kombineret med Michelets medfølende, medlevende og deltagende blik på
fortiden, kan derfor snarere hæftes på Ledigs projekt. Hell konkluderer, at
Luftkrieg und Literatur er konstitueret af to divergerende ønsker: “the desire to
represent what an artificial and synoptic view would reveal of a particular and
100 Der

er kun en svagt markeret fortæller i romanen til at holde de mange tråde sammen. Som en
medierende ramme er det derfor snarere værd at nævne de få bibelreferencer, der figurerer som
indgang til og udgang fra romanens univers, men de skygger ikke for Ledigs ambition om at bringe
læseren så tæt som muligt på forholdene i krigens tid og rum.
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forgotten or repressed moment in German history, and the desire to relive a past
that determines the postwar subject” (Hell 2004: 374). Disse to ønsker føres
tilbage til henholdsvis det modernistiske ønske om at symbolisere og analysere
fortiden og det realistiske ønske om at anskueliggøre og repræsentere den
fyldestgørende. Ingen af delene kan lade sig gøre, påstår Sebald imidlertid i
Luftkrieg

und

Literatur.

Hvad

Ledig

forsøger,

er

hæderligt

og

anerkendelsesværdigt, men begrænset af en grundlæggende determinant i
Benjamins modernistiske historikerallegori, nemlig afstanden mellem nutid og
fortid. Hos Benjamin ønsker historiens engel at blive hos de døde og vække dem til
live, men bliver uafværgeligt blæst ind i fremtiden af en storm, der blæser fra
paradiset, som det hedder. ”Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft,
der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel
wächst. Das, was wir den Fortschritt nennt, ist dieser Sturm“ (Benjamin 1974b,
698).
Det er et tilsvarende problemkompleks, der ligger til grund for en anden
afgørende kritik, Sebald fremsætter i luftkrigsessayet, og som også distancerer
hans poetik for krigsskildringer fra den kamporienterede, nemlig kritikken af
vidnesbyrdets

troværdighed.

Mange

af

de

øjenvidneberetninger

om

bombardementerne, han undervejs i sin research er stødt på, er forfattet i et
tilsyneladende uforstyrret normalsprog, forklarer han. På samme måde som
Rainer Emig konstaterer, at krigsberetninger som regel hævder, at krig er en
ekstremerfaring, mens de i kraft af deres konventionelle karakter modsiger deres
eget postulat, mener Sebald, at mange luftkrigsberetninger er præget af så
stereotype motiver og genkendelige fortællemønstre, at deres troværdighed og
sandhedsværdi er tvivlsom. Det skyldes imidlertid traumatiseringens natur,
fortsætter

Sebald,

for

voldsomme

erfaringer

som

luftbombardementer,

krigsindsatser eller tortur er så uforenelige med en almindelig erindringsfunktion,
at vidnet nødvendigvis må gribe til fiktions‐ og kolportagemønstre for at formidle
blot et gran af sine erfaringer:
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Dieses irgendwie Unwahre der Augenzeugenberichte entsteht aber auch aus den
stereotypen Wendungen, derer sie sich vielfach bedienen. Die in ihrer extremen
Kontingenz unbegreiflichen Wirklichkeit der totalen Zerstörung verblasst hinter
einschlägigen Formulierungen wie ›ein Raub der Flammen‹, ›verhängnisvolle Nacht‹,
›es brannte lichterloh‹, ›die Hölle war los‹, ›starrten wir ins Inferno‹, ›das furchtbare
Schicksal der deutschen Städte‹ und dergleichen mehr. Ihre Funktion ist es, die über
das Fassungsvermögen gehenden Erlebnisse zu verdecken und zu neutralisieren.
[…] Das anscheinend unbeschadete Weiterfunktionieren der Normalsprache in den
meisten Augenzeugenberichten ruft Zweifel herauf an der Authentizität der in ihnen
aufgehobenen Erfahrung. […] Die Berichte einzelner Augenzeugen sind darum nur
von Bedingtem Wert und bedürfen der Ergänzung durch das, was sich erschließt
unter einem synoptischen, künstlichen Blick. (LK 32f)101

Sebalds kritik af øjenvidneberetninger må dog ikke misforstås. Når han hævder, at
de kun er af betinget værdi, betyder det ikke, at han overser eller nedgør deres
betydning. Tværtimod er de af substantiel værdi for forståelsen af eksempelvis et
luftbombardement, fordi de indirekte vidner om, hvor vanskeligt, hvis ikke
umuligt, det er for en udenforstående at forstå, hvad det vil sige at være udsat for
et bombardement. ”Doch wird vielleicht aus dergleichen Erinnerungsbruckstücken
begreiflich, dass es unmöglich ist, die Tiefen der Traumatisierung in den Seelen
derer auszuloten, die aus den Epizentren der Katastrophe entkamen” (LK 95). Skal
ikke blot luftkrigslitteraturen, men litteratur om krig i det hele taget hæve sig fra
det tvivlsomme og stereotype til det troværdige og originale, må den altså i Sebalds
optik give afkald på den totalitetsfordring – ambitionen om at fortælle, hvordan
det virkelig var, og hvad krig egentlig er for en størrelse – som ellers er en
konstitutiv del af genren. Øjenvidneberetningen er ikke irrelevant, men kan med

101 I

essayets rekapitulerende tredje del gentager Sebald sin afvisning af vidnesbyrdets autenticitet:
“Eines der zentralen Probleme sogenannter Erlebnisberichte ist das ihres inhärenten Ungenügens,
ihrer notorischen Unzuverlässigkeit und eigenartigen Leere, ihrer Neigung zum Vorgeprägten, zur
Wiederholung des Immergleichen” (LK 86).
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fordel opfattes i brudstykker og medieres, hvis ikke sandheden om krigen skal
blive identisk med krigens narrative og figurative stereotyper.
Det er desuden nødvendigt at medreflektere nedskrivningsøjeblikkets eller
den kunstneriske skabelses tidslige og rumlige afstand til krigen, pointerer Sebald.
Det er nemlig en betingelse for det, han i det udhævede citat ovenfor kalder det
synoptiske og kunstige blik, som den distancerede forfatter ikke blot kan, men
faktisk pinedød er henvist til at kaste på hændelsesforløbet. Det synoptiske blik
indebærer en samlæsning af forskellige oplevelser, gerne i form af faktiske
vidnesbyrd, men også af fiktive eller forestillede, sådan at det bliver tydeligt, at
krigserfaringerne er formidlet gennem overleveringens forprægede og stereotype
billeder. Det kunstige blik indebærer en distanceret indlevelse i de mennesker, der
berettes om, sådan at de selv undgår at blive optegnet efter standardiserede
skabeloner.
Disse poetologiske implikationer af Sebalds såkaldte luftkrigstese er kun i få
tilfælde blevet adresseret i receptionen. De fleste Sebaldlæsere, der har taget fat i
luftkrigsessayet som en kommentar til mulighederne for at skrive krigslitteratur,
har på samme måde som Ulrich Simon forstået Sebald som en art provokatør eller
polemisk teoretiker i såvel samfundsdebatten om luftkrigens betydning i den
aktuelle tyske erindringskultur som i litteraturhistoriske diskussioner om
krigslitteraturens narrative muligheder og begrænsninger stillet over for en så
omfattende og industrialiseret form for krigsførelse, som luftkrigen under Anden
Verdenskrig var.102 Sebalds refleksioner over luftkrigslitteraturen er i enkelte
tilfælde blevet koblet med iagttagelser af hans egen litterære praksis, men hos
Huyssen (2003) som en modstilling og hos Vees‐Gulani i Trauma and Guilt (2003)
som et diskursivt mikromotiv, altså deciderede luftkrigsreferencer i Sebalds
litterære værk. Alene hos Presner (2004) og i Torgovnicks The War Complex er jeg

102 Sebald

kom faktisk til at lægge navn til en debat om luftkrigens placering i den tyske kollektive
og kulturelle erindring, ”die Sebald‐Debatte“, som blandt andre Volker Hage har forholdt sig til
(Hage, 113ff). For litterært orienterede vinkler på debatten, se også Leschke 2007; Mendieta;
Schneider 2006
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stødt på læsninger af luftkrigsessayet som en poetik, Sebald selv har omsat i
praksis, og som handler om at synliggøre og forfølge historiens smertespor i form
af krigsbilleder og krigsfortællinger, der i lyset af den industrialiserede
krigsmaskines totale dominans over det civile menneskes livsrum potentielt
sætter sig i kroppen på ethvert individ, sådan som det i Austerlitz sker for
fortælleren og især for hovedpersonen.
Jeg vil netop hævde, at denne sidste synsvinkel er relevant for forståelsen af
ikke bare Sebalds egen poetik, men i det hele taget af den moderne litteraturs
muligheder for at skildre krigens betydning for menneskelige fællesskaber og
menneskets individuelle fysik. Krigsmedieringens betydning og omfang i Sebalds
værk er omvendt proportional med Sebaldreceptionens hidtidige interesse for
ham som decideret krigsskildrer. Det nærmeste, man kommer en sådan udlægning,
er de mange læsninger af Sebalds værk som en art forsinket eller stedfortrædende
Holocaustlitteratur. Hvad det mere præcist kan betyde, handler det næste afsnit
om.103

IV. Holocaust og indirektionens æstetik
Særligt i den angelsaksiske forskning og kritik er nazisternes jødeudryddelser
under Anden Verdenskrig blevet fremhævet som det centrale anliggende for
Sebalds forfatterskab og som en hovedforklaring på dets succes i de
engelsktalende lande (Denham; Anderson 2003). Sebalds værk er blevet betegnet
som ”Holocaust Writing” (Prager) og ”Post‐Holocaust Writing” (McKinney;
Franklin),104 i New York Times er han ligefrem blevet gjort til Primo Levis ligemand
103 Det

skal retfærdigvis siges, at der er en række detailstudier, der med andre eksempler end
Holocaust og luftkrigen beskæftiger sig med krigsrelaterede emner i Sebalds værk, herunder flere
kritiske undersøgelser af fæstningsfigurens rolle i Austerlitz (Mack 2009; Lamb 2006), samt et
essay om forholdet mellem soldaten og kvindebedåreren i Schwindel.Gefühle. (Parks 2007). Men
disse læsninger udfolder ikke krigsmotivernes sammenhængende potentiale som et strukturerende
tema i Sebalds værk.
104 Ruth Franklin ytrer et vist forbehold over for betegnelsen, men bruger den alligevel: “It would
be more accurate to think of Sebald as a „post‐Holocaust writer,“ […] except that such a phrase
implies that there is such a thing as the ”Post‐Holocaust,” which Sebald, like Imre Kertész, would
likely have adamantly denied. Human existence, as he depicts it, is characterized by the endless
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som ”the prime speaker of the Holocaust” (Eder), Ann Parry ser ”the return of
those murdered in the Shoah” (Parry, 425) som det forenende fællestema for
hovedpersonerne i de fire fortællinger i Die Ausgewanderten, mens Arthur
Williams hævder, at ”[the] metanarrative of the Holocaust […] stands at the heart
of Sebald’s work” (Williams, 71), og Samuel Pane taler om Sebalds ”overarching
preoccupation with the catastrophe of the Holocaust” (Pane, 40). I det hele taget
bliver forfatterskabet i den angelsaksiske reception betragtet som del af den
erindringskultur, der behandler og bearbejder mindet om Holocaust i litterær form
(Bigsby), som del af den efterkrigstyske litteratur, der er beskæftiget med ”the (re‐
)constitution of post‐Holocaust authorship” (Hell 2010, 127), mens Sebald selv
betragtes som en slags litterær efterkommer, der udforsker vidnesbyrdets form på
anden hånd ved at skrive ”from a site of missing the event, of an absence of
understanding that is implicated in the trauma of the Shoah and vice versa”
(Szentivanyi, 358). Det er der også eksempler på i en tysk, fransk og dansk
sammenhæng, hvor Sebald bl.a. er blevet læst som henholdsvis metonymisk
Holocaustskildrer (Dunker, 133ff), som en ’Stendhal efter Auschwitz’ (Vogel‐Klein,
140), og som en forfatter, der behandler ”vilkårene for at vidne for vidnerne i dag”
(Holm, 114).
Rubriceringen er forståelig, idet Sebalds værk er spækket med henvisninger
til jødeforfølgelsen under Anden Verdenskrig og i flere tilfælde – som i Austerlitz –
bygget op om jødiske livs‐ og familiehistorier med direkte relation til Holocaust.
Men rubriceringen er også blevet flittigt kritiseret i Sebaldforskningen, for selvom
det føles, som om temaet er allestedsnærværende og overgribende, handler
Sebalds værker, som Mark M. Anderson har bemærket, mest om alt muligt andet:
”It would be more accurate to say that Sebald’s fictions present us […] with a
repetition of patterns, so that nothing ever truly ends” (Franklin, 186). Det er korrekt, at intet
historisk‐menneskeligt virkelig ender i Sebalds litterære univers, som Franklin pointerer, men det
skyldes ikke, at eksistensen er kendetegnet af endeløse gentagelser af de samme mønstre. Sebald
opfatter ikke historien som cyklisk og kausal, men som kumulativ og kontingent. Hvad der ligner
gentagelige mønstre, er oftest konstellationer og sammentræf, der opstår og forsvinder igen ”nach
irgendeinem, von keiner Logik zu entschlüsselnden Gesetz”, som det hedder i et af Sebalds
posthumt udgivne fortællefragmenter, ”Kleine Exkursion nach Ajaccio” (CS 17).
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”Holocaust‐in‐absence”: it is everywhere and nowhere, at once metonymy and
allegory of the darknesses in all of modern European history” (Anderson 2003,
105). Det pudsige ved denne karakteristik af forfatterskabet, der altså fremhæver
’mørket’ i den europæiske historie som den egentlige, men noget uklare referent,
er, at Sebald end ikke her slipper for Holocaustetiketten. Det er ganske vist ex
negativo, Anderson sætter den på forfatterskabet, men bare det, at begrebet
nævnes, viser dets uomgængelighed i en diskussion af litterære krigsskildringer
efter 1945.
Det vil da også være absurd at beskæftige sig med Sebald uden at bemærke
hans behandling af Holocaust, men i stil med Jonathan Long og Eric Santner vil jeg
ikke gøre det til et emblem for Sebalds værk. ”One of the most widespread but also
most problematic readings of Sebald is as a writer of ’Holocaust literature’” (Long
2007, 2), skriver Jonathan Long i indledningen til W.G. Sebald – Image, Archive,
Modernity, der er ét langt argument for at læse Sebalds værk som en litterær
udforskning af modernitetens problem, som han kalder det. Sådan opfatter jeg
også Sebald, men min vinkel på hans værk er mere specifikt fokuseret på
modernitetens krigeriske aspekter og æstetik. Det skyldes ikke, at jeg vil forsøge at
nedtone betydningen af nazisternes folkemord i Sebalds værk, men at jeg ikke vil
opskrive det eller blot antydningsvist sakralisere det i denne sammenhæng, for det
relaterer sig i bevægelige konstellationer til andre historiske processer, som jeg
allerede har vist i afsnit II ovenfor.
Som William Cloonan skriver i The Writing of War (1999) refererer
betegnelsen Holocaust desuden til et brændoffer til herren, altså til en intenderet
ofring for noget eller nogens skyld: ”The problem with the term is that it implies
that these people’s deaths have some vaguely understood redemptive or didactic
quality. The use of ”Holocaust” suggests that the victims’ destruction serves a
higher purpose, that the living will discover some moral reinforcement from their
deaths” (Cloonan, 10). En sådan offertænkning er fremmed for Sebalds værk. Her
er i hvert fald ikke nogen transcendent instans at ofre sig for. I konventionel
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forstand kan man ganske vist mene, at han primært beretter om ’historiens
ofre’,105 men det er en letkøbt formulering, som han ikke selv tyer til. Faktisk
bruger han kun sjældent offerbetegnelsen, men taler i stedet – som Elaine Scarry –
om kroppen i smerte eller menneskelig lidelse, altså almene menneskelige følelser,
der selvfølgelig intensiveres i langt højere grad hos de personer, der bliver udsat
for fysisk vold, end hos andre, men det er ikke følelser, der kan reserveres til en
bestemt gruppe af historiske subjekter, sådan som man signalerer ved at betegne
hans litteratur som Holocaustlitteratur.
I tråd med Longs læsning synes der faktisk også at være større enighed i den
aktuelle tysk‐ og engelsksprogede Sebaldforskning fra de seneste fem år om, at
forfølgelsen af de europæiske jøder ’bare’ er ét blandt en række historiske forhold,
som forfatterskabet aktualiserer. I indledningen til sin Sebald‐monografi Die
dialektische Imagination (2009) konstaterer Ben Hutchinson ligefrem, at det i sig
selv er blevet en kliche at nævne den tidlige angelsaksiske receptions
overfokusering på Holocaustelementet. I jagten på at bestemme et nyt mastertema
eller masterplot hos Sebald har sekundærlitteraturen imidlertid overset den
litterære teknik, hævder Hutchinson, og spørger retorisk: ”Wo bleibt das
benögtigte close reading von Sebalds Syntax und Satzbau?” (Hutchinson, 1). Denne
savnede nærlæsning er selvfølgelig, hvad Hutchinsons bog leverer, men med et
vågent øje for stilens afgørende betydning for skabelsen af værkets historiske og
sociale kontekst.
Direkte adspurgt har Sebald selv forholdt sig skeptisk til såvel betegnelsen
Holocaust som ideen om en særlig Holocaustlitteratur. Når han undtagelsesvist
bruger ordet, relativerer han det i samme øjeblik, gerne med vendinger som
’såkaldt’, ’så at sige’ eller ’som man siger’, som han også bruger om andre
standardbetegnelser for historiske begivenheder, der dækker over omfattende
vold og lidelse, og som netop afslører hans tvivl over for alment benyttede
105 Det hævder

blandt andre Mary Cosgrove i en artikel om Sebald: “In general, Sebald’s view of the
past is characterised by a determined and exclusive affective commitment to the victims of history”
(Cosgrove, 218).
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historiografiske termer. I et interview, som han gav i forbindelse med lanceringen
af den engelske oversættelse af Austerlitz, taler han om ”the Holocaust, as it is
called” (Cuomo, 105) og antyder samme sted, at hans reservationer skyldes
begrebets abstraherende effekter.106
På samme måde som Imre Kertész har han desuden kritiseret mange af de
kunstneriske forsøg, der er blevet gjort på at komme hinsides abstraktionen. De
historiske dramaer, der som eksempelvis Schindler’s List forsøger at genskabe
jødeudryddelsens virkelighed ved at gøre historien levende og følelsesmæssigt
engagerende, affærdiger han som kalkuleret kitsch. I et portræt af Sebald, bragt i
The Guardian den 22. september 2001, bemærker intervieweren Maya Jaggi
således:

Sebald loathes the term ’Holocaust literature’ (“it’s a dreadful idea that you can
have a sub‐genre and make a speciality out of it; it’s grotesque”). While he
commends Claude Lanzmann’s documentary Shoah (1985), he is doubtful about
recreations. “It can only become an obscenity, like Schindler’s List, where you
know the extras who get mown down will be drinking Coca‐Cola after the filming.
(Jaggi 2001a)

I en senere omskrivning af samme interview bliver Sebald spurgt direkte af Maya
Jaggi, hvilke overvejelser han har gjort sig om at skrive fiktionslitteratur om

106 Trods

sin store interesse i denne indtil da uhørte forbrydelse evnede den unge Sebald under de
tidligere omtalte Auschwitzprocesser i Frankfurt i 1963‐65, som han fulgte aktivt med i gennem
dagspressen, ikke rigtigt at forestille sig, hvad der var hændt i koncentrations‐ og
udryddelseslejrene under krigen. ”Nevertheless, despite my interest, unavoidable interest in these
questions, I couldn’t really imagine it at all; it was some form of abstraction; there were large
numbers and you didn’t know who these people really were” (Cuomo, 105). Et andet sted har han
dog forklaret, at det netop var under Auschwitz‐processerne i Frankfurt, at de reelle dimensioner af
hans forældregenerations krigsforbrydelser aftegnede sig for ham, idet de anklagede var den slags
mennesker, han selv var vokset op iblandt, mens vidnerne var fremmede: “It gave me an
understanding of the real dimensions for the first time: the defendants were the kinds of people I’d
known as neighbours – postmasters or railway workers – whereas the witnesses were people I’d
never come across – Jewish people from Brooklyn or Sydney. They were a myth of the past. You
found out they too had lived in Nuremberg and Stuttgart. So it gradually pieced itself together,
along with the horrific details”(Jaggi 2001a).
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Holocaust. Han pointerer først, at han som tysker og efterkommer af forældre, der
’marcherede med’ under Hitler, har været nødt til at være særligt omhyggelig med
ikke at reproducere de ’taktløse forsømmelser’, han i æstetisk og etisk forstand
lokaliserer i de sensationshungrende genskabelsesforsøg. Det har ledt ham frem til
følgende poetologiske opfattelse af problemkomplekset Holocaust i litteraturen:

It was […] clear you could not write directly about the horror of persecution in its
ultimate forms, because no one could bear to look at these things without losing
their sanity. So you would have to approach it from an angle, and by intimating to
the reader that these subjects are constant company; their presence shades every
inflection of every sentence one writes. If one can make that credible, then one can
begin to defend writing about these subjects at all. (Jaggi 2001b)

Det er netop denne lærde og varsomme indirekte tilgang til jødeudryddelserne,
som Axel Dunker forsøger at beskrive med sin analyse af Sebalds metonymiske
synliggørelse af Auschwitz, og som Bigsby i Remembering and Imagining the
Holocaust karakteriserer som cirklende spiralbevægelser, der bringer læseren
stadigt nærmere den ubegribelige genstand.107 Richard Sheppard hævder
imidlertid, at Sebald slet ikke var så nådesløs i sin dom over kitschede
repræsentationer af ekstreme voldsfænomener som Holocaust, som han altså har

107 ”Sebald

makes indirection a moral as well as an aesthetic choice. It is not that he does not wish
to confront the thing itself but that a slowly focussing awareness reflects the process which allows
the unthinkable to make its way into thought and then experience. There is a sense of a man
circling around a centre, spiralling in towards a meaning which becomes slowly clearer” (Bigsby,
37). Sebald har selv kommenteret på denne indirektionens æstetik, som man også kan kalde hans
elliptiske eller tangentielle greb i bestræbelsen på at nærme sig Anden Verdenskrig og i
særdeleshed jødeforfølgelserne. Han mener således, at den direkte konfrontation med
rædselsbillederne, der allerede eksisterer i den kulturelle erindring om Holocaust, ofte forhindrer
en reflekteret omgang med fortiden: “I’ve felt that it was necessary above all to write about the
history of persecution, of vilification of minorities, the attempt, well‐nigh achieved, to eradicate a
whole people. And I was, in pursuing these ideas, at the same time conscious that it’s practically
impossible to do this; to write about concentration camps in my view is practically impossible. […] I
think it is sufficient to remind people, because we’ve all seen the images, but these images militate
against our capacity for discursive thinking, for reflecting upon these things. And also paralyze, as it
were, our moral capacity. So the only way in which one can approach these things, in my view, is
obliquely, tangentially, by reference rather than by direct confrontation” (Silverblatt, 79f).
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givet indtryk af gennem sit samlede virke. Om den amerikansk producerede tv‐
miniserie Holocaust fra 1978 skal han eksempelvis have sagt til Sheppard: ”It’s a
sad reflection on human nature, but it may be that most people need a soap‐opera
medium like this to get the message” (Sheppard 2009, 95). Hvad budskabet er,
siger Sheppard dog ikke noget om. Det handler for ham snarere om at betvivle, at
Sebald skulle have haft en klippefast tro på litteraturen som en forløsende eller
ligefrem metafysisk kraft, der kan redde menneskeheden fra dets destruktive
potentiale, som det blev udfoldet med omhyggelighed i Anden Verdenskrigs lejre.
Litteraturen har hos Sebald derimod et særligt potentiale til at skabe
midlertidige fællesskaber eller møder mellem mennesker; et potentiale, den kan
forløse i heldige tilfælde, men som den så sandelig også kan kaste vrag på, uanset
om det drejer sig om såkaldt finlitteratur eller kitsch. Det interessante i denne
sammenhæng er, at det netop er litteraturens eller for den sags skyld filmens
skabende frem for dens reproducerende eller gengivende kvaliteter, som Sebald
sætter sin lid til. Blot fordi man gengiver krigens ’grusomhed’ med imponerende
præcision har det ikke nødvendigvis præventive effekter, mener han. I så fald ville
det 20. århundredes utallige antikrigsromaner og antikrigsfilm nok også have sat
en stopper for krigen som politisk instrument. Som Astrid Erll påpeger i en analyse
af Francis Ford Coppolas Apocalypse Now (1979), så kan det godt være, at filmens
kaotiske forløb underminerer rationalerne bag amerikanernes praktiske udførelse
af Vietnamkrigen, men den filmiske æstetik er mere tvetydig, bl.a. i kraft af den
detaljerede og overvældende fremstilling af volden, der primært bliver vist fra de
amerikanske soldaters perspektiv. Den perspektiviske identifikationsmulighed og
krigens stereotype markør i form af kampens ekstase er ifølge Erll præcis det, der
har muliggjort det amerikanske militærs anvendelse af filmen – og bizart nok også
dens underlægningsmusik: Wagners valkyrieridt – i propagandaøjemed. Den slags
er nemlig ”’Pornographie’ für Soldaten” (Erll, 144), mener hun:
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Die Zuschauer sitzen quasi mit im Hubschrauber, bewegen sich mit in die Kurve,
bombardieren mit den amerikanischen Kameraden den Dschungel und die Dörfer.
Diese Form der Perspektivisierung ist Genre‐Konvention und zugleich die Achilles‐
Sehne jeder filmischen Antikriegsdarstellung made in Hollywood, weil die
Perspektive der ‚amerikanischen Jungs’ auch Empathie mit den Tötenden
ermöglicht. (ibid. 146)

Spørgsmålet til Sebald er nu, hvordan en ’restituerende’ eller ’lindrende’ litteratur
ser ud, hvis ikke den skal blive eskapistisk og virkelighedsfornægtende, hvad der
som sagt heller ikke er målet i hans poetik. Hvordan finder man et litterært og
æstetisk alternativ til den spektakulære og kamporienterede tradition for
krigsskildringer, som på det nærmeste er en æstetisk udgave af den militære shock
and awe‐doktrin, hvor det gælder om at ryste venner og fjender, inklusive
publikum, med overvældende slagkraft? Med Walter Benjamin i ryggen har Sebald
i et interview påpeget, at det ikke er nødvendigt at overdrive, hvad der allerede er
rædselsfuldt. Gør man det, risikerer man, at det rædselsvækkende bliver
naturaliseret af den æstetiske konvention som den altdominerende og
selvforklarende erfaringsramme. Koncentrationslejrbevidstheden, som Sebald
kalder det her, kommer først til syne som sådan, når den bliver sat i relief,
eksempelvis af livets lykkefyldte sider:

Well, I think [Walter] Benjamin at one point says that there is no point in
exaggerating that which is already horrific. And from that, by extrapolation, one
could conclude that perhaps in order to get the full measure of the horrific, one
needs to remind the reader of beatific moments of life, because if you existed
solely with your imagination in le monde concentrationnaire, then you would
somehow not be able to sense it. And so it requires that contrast. The old‐
fashionedness of the diction or of the narrative tone is therefore nothing to do with
nostalgia for a better age that’s gone past but is simply something that, as it were,
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heightens the awareness of that which we have managed to engineer in this
century. (Silverblatt, 86)108

For at synliggøre eller ’indramme’ den selvforklarende ramme, som krigen og kz‐
lejren ofte udgør i litteraturen om disse historiske fænomener og i
massemediernes aktuelle krigsdækning,109 griber Sebald altså tilbage til en
dvælende 1800‐talsdiktion, en kunstlet ro, kunne man kalde hans stil, som i
receptionen ofte er blevet sammenlignet med Adalbert Stifters og andre
tysksprogede 1800‐talsforfatteres langsommelige og afdæmpede fortællestil, der
gennem tålmodige og detaljerede beskrivelser åbenbarer alverdens rædsler og
forstyrrelser (Dunker, 139; Hutchinson, 22). Sebalds kunstlede ro er altså et
alternativ til den kunstlede rystelse, som den kamporienterede krigslitteratur
benytter for at kunne gengive krigens kaotiske virkelighed.
Hans figurer rebellerer indimellem mod denne ro, som når Austerlitz’ moder
Agáta under krigen bliver pålagt flere og flere begrænsninger i sine borgerlige
rettigheder og endelig udbryder: ”Ich be grei fe es nicht! Ich be grei fe es nicht! Ich
wer de es nie mals be grei fen!” (252). Ved at opdele udbruddet i stavelser
markerer fortællerinstansen hos Sebald en tydelig fremmedhed over for sådan en
ophidselse. Måske skyldes rystelsen, at én af de fortællende instanser her er Věra,
108 Tidligere

i interviewet har Sebald koblet den koncentrationslejrbevidsthed, han taler om her,
med en mere generel form for krigs‐ eller krigstidsbevidsthed ved at referere til Virginia Woolfs
evne til at gøre skyttegravskampene ved Somme til et latent, men uudtalt indhold i hendes
litteratur. Intervieweren spørger om kz‐lejrene er “the invisible subject” i Sebalds værker, hvortil
han svarer: ”You know, there is in Virginia Woolf this […] wonderful example of her description of a
moth coming to its end on a windowpane somewhere in Sussex. This is a passage of some two
pages only, I think, and it’s written somewhere, chronologically speaking, between the battlefields
of the Somme and the concentration camps erected by my compatriots. There’s no reference made
to the battlefields of the Somme in this passage, but one knows, as a reader of Virginia Woolf, that
she was greatly perturbed by the First World War, by its aftermath, by the damage it did to people’s
souls, the souls of those who got away, and naturally of those who perished” (Silverblatt, 80f).
109 Forestillingen om at indramme rammen i en undersøgelse af krigsfremstillinger er jeg inspireret
til af Judith Butler, der i Frames of War (2009) anlægger en kritisk‐filosofisk vinkel på
nyhedsmediernes billeder fra aktuelle krigszoner, der sætter rammen for folks forståelse af de
fjerne krige. Men som hun skriver, er der altid en erfaringsrest, der transcenderer rammen, og som
man derfor kun kan indfange ved at indramme rammen: “to call the frame into question is to show
that the frame never quite contained the scene it was meant to limn, that something was already
outside, which made the very sense of the inside possible, recognizable” (Butler, 9).
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der som et vidne fra dengang mindes krigstiden og dermed på skrømt forsøger at
bringe os tilbage i dens virvar.
Det skinner også igennem i det væld af befalinger, som den tyske
besættelsesmagt udsteder, og hvis ordlyd Věra gengiver i sin fortælling. Således
hedder det om en af de talrige særlove for den jødiske befolkning i Prag, der bliver
gennemtrumfet som optakt til Agátas deportation, at ’den pågældende jøde’ må
regne med etatens strengeste forholdsregler, hvis vedkommende overtræder
lovens bestemmelser. ”Der betreffende Jude! Hat Agáta ausgerufen, und dann hat
sie gesagt: Wie diese Leute schreiben!” (257). En sådan dødbringende retorisk
udpegning af et ubestemt medlem af en gruppe, alene på grundlag af
gruppetilhørsforholdet, genfinder man i den kamporienterede krigsberetnings
ligefremme identificering af fjenden som fjende: ”Davor lag mein Engländer”, som
det med en besidderisk gestus hedder i In Stahlgewittern (237). Denne retoriske
manér er altså hos Sebald indlejret i den tyske besættelsesmagts dekreter og med
en tragisk afmægtighed overtaget af det kommende offer, Agáta, men medieret
gennem Věra, der har en ganske tvetydig status som Austerlitz’ primære kilde til
viden om forældrenes liv før og under krigen. I kraft af romanens rolige og
vævende fortællestil er det dog let at overse disse indslag af agiteret eller kunstlet
rystelse hos Sebald, men de er altså til stede som et ekko af de menneskers følelser,
der blev udsat direkte for krigens dræbende logik.
Mens der i Tyskland har været en vis kritik af Sebalds omstændelige og
usamtidige stil, der af etablerede litterater som Lothar Baier, Volker Wehdeking og
Iris Radisch er blevet betegnet henholdsvis som en gammeltysk forædling af
trivialiteter, som biedermeieromstændelige arkaismer og som decideret ”schwarze
Kitsch”,110 er det ifølge Scott Denham netop de nedtonede effekter og den udtalte

110 Lothar

Baiers og Volker Wehdekings kritik af Sebalds stil er rekapituleret i Dunker 2003, 136f. I
sin anmeldelse af Austerlitz i Die Zeit bemærker Iris Radisch, at romanens fortælletone ofte bliver
skabagtig og affekteret, at dens historiemetafysik er ren og skær overtro, og at Sebalds fortæller
overlæsser ethvert fortidslevn med betydning, så man ikke kan skelne mellem gammelt nips og
resterne af en koncentrationslejr, som tilfældet ifølge Radisch er i romanens beskrivelse af
Theresienstadt. Til de første to indvendinger kan man sige, at Austerlitz præsenterer sig som
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eftertænksomhed i omgangen med jødeudryddelserne, der hos det engelsk‐
amerikanske publikum har sikret Sebald en position som ’den gode tysker’,
nærmere bestemt ”den sympatischen postmodernen Nach‐Nachkriegs‐Deutschen
[…]: nach innen gewandt, vergeistigt, zweifelnd und bezweifelnd, traurig‐schuldig,
umhergetrieben, ironisch, reflektierend – also schlicht und einfach: melancholisch”
(Denham, 260).
Det er imidlertid også denne indirektionens æstetik, der har holdt Sebalds
værk i periferien af den uofficielle kanon for litteratur om verdenskrigene, som
krig og litteratur‐studierne over de seneste årtier har skabt. Løftet om og de
narrative bestræbelser på at bringe læseren direkte ind i kamptummelen synes
nemlig at høre til det litterære forestillingskompleks ’krig’, som også Mary Favret
har bemærket i sin behandling af Napoleonskrigenes indirekte og derfor som regel
oversete nærvær i den engelske romantiks prosa og lyrik. Favret citerer
eksempelvis en lang passage fra et essay af Virginia Woolf, færdiggjort kort tid før
The Battle of Britain, tyskernes luftangreb mod engelske storbyer og militæranlæg,
der blev indledt den 9. juli 1940.
I essayet undrer Woolf sig over fraværet af direkte referencer til
Napoleonskrigene hos forfattere som Jane Austen og Walter Scott og distancerer
dermed sig selv og sin moderne sensibilitet fra de selvoptagede romantikere, der
tilsyneladende var fuldkommen uberørte af de daværende krige på kontinentet.
Det leder hende frem til den skråsikre iagttagelse, at denne ”immunity from war
lasted all through the nineteenth century” (Woolf, cit. Favret, 46). Men som Favret
demonstrerer i sin bog er der masser af tegn – om end upåfaldende og
uspektakulære – på, at de fjerne krige på kontinentet spillede en væsentlig rolle
hos Austen, Scott og en lang række af deres samtidige forfatterkolleger, hvor den

skønlitteratur, ikke som saglig essayistik eller historiografi, og til den sidste indvending kan man
omvendt hævde, at det gamle nips, der forstyrrer Radisch’ forestilling om Holocaust, netop er levn
fra de mennesker, der blev fordrevet fra deres hjem af tyskerne; at rense billedet af
jødeudryddelsen for kitschede efterladenskaber, som dem Austerlitz skildrer i den første Terezín‐
scene, forekommer at være en slags fornægtelse af, at fordrivelserne ramte vidt og bredt blandt den
europæiske befolkning og ikke kun gik ud over smagfulde og ofringsværdige jødiske hjem.
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alarmerede bevidsthed om den samtidige krig så at sige invaderer det engelske
hverdagsliv.111 Refleksionerne over og iagttagelserne af denne ’krig på afstand’
blev bare ikke medieret på samme spektakulære og dramatisk udfoldede måde,
som Woolf og hendes samtidige var bekendt med gennem eksempelvis den
righoldige engelske Første Verdenskrigslitteratur; en formidlingskonvention, der
ifølge Favret kommer til at diktere Woolfs egen krigserfaring, da Anden
Verdenskrig bryder ud ovre på kontinentet.
Den ellers så ’skarpsindige’ læser, Woolf, laver derfor en kategorial
kortslutning mellem krig og medieret krig, skriver Favret videre, idet hun uden at
reflektere videre over det antager, at radioens beretninger fra slagmarken og fra
fjendens lejr, heriblandt Hitlers taler, som englænderne med gysen lytter til, udgør
en direkte, påtrængende og til tider ligefrem overvældende krigserfaring,
sammenlignet med de indirekte, forsinkede og forstyrrende meddelelser om fjerne
træfninger, der var for længst var forbi, som de romantiske forfattere var henvist
til, og som derfor gjorde dem immune over for krigens blodige realiteter. Favret
opsummerer problemet i Woolfs essay således:

The passage suggest that the war‐torn writer of the twentieth century has a more
immediate, less ”immune” experience of war than her counterparts from the
previous century; even the ”private person” cannot now escape the war. And though
this will be true for Woolf and her compatriots in a few months, once the blitzkrieg
begins, it is not yet true at this moment, as she writes. Look closely at how Woolf
herself loses sight of the distinction between war and war mediated. Her war is
brought to her by the wireless radio, by disembodied voices in the air. Except for the
gunfire in the channel, it is heard secondhand rather than seen. […] Napoleon’s voice
111 Eksempelvis

fremlægger Favret – i forlængelse af Nina Auerbachs Austen‐læsning, der er citeret
i den følgende passage fra Favrets War at a Distance – ventetidskomplekset i Austens Pride and
Prejudice (1813) som en respons på den engelske indsats mod Napoleons tropper på den iberiske
halvø i 1812. ”The majority of the men were themselves waiting, oddly, for war to take shape. The
home front discovered its own version of waiting in wartime and tilled them with affective potency.
[…] “Jane Austen tells us what an observant, genteel woman has to tell about the Napoloenic Wars:
she writes novels about waiting,” waiting especially for a man – even a post‐boy – to arrive” (Favret,
75).
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could not be heard in Britain in 1814, but it could be read aloud or silently; his
speeches were frequently transcribed into print form. The media for broadcasting
war had changed, bud did they truly offer greater immediacy? Their affective force
may be markedly different from earlier modes of communication, but was that force
necessarily stronger? […] Woolf and her contemporary audience ”sit at home in the
evening” – not unlike Jane Austen and her contemporaries – and try to imagine the
violence happening elsewhere. (Favret, 46f)

I Austerlitz sniger denne forestillingsproces sig som nævnt i afsnit II i dette kapitel
ind på hovedperson i skikkelse af krigens æstetiske genfærd. At det imidlertid er
en integreret del af den moderne dannelse, nærmest et alment vilkår i
moderniteten, at man bør forsøge at indleve sig i fjerne voldshandlinger og
lidelser, sådan som Favret her beskriver det, bliver også klart i Austerlitz, da krigen
slutter, og vores hovedperson kommer på kostskole. På det tidspunkt er der ikke
længere en aktuel krig at forholde sig til og reflektere over på afstand, men krigen
er fortsat et uomgængeligt historisk vidensparadigme, som det viser sig, da
Austerlitz og hans unge klassekammerater skal undervises i faget europæisk
historie, som er mere eller mindre sammenfaldende med Napoleonskrigene.112
Som jeg skal vise i næste kapitel opstår der imidlertid visse problemer i denne
historieundervisning. Mellem den moderne historiske diskurs, der fremhæver
112 Favret

beskriver i War at a Distance, hvordan krig i kølvandet på Den Franske Revolution og bl.a.
under indtryk af Hegels historiefilosofi blev konceptualiseret som en ”transcendent and impervious
Idea” (Favret, 40). Fra at blive betragtet som partikulære væbnede sammenstød mellem stridende
grupperinger blev krige til Krig eller Krigen, forstået som et vidensprincip og en historisk drivkraft,
der gennem romantiske forestillinger som vækst og opfyldelse – ”growth and fullfilment” (ibid. 41)
– tenderede mod den absolutte udfoldelse og udbredelse. ”Sacrificing historical facts (many wars in
this period were not fought ”to extremes”), the common story of War becomes the story of Total
War” (ibid.), konkluderer Favret. Dette narrativ ligger også bag Clausewitz’ beskrivelse af krigens
”self‐assertion” (ibid.) og dens iboende tendens mod det absolutte; en beskrivelse, der netop
baserer sig på erfaringer fra Napoleonskrigene. Favret baserer i øvrigt også sine iagttagelser på
Foucaults beskrivelse af den moderne historiske diskurs som en fortsættelse af krigen med andre
midler. ”War was both this discourse’s starting point and what it was talking about” (Foucault
2003, 165), som Foucault erklærede i en forelæsning på Collège de France den 18. februar 1976.
Krigens princip bliver en forståelsesmatrice for den moderne historiske bevidsthed, hævder
Foucault; en tankefigur, ”that permeates the entire social body and the entire history of the social
body; it is obviously not the sort of war in which individuals fight individuals, but one in which
groups fight groups” (ibid. 162).
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muligheden for krigens rationelle implementering og betydning for individuel og
national identitetsdannelse, og den historieundervisning, der baserer sig på
krigens rationaler, har det konkrete forløb af Anden Verdenskrig drevet en kile ind
i kraft af militærstrategiernes omslag i ”calculated and systematic annihilation of
civilians, both from the air and in the death camps” (Chickering, 15).
Den æstetiske figur for den moderne historiske diskurs er netop
kampbeskrivelsen eller bataljemaleriet, som Sebald derfor opholder sig ved i
Austerlitz; ikke for at skrive en anakronistisk historisk roman, men for at
undersøge betydningen af Anden Verdenskrig og den efterfølgende atomtrussel for
krigen som kulturelt forestillingskompleks. Som Austerlitz selv forklarer, da han
beretter om sin ungdoms opdagelse af efternavnets associationer til den
glorværdige franske fortid, så mindes han stadig ”der damals in mir aufsteigenden
Idee, auf eine geheimnissvolle Weise verbunden zu sein mit der ruhmreichen
Vergangenheit des französischen Volks” (110). Men i stedet for en gloriøs
besyngelse af krigerisk ry og hæder, kan romanens skildring af slaget ved
Austerlitz læses som en parabel over den kampæstetiske krigslitteraturs
vanskeligheder i kølvandet på Anden Verdenskrig.
Hvordan det nærmere bestemt er muligt, skal jeg forklare i det følgende
kapitel, hvor jeg også ser på, hvordan Sebalds særlige æstetisering af kampen og
det historiske slag på én gang indskriver hans romanfigurer i den krigeriske
tidsligheds abnormitet, som jeg har beskrevet i kapitel 2, og placerer dem i en
hverdagslig erfaringsramme – så at sige på usikker afstand af krigens hændelser.
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Kap. 4. Bataljemaleriets efterbilleder: Austerlitz
I. Civiliserede slag
Sebalds litterære blik er som nævnt mest optaget af, hvad der foregår bag de
kæmpende masser, men fokuserer med mellemrum på kampen og dens sproglige
og visuelle medieringsformer. Første afsnit i dette kapitel handler om slaget ved
Austerlitz, som det bliver præsenteret af den erindrende hovedperson i Austerlitz
og medieret af fortælleren. Slaget er som så meget andet i romanen en
overvældende visuel begivenhed i denne præsentation, der demonstrerer blikkets
og visualiseringens generelle betydning, som jeg vil fokusere på i afsnit II med en
analyse af forholdet mellem skabelse og destruktivitet i blikkene hos fortælleren
og Austerlitz. Særligt sidstnævntes perceptionsapparat hæfter sig ved visuelle
ligheder og sammentræf, der umiddelbart skaber sammenhæng i hans historie.
Ofte munder disse sammentræf imidlertid ud i forvirrende ’billedimplosioner’,
som jeg kalder det i afsnit III, der handler om figurationens begrænsning som tema
i Austerlitz. Romanens stil er kendetegnet ved en spænding mellem suspension og
opløsning af øjebliksbilleder. Dermed placerer billeddannelsen romanfigurerne i
en bestemt form for bevægelig tidslighed, der er anderledes end den ’krigeriske
tidslighed’, som jeg ser nærmere på i afsnit IV, der fungerer som en overgang til
læsningen af Vonneguts SlaughterhouseFive i kapitel 5.
Slagbeskrivelsen i Austerlitz er iscenesat gennem hovedpersonens erindring
om kostskoletiden på Stower Grange. Hertil kommer han efter krigen, da
plejemoderen Gwendolyn bliver alvorligt syg og ‐faderen Elias ikke kan tage sig af
den nu tolvårige plejesøn alene. Austerlitz’ fortælling om denne tid finder sted på
Great Eastern Hotel, der ligger lige ved Liverpool Street Station, som dermed både
bliver scene for romanens vendepunkt på det fortaltes og på fortællingens niveau.
Det er nemlig også her, Austerlitz endelig kommer på sporet af sin egentlige
herkomst, hvad jeg skal komme nærmere ind på i kapitel 6, ligesom det er her – i
baren på Great Eastern Hotel – at han i december 1996 møder fortælleren igen
efter mere end 20 års adskillelse. Mødet er et lykketræf, for det er ikke nok, at
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Austerlitz er kommet på sporet af sin hidtil ukendte og uerkendte historie. Han har
også brug for en tilhører, ”ähnlich wie ich es seinerzeit gewesen sei in Antwerpen”
(68), som fortælleren bemærker; altså en tilhører, der kan tage vare på Austerlitz’
historie.
Efter at have berettet om barndommen i Bala når Austerlitz hurtigt frem til
kostskoletiden. Opholdet her bliver et dannelsesforløb for den unge hovedperson,
men i dette tilfælde uden de sædvanlige kostskolepinsler. Livet hos plejefamilien i
den walisiske udørk havde været så trist og klaustrofobisk, at alt andet var at
foretrække. Da hans plejemor dør, og faderen også bliver syg, bliver Austerlitz et
par år senere overladt suverænt i skolens varetægt. Stedets rektor fortæller ham,
at hans rigtige navn ikke er Dafydd Elias, men Jacques Austerlitz. Derudover er den
eneste oplysning, ægteparret Elias har videregivet, at de har adopteret ham ”zu
Beginn des Krieges, als ich noch ein kleiner Knabe gewesen sei” (102). Forelagt sit
nye navn bliver han først noget usikker, fordi han intet kan forbinde med ordet
Austerlitz. Det forekommer ham abstrakt og ligner et hemmeligt løsen, ”einer
geheimen Losung” (104), som han kalder det med et ordvalg, der samtidig skaber
associationer til et militært feltråb. På Austerlitz’ spørgsmål om, hvad dette
gådefulde ord egentlig betyder, svarer rektoren: ”I think you will find it is a small
place in Moravia, site of a famous battle, you know” (104).113
Dermed står Austerlitz nu som ung teenager for sig selv som en Kaspar
Hauser‐figur, alene udstyret med tre skrøbelige identitetsfragmenter: begyndelsen
af Anden Verdenskrig, et hemmeligt feltråb og stedet for et berømt slag. Det er en
113 Den

lille by Austerlitz hedder nu om stunder Slavkov u Brna. Byen ligger i det sydøstlige Tjekkiet
i nærheden af Brno i Böhmens naboregion, Mähren. Slavkov u Brna er på den måde en slags
nabolokalitet til den gamle fæstningsby Terezín, der i sin egenskab af ghetto under Anden
Verdenskrig spiller en stor rolle i Austerlitz. Med Austerlitz’ og Terezíns fælles kvaliteter som de
mest symboltyngede krigsskuepladser i henholdsvis første og anden halvdel af romanen har Sebald
placeret krigens geografiske tyngdepunkt mod øst i forhold til romanens øvrige lokaliteter, hvor
fortællingshandlingerne i form af fortællerens gentagne møder med Austerlitz finder sted: i
Antwerpen, London og Paris. Derved er såvel retningen for Hitlers og Napoleons magtdrømme,
deres hybris, som grænsen for deres erobringstogter, deres nemesis, angivet af Sebald, der
positionerer sig som en traditionel vesteuropæisk forfatter, for hvem østen er farvet af den
forgangne og fortabte tid. Som hans fortællerfigur erklærer i Die Ringe des Saturn: ”Der Osten ist
gleichbedeutend mit Aussichtslosigkeit” (RS 191).
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uudgrundelig konstellation, der på mange måder bliver et erfaringsmæssigt
fængsel for ham: en uklar og farefuld fortætning af historien, som bliver
understreget af den historiebevidsthed, han efterfølgende bliver udstyret med, og
som ikke peger frem gennem historien, men tilbage, sådan at Anden Verdenskrigs
begyndelse – begyndelsen på Austerlitz’ eksistens – samtidig bliver en skærm, der
hindrer de efterfølgende krigshandlinger på det europæiske kontinent i at trænge
igennem til ham.
Afsløringen af navnet bliver i fortællingen fulgt af Sebalds litterære
versionering af slaget ved Austerlitz. Kampbeskrivelsen bliver fremstillet
periskopisk gennem Austerlitz’ vigtigste læremester, historielæreren André Hilary,
der i 1949 netop er trådt ud af hæren og nu skal indføre Austerlitz og
klassekammeraterne i europæisk historie, ”die allgemein als ein komplizierter und
nicht ungefährlicher Gegenstand galt, weshalb man sich auch in der Regel auf die
mit einer Englischen Großtat abschließende Zeit von 1789 bis 1814 beschränkte”
(105), som Austerlitz fortæller. Europæisk historie er altså identisk med
Napoleonskrigene, en både glorværdig og rædselsfuld epoke ifølge Hilary, men
ikke desto mindre med engelsk sejr til sidst og således fuldt i tråd med
historismens triumferende fortidsforståelse.114
Det er imidlertid en nationalt orienteret pædagogik, som Hilary vælger at
bryde med, dels på grund af sit syn på historien og muligheden for at formidle
114 Gennem

den historistiske anskuelsesmodus forsøger man – i Walter Benjamins udlægning fra
”Über den Begriff der Geschichte” (1940) – at leve sig ind i tidligere epoker ved at rekonstruere
dem ud fra en positivistisk anlagt formodning om, ’hvordan det virkelig var’, uagtet mellemliggende
begivenheders og erkendelsers forvrængende effekter. Problemet er desuden, mener Benjamin, at
den historiske fortidsforståelse gør historiografien til del af et stort triumftog, der hen over de til
alle tider besejrede bringer fortidens kulturskatte og kulturarv ind i nutiden: ”Die Beute wird, wie
das immer so üblich war, im Triumphzug mitgeführt. Man bezeichnet sie als die Kulturgüter. Sie
werden im historischen Materialisten mit einem distanzierten Betrachter zu rechnen haben. Denn
was er an Kulturgütern überblickt, das ist ihm samt und sonders von einer Abkunft, die er nicht
ohne Grauen bedenken kann. Es dankt sein Dasein nicht nur der Mühe der großen Genien, die es
geschaffen haben, sondern auch der namenlosen Fron ihrer Zeitgenossen. Es ist niemals ein
Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. Und wie es selbst nicht frei ist
von Barbarei, so ist es auch der Prozess der Überlieferung nicht, in der es von dem einen an den
andern gefallen ist“ (Benjamin 1974b, 696). Denne fremstilling af historismen billedliggør i øvrigt
Foucaults førnævnte opfattelse af den moderne historiske diskurs som en forlængelse af krigen
med andre midler.
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historisk stof, dels på grund af sin uhæmmede begejstring for Napoleonfiguren,
”der von ihm so genannter korsische Komet” (105).115 Hilary er født ind i en
familie

præget

af

en

”mehrere

Generationen

zurückgehenden

Napoleonsbegeisterung” (105) og er selv opkaldt efter hertugen af Rivoli, marskal
André Masséna. Han kan angiveligt uden mindste forberedelse foredrage levende
om hver eneste lille detalje i Napoleons livsforløb, ”als sei er selber dabeigewesen”
(106). Hans glansnummer viser sig at være beskrivelsen af slaget ved Austerlitz
den 2. december 1805, hvis topografiske og tidslige omstændigheder samt selve
det vældige slags forløb han maler sanseligt frem i alle detaljer for sine elever, der
angiveligt ser begivenhederne for sig som en række livagtige optrin eller som
spektakulære dele af ét stort panoramisk bataljemaleri:

Hilary malte uns ein Bild aus von der Anordnung der Regimenter in ihren weißen
und roten, grünen und blauen Uniformen, die sich im Verlauf der Schlacht zu immer
neuen Mustern vermischten, wie die Glaskristalle in einem Kaleidoskop. Wiederholt
hörten wir die Namen Kolowrat und Bagration, Kutusow, Bernadotte, Miloradovich,
Soult, Murat, Vandamme und Kellermann, sahen die Schwarzen Rauchschwaden
über den Geschützen hängen, die Kanonkugeln hinwegsausen über die Köpfe der
Kämpfenden, das Aufblinken der Bajonette, als die ersten Sonnenstrahlen den Nebel
durchdrangen; vernahmen wahrhaftig, wie wir glaubten, das Aufeinanderkrachen
der Schweren Reiterei und spürten als eine Schwäche im eigenen Leib das
Insichzusammensinken ganzer Reihen unter den an ihnen auflaufenden Wogen der
Gegner. (108)

115 Richard

Sheppard mener, at Napoleons ånd hviler over hele Sebalds litterære og kritiske
produktion som en symbolsk orden: ”it seems to me that Napoleon came, in Max’s [Sebalds] mind,
to personify the Symbolic Order that governed modernizing Europe and that Max spent his entire
life as a writer of academic and fictional work in conflict with its allegedly repressive, totalitarian
and exploitative nature” (Sheppard 2005, 422). Se også Long 2006 for en udlægning af Sebalds
personer, særligt Paul Bereyter, som en slags modstandsfigurer, der søger hinsides modernitetens
symbolske orden, men som i Bereyters tilfælde bukker under i forsøget, da der ikke eksisterer et
’udenfor’.
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Her er det især vigtigt at bemærke Austerlitz’ emfase på de sanserelaterede verber.
Eleverne ’hører’, ’ser’, ’fornemmer’ og ’mærker’, endda på ’egne legemer’, hvad der
sker på slagmarken ved Austerlitz, ligesom indlevelsens og medlevelsens mulighed
fremstår ’wahrhaftig’. Når hele geledder af soldater segner under de ’bølger af
modstandere’, der bryder ind over dem, som Hilary kalder det med den klassiske
naturmetaforik, overfører Hilarys fortælling denne fornemmelse til elevernes egne
kroppe. Her udfoldes Austerlitz’ følsomhed over for billeder af krig, der som nævnt
i forrige kapitel er blevet grundlagt i barndommens spøgelseshistorier og
bibelfortællinger.116
Samtidig med at han skærper Austerlitz’ interesse for krig og store
slagprospekter, forstærker Hilary i sin historieundervisning vores helts
genkommende følelse af uvirkelighed i mødet med mundtlige, litterære og visuelle
medieringer af fortidens smerte og lidelse. Det signalerer Sebald ved hjælp af
krigsfortællingens sædvanlige ironi, som dog ikke er lokaliseret på det fortaltes
niveau, i en modsætning mellem krigsforventningen og krigserfaringen, sådan som
Paul

Fussell

skildrer

det

i

sin

gennemgang

af

litterære

Første

Verdenskrigserindringer, men på fortællingens plan. Det viser sig, at end ikke den
vidende og detaljefokuserede Hilary mener at kunne beskrive og forstå et slag som
dét ved Austerlitz til fulde – som det egentlig og virkelig tog sig ud. En dækkende
slagbeskrivelse ligger ganske enkelt hinsides menneskets sproglige, kognitive og
empatiske formåen, hævder Hilary og igennem ham Sebald med en udvidet variant
af den retoriske adynatonfigur. Ikke alene vil vi aldrig kunne forstå og fornemme,
hvordan det virkelig var at deltage i kampen. Som det fremgår af følgende
opsummering af Hilarys poetik for kampskildringen, gælder det fortidige
hændelser i det hele taget. Fortiden, historiens begivenheder, ligger uden for
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gange senere i romanen bliver samme sensibilitet pointeret i form af overvældende
metaforiske indbrud i de metonymiske billedkæder, fortællingen ellers består af. Det sker
eksempelvis, da Austerlitz på sin rejse gennem romanens mørke hjerte, Tyskland, i sporene på den
tabte tid, ankommer til Nürnberg og overvældes af byens strømmende, men ganske fredelige
menneskemasser, der pludselig tager sig ud som uhyggelige genfærd af de kampberedte tyskere,
hans far 60 år tidligere betragtede samme sted (244ff; 321ff).
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nutidens rækkevidde. De befinder sig i et profant hinsides, hvorfra de i form af
billeder eller sætstykker i jagende glimt hjemsøger de levende og destabiliserer
grænsen mellem liv og død:

Hilary habe Stunden über den 2. Dezember 1805 reden können, sei aber
demungeachtet der Auffassung gewesen, dass er in seinen Darstellungen alles viel
zu sehr verkürze, denn sollte man wirklich, so habe er mehrfach gesagt, in
irgendeiner gar nicht denkbaren systematischen Form, berichten, was an so einem
Tag geschehen war, wer genau wo und wie zugrunde ging oder mit dem Leben
davonkam, oder auch nur wie es auf dem Schlachtfeld aussah bei Einbruch der
Nacht, wie die verwundeten und die Sterbenden schrien und stöhnten, so brauchte
es dazu eine endlose Zeit. Zuletzt bleibe einem nie etwas anderes übrig, als das,
wovon man nichts wisse, zusammenzufassen in dem lachhaften Satz »Die Schlacht
wogte hin und her« oder einer ähnlich hilf‐ und nutzlosen Äußerung. Wir alle, auch
diejenigen, die meinen, selbst auf das Geringfügigste geachtet zu haben, behelfen
uns nur mit Versatzstücken, die von anderen schon oft genug auf der Bühne
herumgeschoben worden sind. Wir versuchen, die Wirklichkeit wiederzugeben,
aber je angestrengter wir es versuchen, desto mehr drängt sich uns das auf, was
auf dem historischen Theater von jeher zu sehen war: der gefallene Trommler, der
Infanterist, der gerade einen anderen niedersticht, das brechende Auge eines
Pferdes, der unverwundbare Kaiser, umgeben von seinen Generalen, mitten in
dem erstarrten Kampfgewühl. Unsere Beschäftigung mit der Geschichte, so habe
Hilarys These gelautet, sei eine Beschäftigung mit immer schon vorgefertigten, in
das Innere unseren Köpfe gravierten Bildern, auf die wir andauern starrten,
während die Wahrheit irgendwoanders, in einem von keinem Menschen noch
entdeckten Abseits liegt. Auch mir, setzte Austerlitz hinzu, ist von der
Dreikaiserschlacht, trotz der zahlreichen Beschreibungen, die ich von ihr gelesen
habe, nur das Bild vom Untergang der Alliierten in Erinnerung geblieben. Jeder
Versuch, den Ablauf des sogenannten Kampfgeschehens zu begreifen, geht
unweigerlich über in diese eine Szene, in welcher die Scharen der russischen und
österreichischen Soldaten zu Fuß und zu Pferde auf den gefrorenen Satschener
Weiher fliehen. Ich sehe die Kanonkugeln eine Ewigkeit lang stillstehen in der Luft,
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sehe andere einschlagen in das Eis, sehe die Unglücklichen mit hochgerissenen
Armen von den kippenden Schollen gleiten, und sehe sie, seltsamerweise, nicht mit
meinen eigenen Augen, sondern mit denen des kurzsichtigen Marschalls Davout,
der mit seinen Regimentern in einem Gewaltmarsch von Wien heraufgekommen
ist und der mit seiner hinten am Kopf mit zwei Bendeln festgebundenen Brille
mitten in dieser Schlacht ausschaut wie einer der ersten Automobilisten oder
Aviateure. (108ff)

Med denne underlige erindringsstump og med Hilarys tese om den sande
historiefornemmelses utilgængelighed opstår et litterært bataljemaleri, der
problematiserer sig selv. Trods al Hilarys insisteren på at ville visualisere og
levendegøre historien fremstår passagen som et slagscenarium på trods. Hilarys og
Austerlitz’ pointe er umiddelbart, at selv den mest detaljerede fremstilling af et
slag som dette er en forkortelse eller forvrængning af virkelighedens fylde, skabt
ved hjælp af aflagte sætstykker fra det historiske teater, som Sebald via Hilary og
Austerlitz og med en reference til Benjamins allegori for historisk fremstilling i
Ursprung des deutschen Trauerspiels (1928) kalder de kulturelt kodede billeder, vi
er henvist til at formidle fortidens hændelser ved hjælp af, men som har det med at
fryse fast i gentagelige stereotyper. Hilary konstaterer skuffet, at vi stirrer os
blinde på disse sætstykker i stedet for at iagttage virkelighedens sande
tilsynekomster eller finde frem til sandheden, der ligger et ganske andet og endnu
uopdaget sted, som det hedder.
Det skal ikke opfattes som en simpel repræsentationsskepsis eller kritik af
sproglige platituder. Den æstetiske og poetologiske opfattelse, der ligger til grund
for det kæntrede bataljemaleri er mere kompleks end som så. Pointen er, at jo
mere man beskæftiger sig med et særligt aspekt af historien, jo flere detaljer, man
har kendskab til, og jo mere man forsøger at gengive den forgangne virkelighed ud
fra dette kendskab, desto kraftigere trænger de konventionelle billeder fra det
kulturelle forestillingskompleks ’krig’ sig på. Dermed markerer Sebalds fortæller
bag om ryggen på den skeptiske Hilary, at disse billeder ganske enkelt er de
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virkeligheder og begivenheder, vi taler om. Kun i medieringen findes fortiden og
dets slag. For en nutidig betragtning eksisterer slaget kun som et æstetisk genfærd,
der hjemsøger de levende.
Det er umiddelbart desillusionerende for en passioneret historielærer som
Hilary, der med samme ildhu som onkel Toby hos Laurence Sterne bestræber sig
på at genskabe det berømte slag i alle dets dimensioner. Hilary er den skuffede
historist, der ville ønske, at han kunne drage sine elever med ind i kamptummelen
og derved genskabe en fornemmelse for den svundne tids glorværdige bedrifter.
Men i sin stræben efter at vide alt og i sit forsøg på at rekonstruere fortiden i en
tom nutid er han stødt på samme forhindring, som Benjamin lokaliserer i sine
teser om historiebegrebet. For Benjamin bryder fortidens former glimtvis ind i
nutiden på samme måde som et fotografi, der fastholder et udsnit af den forgangne
tid i et genkendeligt billede. Samtidig medfører den forstenede rastløshed, den
”petrified restlessness” (Santner 2006, 152), der ifølge Eric Santner præger
Austerlitz, at fortidens billeder så at sige opløser sig af sig selv, i samme øjeblik som
de dannes, og dermed leder den historiske opmærksomhed tilbage mod nutiden og
nutidsbetragteren. Slaget ved Austerlitz fikseres og æstetiseres på den måde i et
kontinuerligt næsten‐nu, der aldrig er fuldkomment nærværende, samtidig med at
det for længst er forbi.
I en passage i Logique du sens (1969) har Gilles Deleuze beskrevet ’slaget’ på
tilsvarende facon, idet han illustrerer betydningsdannelsens neutralitet med
henvisning til slagskildringen i 1800‐tallets litteratur. Deleuze betragter ikke
slaget som én begivenhed blandt mange andre, men som selve begivenheden,
skriver han, fordi det i litteraturen, bl.a. hos Stendhal, Hugo og Tolstoj, potentielt
set bliver ved med at finde sted, men aktualiseres fra forskellige synsvinkler og på
forskellige måder, samtidig med at det forbliver neutralt i forhold til dets
deltagere, for – som Deleuze pointerer – så er krigens gud den mest upåvirkelige
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Slagets

’impassable’

eller

’uigennemtrængelige’ karakter ser Deleuze i særlig grad eksemplificeret i Stephen
Cranes tidligere nævnte The Red Badge of Courage. Den er ganske rigtigt
bemærkelsesværdigt neutral i sin fremstilling af en række slag under Den
Amerikanske Borgerkrig, erfaret af vores ikke altid lige tapre helt Henry Fleming,
”a youthful private” (Crane, 10), som fortælleren kalder ham i indledningskapitlet.
”This part of the world led a strange, battleful existence” (ibid. 109), hedder det
senere, da Fleming er vendt tilbage til sit kompagni efter at være flygtet under
kamp. Trods sin angst er han fast besluttet på at kæmpe videre, men ikke for særlig
meget andet end sig selv og sin anseelse blandt kammeraterne samt for
muligheden for at vende hjem og fortælle om sine store bedrifter. Slaget selv
’overflyver’ derfor ’sin egen mark’, som Deleuze skriver, løsrevet og fjernt fra
hovedpersonens indre.
Her er ikke som i de ekstatiske kamppassager hos Jünger noget forsøg på at
omsætte kampen til en indre oplevelse, men til gengæld en lang række bataljer, der
som uvirkelige optrin dukker frem af tågen eller viser sig sporadisk gennem et
røgslør, mens Fleming skiftevis er pinligt berørt over sin kujonagtige flugt under
den første kamp og samtidig gennem en ’viljebestemt intuition’ i stand til at
kæmpe videre. ”The youth ran like a madman to reach the woods before a bullet
could discover him. He ducked his head low, like a football player. In his haste his
eyes almost closed, and the scene was a wild blur. Pulsating saliva stood at the
corners of his mouth” (ibid. 129). Dette er den ’ligegyldighedens vilje’, som Deleuze
betegner som slagets karakteristika, og som understreges af, at Fleming ligner en
117 “Mais

c’est surtout parce que la bataille survole son propre champ, neutre par rapport à toutes
ses effectuations temporelles, neutre et impassible par rapport aux vainqueurs et aux vaincus, par
rapport aux lâches et aux braves, d’autant plus terrible pour cela, jamais présente, toujours encore
à venir et déjà passée, ne pouvant alors être saisie que par la volonté qu’elle inspire elle‐même à
l’anonyme, volonté qu’il faut bien appeler « d’indifférence » dans un soldat mortel blessé qui n’est
plus ni brave ni lâche et ne peut plus être vainqueur ni vaincu, tellement au‐delà, se tenant là où se
tient l’Evénement, participant ainsi de sa terrible impassibilité. […] Encore faut‐il une longue
conquête au soldat pour arriver à cet au‐delà du courage et de la lachête, à cette saisie pure de
l’événement par une « intuition volitive », c’est‐à‐dire par la volonté que lui fait l’événement. […] Il y
a bien un dieu de la guerre, mais de tous les dieux c’est le plus impassible, le moins perméable aux
prières” (Deleuze, 122f).
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fodboldspiller. At han deltager i en kamp på liv og død, er fortællerstemmen
temmelig indifferent overfor. Fodboldmetaforen er på dette sted den mest
anskueliggørende.
Alligevel postulerer Cranes fortæller, da hovedpersonens kompagni ved
romanens slutning bliver beordret ud af kampzonen, at Fleming har været gennem
en række slag af en anden verden: ”His mind was undergoing a subtle change. It
took moments for it to cast off its battleful ways and resume its accustomed course
of thought. […] He had dwelt in a land of strange, squalling upheavals and had
come forth. He had been where there was red of blood and black of passion, and he
was escaped” (ibid. 155). Det kan med andre ord godt være, at kampene beskrives
som uvirkelige hændelser, men krigens ’slagfulde manerer’ fremstår dog
væsensforskellige fra den fred, den unge soldat nu forestiller sig.
Sebalds

slagbeskrivelse

er

præget

af

en

anderledes

radikal

uigennemtrængelighed. Hvor Crane trods sin karakters perceptionsproblemer
udmaler og fastholder det krigslandskab, der afsløres, da tågen letter på romanens
første side, forhindrer både perceptions‐ og deskriptionsproblemer Sebalds
fortællerfigurer i at fastholde det svævende slag i fortællingens og beskrivelsens
form. Slaget forsvinder i samme øjeblik, som det opstår for øjnene af eleverne,
nemlig med Hilarys erkendelse af, at vi har behov for uendelig lang tid, hvis vi
virkelig skal kunne fortælle, hvad der er sket sådan en dag på slagmarken ved
Austerlitz. Tilbage står hovedpersonens fastfrosne erindring om slaget, som han
beskriver i slutningen af den lange citerede passage. Når Austerlitz indsætter den
tililende marskal Davout som fokaliseringspunkt i sin sceniske erindring ved at
udstyre ham med et sæt briller, der får ham til at ligne en af ’de første
automobilister eller aviatikere’, som det hedder, så gør han sin viden om historiens
senere forløb til en del af erindringsbilledets motiv og perspektiv – i modsætning
til historismens praksis ifølge Benjamin – om end det er uklart, hvad betydningen
af den historiske viden er.
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Mens Cranes sammenligning med den amerikanske fodboldspiller viser
soldaten som indifferent kombattant og dermed kaster et forklarelsens lys over
slagscenariet, forekommer Sebalds sammenligning af Davout‐figuren med
’automobilisten’ og ’aviatikeren’ forvrængende og bortleder opmærksomheden fra
det ellers tydelige slagscenarium. Men det er netop pointen. Som budbringere fra
en fjern fremtid, der ikke rigtig passer ind i bataljemaleriet, gør Sebalds billedled
scenariet anakronistisk i samme øjeblik, som det står færdigmalet. Samtidig er
billedleddene – automobilisten og aviatikeren – selv fortidige størrelser og dermed
forsvundne figurer, i hvert fald set fra fortælletidspunktet, mens de fra slagets
historiske tid i 1805 peger frem mod den øgede hastighed, som også kom til at
præge krigen og dens billeder i det 20. århundrede. Marskal Davout er netop
ankommet i ’Gewaltmarsch’ fra Wien. På den måde giver billeddannelsens
fartkonnotationer en vis mening, men den er på ingen måder forklarende i forhold
til det historiske slag ved Austerlitz og fører os i stedet ud af kamptummelen og ind
i Jacques Austerlitz’ kropsliggjorte og sælsomme erindring om slaget.
Cranes soldat ligner derimod en fodboldspiller, når han kæmper, fordi han
kæmper med en fodboldspillers indifferente vilje. Billedet er gennemført
metaforisk og sikrer, at slaget hos Crane fremstår som et selvberoende fænomen
eller en stabil enhed, der sanktionerer en opfattelse af krigens tid og rum som
undtagelsens tid og rum. Soldaten og fodboldspilleren har forskellige egenskaber,
der hører til i forskellige virkeligheder, men deres bevægelsesudtryk er identiske i
skikkelse af de kæmpende kroppe. Sebalds billede af bilisten og piloten tilføjer
ligeledes et fremmed tidslag til den historiske slagskildring, men i stedet for at
kaste et forklarelsens lys over slagets anatomi, bliver det et dementi af
slagscenariets

isolerede

stabilitet

og

altså

en

radikalisering

af

dets

uigennemtrængelighed. Slaget får tilskrevet en faretruende al‐tidighed, der rækker
ud over beskrivelsen af det, idet det ikke som hos Crane eller Jünger bliver afsluttet
og indrammet af en hjemrejse, men forskydes gennem nye billeddannelser og
bliver en del af ’historiens smertespor’. Det er ikke blot impassabelt, som i
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Deleuzes udlægning af slagskildringerne i Cranes roman, men også umuligt at
lokalisere.
Slagets svævende utilgængelighed bliver desuden understreget af, at
Austerlitz

ser

det

bemærkelsesværdige

med
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Davouts
der
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dels
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blik

og
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på

synsaktiviteten selv og således kobler sig til romanens generelle interesse for
synsproblemer, som jeg beskriver i næste afsnit, dels retter læserens
opmærksomhed mod en senere tids bil‐ og flyteknologi, mens de kanonkugler fra
1805, som Austerlitz ser gennem Davouts figur, bliver hængende i luften ’i en
evighed’, eller igen og igen slår ned i isen, ligesom de ulykkelige soldater bliver ved
med at glide af isflagerne. Det hele gentager sig, og dog er det alt sammen overstået
for længst. Slaget realiseres i romanen kun i forbifarten, som en del af Austerlitz’
æstetiske dannelse, men figurerer hverken som fuldbyrdelsen af hans eksistens,
som det er tilfældet for Jüngers generation af hærdede krigere, eller som en livets
destruktion, som man kender det fra den fortabte generations krigsportrætter.
Ikke desto mindre har kampscenariet fysiske konsekvenser for Austerlitz.
Hilarys fortælling om de historiske lidelser bliver overført og fornemmes ’som en
svaghed’ i tilskuerens eller tilhørerens ’eget legeme’, som det hedder om elevernes
oplevelse i historietimerne. Det skyldes, at Hilary skildrer den ’stivnede
kamptummel’ og dens uigennemtrængelighed, men samtidig aftegner dens
potentielle trusler mod kroppen ved at føre kampscenariet ind i nutiden gennem
de metonymiske forskydninger, der bliver signaleret med marskal Davout
billedlige ilmarch frem i tiden. I stedet for at lede elevernes fantasi tilbage i tiden
og ind i kamptummelen, opløser Hilary slaget i enkeltdele, som i kraft af Austerlitz’
erindring føres op til nutiden, sådan at fornemmelsen af kampens dødbringende
farer er allestedsnærværende, men uden at kunne lokaliseres i et selvberoende
bataljemaleri. Det er denne manglende løsning på indlevelsens problem, der gør
fortællingen om slaget ved Austerlitz så skræmmende og påtrængende for vores
hovedperson: Han fornemmer til stadighed slaget i hvert eneste lille spor efter den
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forgangne tid, men erkender først sent i livet – som jeg skal vise i kapitel 6 – at det
har noget at gøre med hans egen identitet.
I det kæntrede slagscenarium er der dermed en tidslighed på spil, som er
anderledes end i den kamporienterede krigslitteratur, hvor kamptummelen
genskabes som en ekstatisk tid, og hvorfra man som Henry Fleming eller Ernst
Jünger til sidst kan undslippe med livet i behold; eller som Paul Bäumer i Im
Westen nichts Neues dø med et tilfreds drag om munden. Den kamporienterede
krigslitteratur opererer med krigen som undtagelse, i positiv eller negativ
forstand, men dog i en særlig forstand, hvorimod den kropsorienterede
krigslitteratur omplacerer krigens tid og rum fra den imaginære kampplads i form
af det svævende slag til den bevægelige menneskelige krop, der i modsætning til
kampen er en del af det landskab, den befinder sig i. Kroppen forbinder med andre
ord slaget med den mark, det sædvanligvis flyver hen over.
Det er desuden ikke kun utidige billeder af ikke‐krigeriske kroppe og figurer
såsom bilisten og piloten, der overlejrer og forskyder krigsbeskrivelserne hos
Sebald. Det er også krigeriske kroppe og figurer, der overlejrer ellers fredelige
tider og steder, som det sker under Austerlitz’ besøg i Nürnberg eller i den scene,
hvor han som en omvendt Henry Fleming‐figur spiller rugby, men ligner en kriger.
Rugbykampene bliver med krigens vokabular betegnet som ”Schlachten”,
hvorunder Austerlitz ”mit gesenktem Kopf die Reihen der Gegner durchquerte […],
vielleicht wegen einem dumpf in mir rumorenden, mir aber damals noch gar nicht
bewussten Schmerz” (92).
Hvor den metaforiske overførsel fra kæmpende fodboldspiller til kæmpende
soldat bliver gennemført og giver fuldkommen mening hos Crane, bliver den
omvendte betydningstransport hos Sebald, fra kæmpende kriger til rugbyspiller,
forstyrret af de øvrige æstetiske krigsgenfærd og af Austerlitz’ reelle tilknytning til
krigens historie i en sådan grad, at han ikke bare er en ung mand, der spiller rugby
med samme intensitet som en kæmpende soldat, men samtidig er en
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soldaterlignende figur, der har været afskåret fra at handle, da det virkelig gjaldt –
da han som lille blev skilt fra forældrene.
Gennem størsteparten af romanens fortalte tid låser krigens billedlige
konstellationer ham således fast i en krigerisk tidslighed og rumlighed, som han
først for alvor slipper ud af ved mødet med fortælleren på Great Eastern Hotel,
hvor overdragelsen af hans historie kan tage sin begyndelse. I fortællingens tid
bliver Austerlitz således én lang civiliseringsproces, herunder altså en civilisering
af slaget, samtidig med at romanen indprenter bataljemaleriets efterbilleder i
fredens tid og rum; ikke som tegn på en lykkeligt overstået konflikt, men som
sætstykker fra historiens teater, der ikke længere kan finde hvile, fordi
slagskildringens ydre referent er forsvundet som følge af den militærteknologiske
udvikling – uden at våbnenes trussel mod det menneskelige legeme af den årsag er
annulleret.
Trods den frigørende effekt er Austerlitz’ møde med fortælleren imidlertid
ikke uden problemer. Som Sebalds litterære alter ego er fortælleren efterkommer
af det tyske bøddelfolk, der knuste Austerlitz’ familie og i symbolsk forstand låste
ham inde i krigens tid og rum og smed nøglen væk. Nu ser han det som sin opgave i
fællesskab med Austerlitz at finde nøglen igen og forsigtigt låse døren op. Hvordan
han gør det, og hvilke konkrete problemer, der viser sig i mødet mellem bøddel‐ og
offerfolkets efterkommere, handler det følgende afsnit om.

II. Som ild og sten
Sebalds skildring af slaget ved Austerlitz er orkestreret som lutter forsøg på at
standse tiden eller fiksere den i betydningsfulde optrin. Som sådan er scenen
eksemplarisk for den ”poetics of suspension”, der ifølge Amir Eshel kendetegner
Austerlitz, og som han bestemmer som “a poetics that suspends notions of
chronology, succession, comprehension, and closure – a poetics that rather than
depicting and commenting on the historical event in time, constitutes an event,
becomes the writing of a different, a literary time” (Eshel 2003, 74). Det er altså
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ikke slaget, der fremstår som den centrale begivenhed, sådan som det er i de 1800‐
talsromaner, Deleuze tager til indtægt for sin beskrivelse, men Austerlitz som
litterært værk, der konstituerer en begivenhed, herunder den begivenhed, det er,
når hovedpersonen i anden del redegør for Hilarys kæntrede bataljemaleri.
Suspensionspoetikken skyldes også den billedlighed, Sebalds figurer skaber i
deres fortællinger. Eksempelvis slagbeskrivelsen har klare tableauæstetiske træk,
og fortælleren gør bestandigt opmærksom på sin visuelle sans ved at tale om
’billeder’, når han eller nogen af de andre figurer genkalder sig indtryk af
forskellige optrin, byer, landskaber og mennesker. Dertil kommer fotografierne og
den hyppigt anvendte fotometaforik, der også bliver genstand for selvstændige
refleksioner. Det betyder som antydet ikke, at det litterære univers i Austerlitz er
stillestående. Tværtimod er det bevægeligt og bestandigt undvigende i kraft af
billedernes og tableauernes forsvindende karakter.
Bevægeligheden kan i høj grad tilskrives synsakten, der som performativ
gestus bliver et selvstændigt tema i romanen og en ekspliciteret del af
læsestrategien, idet læseren lige fra romanens åbning bliver inviteret med ind i en
løbende udveksling af blikke. Forsidefotografiet slår delvist temaet an, som nævnt i
forrige kapitel, men hvis man ikke har fanget invitationen i den lille Austerlitz’
gennemborende blik, understreger Sebald med romanens fire første illustrationer,
at det her handler om at se og blive set: at møde verden med åbne øjne. De fire
fotografier viser fire sæt øjne, tilhørende henholdsvis to dyr, en halvabe og en ugle,
og to mennesker, en maler (Jan Peter Tripp) og en filosof (Ludwig Wittgenstein),
der alle stirrer ud mod læseren med et ”unverwandt forschenden Blick” (11), altså
med samme slags blik, som den lille Austerlitz kaster frem mod sit senere voksne
jeg, og med samme håb, som drengen på forsidebilledet tilskrives, nemlig at kunne
gennemtrænge ’mørket, der omgiver os’. Dermed er synstemaet slået an og en
forklaring på romanens bevægelses‐ og forsvindingsbilleder også givet; for når det
litterære blik er underlagt det menneskelige bliks bevægelige karakter, er det
vanskeligt at fastholde opmærksomheden på ét billede ret længe ad gangen.
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Blikket får imidlertid også plotmæssig betydning i Austerlitz. Da fortælleren
tilfældigvis genfinder Austerlitz i begyndelsen af romanens anden del sker det
nemlig på grund af synsproblemer. Anledningen til, at fortælleren er rejst til
London, er, at han er ved at miste synet og derfor har opsøgt en tjekkisk øjenlæge,
som han har fået anbefalet, og som kan berolige ham med, at problemet blot er
midlertidigt. Der er tale om en lidelse, der typisk optræder hos midaldrende
mænd, ”die zuviel mit Schreiben und Lesen beschäftigt sei” (59). Den konkrete
helbredelsesproces hos øjenlægen hører vi dog ikke om, for straks efter, at
undersøgelserne hos den ene tjekke er overstået, genser fortælleren den anden,
nemlig Austerlitz, der så at sige giver fortælleren synssansen tilbage ved at
bortlede hans opmærksomhed fra læse‐ og skrivearbejdet med sin mundtlige
beretning, som fortælleren senere skriver ned og dermed fastholder.
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Det arbejde stiller ham omvendt i nye konflikter. Det viser sig i flere af
fortællerens refleksive bemærkninger om nedskrivningsprojektet, bl.a. i en
fodnote på en af romanens første sider, hvor fortælleren har indsat en retrospektiv
bemærkning, foranlediget af deres første samtale, hvor Austerlitz gør rede for
banegårdsbygningen i Antwerpen. Angiveligt er kuppelkonceptet her inspireret af
en tilsvarende kuppel på banegården i Luzern, oplyser Austerlitz, og i noten står
der nu, at fortælleren ved en senere gennemsyn af ’disse optegnelser’ kommer i
tanke om et kort ophold i Luzern i februar 1971, altså fire år efter det første møde
med Austerlitz. Under dette Luzernophold blev byens banegård inklusiv kuplen
ødelagt af en omfattende brand, bemærker fortælleren. Som en art dokumentation
er optrykt et ganske lille fotografi af branden under slukningsarbejdet.

Da fortælleren ser billederne af den brændende kuppel i avisen og fjernsynet
dagen efter, sætter de sig i ham som et urovækkende og angstprovokerende
element, ”das sich in der Vorstellung verdichtete, dass ich der schuldige oder
zumindest einer der Mitschuldigen sei an dem Luzerner Brand” (20).
Årsagen til denne fornemmelse af medskyld er, at han dagen forinden i
længere tid har betragtet kuplen og samtidig tænkt tilbage på mødet med
Austerlitz og dennes beskrivelse af, hvordan banegården i Antwerpen blev opført
for de enorme pengesummer, det belgiske kolonieventyr kastede af sig i slutningen
af det 19. århundrede. Det bliver ikke markeret direkte i teksten, men alene
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fremhævelsen af, at kong Leopolds rigdomme fra de afrikanske besiddelser blev
omsat i offentlige bygninger som banegården – ”die seinem aufstrebenen Staat ein
weltweites Renomee verschaffen sollten” (18) – signalerer en vis kritik af al denne
pomp og pragt, opført for tyvekoster. Følelsen af skyld eller medskyld udspringer
derfor direkte af den detaljefikserede synsakt, der som fotografierne af øjnene
’ufravendt forskende’ iagttager den reelle skrøbelighed i den symbolske storhed,
men som kun på et diskursivt plan har til hensigt at ødelægge den prægtige
banegårdsbygning. Da det sker i fortællerens erfarede virkelighed, er det bestemt
ikke morsomt, men decideret angstprovokerende og fører straks til en form for
selvransagelse.
At lade blikket hvile på en genstand er ikke en uskyldig aktivitet, for blikket
er potentielt ødelæggende hos Sebald. Det er i dette tilfælde et opflammende,
antændende og mobiliserende blik, der som i Jüngers kampscenarier sætter
verden i brand.118 Når synshandlingen derimod er lokaliseret hos Austerlitz, er det
snarere Medusas forstenende blik, der er fremherskende, kombineret med en
dirrende uro. Det er et blik, der retter sig mod katastrofer under udfoldelse og
fikserer dem, så de finder sted igen og igen, ”als höre es nie mehr auf und als sei es
durch nichts und von niemanden mehr gutzumachen” (24), som Austerlitz siger
om et perifert uheld yderst til højre i et maleri af Lucas van Valckenbroch, der
forestiller det landskab ved Antwerpen, som han og fortælleren spadserer
igennem under deres indledende konversationer.
118 Sebalds

prosaværk er fra begyndelsen kendetegnet ved dette opflammende eller antændende
blik. I Schwindel.Gefühle. foretager den tyske fortæller, der har biografiske fællestræk med
fortælleren i Austerlitz, en rejse til sin barndomsby Wertach og derfra hjem til sit nye ’hjem’ i
England. Under den sidste del af rejsen læser han i Samuel Pepys’ beskrivelse af Londons store
brand i 1666, men slumrer hen undervejs ud af London. I halvsøvne blander billeder af byen sig
med billeder fra Pepys’ dagbog og munder ud i følgende destruktionspanorama: ”Ich sah es
wachsen mehr und mehr. Es war nicht hell, es war ein grausig blutig böses Lohen, vom Wind
getrieben durch die ganze Stadt. Zu hunderten die toten Tauben auf dem Pflaster, das Federkleid
versengt. Ein Haufen Plünderer in Lincoln’s Inn. Die Kirchen, Häuser, Holz und Mauersteine, alles
brennt zugleich. Am Gottesacker die immergrünen Bäume fangen Feuer. Ein rasend kurzer
Fackelbrand, ein Krachen, Funkenstieben und Erlöschen“ (SG 287). Skildringen af denne hærgende
brand er på ildevarslende vis dateret 2013 og kan på den måde læses som Sebalds æstetiserede
variation over, hvad han i et interview har betegnet som ’Hitlers pyromaniske fantasier’ (Hage,
276).
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destruktionsmåder peger Sebald på, at den tyske fortæller og den jødiske
protagonist ikke blot i kraft af deres erfaringer, men også som følge af deres
betragtningsmåder er adskilte, ikke‐forsonede, men også ikke‐kompatible
størrelser. De er som ild og sten. Den tyske fortæller sætter som sine forfædre
verden i brand, den jødiske protagonist fikserer verden i en forstenet uro og
reproducerer forestillingen om den jødiske nation som en vandrende ruin (Toman
2011). Og som de ser på verden, sådan vender verden tilbage og viser sig for dem,
mens den for læseren står udspændt mellem det fastholdende og det
mobiliserende.119
Det antændende blik er stærkt ambivalent. Det markerer netop den
krigeriske arv, Sebald kæmper for at kaste af sig, men samtidig er så fascineret af,
at flere kritikere ligefrem har talt om en usund fascination (Presner) og netop på
dette punkt sammenlignet Sebalds destruktionsæstetik med Jüngers (Hell 2004).
På den anden side er forbrændingens princip livets og kærlighedens indre
drivkraft og derfor alligevel et væsentligt alternativ eller supplement til Austerlitz’
forstenende blik.
Ved nærmere eftersyn viser det sig også, at han har været opmærksom på det
antændende bliks kvaliteter lige siden ungdommen i Wales. Erindringen om det er
indkapslet i en scene, hvor Austerlitz under en ferie hos vennen Geralds familie er
119 I

Sebalds “Paul Bereyter” er den eponyme protagonist som tidligere nævnt tysk jøde og dermed i
besiddelse af såvel et antændende og mobiliserende som et forstenende blik. Fortælleren
bemærker, at Paul i løbet af de seks års krigstjeneste ”wird mehr gesehen haben, als ein Herz oder
Auge hält” (AW 82), men det er ikke som offer, at Paul har set disse unævnelige, hjerte‐ og
øjeknusende begivenheder, men som en del af den tyske værnemagt. I en artikel om ”German post‐
Holocaust Authorship” skriver Julia Hell, at forfattere som Wolfgang Hilbig (f. 1941) og Sebald, altså
krigens børn, netop er så interesserede i blikkets og visualiseringens paradokser, fordi
billedmaterialet fra fædrenes erobrings‐ og ødelæggelsestogter har efterladt dem med et stærkt
ambivalent forhold til deres maskuline ophav: ”Post‐fascist authorship is obsessed with
masculinity. It emerges in a perpetual confrontation with the image of the victims of Nazi genocide
– the frozen representation of the father’s incomprehensible crime, which configures the viewer as
German, as part of a nation of perpetrators” (Hell 2003, 15). Sebalds litterære værk er præget af
krigens billeder, set fra gerningsmændenes perspektiv, samtidig med at det erklærer sig fremmed
for og rædselsslagen af motivernes faktiske betydning og egentlig hellere vil sympatisere med de
forurettede, hvad der kun lader sig gøre gennem den horisontale tilnærmelsespraksis, som bl.a. den
periskopiske fortælleform er et forsøg på at realisere.
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gået med den naturglade onkel Alphonso ud for at se på natsværmere. Han og
Gerald beundrer de tusindvis af lysstriber, som sværmerne trækker efter sig, men
som Alphonso forklarer, er det ’fantomspor’, der opstår på grund af øjets sløvhed
og altså blot er en ’efterglans’ af de lysende sværmeres flugt gennem natten. Men
netop en sådan uvirkelig efterglans er altid værd at lægge mærke til hos Sebald,
som derfor runder scenen af med følgende opvurdering af de forsvindende
forbrændingsfigurer. ”Es sei an solchen unwirklichen Erscheinungen, sagte
Alphonso, am Aufblitzen des Irrealen in der realen Welt, an bestimmten
Lichteffekten in der vor uns ausgebreiteten Landschaft oder im Auge einer
geliebten Person, dass unsere tiefsten Gefühle sich entzündeten oder jedenfalls
das, was wir dafür hielten“ (139).120 Der er nærmest tale om en forbrændingens
eller antændelsens metafysik, samtidig med at ’glimtet’ i den elskedes øje er en
udtrådt kliche. For Austerlitz er det ikke desto mindre et problem at forbinde dette
glimt og de følelser, det antænder i ham, med en fornuftsmæssig handling.
Som allerede nævnt har kærlighedslivet artet sig temmelig umuligt for ham.
Selvforskyldt har han mistet sin Marie, men efter at have fortalt sin historie til den
tyske fortæller med det mobiliserende blik, beslutter han sig for at lede efter hende
igen, den én gang tabte kærlighed.121 Stenmanden Austerlitz er on fire – så meget
som det nu kan lade sig gøre hos Sebald, og selvom det ikke syner af meget, så er
det den minimale forskel, der er ganske afgørende, som også Santner antyder i sin
læsning med henvisning til Benjamins såkaldt ’svage’ messianisme. Ifølge

120 Det

er i øvrigt også i denne scene, at Alphonso mener, at hele menneskeartens ulykke skyldes, at
vores kropstemperatur afviger fra de fleste andre pattedyrs, der angiveligt ligger omkring 36
grader. Denne ”leicht fiebrig erhitzten Zustand” (139) er i Santners læsning endnu et tegn på
menneskets særlige kreaturlighed hos Sebald: ”What ostensibly makes humans ”beasts,” ”animal‐
like,” a part of ”fallen nature” is what radically distinguishes them from all of nature: the perverse
dimension of their sexuality, the fact that the life of man is defined by drive destiny rather than
instinct” (Santner 2006, 105).
121 Som sædvanlig i Austerlitz bliver sådanne afgørende beslutninger dog kun omtalt i forbifarten.
”Ich weiss nicht, sagte Austerlitz, was das alles bedeutet, und werde also weitersuchen nach
meinem Vater und auch nach Marie de Verneuil“ (414). Opsporingen af faderen er det symbolske
erindringsprojekt, der dominerer de sidste to dele af Austerlitz, men ligesom for moderens
vedkommende fører det tilbage i tiden og ind i døden, hvorimod der i hans eftersøgning af Marie
ligger et skrøbeligt håb og dermed en fremtidsrettet praksis.
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Benjamins lille parabel i en tekst om Kafka, som Santner parafraserer, vil Messias
ikke ændre verden med vold, når han kommer, ”but will merely make a slight
adjustment in it” (Santner 2006, 130).
Med glimtet i øjet som det antændende bliks befriende dimension antyder
Austerlitz muligheden for en individuel handlingsdimension, der peger ud over
læsningerne af Sebalds værk som pessimistisk‐melankolsk‐sortseerisk122 og også
ud over den totale kolonisering af den individuelle frihed, som den metaforiske
krigsmaskine foretager i de kampæstetiske krigsfortællinger, hvis menneskelige
karakterer som nævnt i kapitel 2 blegner i sammenligning med krigens mytiske
’supersubjekt’.
En anden væsentlig årsag til, at Sebald afmonterer krigskompleksets
koloniserende tendenser, skal findes i hans anvendelse af et greb, man kan kalde
billedlige implosioner, og som jeg vil se nærmere på i det følgende afsnit. Austerlitz
rummer ansatser eller udkast til en stor historiefortælling om verdenskrigen som
nationernes ultimative kamp, men idet romanen udstyrer henholdsvis offer‐ og
bøddelfolket, jøderne og tyskerne, med samme mytologiserende billedled,
kollapser det historiografiske system, som krigens forklarende referencer i
skikkelse af nationen, racen eller civilisationen hviler på. Tilbage i dette står den
menneskelige krop som en selvstændig reference, uden den store forklaringskraft
ganske vist, men med et potentiale til at synliggøre krigens vold.

122 Tendensen

til at læse Sebalds litterære værk som en ligefrem versionering af forfatterens
pessimistiske historiesyn er ganske udbredt. Blandt andet skriver Peter Morgen, at Sebalds værk er
fanget i ”a position of retreatism”,”his conscience as a left‐wing intellectual paralyses him”, han
trækker sig tilbage ”into melancholic fantasy” og er præget af en ”depressive illness”, under hvilket
der gemmer sig ”an apocalyptic/utopian moment, the promise of release from his dying universe.
The end of the world as he knows it must necessarily foreshadow the beginning of a new order”
(Morgan, 89f). På samme måde er Andreas Huyssen irriteret over det dybt pessimistiske
historiesyn, han synes at finde i Luftkrieg und Literatur: ”Not only is there no new beginning, but
there does not seem to be a future” (Huyssen 2003, 156). Både Morgan og Huyssen antyder
imidlertid, at der er noget andet end det totale sortsyn på færde i Austerlitz; en tendens til at re‐
historisere den ødelæggende proces, Sebald ellers ifølge de to har henvist til myternes og naturens
verden.
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III. Billedimplosioner
Oven i de førnævnte figurative udvekslinger mellem krig og ikke‐krig, der tjener til
grundlæggende at destabilisere eller profanere den vanligvis afgørende skelnen
mellem krig og fred, kommer Sebalds billedlige sammenkædning af forskellige
historiske krige. Det er ikke underligt, at bogens litterære bataljemaleri af slaget
ved Austerliz slet ikke har spillet samme rolle i receptionen som beskrivelsen af
Terezín eller Theresienstadt, for som gennemgangslejr eller transitrum på vejen
mod dødsfabrikkerne ’østpå’ er Terezín en metonymi for Auschwitz, som takket
være begyndelses‐ og enderimet kommer til at overskygge Austerlitz, der ellers i
kraft af Hilarys beskrivelse fylder meget mere på romanens diskursive niveau.
Ligeledes i Tjekkiet støder Austerlitz på endnu et metaforisk tegn for Auschwitz,
nemlig ”den sogenannten Auschowitzer Quellen” (310), som han sammen med
Marie de Verneuil besøger i slutningen af august 1972 under deres ophold i
Marienbad eller Mariánské Lázně. Disse kilder udgør på symbolsk vis scenen for
Maries fordømmelse af Austerlitz’ militante armering af kroppen, der gør ham
utilnærmelig for den mere end villige Marie. Scenen udgør samtidig en overgang til
Austerlitz’ endelige rejse gennem Tyskland i sporene af faderen og af sig selv som
barn. I stedet for at rejse til det rigtige Auschwitz drager han altså meget sigende
for den indirektionens æstetik, der gennemsyrer romanen, til arnestedet for den
nazistiske mobiliserings mediebårne forestillingsverden, Nürnberg, hvor de
beredte massers hyldest til viljens triumf banede vejen for bestræbelserne på at
udrydde jøderne i Europa.
Det nærmeste, romanen kommer en skildring af Auschwitz, er de udfoldede
Terezín‐scener, særligt den ekfrastiske beskrivelse af nazisternes propagandafilm
fra ghettoen, som jeg vender tilbage til i kapitel 6. Dermed skildrer Austerlitz lejren
indirekte, gennem en dissektion af den medieringsform – de dokumentariske
filmoptagelser – der for alvor adskiller eftertidens opfattelse af Anden Verdenskrig
fra forestillinger om tidligere storkrige som Napoleonskrigene og Første
Verdenskrig, hvor maleri og litteratur har haft en større betydning.
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Man finder imidlertid også et mere direkte og metaforisk lejrbillede i
Austerlitz med umiskendelige spektrale kvaliteter. Det viser sig i skikkelse af en
helsidesillustration fra en walisisk børnebibel, som Austerlitz har stavet sig
igennem som barn, og som forestiller israelitternes lejr i Sinaiørkenen på deres vej
tilbage fra fangenskabet i Egypten (86f).

Den tilbageskuende hovedperson fremstiller illustrationen med et ordvalg, som
var ekfrasens genstand en af de koncentrationslejre på kontinentet, hvori hans
forældre på samme tid henslæbte deres tilværelse på vej mod døden, mens han
selv i barnlig uvidenhed fortabte sig i at tyde dette billede af en stor og regulært
opslået teltlejr i et bjergrigt landskab. Til højre i billedet mener Austerlitz at kunne
ane et stenbrud, nedenfor forekommer et antal svungne linjer ham at være
jernbanespor, og i midten af lejren opholder hans blik sig ved en gådefuld,
indhegnet bygning, ”über dem sich eine weisse Rauchwolke erhebt” (88).
I retrospektiv forekommer denne læsning af scenen for forældrenes død
Austerlitz at være tragisk og tyngende, idet han gennem sit granskende bliks
forstenende egenskaber har beseglet forældrenes skæbne. Den påfaldende
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omskabelse af israelitternes lejr i ørkenen til et indre koncentrationslejrpanorama
markerer en metafysisk eller telepatisk evne hos Austerlitz, der også viser sig i
hans fornemmelse af at have ”ein unsichtbarer Zwillingsbruder”, som han
karakteriserer som ”das Gegenteil eines Schatten” (84). Denne spektrale
tvillingebrors liv er på mange måder det liv, som Austerlitz ville have levet, hvis
ikke han var blevet sendt bort fra kontinentet. Men som den alarmerende
billeddannelse i børnebibelen fortæller ham, er tvillingebroderen havnet med
moderen i en koncentrationslejr.
Lejrpanoramaet er en påmindelse for Austerlitz om hans egen symbolske
død. Lejren betegner han som ”meinem richtigen Ort. […] Was damals auch in mir
vorgegangen sein mag, das Lager der Hebräer in dem Wüstengebirge war mir
näher als das mir mit jedem Tag unbegreiflicher werdende Leben in Bala, so
wenigstens, sagte Austerlitz, dünkt es mich heute” (85; 88). Med den uklare
fornemmelse
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samtidshistoriens store drama, men – som sædvanlig – kun i form af vage og
stærkt medierede ’smertespor’.
Hans far bliver derimod inden krigsudbruddet vidne til de mobiliserede
tyske massers uudgrundelige begejstring, både på første og anden hånd. Ud over
sine indtryk fra rejsen til Nürnberg under en af nazisternes partidage fortæller han
Věra om sit indtryk af Leni Riefenstahls Triumph des Willens (1935), der fremstår
som en beredskabsfilm, som skal ruste de tyske sind til en ny krig som hævn for
den tabte. I sin pointerede beskrivelse af filmen hæfter Maximilian sig ved
billederne af krigere, der vier sig til døden for fædrelandet, mindeceremonien for
bevægelsens faldne og de opmarcherede menneskemasser, der i snorlige kolonner
og kompagnier lytter til en sørgemarch, mens Hitler og Hess skridter fronten af.
Filmen bekræfter Maximilian i hans formodning om, at ”die Deutschen, aus ihrer
unverwundenen Erniedrigung heraus, nun eine Vorstellung entwickelten von sich
als einem zur Messianierung der Welt auserkorenen Volk” (247). Altså er det for
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samtidens vidner i skikkelse af Maximilian og Věra det tyske krigsnederlag og
følgende fornedrelse efter Første Verdenskrig, der har skabt deres forestillinger
om revanche og verdensfrelse. Befolkningen fremstår som en massehær, der
inspiceres af alvorlige ledere og nu er klar til kamp.
Det opsigtsvækkende er imidlertid, at den eneste reference til jøder i
Maximilians beskrivelse af Triumph des Willens – på nær hans omtale af sig selv
som en ”Fremdkörper” (246), hvad der kun får betydning retrospektivt – står på
den forkerte side af historiens ligning. Věras genfortælling slutter med skildringen
af en hvid teltby i udkanten af Nürnberg, hvor deltagerne bor under partidagene,
og hvorfra de i morgengryet dukker op parvist, inden de slutter sig sammen ”in
einem schweigsamen, immer enger sich schliessenden Zug […], als folgten sie
einem höheren Ruf und seien, nach langen Jahren in der Wüste, nun endlich auf
dem Weg ins gelobte Land” (248). Det er en tragisk ironi, at Sebald her lader
tyskerne marchere i sporet af det bibelsk‐jødiske folk, hvis efterkommere de inden
længe sætter sig for at udslette, og som de i romanens fortælletid for længst har
udslettet, inklusive ophavet til billeddannelsen selv, nemlig Maximiliam. Eric
Santner har derfor betegnet sammenkoblingen som ’pervers’.123
Læser man scenen i forlængelse af bibelpanoramet af israelitternes
(koncentrations)lejr i ørkenen, er det i lige så høj grad en markering af øjenvidnets
rådvildhed i mødet med det hidtil usete, en understregning af billeddannelsens
begrænsede forklaringsværdi og ikke mindst af metaforens omskiftelige kvalitet
som oplysende signifiant. Forestillingen om det forjættede land giver sig til kende i
identiske bevægelser hos de to masser, 1930’ernes tyskere og Det Gamle
Testamentes jøder. Ligesom sidstnævnte har frigjort sig af den egyptiske trældom,
har tyskerne frigjort sig af Versaillestraktatens i deres øjne fornedrende
123 ”It

is perhaps in just such perverse appropriations of the image of Jewish wandering that the full
meaning of the German title of Sebald’s first book of prose fiction registers. The word translated as
Vertigo – Schwindel – means, of course, not just a feeling of dizziness but also of deception, swindle,
simulation” (Santner 2006, 124). Sebalds fortæller er stedvist upassende eller pervers i sine
billeddannelser, hvad sammenligningen af den jødiske protagonist med den tyske helt Siegfried
også er et eksempel på. Men perversiteten skyldes netop, at han insisterer på at fremholde visuelle
ligheder mellem individer og grupper, der i historiografien ellers er rubriceret som modstandere.
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fangenskab og står nu klar til at indtage verdensscenen igen ’efter lange år i
ørkenen’.
Sebalds problematisering af den figurative lighed mellem det tyske
bøddelfolk og det jødiske offerfolk kan henregnes til samme figurationsproblem,
som Paul Celans ”Todesfuge” (1948) synliggør, nemlig betænkeligheden ved
metaforens og sammenligningens postulat om identitet mellem billed‐ og sagled.
Celan antyder selv forsoningens mulighed i digtets afsluttende sammenstilling af
den tyske Margarete med det gyldne hår og den jødiske Sulamith med det askegrå
hår, ”dein goldenes Haar Margarete / dein aschenes Haar Sulamith”, og udpeger
desuden rimets dræbende potentiale i billedet af den træfsikre mester fra
Tyskland: ”der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau / er trifft
dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau”. Det er det eneste enderim i digtet og
træder derfor desto mere påfaldende frem, endda med ”en børnerimsagtig
karakter”, der ”giver os rimets træfsikkerhed i samme øjeblik som bøddelens”
(Rösing 2007, 116), som Lilian Munk Rösing skriver i en artikel om ”Todesfuge”.
Dermed peger digtet på ”sameksistensen af vold og sentimentalitet, den skønne
forms grusomhed. Celan udstiller og anklager disse mekanismer i sit digt, ikke ved
at stille sig uden for dem og pege på dem, men tværtimod ved selv at træde ind i
dem og udfolde dem” (ibid. 117).
Som Jørn Erslev Andersen har beskrevet i en artikel om muligheden for at
bære vidnesbyrd for vidnerne, lagde Celan i sit senere forfatterskab afstand til de
potentielt forsonende elementer i ”Todesfuge” specifikt og digtningen generelt ved
at insistere på en såkaldt ’Ich‐Ferne’, det vil sige

1) digterens distance til sit eget jeg, 2) digtets distance til sit ’inderste’ anliggende (fx
erindring) og 3) digtets distance til enhver form for identifikatorisk (herunder
’didaktisk’) læsning […]. Det er derfor muligt at opfatte det således, at den kulturelle
fejring af ”Todesfuge” som en ’forsoningstekst’ fører til en art ellipsens poetik i de
senere digtes mere og mere ’enigmatiske’ karakter, at såvel ens personlige som
digtets herkomst eller erindrende funktion konsekvent forbliver ’usagt’ – hvilket
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notabene intet har at gøre med ’usigelighed’ – i form af fx en cirkel, en ellipse, en
meridian indlejret i digtet. (Andersen, 33)

Denne karakteristik af Celans sene poetik kan overføres til Sebalds prosa, særligt
hans figurationsprincip i Austerlitz. Ligesom Celans rim i ”Todesfuge” minder om
børnerim, stammer Sebalds imaginative koncentrationslejrpanorama fra en
børnebibel og er i kraft af Austerlitz’ skildring, særligt bemærkningen om det
krematorielignende

tempeltelt

i

midten, romanens

bud

på

en

samlet

billedliggørelse af verdenskrigens lejre. Sådan ser den slags ud. I den naivistiske
glæde ved sammentræffet finder vi samtidig den mest dræbende brutalitet.
Men lige som Celan senere bevægede sig bort fra sine dræbende
lighedsfigurer, sørger Sebald i tredje del af Austerlitz for at skabe distance til sin
fortællende hovedpersons (Austerlitz’) jeg, til romanens inderste anliggende
(Austerlitz’ genopdagelse af den tabte tid) og til enhver form for identifikatorisk
læsning (en elegi over udryddelsen af de europæiske jøder) ved netop at samle
bødler og ofre i én og samme bibelske reference og derved skabe en metaforisk
selvkonfrontation og betydningsmæssig implosion, der for vidnet, Austerlitz’ fader,
fører i døden, mens billedet for efterkommeren fremstår som svindel og bedrag.
Det sker på en måde, der kaster et forvrængende skær tilbage over Austerlitz’
egen sammenkædning af børnebibelens ørkenlejr med koncentrationslejren. I
første omgang forklarer billedet og dets associationer til Holocaust hans sande
herkomst for den opmærksomme læser, men i retrospektiv mister det
forklaringens kraft. Blot kan man konstatere, at hovedpersonen tilsyneladende har
haft en sjettesans eller en fantasitvilling, der på tværs af den rumlige adskillelse
har forbundet ham med forældrene. Men med faderens destabilisering af
ørkenmotivet går det på samme måde med billeddannelserne hos Sebald som hos
Celan, hvis devise kan udlægges som følger: ”vi må vide, at vi har en herkomst, men
at vi ikke kan gøre den tilgængelig som sådan, vi må erindre os revolutionære
opstande, politiske eller etniske massakrer og kulturelle grænsetilstande, men på
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sådanne måder, at de ikke kan tilegnes og ’pacificeres’ ved at blive parkeret som
fuldt ud forståelige” (Andersen, 34).
I stedet for at normalisere potentielt forsonende sproglige eller visuelle
sammentræf er Sebalds prosa en kontinuerlig undersøgelse af de figurative former
og de medier og medieringsgreb, vi benytter os af i overleveringen af
krigsrelaterede begivenheder og erfaringer. I den proces danner og opløser
billederne sig imidlertid med en hast, der snarere efterlader indtrykket af en
bevægelses‐ og forsvindingspoetik end af den suspensionspoetik, Amir Eshel har
beskrevet. Der er ganske rigtigt mange suspensionsforsøg i Austerlitz, men så snart
der former sig et udkast til et færdigt billede af den forgangne tid, sker den form
for billedimplosion, jeg har oprullet her, og som udgør et bevægeligt og opløseligt
modprincip til den monumentale billedrejsning, der sker hos Jünger, hvor den
tyske infanterist i verdenskrigen bliver mindet med et gigantisk stenansigt og som
en korsfæstet Kristus.
Det skaber en anden tidsfornemmelse hos Sebald, idet de individuelle
erfaringer bestandigt er indskrevet i forestillingen om deres egen midlertidighed,
hvorimod den kamporienterede krigslitteratur i mange tilfælde bestræber sig på at
bære vidnesbyrd for evigheden og uddrage et universelt og blivende udsagn af den
singulære krigserfaring. Denne ’tidsforskel’ skal jeg se nærmere på i det følgende
afsnit, der samtidig er en overgang til analysen af SlaughterhouseFive.

IV. Ud af en krigerisk tidslighed
Billeddannelsen i Austerlitz kan ikke blot læses som et strukturelt alternativ til
figurationsprincippet i den kamporinterede krigslitteratur. Det er også et
alternativ til de figurationsformer, der præger den ’store historie’ symbolske
former. Med Eric Santners ord fra On Creaturely Life er sådanne former baseret på
en krigerisk tidslighed, en ”martial temporality” (Santner 2006, 66), hvor
partikulære krigserfaringer omdannes til blivende monumenter, der kan standse
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Santner begrunder magtens sanktionering af denne krigeriske tidslighed
med henvisning til Benjamins begreb om mytisk vold. Moderne magtudøvelse er i
Santners optik indrammet af en mytisk tænkning, hvor politiske dominansformer
fremstår som naturhistoriske cyklusser af fødsel, vækst, storhed, fald og død.
Imidlertid forsøger den dominerende instans, ofte staten, at skabe en bevidsthed
om den aktuelle tilstand som eviggyldig ved at introducere fikspunkter og
epokedannelser i tidens strøm. Her fungerer fortidige og afsluttede krige og
katastrofer fortrinligt, selvom det er paradoksalt, at en undergangsfortælling kan
virke betryggende. Men når den som hos Jünger handler om at demonstrere,
hvordan en generation kom hærdede ud af ’krigens inferno’, eller når det i den
luftkrigslitteratur, Sebald kritiserer, handler om at forvisse efterkrigssamfundet
om genopbygningens fortræffeligheder, så er det netop en besværgelse af status
quo:
For Benjamin, what makes violence mythic is in large measure the entanglement in
the repetition compulsions of political power, of the rise and fall of empires, states,
rulers, and ideologies, the homogeneous time of an endless chain of succession in
which one sovereign power‐structure after another finds its momentary place in the
sun of world history. […] In its efforts to overcome the meaningless succession of
one moment after the other, the state introduces ”standstills, stations, epochs.” This
mode of overcoming, however, merely transposes the homogeneity of “natural,”
temporal succession of souvereign power‐structures into the ceaseless violence of
hegemonic succession: the naturgeschichtlich succession of sovereign power‐
structures. (Santner 2006, 65; 68f)

Når Santner samme sted taler om den krigeriske tidslighed i de naturhistoriske
magtstrukturer, sigter han til den mobiliseringslogik, statens selvlegitimering
hviler på, og ifølge hvilken folket skal være parat til at påtage sig statens vilje til
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kamp. Den krigeriske tidslighed er udtryk for en fælles overenskomst, der antager
karakter af en mytisk eller krigerisk trylleformular, som Santner kalder det med
inspiration fra Franz Rosenzweig, der i Der Stern der Erlösung (1921) reflekterer
over den moderne stats uløselige sammenhæng med krig og revolution. ”So ist
Krieg und Revolution die einzige Wirklichkeit, die der Staat kennt, und in einem
Augenblik, wo weder das eine noch das andere statthätte […] wäre er nicht mehr
Staat. Er kann keinen Augenblick das Schwert aus der Hand legen“ (Rosenzweig III,
93f).
Det er denne logik, der for Santner gør historien naturhistorisk, da den er
udtryk for en evolutionsteoretisk forestilling om, at kampen mellem stater og den
stærkeste stats overlevelse er historiens drivkraft. Det er en historieopfattelse,
som den kamporienterede krigslitteratur alene i kraft af sin fremstillingsform
bekræfter ved at iscenesætte krigstiden som en særlig og afgørende
undtagelsestilstand og ved at forme selve værket som et af de ”Spiegelbilder der
wahren Ewigkeit” (ibid. 95), der standser tidens strøm.
Den kropsorienterede krigslitteratur holder derimod fast i en profan og
hverdagslig kronologi, hvor det ene øjeblik successivt afløser det andet. Den
fremstiller den midlertidige betydningsdannelse som et menneskeligt grundvilkår.
Værkerne her bliver selv en form for forsvindingsbilleder, idet de ikke er sat som
monumenter over bestemte krigserfaringer eller konstrueret som våben, der skal
fortsætte kampen fra slagmarken, men er gestaltet med den ligeværdige
overdragelse og litterære cirkulation som ideal. Austerlitz er således også i sin
figurationsstruktur – i dens måde at danne billeder på – et udtryk for kroppens og
sansningens midlertidighed og bevægelighed, hvad man ser i de løbende udkast til
figurative betydningsdannelser, som altså imploderer igen eller opløses i drivende
røgfaner; en genkommende og meget vigtig figur hos Sebald, da røgen både har
flygtighedens kvalitet og er et indeksikalt tegn for den ild, der er et definerende
element for forestillinger om krigshandlinger og koncentrationslejre.
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Dette figurationsprincip gør Austerlitz til en litterær krigsfremstilling i stil
med SlaughterhouseFive. Også her er beskrivelsen af krigens scenarier og
menneskelige konsekvenser skrøbelige og foreløbige. ”All this happened, more or
less”

(1),

som

romanens

første

sætning

erklærer

med

en

vanlig

Vonnegutrelativering, der samtidig er fortællerens forsøg på at honorere
krigsgenrens absolutte autenticitetsfordring. Fremstillingen er endvidere baseret
på tidslige projektioner frem og tilbage, dels i form af metonymiske forskydninger
af krigsscenarier til før‐ eller efterkrigstiden, dels i form af den metaforiske
ophobning af en række andre krige som historisk og imaginativt referencestof for
Anden Verdenskrig, hvis betydning på samme måde som i Austerlitz er
udgangspunktet for hovedpersonens krise og den primære genstand for
fortællingens nysgerrighed.
Både hos Sebald og Vonnegut er det en yderst bevægelig og dog lammet krop,
der præget af den forstenede uro, jeg tidligere har nævnt, iagttager og skaber
forbindelserne på tværs af historien. Begge romaner iscenesætter den jævnt
fremadskridende, kronologiske tid som et hverdagsligt fænomen, der på den ene
side fastholder mennesket i en bestemt bane gennem livet, men på den anden side
sikrer det mod en evig kavalkade af lidelsesbilleder, der åbner sig i det
forestillingsrum, der ligger uden for tiden, i forestillingen om døden, som
Austerlitz redegør for i en af sine mange diskurser om tidens kunstige karakter. På
sædvanlig symbolmættet facon har Sebald i fortællingens tid henlagt denne
miniforelæsning til observatoriet ved Greenwich i London, det vil sige til tidens
geografiske nulpunkt:

Das Außer‐der‐Zeit‐Sein, sagte Austerlitz […], gelte nach wie vor, selbst in einer
Zeitmetropole wie London. Die Toten seien ja außer der Zeit, die Sterbenden und die
vielen bei sich zu Hause oder in den Spitälern liegenden Kranken, und nicht nur
diese allein, genüge doch schon ein Quantum persönlichen Unglücks, um uns
abzuschneiden von jeder Vergangenheit und jeder Zukunft. Tatsächlich, sagte
Austerlitz, habe ich nie eine Uhr besessen […]. Eine Uhr ist mir immer wie etwas
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Lachhaftes vorgekommen, wie etwas von Grund auf Verlogenes, vielleicht weil ich
mich, aus einem mir selber nie verständlichen inneren Antrieb heraus, gegen die
Macht der Zeit stets gesträubt und von dem sogenannten Zeitgeschehen mich
ausgeschlossen habe, in der Hoffnung, wie ich heute denke, sagte Austerlitz, dass die
Zeit nicht verginge, nicht vergangen sei, […] dass sämtliche Zeitmomente gleichzeitig
nebeneinander existierten, beziehungsweise dass nichts von dem, was die
Geschichte erzählt, wahr wäre, das Geschehene noch gar nicht geschehen ist,
sondern eben erst geschieht, in dem Augenblick, in dem wir an es denken, was
natürlich andererseits den trostlosen Prospekt eröffne eines immerwährenden
Elends und einer niemals zu Ende gehenden Pein. (151f)

Den indre tilskyndelse til at kæmpe mod tidens magt, som Austerlitz her taler om,
stammer fra hans adskillelse fra forældrene ved krigens udbrud, hvor han samtidig
dukker op på historiens scene, sådan som rektoren på kostskolen har forklaret det.
Verdenskrigen står som den initiale og altdominerende begivenhed i tiden, som
Austerlitz ønsker sig ud af. Han håber, at historiens beretninger er usande, og at
alle fortidens hændelser først indtræffer i det øjeblik, vi tænker på dem – eller i det
øjeblik, kunne man tilføje, hvor de medieres gennem litteratur, maleri, fotografi
eller tv‐billeder, sådan som tilfældet er med fortællerens gengivelse af Austerlitz’
fortælling om Hilarys beretning om slaget ved Austerlitz. Det afspejler sig også i
Sebalds litterære stil, som Helge Jordheim har beskrevet den i en artikel, hvor han
gør op med læsningerne af Sebald som præget af ”Frankfurterskolens
apokalyptiske pessimisme” (Jordheim, 75). Sebalds stil er karakteriseret af en
”umiddelbarhet eller kanske en overgivelse til øyeblikket, skriveøyeblikket, eller
også en utsatthet for tankens og skriftens bevegelser” (ibid.); en udsathed, kunne
man tilføje, der netop i kraft af medieringens foreløbighed og billeddannelsens
skrøbelighed også omfatter den menneskelige krop, der derfor umuligt kan
fortsætte den armering af sig selv, som Austerlitz ellers har forsøgt at praktisere
gennem det meste af sit liv i bestræbelserne på at undslippe tidens gang og
dermed den historie, der har gjort vold på ham.
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Peter Fritzsche har i en artikel peget på, at Sebald placerer sine litterære
figurer i en art posthistorisk tilstand, en tom tid efter den historiske tids afslutning,
som altså ikke i denne optik er indtruffet med Sovjetunionens kollaps og Murens
fald,

men

med

Anden

Verdenskrig,

lejrene,

luftbombardementerne

og

atombomben.124 Men Austerlitz’ diskurs om tiden viser et dialektisk blik på denne
position uden for tiden. Selvom han håber at undslippe tidens tyranniske gang og
derfor bl.a. aldrig har ejet et ur eller andre ’latterlige’ instrumenter til udmåling af
tidsstrømmen, ligger den erkendelse ikke langt væk, at han er godt og grundigt
fanget i den. Trods tidens brutale lærdom, alt det historien fortæller os, er der
nemlig god grund til at forblive i en tidsbunden eksistens, antyder Austerlitz‐
figuren, for tænk, hvis det ’trøstesløse’ perspektiv åbnede sig, at evigheden udenfor
historien ville være den rene jammer og ’en aldrig afsluttelig smerte’, som han
dystert forestiller sig. Da ville Jüngers æstetiske utopi om den permanente
mobilisering være realiseret og historien bestå i en repetition af rene slag i
abstrakte rum, hvor hver ny kamp ville være større og mere betydningsfuld end
den forrige.
I SlaughterhouseFive nøjes Vonnegut ikke med at lade sin hovedperson, Billy
Pilgrim, drømme om at undslippe tiden eller lade befrielsen fra tiden udspiller sig
på et figurativt eller imaginativt plan, som Sebald gør med sine billedimplosioner i
Austerlitz. Vonnegut realiserer befrielsen på historiens niveau, idet Billy Pilgrim
faktisk skal forestille at være ”unstuck in time” (23), ’løst af tiden’, som det hedder
i åbningen på romanens kapitel to, der indleder beretningen om Billy Pilgrims
eventyr som amerikansk fodtudse under Anden Verdenskrig. Vonneguts projekt
rummer derfor en interessant variation af den kropsorienterede krigslitteratur,
idet den fortalte krop her eksponeres fuldstændig for den ophævelse af tidens
forudsigelige progression, der finder sted i krigen, og som er forudsætningen for
124 ”And

there is no evidence of postwar displacement either in 1968 or 1989, or in the turbulence
of globalization, to merit a comparison with the wreckage of World War II. History has come to an
end. One gets the sense that Sebald collects these stories because he believes he is the last person to
be able to do so, and that the more general fate we are about to endure is […] to be drained entirely
of memories and ghosts and screams” (Fritzsche, 299).
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den ’krigeriske tidslighed’, men uden at romanen på noget tidspunkt lokaliserer og
isolerer en overmenneskelig arena, hvor kampens ekstase frit kan udfolde sig –
som et ’spejlbillede af den sande evighed’, for nu at gentage Rosenzweigs metafor.
På den måde er Vonneguts roman i endnu højere grad end Sebalds et åbent
tanke‐ og fiktionseksperiment, der driver forestillingen om den frisatte eller
’udøde’ krop som en konsekvens af krigens tidslighed ud i ekstremerne. Det er som
sådan, at SlaughterhouseFive i det følgende kapitel skal nuancere kroppens
placering og betydning i efterkrigsårtiernes litterære krigsfremstillinger.

212

Kap. 5. Den tidløse krig: SlaughterhouseFive
I. Rejsende i tid og rum
Kurt Vonneguts SlaughterhouseFive or The Children’s Crusade (1969) er en mere
traditionel krigsroman end Austerlitz og er også i en vis udstrækning blevet
behandlet som sådan i receptionen. Det skyldes hovedsageligt, at hovedpersonen
er soldat under Anden Verdenskrig, at en god del af handlingen også udspiller sig
her, og at personlige krigserfaringer er et gennemgående og rammesættende tema
for bogen. Men derudover er det en mærkelig krigsroman. Vonnegut driver som
sagt ideen om krigens pervertering af den ordinært fremadskridende tid ud i
ekstremerne, han sætter forestillingen om krigens ’forurening’ eller omkalfatring
af rummet på spidsen, og så er han nådesløs i sin satiriske fremstilling af krigens
hellige broderskab og de ophøjede formåls kollisioner med profane realiteter.
Vigtigst i denne sammenhæng er dog, at SlaughterhouseFive ligesom Austerlitz
holder sig ude af selve kamptummelen, men til overmål præsenterer læseren for
en krop, der er plaget og hjemsøgt af krigens vold.
Man kan imidlertid sige, at kampen som motiv er erstattet af kampen som
perspektiv, da slagmarkens suspension af den hverdagslige fornemmelse for tid og
rum er udbredt til hele romanens univers. Det sker først og fremmest gennem
romanens fremstilling af hovedpersonen, den amerikanske soldat og senere
optometrist og rumrejsende Billy Pilgrim, der er løst af den kronometriske tids
jævne gang og flittigt rejser frem og tilbage mellem forskellige episoder i sit liv. På
disse rejser bliver han godt hjulpet af fortælleren, der samvittighedsfuldt gør
opmærksom på det, hver gang vi bevæger os over i et nyt tidsafsnit, 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
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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 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). De
indsigter i tidens spatiale natur, som tralfamadorianerne har beriget Billy med,
ligner på mange de beskrivelser af tiden, som Sebald har lagt i munden på
Austerlitz, selvom sidstnævnte formulerer sig mere vidtløftigt end den ligefremme
og nærmest naivistisk‐optimistiske Billy, der her, i et læserbrev til lokalavisen i
Ilium, forsøger at formidle sin nyvundne viden om tidens sande væsen:

The most important thing I learned on Tralfamadore was that when a person dies he
only appears to die. He is still very much alive in the past, so it is very silly for people
to cry at his funeral. 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. They can see how
permanent all the moments are, and they can look at any moment that interests
them. It is just an illusion we have here on Earth that one moment follows another
one, like beads on a string, and that once a moment is gone it is gone forever. (27)
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Ligesom Austerlitz fornemmer det i Greenwich‐scenen, er det dog ingen dans på
roser at være ”spastic in time” (23), for som fortælleren forklarer med samme
teatermetaforik, som Austerlitz flittigt bruger: ”[Billy] has no control over where
he is going next, and the trips aren’t necessarily fun. He is in a constant state of
stage fright, he says, because he never knows what part of his life he is going to
have to act in next” (23). Selvom han også forsøger at fremstille tidens
spatialisering eller ophævelsen af den successive tidslighed som en lyksalig
tilstand, så viser det sig altså, at det medfører en særlig katatoni eller resignation
at være ’unstuck in time’, 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 andet sted: ”One of the main effects of war, after all, is that
people are discouraged from being characters” (164). Billy fremstår dermed som
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,

sammen

med

den

apokalyptiske

krigsstemning har forskudt eller forlænget sig ind i efterkrigstiden, hvor de blot
tager sig anderledes og mindre voldelige ud. Romanen gennemspiller med andre
ord den moderne historiske diskurs’ antagelse af krigens multiplicering og
generalisering. Krigen er ikke kun genstand, men også forståelsesmatrice og
horisont for Vonneguts historiografiske fiktion, men som jeg skal vise, er det ikke
hele humlen med SlaughterhouseFive. Der er også lommer af modstand mod
krigens overgribende betydning.
I The Language of War (2002) skriver James Dawes, at modstanden viser sig
i Billys både påtvungne og selvvalgte tavshed. Billy er fanget mellem krigens vold
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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, 160). Gennem sin tavshed yder Billy krigen modstand ifølge Dawes, da
sprog eller 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 netop har afledt af Michel Foucaults
magt‐ og diskursteori, 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 med den udlægning er imidlertid, 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 after” (136).
Selvom fortælleren beskriver ham i tredjeperson, er Billy både romanens primære
fokaliseringsintans og en slags intradiegetisk fortæller. Fortælleforholdene er bare
ikke så neurotisk ekspliciterede som i Sebalds periskopiske narrativ. Men det er
Billy, vi lytter til gennem fortælleren, der tilmed har overtaget mange af sine
attituder og udtryk fra vores helt, 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), skriver Billy videre i førnævnte læserbrev
til Ilium News Leader, der bliver ’citeret’ i begyndelsen af bogen, hvorefter
fortælleren som sagt anvender den vending ved enhver form for død.
Hvis tavsheden i Dawes’ system er en modstandsform, kan den altså hverken
lokaliseres hos fortælleren eller hovedpersonen i SlaughterhouseFive. 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, 154). Ifølge Davis handler Vonneguts
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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 eller krop og dens beretning om krigen, at Vonneguts
krigsprofanerende projekt viser sig.
En tredje Vonnegutlæser, Sarah Cole, betegner romanens hovedperson som
”an evereyman whose absurdity as a warrior ironizes and destabilizes the very
category of soldier. In Vonnegut’s interplanetary universe, war takes people as
they already are – deeply flawed, fully unheroic, brutally savage, at times strangely
beautiful – and sweeps them into its destructive vortex” (Cole, 25). Cole tillægger
med andre ord den moderne krig en gigantisk selvstændig magt. Hos Vonnegut
bliver det 20. århundredes krige en art mytiske supersubjekter, som mennesket
intet kan stille op imod, hævder hun: ”SlaughterhouseFive thus epitomizes what
the twentieth century, perhaps for the first time in history, often concluded about
war and people: in the face of the former, the latter resembles matchstick figures.
They look pathetic, vulnerable, negligible” (ibid.).
Problemet med Coles redegørelse er imidlertid, at hun forenkler
kategorierne, sådan at mennesket fremstår adskilt fra krigsmaskinen. Både
Sebalds og Vonneguts værker er netop forsøg på at opløse forestillingen om krigen
som en selvberoende instans, endsige et aktivt mastersubjekt á la altings fader, og i
stedet vise, hvordan krig som perceptuel og epistemologisk ramme får mennesker
’som de allerede er’ til at forgribe sig på hinanden, eller hvordan krig som narrativ
og figurativ forståelsesramme kaster et forklarelsens lys over begivenheder, der
forekommer absurde og altødelæggende. På den måde er Rainer Emigs
karakteristik af SlaughterhouseFive mere præcis, når han betegner romanens
strukturelle princip som et mangedoblende spejlingsforhold, hvor fred bliver
projiceret over på krig, og normalitet på vanvid:

Aus diesem Prinzip heraus, das keineswegs nur dialektisch ist, sondern
selbstreflexiv seine Dialektik überschreitet, hin zu einer allgemeinen Hinterfragung
von Rationalität und Rationalisierung von Krieg und Normalität in einer
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„Nachkriegswelt“, die natürlich gerade durch beständige Kriege (den Kalten Krieg,
Korea, und für den Text aktuell Vietnam) bestimmt ist, soll Vonneguts Roman als
Prototyp einer Erzählung interpretiert werden, die nicht mehr modernistisch den
Krieg als Erfüllung oder Apokalypse sieht, sondern als permanent präsentes Prinzip
der Wiederholung und Durchdringung ohne Anfangs‐ und Endpunkt – und damit
ohne feste symbolische Sinnpositionen. (Emig 2001, 249)125

Emig har ret i, at romanen selv ikke umiddelbart rummer faste symbolske
betydnings‐ eller meningspositioner, og at den præsenterer krig som et permanent
princip, uden på samme måde som eksempelvis Jünger og Remarque – hvad Emig
her ligestiller med en modernistisk optik – at betragte krigen som en realisering
eller et sammenbrud af den verden, protagonisterne tror på. Men krigen er dog hos
Vonnegut – som hos Sebald – fremstillet som et princip, der bestandigt bliver
udfordret af en symbolsk betydningsdannelsesposition, som ikke er fast, men
bevægelig og forgængelig, nemlig den menneskelige krop, der gennem Billy
Pilgrims litterære figur skal forestille at deltage i krigen og siden være
gennemtrængt og mærket af krigserfaringen.

II. Krigen som karneval
Ud over science fiction‐elementet er SlaughterhouseFive mest kendt for at handle
om bombardementet af Dresden den 13.‐14. februar 1945, som Vonnegut selv
125 Emig

peger også på, at Vonnegut allerede med dobbelttitlen SlaughterhouseFive or The
Children’s Crusade viser, at den tidslige projektion og overlejring af forskellige krige både bagud og
fremad i tid fra Anden Verdenskrig er et centralt greb i romanen, som det også er i Austerlitz, der
gennem lydlig lighed mellem Austerlitz og Auschwitz har komprimeret to storkrige i en titel på
bare ét ord. Vonneguts dobbelttitel ”verschränkt einen zuerst obskuren Referenzpunkt, der sich im
Verlauf der Erzählung als Schlachthof Fünf in Dresden entpuppt, mit einer bekannten historischen
Episode, dem mittelalterlichen Kinderkreuzzug im dreizehnten Jahrhundert, der mit Dresden die
offensichtliche Unsinnigkeit der Vernichtung von unschuldigem Leben gemein hat“ (Emig 2001,
247). Det fremgår i øvrigt af det tilsyneladende selvbiografiske indledningskapitel, at det er Mary
O’Hare, konen til jegfortællerens gamle krigskammerat Bernard V. O’Hare, der har givet ham ideen
til at bruge middelalderens børnekorstog som del af titlen. Under et besøg hos O’Hare‐familien i
1964 udbryder Mary arrigt til de to krigsveteraner, der uden særligt held forsøger at huske deres
nu to årtier gamle oplevelser: ”You were just babies then! […] You were just babies in the war – like
the ones upstairs!” (14). For at understrege, at han sympatiserer med den opfattelse, har Vonnegut
dedikeret SlaughterhouseFive til Mary O’Hare.
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oplevede som amerikansk soldat.126 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, men holder sig til en lakonisk og sort
humoristisk tone samt en metonymisk beskrivelsespraksis, der synliggør krigens
følger snarere end selve krigsspektaklet, og som er mere optaget af
kombattanternes ydre fremtoning end af deres indre rørelser og meninger.
Billy Pilgrim er således ikke skildret som et psykologisk individ, men som
en 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 fra de andre soldater er Billy dog ikke
kun en komisk figur. Som en anden Kristus‐skikkelse – den levende, ikke den
lidende og døende Kristus som hos Jünger – 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
126 Fortælleren

antyder i indledningskapitlet, at det langtfra kun er i den forbundstyske
erindringskultur, men også i USA, at man har haft vanskeligt ved at håndtere disse
bombardementer: ”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).
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gennemgået fra freds‐ til krigstilstanden, og som gør ”krigens verden [til] en sakral
verden” (Lemche, 22), har ikke inkluderet Billy, hvilket i overensstemmelse med
satirens og groteskens genretræk skaber flere voldsomme sammenstød mellem
det ’høje’ emne, krigen, og det ’lave’ udtryk, Billys uduelige figur og genstridige
krop. 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 stykkets Askepotfigur, 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 gate
of the railroad yard and into the streets of Dresden marched the light opera. Billy
Pilgrim was the star. He led the parade” (150). Med en tyk symbolik paraderer det
karnevalsagtige optog af krigsfanger gennem den gamle barokby, der endnu på
dette tidspunkt står uskadt og uberørt af de allieredes bombardementer, 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 identificere ham som soldat. Da han i selskab
med fangevogteren Gluck og medfangen Edgar Derby tropper op i et suppekøkken
for at få udleveret rationer, spørger den stedlige madmor Gluck om han ikke er for
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ung til at være i hæren: ”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 de fordrejede formodninger om Austerlitz’ identitet som
Holocaustoverlevende i lyset af fortællerens sammenligning af ham med den tyske
helt Siegfried 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 myten
om krigserfaringens grænsesættende og altomfattende vold. En konstruktionsfejl
af en art, eller som det hedder om ham i den biografiske skitse i romanens
begyndelse: ”He was a funny‐looking child who became a funny‐looking youth –
tall and weak, and shaped like a bottle of Coca‐Cola” (23). Under den kortvarige
aktive krigsindsats, hvor han er havnet langt bag fjendens linjer, fortsætter
romanen underliggørelsen af Billy. Han er som sagt ubevæbnet, bærer hverken
hjelm eller uniform, og selvom han bare er 21 år gammel, er han allerede
halvskaldet og har sporadiske plamager af hvidt skæg. ”He didn’t look like a soldier
at all. He looked like a filthy flamingo” (SF 33), bemærker fortælleren.
Set i retrospektiv kan Billys personlige krigserfaring og ‐indsats hverken
bekræfte

den

ene

eller

den

anden

sides

opfattelse

af

krigen

og

luftbombardementerne. I tolkningsmæssig henseende er han ubrugelig for den
officielle historiografi, som det fremgår eksemplarisk af hans møde med den
aldrende historieprofessor Rumfoord, ”the official Air Force Historian” (184).
Rumfoord betragter 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. Problemet er, at professorens
interessekriterier er bestemt af krigens mytologi: ”Rumfoord was thinking in a
military manner: that an incovenient person, one whose death he wished for very

221

much, for practical reasons, was suffering from a repulsive desease” (192). Billy
insisterer derimod på sin simple kropslige tilstedeværelse i krigens tid og rum: ”I
was there” (193), som han gentagne gange siger om Dresden‐episoden.
Det gør ham usynlig og uhørlig for personer som professor Rumfoord, fordi
hans

erfaring

og

overlevelse

repræsenterer

en

fejl

i

den

totale

ødelæggelsesmaskine, som fortælleren netop har beskrevet det i en fremstilling af
Dresden efter bombardementet, hvis ødelagte udseende han gentagne gange
sammenligner med månen: ”Absolutely everybody in the city was supposed to be
dead, regardless of what they were, and that anybody that moved in it represented
a flaw in the design. There were to be no moon men at all” (180). Det engelske ’alle’
og ’enhver’, ’everybody’ og ’anybody’, indeholder kroppen som et sidste led.
Meningen med bombardementet er altså, at alle kroppe burde være udslettet.
Enhver undsluppen krop repræsenterer en produktionsfejl i krigsmaskinens
fremstilling af død. Billy er dermed ikke blot en konstruktionsfejl, en krop som
militærapparatet ikke i tilstrækkelig grad har evnet at disciplinere. Hans krop er
også et omvandrende bevis på en fejl i krigens destruktionsapparat, alene på grund
af dens fortsatte eksistens efter krigens afslutning. Krigsmaskinen evner med
andre ord hverken at indlemme eller eliminere Billy krop, og derfor er han usynlig
og uhørlig for den officielle militærhistorie.
Omvendt evner hans krop ikke at armere sig mod krigens voldsomme
begivenheder. Fra barns ben er han ganske vist vant til splatter og voldsporno,
men i stedet for immunitet over for denne “gore” (38) er hans interesse for sårede
og ødelagte kroppe præget af fortrolighed: ”Billy, after all, had contemplated
torture and hideous wounds at the beginning of nearly every day of his childhood.
Billy had an extremely gruesome crucifix hanging on the wall of his little bedroom
in Ilium” (38). Krigens rædselskabinet føjer sig dermed til barndommens profane
og sakrale destruktionstableauer, men er i sin umedierede karakter så meget desto
mere påtrængende, at krigserfaringen tilsyneladende går i kødet på ham i en grad,
så han altså bliver løst af tidens kronologiske gang; i forlængelse af den ophævelse
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af tidens forudsigelighed og trinvise succession, som krigens erfaringsregister
normalvist medfører. Med sine tidsrejser bliver Billy dermed alligevel en slags
krigerisk pilgrim, men i stedet for at inkarnere den moralske eller spektakulære
historie, som litteratur og film om Anden Verdenskrig ofte fortæller, nemlig
historien om de gode, de onde og de ubeskrivelige og rystende rædsler, bliver han
et billede på sammenhængen mellem verdenskrigen og mobiliseringen af det
moderne samfund. Den sammenhæng skal jeg se nærmere på i det følgende afsnit.

III. I krigens højhastighedszone
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 et af Iliums fattigkvarterer 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 tidsrejsemotivet 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, som også findes i Austerlitz i kraft af romanens
massive interesse for krigens æstetiske genfærd og skepsis over for metaforens
forklaringsværdi.
I et litteraturhistorisk perspektiv bliver dette metaforiske overkill i øvrigt
forstærket af Vonneguts valg af bynavn: Ilium, den latinske version af Ilion eller
Troja. Navneligheden, der ikke blot er et rim som Sebalds Austerlitz‐Auschwitz,
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men en dækkende lighed, ægger til spidsfindige komparative analyser med Iliaden.
Her vil jeg dog nøjes med at bemærke romanens tilsyneladende begejstring ved
den ironiske og besynderlige omvending: at vores helt er født og bosiddende i et
moderne, alt for profant og uepisk Troja, som han stort set kun forlader for at
drage i krig, og som derfor under navneligheden afslører en omplantning af de
vestlige litteratur‐ og kulturhistoriske rødder fra de antikke kæmper og
halvguders heroiske kamp foran Ilions porte til Billys nervøse sammenbrud og
efterfølgende indlæggelse på et veteranhospital i nærheden af Ilium.127
Vonneguts figurationsprincip kan siges at basere sig på det omvendte
forhold mellem metafor og metonymi end det, Gérard Genette lokaliserer i Marcel
Prousts À la recherche du temps perdu (1913‐27). Gennem ”metonymiens rolle inde
i metaforen” (Genette, 10) udfolder Proust ifølge Genette fortællingernes
udstrækning,

”den

metonymiske

afsmitning”

(ibid.

29),

inden

for

erindringsmiraklets ”metaforiske ekstase” (ibid.). I SlaughterhouseFive 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 og undren over 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
127 Billy

bliver behandlet på et veteranhospital i nærheden af Lake Placid (24), ikke langt fra byen
Troy i staten New York, der formentlig har dannet model for Vonneguts fiktive Ilium. Rainer Emig
ser navneligheden som endnu et eksempel på Vonneguts overlejring af tilsyneladende banale med
stærkt symbolladede motiver og dermed som endnu en påpegning af krigens centrale og potentielt
allestedsnærværende plads i den vestlige civilisation: ”Scheinbar weder durch seinen
Familienhintergrund als Frisörsohn noch körperlich […] noch intellektuell ausgezeichnet, wird
[Billy] doch in einem Teil des Staates New York geboren, der den symbolträchtigen Namen „Ilium“
trägt. Damit wird einer Biographie, die so gängig und amerikanisch ist wie eine Colaflasche, der
Trojanische Krieg als eine der symbolischen Gründungserzählungen westlicher Zivilisation wie
auch als Indiz der untrennbaren Verknüpfung dieser Zivilisation mit Krieg eingeschrieben“ (Emig
2001, 255).
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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 mellem verdenskrigen og efterkrigstiden.
Af samme årsag mener jeg ikke, SlaughterhouseFive 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), idet hun betragter romanens
collageprincip som et formelt udtryk for Billys psykiske lidelser, der danner
modpol til en regulær narration.128 Men for det første er der en emfatisk narrativ
vilje hos fortælleren, der åbner flere afsnit i romanen med at påkalde sig læserens
lyttende opmærksomhed, ligesom han i en fortællende tone binder de enkelte
optrin i ’collagen’ eller rettere montagen sammen. For det andet kan vores
hovedperson selvfølgelig opfattes som en traumatiseret figur, og romanens
springende montagenarration 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 infrastrukturelle
rammer.
I Space and Power (2005) påpeger Paul Hirst, 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

128 ”Vonneguts

Gegenmuster zur Narration ist die Collage, ein räumliches Ordnungsprinzip, das
Heterogenes in unerwartete Nachbarschaften bringt/zwingt. [Die Collage] ‚zerbricht’ das Rückgrat
der Erzählung, die zeitlich‐chronologische Abfolge, sie ‚zerreißt’ Ereigniszusammenhänge und
sortiert die Fragmente in freien Arrangements. Collage ist nicht nur eine Form der
Ordnungsverlusts, sondern auch der Erschütterung von Ordnung. Die Hauptfigur, die Vonnegut für
seinen Roman erfindet, Billy Pilgrim, leidet an einem Kriegstrauma. Die spezifische Form seiner
psychischen Krankheit besteht darin, dass er seinen Zeitsinn verloren hat. […] Trauma wird von
Vonnegut so als Haltlosigkeit in der Zeit inszeniert“ (Assmann 2003, 287).
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været medvirkende til opløsningen af de traditionelle urbane strukturer. Hirst
kalder denne proces ’eksurbanisering’. Det er den, der slog igennem i
efterkrigstiden – først i USA og senere i Europa – med omfattende
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 ellers 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, 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 på grund af den stærkere klassificering og stratificering af
byens rum, som eksurbaniseringens dynamik har medført:
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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 genfortryllet verden, hævder Berman altså, 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 krigsteoris forestilling om præcisionsbombning
som et rent og saliggørende instrument: ”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 abnormiteter. 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 tage del i krigens
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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
SlaughterhouseFive 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.
Under denne drøm lurer som allerede nævnt sceneskrækken, men også
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 en ændring i tonefald eller
stemmeføring, men kommer som sædvanlig hos Vonnegut til syne i de figurative
konstellationer.
Egentlig dør Valencia af kulilteforgiftning, det vil sige 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
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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 henholdsvis
transportable gasvogne og stationære gaskamre i udryddelseslejre som Treblinka,
Belzec og Sobibor (Snyder, 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 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 hos Vonnegut, at
efterkrigstiden er en fortsættelse af krigen med andre midler: Bilen er det nye
bombefly, byfornyelsen den nye konsekvens af det strategiske bombardement og
fattigkvarteret 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 og yde dem sikkerhed.
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 inden for
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.
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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, 380), inkarnerer denne konstellation.129 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; ”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 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).

129 Ligesom

Hirst gør Schlögel opmærksom på motorvejens militære baggrund og formål. Han
beskriver, hvordan amerikanske generaler med militærstrategiske formål for øje var involveret i
udarbejdelsen af det såkaldte Interstate‐program fra 1956, hvor grundmønsteret for det
amerikanske motorvejsnet blev lagt, bl.a. med 1930’ernes tyske Reichsautobahn som model: ”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, 391). I sit spatialt orienterede historiografi lokaliserer Schlögel forskellige
konstellationer af rumlige og tidslige kvaliteter ud fra menneskeskabte tegn i konkrete landskaber.
Når jeg inddrager Schlögels betegnelser, eksempelvis ”American space” og i kapitel 7 ”Russischer
Raum”, er det de respektive rums kvaliteter, som Schlögel fremstiller dem og kun afledt deraf de
geografiske realiteter i USA og Rusland, jeg henviser til. Schlögel indskærper selv, at hans
rumbeskrivelser er en slags idealtyper, men hans historiografiske projekt om at læse tiden i
rummet er bundet til studier i felten.
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SlaughterhouseFive kan udmærket læses som en allegori over 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
Céline: ”No art is possible without a dance with death” (21), hævder Céline i
Vonneguts gengivelse. I sin svævende og fleksible relation til tid og rum er
SlaughterhouseFive imidlertid kun en dødedans af pligt, ”a duty‐dance with death”,
som bogens undertitel lyder. ”Die Poesie des Highways” (Schlögel, 379) registrerer
døden undervejs, døden i vejkanten, men når ikke frem til døden ved fronten, som
blandt andre Céline beskriver den, og slet ikke til døden i kamp, som Jünger
besynger.

Vonneguts

pointe

er

imidlertid,

at

Anden

Verdenskrigs

luftbombardementer og efterkrigstidens mobilitet potentielt set er lige så
dødbringende som Første Verdenskrigs til sammenligning fastlåste, afgrænsede og
lokaliserbare krigslandskaber.
Paul Virilio ser i forlængelse heraf efterkrigstidens mobilitet som et bevis på
den militarisering af civilsamfundet, som den totale krig bragte med sig og
transformerede i ’den totale fred’, som han betegner tiden efter Anden
Verdenskrig: ”All of us are allready civilian soldiers” (Virilio 1997, 26), som han
siger i Pure War, og det er netop som sådan, som en civil soldat, der til stadighed er
mobil og viderefører krigens tidslige abnormitet, uden selv at såre eller blive såret
i regulær forstand, at Billy Pilgrim og det romanunivers, han bærer med sig,
knytter krigen og efterkrigstiden sammen. Det betyder, at Billy ændrer karakter
fra at være et problem for den heroiske logik, der hersker under og lige efter
krigen til mange år senere at være blevet dens budbringer i kraft af de mentale sår,
krigsmaskinen har tilføjet ham, og som ikke vil forsvinde.
Som i Austerlitz, hvor hovedpersonens traume bliver synligt for ham selv i
kraft af den afstand til sit tidligere jeg, han endelig får mulighed for at erfare på
Liverpool Street Station, indsætter Vonneguts fortæller også en afstand i Billys liv
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mellem krigserfaringen og hans voksne jeg. Men i stedet for at føre til
selvbesindelse og selvrefleksion, som tilfældet er for Austerlitz, driver afstanden
Billy ud i et fantasiunivers. Her giver han sig imidlertid hen til en særlig poetik,
som viser tilbage til fortællerens poetologiske problemer, som de bliver formuleret
i kapitel 1. Dermed åbner romanen et refleksivt rum, der på samme måde som
Hilarys bataljemaleri får afgørende betydning for dens samlede fremstilling af
krigen som æstetisk fænomen.

IV. Dødsplanetens poetik
Billys placering uden for tidens faste gang adskiller ham bestandigt fra
omverdenen. Den hurtigt klippende fortællestil, det påtaget ekstraterrestriale
ordvalg (’Earthlings’) og den galgenhumoristiske distance i tonens skødesløshed
(’so it goes’) foregøgler – i stil med Hilarys slagscenarium i Austerlitz inden det
kæntrer – at krigen er én stor kehraus, én samtidighed af tragiske, men
uundgåelige hændelser. Vonneguts fortælleform spejles inden for romanens
handling i en beskrivelse af den typiske roman på planeten Tralfamore. Denne
beskrivelse kunne meget vel ligne en poetik for SlaughterhouseFive, hvilket den
ifølge titelbladet rent faktisk er.130 Det interessante er dog her, at poetikken også
ligner forestillingen om krigen som et ekstatisk sammenfald af abnorme
hændelser, som man kender fra kamporienterede krigsskildringer:

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
130 “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. Eksempelvis kommer James Lundquist frem til, at den rum‐ og tidsopfattelse,
som relativitetsteorien og det 20. århundredes teknologiske nybrud har bibragt os, svarer til
poetikken for den tralfamadorianske roman, som er gentaget på makroniveau i romanen som sådan
(Lundquist 2001). Rainer Emig påpeger derimod, at Vonneguts erklærede poetik (den telegrafisk‐
skizofrene modus) er en intertekstuel ironi, der spiller på ”den in den späten sechziger Jahren fest
etablierten Klischees radikaler Erzählstrategien, die sich in der Nachfolge klassisch moderner Texte
[…] etabliert hatten. Doch selbst diese augenzwinkernde Selbsteinschätzung wird nochmals […]
gedoppelt, indem der Erzählstil auf einmal dem fiktionalen Planeten Tralfamadore zugeschrieben
wird“ (Emig 2001, 249).
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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.
Austerlitz, 109: “der gefallene Trommler, der Infanterist, der gerade einen anderen
niedersticht, das brechende Auge eines Pferdes“, KGK]. 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”. (SF 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 som tidligere nævnt 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 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. Stemningen er nærmest, som når Jünger citerer Schillers
”Reiterlied” og opfordrer til at betragte døden med ophøjet ro, for en hvilken som
helst time ved fronten kan alligevel være den sidste.

“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
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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 SlaughterhouseFive bliver læst, selvom den rummer beskrivelser af
krigens destruktive følger. Og mon ikke også den tralfamadorianske roman og
deres holdning til krigen faktisk er genstand for hans kritik? En kritik, der er
bygget på det samme ubehag, som får Hilary til at fastfryse sin beskrivelse af slaget
ved Austerlitz midt i kamptummelen for at indskærpe over for eleverne, at krigens
fortid ikke sådan lader sig genskabe i fortællingen og beskrivelsen. Det er en kritik,
der 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 SlaughterhouseFive 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, 695f). 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 ophævelse 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

kamporienterede

krigslitteratur, at krige bare kommer og går fra den ene dag til den anden. Selvom
romanen gang på gang konstaterer dødens uundgåelighed med sit ’so it goes’,
bliver det stadig mere tydeligt, som romanen skrider frem, at dens implicitte
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budskab snarere står i modsætning til refrænets udtalte resignation, hvis
selvfølgelighed efterhånden kommer til at virke kunstig, grænsende til det
absurde.
Krigsmytens konstruktioner bliver således udhævet og dramatiseret hos
Vonnegut, sådan at hans metode svarer til det etiske ideal for krigslitteraturen,
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 krig i en forståelig skriftlig
form bør fremgå af værket. Emigs litterære etik er som også hos Sebald en
synliggørelsens etik, hvor det både er krigens tidslige og rumlige partikularitet og
krigsrepræsentationens,

krigsbilledernes

og

‐fortællingernes

medierende

kunstighed, 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
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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
2004), så selvom den litterære krigsrepræsentation må indeholde et vist mål af
konventionsbestemte ”Genre‐Figuren” (Erll, 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.
Det er kendetegnende for Sebald og Vonneguts romaner, at de hverken
stadfæster en definitiv mening eller en total meningsløshed med krigen, men
derimod 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. Det gør de ved at flytte fokus fra
krigslitteraturens typiske omdrejningspunkt, kampen, til den menneskelige krop,
der normalt forsvinder eller finder sin plads som uniformeret soldat i
skildringerne af kampens ekstase, på samme måde som opmærksomheden på den
litterære fremstillings former forsvinder til fordel for en postuleret og
altoverskyggende kampvirkelighed.
Kroppens tilsynekomst følges med andre ord af de skriftlige, visuelle og på
anden vis materielle krigsmedieringers problematiserende mellemkomst i disse
eksempler på en kropsorienteret krigslitteratur. Gennem ’korte, presserende
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beskeder’ manifesterer romanerne på døds‐ og krigsplaneten Tralfamadore
derimod – i stil med Jüngers In Stahlgewittern – drømmen om den umedierede og
transparente betydningsoverførsel og dermed også drømmen om at slippe ud af
tiden og ind i evigheden. Forestillingen om krigen som henholdsvis en befriende og
altødelæggende kamp appellerer til netop denne drøm, men henvises altså hos
Vonnegut til et bizart science fiction‐optrin på en endnu mere bizar planet, mens
den for Sebald findes i den historiske dannelses fantasier om store slag og tapre
feltherrer. Hos begge forfattere har drømmen også en markeret bagside, i
SlaughterhouseFive i skikkelse af de voldsomme krige, der med mellemrum
hærger Tralfamadore – og Jorden – uden at nogen tilsyneladende kerer sig om det,
og i Austerlitz i skikkelse af den evindelige lidelse og smerte, som Austerlitz frygter
at blive udleveret til, hvis han træder ud af tiden. Hos Jünger er det imidlertid
netop her, i de frygteligste krige og i udståelsen af smerten, at mennesket kommer
til sig selv og viser sit værd for evigheden.
Den kamporienterede forestilling om krig åbner dog ikke kun for en
abnorm og abstrakt tids‐ og historiefornemmelse, som den kropsorienterede
krigslitteratur integrerer og indrammer i sine fortællinger og derved gør til en del
af det moderne krigskompleks. Også forestillingen om overmenneskelige
landskaber og abstrakte rum spiller en vigtig rolle for den kamporienterede
krigsfremstilling, når kampen skal lokaliseres og æstetiseres, som jeg har vist i
kapitel 2. Efter i de to foregående kapitler om Austerlitz og SlaughterhouseFive at
have anskuet krigserfaringer og ‐medieringer fra en temporal og historiografisk
synsvinkel, vil jeg i de to sidste analytiske kapitler skifte fokus til krigens spatiale
og geografiske dimensioner, som den kropsorienterede krigslitteratur fremstiller
dem. Jeg vil igen begynde med Austerlitz, hvor krigens geografi er en hjemsøgt
geografi, og slutte med Christoph Ransmayrs Morbus Kitahara, der driver
forestillingen om krigens abnorme rum ud i samme imaginære ekstremer, som
man finder i Vonneguts gestaltning af krigens tidslighed.
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Med disse analytiske udkast vil det afslutningsvist stå klart, hvorledes
Sebald, Vonnegut og Ransmayrs krigsskildringer på forskellig vis, men med den
ikke‐uniformerede krop som fællesnævner, nedbryder de symbolske skranker,
som kamporienterede krigsfremstillinger bestandigt rejser om krigserfaringen.
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Kap. 6: Spektrale krigsgeografier: Austerlitz
I. Krigen og byen
I en række tekster om byplanlægning og krigens logistik har Paul Virilio hævdet, at
byens civile og politiske liv har sin primære oprindelse i krigen og i forberedelsen
til krig i form af befæstningen. Beskyttelsen af handelen har kun spillet en
sekundær rolle eller været en bonuseffekt af krigsforberedelsen: ”Bystaten, Polis,
ligger til grund for den form for konflikt, der kaldes krig, ganske som krigen selv
ligger til grund for den politiske form, der kaldes bystat” (Virilio 1994b, 48). Byer
er altså ikke undtagelser fra, men en konstituerende del af krigsmaskinen, lyder
Virilios ræsonnement i al sin enkelthed. Virilio modsiger dermed en lang
sociologisk og oplysningsfilosofisk tradition for at opfatte byen og urbaniteten som
en fredelig modpol til det åbne landskabs farefulde rum. Mens det urbane rum og
vold sjældent er blevet betragtet som rene modsætninger, som Bernd Hüppauf
skriver i en artikel om byen som forestillet krigsskueplads i modernistisk prosa, er
krigens væsen og logik ofte blevet beskrevet som en modsætning til byens
beskyttelse og orden:

Im Gegensatz zum ’Naturzustand’ der Jäger und Sammler oder der offenen Steppe
der ’nomadischen Horden’ war der urbane Raum die Sphäre des Friedens. […]
Aber während Stadt und Gewalt auf komplexe Weise auch zusammengehören,
bildet der Gegensatz zwischen Schutz, Ordnung und Frieden der Städte und Krieg
und Destruktion jenseits ihrer Mauern doch die dominante Opposition im Diskurs
der Stadt. (Hüppauf 1995, 317)

I den urbane diskurs er krigen – med et udtryk fra Hüppaufs introduktion til
antologien War, Violence and the Modern Condition (1997) – blevet isoleret med
retoriske og æstetiske ”techniques of relegation” (Hüppauf 1997, 3). Disse
forvisningsteknikker, der på tværs af genrer har til formål at vise voldens og
krigens ansigt, fungerer ifølge Hüppauf på samme tid inkluderende og
udgrænsende, da de ved at fremstille vold og destruktion som ”the other both
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spatially and temporally”, gør det muligt at betragte ens egen verden ”as a sphere
where violence and destruction are exceptions to the rule of the otherwise
peaceful and rational reality. Banishing violence to a contained sphere seperated
from one’s own is a prerequisite for maintaining the cherished image of modernity
engaged in redeeming the pledge of its own origin” (ibid.). Litteraturens
relegeringsteknikker er nærmest katarsiske, når de anvendes til at placere
eksempelvis krigens vold i en anden tidslig og rumlig sfære.
Pointen i Hüppaufs artikel om byen som forestillet krigsskueplads er
imidlertid, at krigens og den moderne bys diskurser i visse tilfælde er smeltet
sammen. Det demonstrerer han med eksempler fra en række kanoniserede
storbyromaner fra mellemkrigstiden – bl.a. Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz
(1929) – hvor den pulserende storby fremstår som ”der Ort der Zerstörung, der
Trümmer und des Todes. In den juristischen, sozialen und zwischenmenschlichen
Verkehrsformen der Stadt spielen sich Krieg und Zerstörung ab, die Front ist
allgegenwärtig“ (Hüppauf 1995, 324). I de modernistiske prosaværker fra
mellemkrigstiden fremstår storbyens kaos i praksis som en forlængelse af
verdenskrigens slagmarker. Den moderne krigs diskurs, først og fremmest det
enorme lager af personlige og kulturelt sanktionerede erindringsbilleder af Første
Verdenskrigs industrielle destruktionsformer, der kulminerede i krigslitteraturens
’højkonjunktur’ i slutningen af 1920’erne, smeltede ifølge Hüppauf sammen med
eksisterende forestillinger om byernes industrielle produktionsformer. Eller som
Hüppauf opsummerer om Første Verdenskrigs betydning for den udvikling:

Die dunkle Seite der Rationalisierung oder ihrer Inversion, als die der Krieg
erfahren wurde, findet sich als Destruktivität in dem Raum wieder, der, im
Positiven wie im Negativen, als das Paradigma der Modernisierung galt: die Stadt
wird zum Imaginationsfeld, auf dem sich nach 1918 fortsetzt, was als moderner
Krieg in die kollektive Erinnerung des 20. Jahrhunderts einging. Die unlösbare
Verknüpfung von Produktion und Destruktion, Anonymität, Subjektverlust und die
Schrankenlose Gewalt, die den rational kalkulierten Destruktionsraum der Front
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konstituierte, finden sich in literarischen Konstruktionen des urbanen Raums nach
dem Krieg wieder. Aus dem Gegensatz von Stadt und Krieg wurde nun eine
unauflösbare Einheit. (Hüppauf 1995, 318)

Forestillingen om byen som krigsskueplads blev ikke mindre vægtig i den sociale
imagination med Anden Verdenskrigs luftbombardementer af civile beboelser, der
tilføjede et yderst reelt moment til imaginationen, og som stadfæstede den
uopløselige enhed, som byen og krigen derfor danner i moderne tid, selvom
kritikere som Sebald altså mener, at litteraturen ikke har taget denne fusion
tilstrækkeligt alvorligt.
Man behøver imidlertid ikke gå helt frem til det 20. århundredes
verdenskrige for at lokalisere en sådan uopløselig enhed af by og krig. Den
adskillelse af sfærerne, der ifølge blandt andre Hüppauf gik forud for
mellemkrigstidens sammenblanding, kan skyldes det forhold, at den moderne
historiografi og sociale imagination har ophøjet den clausewitzske forestilling om
feltslaget som krigens essens til transhistorisk lov.
Men krig forstået som væbnet konflikt har i både moderne og førmoderne
tid også udmøntet sig i eksempelvis belejringer, embargoer og bombardementer af
beboelsesområder.131 Det er ikke uden grund, at krigsramte byer i hvert fald siden
Iliaden har lagt navn til beretninger om krig, for krigshandlinger angår ikke kun de
131 Paul

Hirst beskriver i Space and Power, hvordan moderne beskrivelser af krig har gjort slaget og
handlingen på slagmarken til krigens essens. Det skyldes dels den store indflydelse fra Clausewitz,
der fremhævede slaget som krigens afgørende element, men lige så væsentligt er det for Hirst, at
slaget med sin dramatiske form er lettere at beskrive og mere underholdende at høre om end
eksempelvis blokader eller mangeårige belejringer; krigsstrategier, som ellers i historisk
henseende er langt flittigere anvendt end slaget: ”Battles, of course, are dramatic and finite actions,
and they are apparently easy to narrate. Sieges, by contrast, are mostly protracted, episodic in their
conflicts, and often unsuccessful in outcome. Battles attract military historians of the traditional
type because, following Clausewitz, they seem as the decisive form of war, and sieges merely local
forms of action that are inherently indecisive. This viewpoint is profoundly inaccurate and
anachronistic, projecting back Napoleonic assumptions into a very different military system” (Hirst
2005, 198f). Hirst taler i denne sammenhæng om tidligt moderne belejringsarkitektur fra det 16.‐
18. århundrede, men pointerer samtidig, at den anakronistiske tilbageprojicering af Clausewitz’
krigsteorier også gælder fremadrettet, når dens essens – slaget – i vore dage gøres identisk med
krigen, omend i andre former end som det symmetriske sammenstød mellem to regulære
hærenheder.
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kæmpende på slagmarken, men i høj grad også den civile befolkning i de
implicerede

byer.

Selv

i

Første

Verdenskrigslitteraturen,

der

gjorde

ingenmandslandet til krigens rumlige paradigme, bliver beretningerne om
soldatererfaringer

og

‐gerninger

forankret

i

bynavne

og

altså

i

en

urbancivilisatorisk geografi. Det sker bl.a. i Jüngers In Stahlgewittern, hvor over
halvdelen af kapiteloverskrifterne har fået navn efter de franske og flamske byer,
Jünger kæmper i eller ved.
Som et af de seneste litterære eksempler på krigens og byens enhed står
Austerlitz. Slaget ved Austerlitz udgør ganske vist ikke samme overgribende
handlingsramme som slagene ved Troja hos Homer, men som jeg beskrev i kapitel
4, kan fremstillingen af dette slag læses som en nøgle til Sebalds litterære og
historiografiske poetik, ligesom navnets geografiske spredning i kraft af visuel og
lydlig lighed med bl.a. den parisiske banegård Gare d’Austerlitz og til det tyske
navn for den polske by Oświęcim, Auschwitz, gør det gamle feltslag til en symbolsk
gengangerfigur, der hjemsøger Europa fra øst til vest og samler sig i fortællingen
om den plagede efterkommer til den europæiske modernitets ordens‐ og
magtdrømme, Jacques Austerlitz.
Associationen mellem by og krig gælder i Austerlitz ikke kun byen
Austerlitz. I det hele taget er romanens byer på én gang figurative rum for
menneskets mest skabende og mest ødelæggende kræfter, for fredelig
sameksistens og voksende velstand og for krigerisk vold og destruktiv forarmelse.
Byer er steder for handel, dialog, viden, oplysning, rettigheder og dannelse, lige så
meget som de er steder for embargo, befaling, propaganda, formørkelse,
undertrykkelse og ødelæggelse. Byer har lagt navne til historiens store politiske
traktater og landvindinger, men de har i lige så høj grad leveret overskrifter til de
mest drabelige slag og største krigsforbrydelser. Det er denne urbanhistoriske
dialektik, der udgør den poetiske overbygning i Sebalds fremstilling af krigens
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spektrale effekter i de moderne europæiske rum og landskaber, som Austerlitz
bevæger sig igennem.132
Samtidig lægger Sebalds værk sig i forlængelse af det greb, Hüppauf skitserer
i mellemkrigstidens litteratur, dog med den afgørende forskel, at byen ikke kun er
en forestillet, men også en reel krigsskueplads. Desuden er det i Sebalds
bylandskaber – ud over den militære armerings‐ og beskyttelsestopik, som
Hüppauf bider mærke i – Anden Verdenskrigs målrettede forfølgelse af bestemte
befolkningsgrupper,

den

eksponerende

tortur

af

enkeltpersoner

og

våbensystemernes indifferente vold mod mennesket, militærpersoner og civile,
militæranlæg og boliger, der udgør den figurative grundsubstans. Samtidig
munder hans skildring af den gamle ghetto i Terezín ud i en omvending af dette
forhold, sådan at det i den anden Terezínpassage er krigsskuepladsen, der
fremstår som forestillet by.
Det betyder, at det ikke kun er krigens vokabular, der smitter det civile liv,
men også de civiliserede omgangsformer, der farver forestillingen om
krigsførelsen. Dermed bliver krigen et decideret perceptionsproblem, der kan vise
sig overalt og uden varsel, idet den påvirker anskuelsen af rum og landskaber i

132 I

essayet ”Ein Versuch der Restitution” peger Sebald på dobbeltheden eller dialektikken i de
tyske bynavnes betydning for hans personlige opvækst og intellektuelle dannelse. Som barn i det
sønderbombede land lærte han at læse ved at spille det såkaldte ”Städtequartett” (CS 240), der
bestod af en række kort med navne på de største tyske byer samt fotografier af kendte
bygningsværker fra den pågældende by. Kortene var vel at mærke produceret inden Anden
Verdenskrig, da Tyskland endnu var udelt og ikke ødelagt af krigshandlingerne, og dog vakte de i
Sebald forestillingen om ’et dunkelt fædreland’ på grund af deres mørkebrune grafik: ”Hast du
Oldenburg, hast du Wuppertal oder hast du Worms, haben wir etwa gefragt, und an solchen Namen,
die ich noch nie gehört hatte zuvor, habe ich lesen gelernt. Ich entsinne mich, dass ich mir unter
diesen Namen, die so ganz anders waren als Kranzegg, Jungholz und Unterjoch, auch später lang
nichts vorstellen konnte als das, was auf den jeweiligen Spielkarten abgebildet war, also zum
Beispiel Roland der Riese, die Porta Nigra, der Kölner Dom, das Krantor von Danzig oder die
schönen Bürgerhäuser rings um einen Hauptplatz in Breslau“ (CS 241). Luftkrigens ødelæggelser af
de tyske byer kaster imidlertid tragiske skygger tilbage på den dannelsesproces, Sebald her
beskriver, og som ganske sigende for problemkomplekset ’by og krig’ er sket ved hjælp af endnu
hele bybilleder og bynavne, der i realiteten allerede er forandret som følge af krigen. Det er især
tilfældet for de to sidste byer i opremsningen, Danzig og Breslau, som er blevet til de polske Gdańsk
og Wrocław. Krigen forandrer med andre ord ikke kun byer og landskaber, men også de billeder og
ord, vi har lært at betegne dem med.
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bred forstand.133 Det er disse perceptions‐ og anskuelsesproblemer, jeg vil
diskutere i de næste to afsnit, inden jeg i afsnit IV og V undersøger konkrete
krigsgeografier og de spektrale kvaliteter, de antager i Austerlitz.

II. Tærskel og afgrund
Den centrale tærskelscene i Austerlitz finder sted på Liverpool Street Station. Ikke
blot i romanens handling og Austerlitz’ selvudforskning sker der her et afgørende
omslag, men også i gestaltningen af tid og rum. Her er det primært den rumlige
foranderlighed, jeg vil undersøge, men som det fremgår, kan den ikke adskilles fra
det omslag i romanens tidslighed, der netop finder sted på denne banegård.134
Strukturelt er scenen placeret akkurat midt i romanen, nærmere betegnet i
begyndelsen af dens tredje del. Mens anden del skitserer Austerlitz’
dannelsesproces, der via billeder af og fortællinger om bl.a. Napoleonskrigene
munder ud i dels en fastlåst kropslig erfaring, dels en svævende tilstand hinsides
en kronometrisk og hverdagslig tidslighed, indsætter Sebald kroppen som
erfaringens dominerende katalysator eller vehikel i romanens tredje del, hvad der

133 Svend

Erik Larsen har tilsvarende vist, hvordan krigshandlingers fysiske ødelæggelser som følge
af det 19. århundredes essentialisereing af det nationale landskab blev til et generelt problem i
litterære landskabsbeskrivelser. ”We are left with a permanent uneasiness in the literary
description of landscape, an uneasiness that in itself is synonymous with war” (Larsen, 486).
134 I første del af Austerlitz er det en anden banegård, der introducerer forestillingen om den
monumentale rumlighed, som Austerlitz i lang tid er hjemsøgt af og underkastet, nemlig
banegården i Antwerpen. Samtidig er det her, tiden som en disciplinerende og dræbende
foranstaltning i menneskelivet bliver udpeget. I indledningsscenen på banegården i Antwerpen
sammenligner fortælleren den seks fod lange minutviser med et bøddelsværd, ”wenn er das
näcshte sechzigstel einer Stunde von der Zukunft abtrennte mit einem derart bedrohlichen
Nachzittern, dass einem beinahe das Herz aussetzte dabei” (17). For at understrege tidens
altafgørende betydning i denne ”dem Welthandel und Weltverkehr geweihten Kathedrale” (20),
som det hedder om den gigantiske banegårdsbygning, bemærker også Austerlitz
tidsrepræsentationens altoverskyggende placering blandt kuppelhallens øvrige sakraliserende
symboler, hvor selv den belgiske konges våbenskjold må vige for det gigantiske urværk:
”Tatsächlich, sagte Austerlitz, gingen ja bis zur Synchronisierung der Eisenbahnfahrpläne die Uhren
in Lille oder Lüttich anders als die in Gent oder Antwerpen, und erst seit der um die Mitte des 19.
Jahrhunderts erfolgten Gleichschaltung beherrsche die Zeit unbestrittenermaßen die Welt. Nur
indem wir uns an den von ihr vorgeschriebenen Ablauf hielten, vermochten wir die riesigen Räume
zu durcheilen, die uns voneinander trennten. Freilich, sagte Austerlitz nach einer Weile, hat das
Verhältnis von Raum und Zeit, so wie man es beim Reisen erfährt, bis auf den heutigen Tag etwas
Illusionistisches und Illusionäres“ (22).
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omvendt får betydning for medieringernes karakter mod romanens slutning. Frem
til åbenbaringsscenen på Liverpool Street Station er Austerlitz’ krop i den fortalte
tid hovedsageligt en sensibel modtager af indtryk fra den store verden udenfor.
Det låser ham fast i en traumelignende tilstand eller en sekundær traumatisering,
hvor det ikke er egne oplevelser, men beretningen om andres potentielt
traumatiserende oplevelser, han overtager og indoptager. Efter omslaget bliver
hans krop selv et aktivt erfaringsmedium i forhold til den dunkle forhistorie, der
ubevidst plager ham, og i fortællingens tid bliver kroppen i kraft af Austerlitz’
møder og udvekslinger med fortælleren også til et aktivt erindringsmedium.
London‐banegårdens betydning som tidslig og rumlig tærskelfigur har
Sebald tydeliggjort med kombinationen af tekst og illustrationer, som også i denne
passage hænger intimt sammen. Austerlitz beretter om, hvordan der i 1984, som
følge af en ombygning af banegården, dukkede mere end 400 skeletter fra den
gamle kirkegård frem i lyset, og at der i hver eneste kubikmeter jord, som man ved
den lejlighed fjernede, gennemsnitligt befandt sig otte skeletter. Det illustreres i
romanen med et fotografi af en samling skeletter, der dermed også markerer, at
Liverpool Street Station i Austerlitz’ London‐topografi bliver stedet for de dødes
tilbagevenden, for genfærdenes indtog i romanens fortælletid: ”Für mich aber,
sagte Austerlitz, war es zu jener Zeit als kehrten die Toten aus ihrer Abwesenheit
zurück und erfüllten das Zwielicht um mich her mit ihrem eigenartig langsamen,
ruhlosen Treiben“ (194ff). I midten af denne sætning, mellem ’Abwesenheit’ og
’zurück’, har Sebald optrykt et kort over banelegemet ved stationen, hvor
baneføringerne udvider sig på en måde, der får de enkelte jernbanespor til at ligne
”Muskel‐ und Nervenstränge in einem anatomischen Atlas” (194). Baneterrænet
bliver dermed både en tekstlig og visuel tærskel mellem fortidens fraværende
døde og nutidens omgivende tusmørke, samtidig med at denne konstellation af
fotografi, plantegning og tekstforløb viser, hvordan den moderne rumlighed i form
af netværket og den horisontale forbindelse til fjerne steder er opstået i kraft af
jernbanen.
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Men det muskellignende banelegeme, der efterfølger billedet af de opgravede
skeletter, kan også læses som en adskillelse af de døde fra de levende.
Illustrationen er ikke kun en tærskel, men også en afgrund. Liverpool Street
Station viser sig nemlig at være netop det sted, hvor den lille Austerlitz definitivt
har efterladt sin tilværelse som barn af tjekkiske jøder til fordel for en ny identitet
som søn af et walisisk præsteægtepar. Det er altså en simultan afskeds‐ og
ankomstscene. Når man dertil lægger, at jernbanen som transportmiddel var en
afgørende del af det logistiske apparatur, der muliggjorde nazisternes
jødeudryddelser og verdenskrigenes militære massemobiliseringer, fremstår
plantegningen over banelegemet som ”the single most potent image of exposure
one could imagine” (Santner 2006, 112), som Eric Santner bemærker. ”Here the
image suggests a more generalized dimension of exposure, as if modernization –
the introduction of railway lines into the city – had opened the skin of the city,
exposing it to never‐ending streams of traffic and commerce” (ibid.).
Historisk betragtet forløb jernbanens anlæggelse og udbredelse reciprokt
med sløjfningen af de traditionelle bymure og volde og dermed nedbrydningen af
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den synliggjorte, men ofte illusoriske, forestilling om, at man som borger var
beskyttet mod ydre fjender. Den moderne storby beskytter ikke individet mod
ydre fjender på samme måde som den befæstede by. I Sebalds litterære
imagination udøver den senmoderne storby derimod en temporal og rumlig
forskydning af verdenskrigens vold mod det menneskelige legeme, hvad end det er
uniformeret eller ej. Billedligt talt sprætter storbyen kroppen op og blotlægger kød
og knogler, fordi den står i sammenhæng med andre byer og steder, i Austerlitz’
tilfælde med Prag, og med de internerings‐ og udryddelseslejre, hans forældre blev
placeret i, ligesom der bliver etableret en metonymisk forbindelse til Tyskland, der
i skikkelse af ”eine lichtlose Landschaft” (204) dukker op i Austerlitz’ erindring om
barndommens rejse til England.
Billedet af banelegemet giver desuden metaforisk ekko i næstsidste del af
romanen, hvor Austerlitz beskriver en rædselsvækkende rytterfigur, som han som
ung har set på det veterinærmedicinske museum i Paris. Denne ”lebensgrosse
Figur” (380) er præpareret på en sådan måde, at ”jeder einzelne Strang der
gespannten Muskeln des Kavaliers […] vollkommen deutlich zutage tritt mitsamt
den blauen Geäder und den ockergelben Sehnen und Bändern“ (380). Altså har
man trukket huden af en afdød person, muligvis en falden soldat, og derved
blotlagt ligets muskler og sener for museumsgæsten og dermed for evigheden –
som i et af den krigeriske tidsligheds billeder. Typisk for Sebalds roman er den
rædselsvækkende rytterfigur imidlertid ikke gengivet fotografisk, men figurerer
altså som æstetisk genfærd i plantegningen over banelegemet, der på samme tid er
et metonymisk billede på den moderne storbys eksponering af det menneskelige
legeme i kraft af de forbindelseslinjer, der udgår fra byen.
Plantegningen over banelegemet er altså ikke præpareret for evigheden, men
er et flygtigt billede, der i sammenhæng med teksten fungerer som både tærskel og
afgrund mellem de levende og de døde. Eller rettere sagt: Afgrunden er tærsklen til
dødsriget. Men som jeg skal vende tilbage til nedenfor, er det ikke en tærskel, man
hos Sebald kan passere, end ikke i kraft af den litterære imagination. Det er
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tærsklens og afgrundens anatomi, der i sig selv er interessant for Austerlitz; ikke
det, de henholdsvis fører ind og ned til. Austerlitz forbliver i de levendes verden,
men det er først med Liverpool Street Station‐scenen, at det bliver helt klart. Frem
for at være udhævet i enten dystopiske smertevisioner som Hilarys bataljemaleri
eller utopisk‐ambivalensfrie lykketilstande, som det bl.a. sker i Austerlitz’ elskede
”Ferienasyl” (121) hos kostskolevennen Geralds familie på Andromeda Lodge,
indtræder Austerlitz for alvor fra tredje dels åbning i livets tidslige irreversibilitet
og rumlige kontinuitet.135 Med en letkøbt metafor kan man sige, at han springer på
toget igen; det tog, der i 1939 bragte ham til England, og hvis afgangssted og
historiske sammenhænge, han har gjort sig store anstrengelser for at fortrænge,
men hvis første ankomststed, Liverpool Street Station, nu udøver en art magisk
tiltrækningskraft på ham, uden at han som sædvanlig rigtig ved hvorfor.
Baggrunden for denne uafklarede opdagelse er, at Austerlitz i 1991 har ladet
sig pensionere fra sit arbejde som arkitekturhistoriker ved et kunsthistorisk
institut i London, der kan være modelleret over Warburg Institute.136 Han er dels
trådt tilbage, fortæller han, ”wegen der auch an den Hochschulen, wie ich sicher
selber wisse, immer weiter um sich greifenden Dummheit, teils, weil ich hoffte,
meine bau‐ und zivilisationsgeschichtlichen Untersuchungen so, wie es mir seit
langem vorschwebte, zu Papier bringen zu können“ (178). Disse studier retter sig,
som vi tidligere i romanen har fået at vide, mod det sene 19. århundredes
byggestil, ”den […] Baustil der kapitalistischen Ära” (52), som han kalder det.
Særligt interesserer han sig for datidens grandiose institutionsbyggerier og
infrastrukturelle nyskabelser såsom jernbanen, hvis ”Idee eines Netzwerks” (52f)
han ligefrem føler sig forbundet med. Forskningsprojektet er for længst vokset
ham over hovedet, har han ligeledes oplyst, og selvom, eller måske netop fordi, han
135 Austerlitz

fornemmer en vedvarende ’trækken’ i sig selv, forklarer han, ”eine Art Herzweh, das,
wie ich zu ahnen begann, verursacht wurde von dem Sog der verflossenen Zeit” (190). Dette ’sug
fra den svundne tid’ kan forstås som en kraft, der trækker Austerlitz tilbage i tiden, men er snarere
et signal om, at han genindtræder i en tidslighed, der er kendetegnet ved at forsvinde, det vil sige en
moderne kronologisk tidslighed.
136 Det er i hvert fald Mari Lendings formodning i en artikel om arkitekturens rolle i Austerlitz, hvor
hovedpersonen også læses som en Aby Warburg‐lignende figur (Lending, 96f).
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heller ikke her kan forklare hvorfor,137 bliver han stadig drevet mod ethvert
nutidigt spor af denne ordens‐ og monumentalitetstvang, ”den Ordnungszwang
und den Zug ins Monumentale” (52), som det hedder om vinklen i Austerlitz’
studier af det 19. århundredes arkitektur, der dermed ligner en opdaterende
genskrivning af et foucaultsk eller benjaminsk mental‐ og kulturhistorisk projekt
(Long 2007; Santner 2006).
Efter tilbagetrækningen kan han imidlertid slet ikke få projektet på gled.
Selve skrivearbejdet volder kolossale vanskeligheder, og får han endelig noget på
papir den ene dag, så bliver han den næste morgen mødt af ”die schlimmsten
Fehler, Ungereimtheiten und Entgleisungen” (180). Ligesom sin læremester Hilary,
hvis livsprojekt var studiet af Napoleon og dennes Grande Armée, evner Austerlitz
at tale i timevis om sin passionerede interesse for den kapitalistiske byggestils
æra. Men hele denne vidensophobning munder ud i desillusion og skuffelse over,
at fortiden ikke lader sig systematisere og ordne i andet end ”einem
Sammelsurium der abgeschmacktesten Phrasen […]. Keine Wendung im Satz, die
sich dann nicht als eine jämmerliche Krücke erwies, kein Wort das nicht
ausgehöhlt klang und verlogen“ (181). Austerlitz ser ikke længere sit studieobjekt
for bare sprog, ligesom meningen med dette sprog opløser sig og efterlader ham i
en eksistentiel og fysisk krise, på udslettelsens og efterhånden også selvmordets
rand. Sproget fører ham ingen steder hen. De ord og sætninger, han har
nedskrevet, ender på typisk sebaldsk vis med at opløse sig i en sammenligning
med en naturhistorisk forekomst i skikkelse af et sølvglinsende spor, ”die
irgendein kriechendes Wesen abgesondert und hinter sich hergezogen hatte und
deren Anblick mich in zunehmenden Masse erfüllte mit Gefühlen des Grauens und
der Scham” (184). I en artikel om arkitekturens betydning i Austerlitz har Mari
Lending derfor lokaliseret ”to arkitekturhistorikeres anstrengelser, hvoraf den
ene, Sebald, lykkes, mens den andre, Austerlitz, mislykkes” (Lending, 96). Lending
fortsætter:
137 At

det skulle være et udslag af dårlig vejledning, som Austerlitz selv foreslår (52), må gælde for
en skinforklaring og et udslag af den sebaldske deadpan‐humor (Sheppard 2005, 441).
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Av Sebalds roman kan man ekstrahere en teori om XLarge‐arkitekturen som
prosaisk formulert handler om makt, tvang, ødeleggelse, omkostninger og død. […]
For Sebald som for leseren danner Austerlitz og hans pinefulle erindringsarbeid et
nødvendigt medium for den grusomme backstage‐teorien om gamle og nye
monumenter som kaster sine skygger forover og bakover i historien. Austerlitz,
derimot, etterlater seg ingen teori og heller ikke noe verk. […] I ruinerne av
historismens drøm om helhet og sammenheng befinner Austerlitz seg i
klaustrofobiske labyrinter uten mulighet for oversikt. […] Austerlitz’ umulige
oppdrag er å skape fornuft og system i en (arkitektur)historie som graviterer mot
ufornuft, irrasjonalitet, grusomhet. (ibid. 96f)

Man kan imidlertid sige, at det er Austerlitz, der giver fortællerstemmen (hos
Lending lig med ’Sebald’) de væsentligste ansatser til monumentteorien, og at han,
som romanen skrider frem, slider og slæber for at komme fri af den krigeriske
rumlighed, der sætter rammerne for hans erfaringsmuligheder, men som han i
glimt slipper ud af og gør til genstand for beskrivelse og dermed en art
bemægtigelse. Beskrivelsen kan dog kun antage det foreløbiges form i Austerlitz,
derfor sværger han til den mundtlige formidling, hvorimod skriveprojektet låser
ham fast i traumatiske repetitioner. Austerlitz smider derfor samtlige sine noter og
projektskitser ud og sidder nu fuldkommen isoleret tilbage uden at tilhøre nogen
nation, klasse, stand eller konfession, som han fortæller, men udbryder så: ”Der
Gedanke an meine wahre Herkunft ist mir ja nie gekommen” (185). Hermed er
retningen udpeget: Han må lære sin sande herkomst at kende.
Under dække af at han forsøger at komme en plagsom søvnløshed til livs,
men fra forfatterens side for at sætte ham i gang med dette selv‐
efterforskningsarbejde, begynder Austerlitz nu at vandre London tynd om natten.
Han fravælger dermed selvmordets mulighed, selvom han i Liverpool Street
Stations mørke og uhyggelige gestalt synes at identificere ”eine Art Eingang zur
Unterwelt, wie vielfach bemerkt worden ist” (188), således at romanen herefter
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kan læses som Austerlitz’ nedstigning til underverdenen. Men Sebalds fortælling er
ingen vandring gennem dødsriget, en såkaldt katabasis, som flere læsere ellers har
foreslået. Eksempelvis har Julia Hell i en række artikler fremhævet Sebalds værk
som en genskrivning af Orfeus‐myten. Motiveret af ”a desire to restore dignity to
the victims” (Hell 2010, 138) risikerer Sebalds dyrkelse af dødsrigets skønheder –
heriblandt Austerlitz’ moder, som skal forestille at være fotografisk portrætteret
som ung teaterskønhed i romanen (361) – imidlertid at slå om i ”a kind of elegiac
Holocaust kitsch” (ibid.), skriver Hell.
Tilsvarende læser Alan Itkin Austerlitz som en moderne genskrivning af
klassiske underverdensberetninger hos bl.a. Homer, Vergil og Ovid. ”Everywhere
Austerlitz goes and every key juncture of his life‐story is a sort of katabasis” (Itkin,
170), skriver Itkin med en altomfavnende retorisk gestus, der ignorerer de talrige
momenter af opløftelse, levitation, som eksempelvis Ben Hutchinson har lagt stor
vægt på i sine Sebald‐læsninger. I sidste kapitel af sin Sebald‐monografi fremhæver
Hutchinson begreberne ’levitation’ og ’lethed’ som genkommende figurer i Sebalds
værk, særligt i de senere værker, der forløser en del af den melankolske tyngde,
som ellers præger forfatterskabet. Dermed lokaliserer Hutchinson en humor og
lethed, som sjældent bliver noteret i receptionen: ”Gegen Nietzsches ”Last des
Vergangenen” setzt Sebald die Leichtigkeit, gegen Benjamins ”Engel der
Geschichte” die zeitlosen ”Jetztzeiten” der Levitation. Sebalds „Kunst der
Levitation“ bleibt damit durchaus im Bereich des Dialektischen, indem sie die
positive Kehrseite des historischen Pessimismus bildet“ (Hutchinson, 146).138
Betegnelsen katabasis dækker ikke kun over en nedstigningsfigur, herunder
nedstigningen til dødsriget, men også til et militært tilbagetog, i modsætning til
anabasis, som betegner en opadgående bevægelse, herunder felttoget ind i landet,
som man kender det fra titlen på Xenofons beretning om perserfelttoget, som jeg
138 Sebalds

humor er desuden forbundet med den melankolske historiografi gennem kroppens
skrøbelighed, der er helt central for konstruktionen og markeringen af begge: latteren og historien
(Krejberg 2010a). Endelig har Adam Phillips i et foredrag brugt betegnelsen ’celebrering’ om et
markant træk i Sebalds værk, der fjerner det fra enhver dødsrigevandring, nemlig en celebrering af
den foreliggende, eksisterende og samtidige verden (Phillips 2008).
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nævnte i indledningen. Ud fra den logik kan Austerlitz lige så vel betegnes som en
anabasis, da romanen fra og med Liverpool Street Station‐scenen netop handler
om en ekspedition ind på kontinentet, under hvilken vor helt ’stiger’, i hvert fald i
erkendelsesmæssig forstand. Men hverken katabasis‐ eller anabasisfiguren er
dækkende for romanens karakter og forløb, mest af alt fordi Austerlitz hverken er
beretningen om en nervepirrende nedstigning i dødsriget eller en triumferende
ekspedition ind i landet og historiebøgerne. Det er hverken et profant felttog eller
en forsmædelig retræte med fast definerede rumlige fronter og mål, men en
horisontal, jordisk og i princippet endeløs bevægelse, kun afbrudt af enkelte
vertikale indbrud eller begivenheder, som har at gøre med de dødes tilbagevenden
til de levende og ikke omvendt.
Romanens rum kan ganske vist læses, som var det en underverden i den
forstand, at det er befolket med et overvældende antal spøgelseslignende
skikkelser. Men i modsætning til de klassiske katabaser er ånderne ikke fanget og
fastlåst i riget, hvor der hersker evig gråd og tænders gnidsel. De er derimod
’rigtige’ spøgelser, det vil sige gengangere eller spektrale gestalter, der kommer til
syne for de levende, men kun i glimt og ofte temmelig utydeligt. Spøgelset er
defineret ved at gå igen, altså ved at have været her før, men det betyder ikke at
dets plads er i fortiden. Spøgelset er netop et nutidigt fænomen, men et nutidigt
fravær eller et hul i tiden, kan man sige.
Som nævnt i kapitel 3 rummer Austerlitz en spøgelseslære i stil med
Derridas ’hantologie’, dekonstruktionens spektrale alternativ til værenslæren,
ontologien. Spøgelset er altid til stede i en forvrænget tidslighed. Det eksisterer
ikke‐længere og endnu‐ikke og alligevel er det der altid, pointerer Derrida, som et
levn fra fortiden og et varsel om fremtiden. Spøgelsets princip forstyrrer dermed
ontologiens altafgørende skel mellem væren og ikke‐væren og ”underminerer
forestillingen om en med sig selv identisk nærværen ved at gennemtrænge nuet
med en tvetydig værensform og en anden tid” (Rösing 2009, 76), som Lilian Munk
Rösing opsummerer det i en artikel om Derridas spøgelsesfigur. Derrida knytter
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endvidere det spektrale princip til begivenhedens karakter, som baserer sig på en
form for vertikalitet, ikke i relation til forestillingen om ’det højeste’, men netop til
en uventet spektral genkomst. ”[B]egivenheden som begivenhed, som absolut
overraskelse, må komme over mig. Hvorfor? Hvis den ikke kommer over mig, er
det fordi, jeg ser den komme, fordi der er en forventningshorisont. [Begivenheden]
kommer over mig, fordi jeg ikke ser den komme” (Derrida, 18). Videre hævder
Derrida, at ”ankomsten af begivenhedens ophav […] kun kan modtages som
tilbagevenden, genkomst, spektralt gengangeri. […] Selv når noget sker som muligt,
når en begivenhed sker som mulig, vil det faktum, at det burde have været umuligt
[…] fortsat hjemsøge muligheden” (ibid.).
Det er formentlig en sådan fornemmelse af begivenhedens vertikalitet, der
har afstedkommet læsningerne af Austerlitz som en vandring gennem dødsriget.
Konfronteret med en slags port til dødsriget antager læseren, at Austerlitz går
gennem porten og ned blandt de evigt fordømte og forpinte. Men som Derrida
understreger, er begivenheden netop noget, man ikke ser komme. At Liverpool
Street Station tager sig ud som porten til dødsriget er ’blevet bemærket mange
gange’, som Austerlitz siger, så det har han set komme. De derridaske
begivenheder i Austerlitz er derfor de umulige tilsynekomster af fortidens
gestalter, der særligt i de tidlige morgentimer, under Austerlitz’ hjemture fra
nattevandringerne, viser sig for ham. Det er ikke den billedlige eksistens af
nedgangen til dødsriget – den forlokkende metafor – men derimod fortidens
pludseligt opdukkende genfærd i de levendes verden, der udgør de afgørende
begivenheder i romanen:

Tatsächlich begann ich damals, meistens bei der Heimkehr von meinen nächtlichen
Exkursionen, durch eine Art von treibenden Rauch oder Schleier hindurch Farben
und Formen von einer sozusagen verminderten Körperlichkeit zu sehen, Bilder aus
einer verblichenen Welt, einer Geschwader von Segelschiffen, das aus der im
Abendlicht glitzernden Mündung der Themse hinausfuhr in die Schatten über dem
Meer, eine Pferdedroschke in Spitalfields mit einem Kutscher, der einen Zylinder auf
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dem Kopf hatte, eine Passantin in einem Kostüm der dreißiger Jahre, die ihren Blick
niederschlug, als sie an mir vorüberging. Es war in Momenten besonderer
Schwäche, wenn ich glaubte nicht mehr weiterzukönnen, dass mir dergleichen
Sinnestäuschungen widerfuhren. (187f)

Gennem ’røg eller slør’ viser fortidens formindskede gestalter sig for Austerlitz,
der selv vakler omkring som en art udød, ikke helt et spøgelse, men heller ikke
rigtigt i live.139 Spøgelsesfigurerne dukker op som ren henvendelse, som uventede
begivenheder, som mulige tilsynekomster, hjemsøgt af deres egen umulighed, men
ikke desto mindre er det disse ’sansebedrag’, som Austerlitz omtaler dem, der
holder ham gående og i live i de øjeblikke af særlig svækkelse, hvor han ellers ville
have givet op. Dette spøgeri er desuden det, der giver Austerlitz en dialektik
mellem vandringens kontinuerte og omhyggeligt medierede horisontale og
tilsynekomsternes diskontinuerte og overvældende vertikale bevægelser. Den
kunstlede ro, de omstændelige bevægelser og den omhyggelige fortællemodus
dominerer romanens tone over lange stræk, indtil der pludselig sker noget i form
af en spektral begivenhed, der som sådan altid allerede og dog endnu ikke er
indtruffet.

139 Som

han siger om sig selv under beretningen om åbenbaringsscenen på Liverpool Street Station,
så havde han indtil da aldrig virkelig følt sig i live. Først nu, i en relativ høj alder, ”am Vortag meines
Todes” (202), føler han, at han er blevet født. Santner betegner Austerlitzfiguren som en udød, en
figur, der er tvunget ud i en ”spectral wandering” (Santner 2006, 116) og dermed sammenlignelig
med den mest prægnante figur for det udøde i Sebalds værk, jægeren Gracchus, en mytologisk
skikkelse og hovedpersonen i en efterladt Kafkafortælling, som Sebald i sin intertekstuelle
hantologie lader hjemsøge sit første prosaværk, Schwindel.Gefühle.. Efter sin død under en jagt i
Alperne burde Gracchus egentlig have været i dødsriget, men som følge af en lille fejl under
færgemandens sejlads til dødsriget driver han fortsat rundt blandt de levende, ”stranded in that
”extraterritorial” domain between real and symbolic death” (ibid.), som Santner skriver. Hos Kafka
– og i en spektral gentagelse i Schwindel.Gefühle. – ender Gracchus i sin bark i Riva ved Gardasøen,
hvor han bliver modtageren af byens borgmester, der kan konstatere, at jægeren både er død og ’i
en vis forstand’ også levende. Som Gracchus selv forklarer: ”Mein Todeskahn verfehlte die Fahrt,
eine Falsche Drehung des Steuers, ein Augenblick der Unaufmerksamkeit des Führers, eine
Ablenkung durch meine wunderschöne Heimat, ich weiß nicht, was es war, nur das weiß ich, dass
ich auf der Erde blieb und dass mein Kahn seither die irdischen Gewässer befährt” (Kafka).
Begivenheden er her det afgørende øjebliks uopmærksomhed, hvis årsag jægeren ikke kender til,
men hvis konsekvenser han nu, trods deres umuligheder, lever med.
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III. Piranesis ventesal
Disse pludselige begivenheder bliver ofte omtalt i upåfaldende bisætninger, så
læseren knap

nok bemærker det. De har dog vidtrækkende

og for

romanpersonerne afgørende konsekvenser, som når Austerlitz’ nattevandringer
pludselig fører frem til Liverpool Street Station, stedet for hans afgørende
opdagelse af den smertefulde adskillelse fra de biologiske forældre. Efter at have
fortalt, hvordan han på sine nattevandringer begynder at se spøgelser, og at han
selv begynder at hjemsøge denne banegård, omtaler Austerlitz henkastet en stille
søndag morgen, hvor han sidder på den særligt skumle perron, ”an dem die
Schiffszüge von Harwich einliefen” (196). Her betragter han en turbanklædt mands
tilsyneladende formålsløse fejearbejde, en opgave han sammenligner med de evige
straffe, ”die wir, sagte Austerlitz, wie es heißt, nach unserem Leben erdulden
müssen” (196). Sammenligningen understøtter Hell og Itkins dødsrigelæsninger,
men som sagt er den metaforiske læsning af Sebalds sammenligninger som regel
vildledende, afledende eller imploderende. Frem for opklaring eller afklaring
dækker metaforen hos Sebald over sin egen billedskabende utilstrækkelighed, så i
stedet for at føre Austerlitz ned i dødsriget fører den turbanklædte mand vores
helt ind i et tilstødende rum, det såkaldte Ladies Waiting Room, der er under
ombygning. Den fejende turbanmand er forsvundet, og Austerlitz står alene
tilbage, ikke i underverdenen, men midt i sit eget liv, eller rettere midt i den
ophobning af erindringsbilleder og ‐stumper fra sin egen fortid, der udgør livets
slutspil, som det hedder:

Tatsächlich hatte ich das Gefühl, sagte Austerlitz, als enthalte der Wartesaal […] alle
Stunden meiner Vergangenheit, all meine von jeher unterdrückten, ausgelöschten
Ängste und Wünsche, als sei das schwarzweiße Rautenmuster der Steinplatten zu
meinen Füssen das Feld für das Endspiel meines Lebens, als erstreckte es sich über
die gesamte Ebene der Zeit. (200f)
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Austerlitz får derfor i salens halvmørke øje på genfærdene af en mand og en
kvinde, der klædt i 1930’ernes mode er kommet for at hente en lille dreng, der
sidder alene på en bænk med en lille rygsæk i favnen. På dette emblematiske tegn
for sin provisoriske eksistens – altid på feltfod, aldrig virkelig hjemme – kender
Austerlitz sig selv, ”und erinnerte mich zum erstenmal, soweit ich zurückdenken
konnte, an mich selber in dem Augenblick, in dem ich begriff, dass es in diesem
Wartesaal gewesen sein musste, dass ich in England angelangt war vor mehr als
einem halben Jahrhundert” (201). Ud over at tendere melodramaets mest
sentimentale nøglescener, som Austerlitz rummer flere eksempler på (Zilcosky
2006), er genkendelsesscenen her ladet med overlappende tidsligheder, ligesom
den obskure dameventesal åbner en helt særlig rumlighed, der kommer til at
dominere resten af romanen. Hvor den første halvdel så at sige står i Breendonk‐
fæstningens tegn for krigens og sikkerhedspolitikkens konstant ekspanderende
rum og selvberoende logik, så står romanens anden halvdel i dameventesalens
tegn. I den følgende beskrivelse af ventesalen kommer vi nemlig hinsides den
ordens‐ og monumentalitetstvang, som Austerlitz er så vant til at lokalisere og
gøre rede for, ligesom romanen tilsyneladende tager en pause fra den deskriptive
realisme, der præger dens første to dele:

Es mögen Minuten oder Stunden vergangen sein, während derer ich […] in dem, wie
es mir schien, ungeheuer weit hinaufgehenden Saal gestanden bin, das Gesicht
angehoben gegen das eisgraue, mondscheinartige Licht […]. Trotzdem dieses Licht
in der Höhe sehr hell war […] hatte es, indem es sich herniedersenkte, den Anschein,
als würde es von den Mauerflächen und den niedrigeren Regionen des Raumes
aufgesogen, als vermehre es nur das Dunkel […]. Andere Strahlen wieder
beschrieben merkwürdige, gegen die Gesetze der Physik verstoßende Bahnen,
gingen von der geraden Linie ab und drehten sich i Spiralen und Wirbeln um sich
selber, ehe sie verschluckt wurden von den schwankenden Schatten. Kaum einen
Lidschlag lang sah ich zwischendurch riesigen Räume sich auftun, sah Pfeilerreihen
und Kolonnaden, die in die äußerste Ferne führten, Gewölbe und gemauerte Bogen,
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die Stockwerke über Stockwerke trugen, Steintreppen, Holzstiegen und Leitern, die
den Blick immer weiter hinaufzogen, Stege und Zugbrücken, die die tiefsten
Abgründe überquerten und auf denen winzige Figuren sich drängten, Gefangene, so
dachte ich mir, sagte Austerlitz, die einen Ausweg suchten aus diesem Verlies, und je
länger ich […] in die Höhe hinaufstarrte, desto mehr kam es mir vor, als dehnte sich
der

Innenraum,

in

welchem

ich

mich

befand,

als

setzte

er

in

der

unwahrscheinlichsten perspektivischen Verkürzung undendlich sich fort und beugte
sich zugleich, wie das nur in einem derartigen falschen Universum möglich war, in
sich selber zurück. Einmal glaubte ich, sehr weit droben, eine durchbrochene Kuppel
zu sehen, an deren Rändern auf einer Brüstung Farne wuchsen und junge
Baumweiden und anderes Gehölz, in das Reiher große, unordentliche Nester gebaut
hatten. (197f)

Austerlitz beskriver endvidere ventesalen som en lige dele fængsels‐ og
befrielsesvision. Om han befinder sig i det indre af en ruin eller på en byggeplads,
kan han ikke afgøre, og begge dele er for så vidt rigtigt, da ventesalen er under
ombygning. Ventesalen er således en både narrativ og figurativ tærskel, idet dens
nuværende rumlige gestaltning peger tilbage til dens tidligere og frem mod dens
kommende udseende. Dameventesalens specifikke tærskelkarakter er imidlertid
mere gådefuld end som så. For hvorfor bliver den skitseret, som den gør, altså som
en verdslig katedral for Austerlitz’ hallucinatoriske fantasier, hvor lysets,
perspektivets og geometriens love tilsyneladende er ophævet eller forskudt i det
uendelige, hvor naturen har invaderet bygningsværkets kultur, der i sig selv er
noget af et historistisk sammensurium, hvis potentielle åbning tilmed ender med
at folde sig sammen om sig selv som et ’falsk univers’?
For John Wylie ligger svaret i forlængelse af det spektrales princip som
beskrevet hos Derrida. Dameventesalen er for Wylie det ultimative udtryk i hele
Sebalds værk for de spektrale geografier, han skriver om og definerer som
”geographies in which place appears, when it does, as a sudden and displacing
punctum of pasts and presents” (Wylie, 181f). Den spektrale geografi forandrer
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opfattelsen af sted fra en lokalitet til en bevægelse eller begivenhed, som forandrer
sig med menneskets aktivitet. ”The narrator does not travel ’from place to place’;
there is, in fact, no such grid or mosaic already there to be traversed. Instead, place
is an upsurge, a visitational taking‐place rending the surface of a temporally and
spatially complex milieu composed of exiles, crossings, digressions. Place is in a
sense what happens” (Wylie, 181).140 Ventesalen finder som sådan sted ved at
vidne om ”a more general subordination of location to dispersal, dwelling to
haunting. […] The revelation of his suppressed origins is nothing like the closing of
a circle of selfhood. Instead it admits a revenance that precisely and perpetually
disturbs closure” (ibid. 182f). Wileys pointe er, at det netop er banegårdens
hjemsøgte karakter, der åbner for Austerlitz’ eftersøgning, og som i det
efterfølgende holder den geografi, han befinder sig i og så at sige performer, åben
for et kontinuerligt sorgarbejde, der end ikke ved romanens afslutning er afsluttet,
men som forbliver et processuelt vidnesbyrd om Holocaust og verdenskrigen, der
er ”haunted by fiction” (ibid. 184).
Som så ofte er Sebald imidlertid ikke ‘kun’ optaget af Holocaust og Anden
Verdenskrig, selvom det også er referenten for åbenbaringen på Liverpool Street
Station i skikkelse af hovedpersonens eget og plejeforældrenes genfærd. I æstetisk
henseende er der nemlig en anden referent til stede i Austerlitz’ beskrivelse af The
Ladies Waiting Room, der som den realistiske slagskildring, jeg kommenterede på i
forrige kapitel, gør romanen til en rammesætning af rammen for moderne
krigsbeskrivelser – i dette tilfælde moderne forestillinger om krigens rum, som
man f.eks. finder den i Ernst Jüngers fremstilling af kampens overmenneskelige
landskaber. Denne referent er en kunsthistorisk model, der ikke er omtalt eksplicit
140 Wiley

introducerer her en beskrivelse af Sebalds figurer, der minder om den ‘forstenede uro’,
som ifølge Santner kendetegner personerne. ”This event of place is a corporeal experience of
paralysing horror. Witnesses‐to‐place in Sebald – a range of narrative voices – are commonly in
possession of a body which is ailing, nauseous or otherwise indisposed. […] Sometimes they even
assume a corpse‐like appearance” (Wylie, 181). Det sidste er netop tilfældet efter Austerlitz’ møde
med sig selv i dameventesalen, hvor han falder hen i ”ein qualvollen Schlaf” (203) i halvandet døgn.
”Ich bin in diesem Schlaf, in dem mein Körper sich totstellte” (204), hedder det eksempelvis. Den
paralyserende rædsel, som Wiley taler om, dækker imidlertid ikke det agenspotentiale, som
Santners begreb om ’uroen’ ganske vagt åbner for.
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i romanen, men som på grund af det naturstridige lysindfald, det gigantiske og
bevægelige

rum,

trætrapperne,

stenværket,

hvælvingerne,

søjlerne,

de

naturlignende tilsynekomster øverst oppe, mørket der opsluger lyset og den
simultane fornemmelse af fangenskab og uendelighed må være Giovanni Battista
Piranesis serie af raderinger fra midten af 1700‐tallet med titlen Carceri
d’Invenzione.141

141 Mary

Lending har også bemærket romanens Piranesi‐allusioner og kalder beskrivelsen af
Liverpool Street Station ”den mest fullkomne” af de mange ”mesterlig[e] ekfrase[r]” i Sebalds
forfatterskab (Lending, 98). Lending betegner i øvrigt fængselsraderingerne som ”deliriske, proto‐
surrealistiske” (ibid.) og tilbageprojicerer dermed én særlig modernistisk stil på Piranesi, som det
ifølge Andreas Huyssen har været kutyme i det 20. århundrede – med forskellig emfase: ”It is no
coincidence that Piranesi’s work was emphatically rediscovered in the twentieth century, often in
the context of reductively realistic claims that his Carceri anticipated the univers concentrationnaire
of fascism or Communism’s gulag or that his etchings articulated the existential exposure and cast‐
out state of the modern individual in the face of overwhelming systems as described in Kafka’s
novels” (Huyssen 2006, 23). Hverken Huyssens egen læsning af Piranesi‐raderingerne som
protomodernistiske eller min udlægning af deres ruinøse rumlighed kan sige sig fri for tilsvarende
anakronistiske projektioner.
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Som for så mange andre kunstnere var Roms overgroede ruiner egentlig Piranesis
favoritmotiv. Sideløbende udfærdigede han uudgrundelige interiørskitser af
gigantiske underjordiske fængsler. Det særlige ved disse fængselsforestillinger er,
at Piranesi blander den ruinøse æstetik fra de overjordiske Rom‐prospekter med
naturstridige rum‐ og lysforhold, der som i Sebalds ventesalsportræt på én gang
aftegner et lukket og et uendeligt rum. Dertil kommer en flittig brug af tovværk,
som får billederne til at ligne teaterscenografier, og som bidrager til det samlede
indtryk af

complex interior halls that seem to be partly ruins, partly unfinished buildings. This
impression is exacerbated by the fact that spatial constriction typical of any prison is
not constituted by the absence of space but paradoxically by an opening up of space
towards infinity. Passages, staircases, and halls seem to disperse in all directions
and lack spatial closure. (Huyssen 2006, 17)

Huyssens analyse af Piranesis fængselsbilleder er del af en artikel om den moderne
ruindyrkelse og ruinæstetik samt det, han kalder ’ruinnostalgi’. Nostalgien skyldes,
at moderne ruinbilleder som Piranesis viser et rum og en tid, der stadig rummer
løfter for alternative fremtider, hvad der ikke længere er plads til ”in the age of
turbo capitalism” (ibid. 10), som Huyssen kalder nutiden.142 Piranesis
fængselsvisioner, og hans ruinæstetik i det hele taget, betragtes af Huyssen som en
protomoderne fremstilling af rumlig foranderlighed. Piranesi er ”the creator of an
authentic imaginary of ruins that reveals something central to modernity and its
representations” (Huyssen 2006, 14).

142 Samme

sted skriver han om nutidens ruiner, at de er udtryk for en nutidsdyrkelse, en
præsentisme: ”The ruin of the twenty‐first century is either detritus or restored age. In the latter
case, real age has been eliminated by a reverse face‐lifting. The new is made to look old rather than
the old made to look young. Repro‐ and retrofashions make it increasingly hard to recognize that
which is genuinely old in this culture of preservation and restoration. The German writer and
filmmaker Alexander Kluge once spoke tellingly of “the attack of the present on the rest of time””
(ibid. 10).
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Begrebet autenticitet skal ikke forstås ontologisk hos Huyssen, altså som om
ruiner og forfald er særligt essentielle og universelle størrelser, der udsiger
sandheden om den menneskelige tilværelse i form af et ’memento mori’. For
Huyssen er autenticitet derimod et historisk begreb, der ligesom nostalgien, ”the
modern desease per se” (ibid. 7), er et produkt af den tidligt moderne verden, der i
litteratur og kunst knytter sig til 1700‐talsforestillinger som ”authorship, genius,
originality, selfhodd, uniqueness, and subjectivity” (ibid. 9). Autenticiteten er altså
ligesom kunstens aura‐begreb opstået i samme bevægelse, som den angiveligt er
kommet under pres, nemlig i kunstværkets tekniske reproducerbarheds tidsalder.
”The more we learn to understand all images, words, and sounds as always already
mediated, the more, it seems, we desire the authentic and the immediate” (ibid.
11f).
Selvom forestillingen om den autentiske ruin i dag selv står tilbage som en
art ruin, mener Huyssen, at det er værd at skrive denne figurs historie for at holde
modernitetens dialektiske tradition for simultan selvfejring og selvkritik i live. Det
gør den autentiske ruin, som den optræder i tidlig moderne form hos Piranesi og i
en art senmoderne genskrivning, vil jeg tilføje, hos Sebald, idet den fremstiller
tiden og rummet som heterogene, skrøbelige og bøjelige størrelser og dermed
peger på menneskets liv blandt ruinerne som principielt foranderligt – gennem
menneskets egen indsats – og derfor moderne:

We can speak of the modern authenticity of ruins only if we look at the ruin
aesthetically and politically as an architectonic chiffre for the temporal and spatial
doubts that modernity has always harboured about itself. In the ruin, history
appears spatialized and built space temporalized. An imaginary of ruins is central
for any theory of modernity that wants to be more than the triumphalism of
progress and democratization or longing for a past power of greatness. (ibid. 13)

Austerlitz kan læses som en roman, der pendler mellem stærkt medierede og
intenst umedierede tilnærmelsesforsøg til fortiden. Hvor de stærkt medierede
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forsøg præger romanens første halvdel, med skildringen af slaget ved Austerlitz
som det mest påfaldende, sker der i den gamle dameventesal på Liverpool Street
Station en afgørende forskydning. Da Austerlitz ser sig selv sidde på bænken, som
et lille spøgelse med rygsæk, en rest fra krigens vold, går det op for ham, hvilken
ødelæggelse det har skabt i ham at blive efterladt. ”Ich entsinne mich nur, dass mir
[…] durch eine dumpfe Benommenheit hindurch die Zerstörung bewusst wurde,
die das Verlassensein in mir angerichtet hatte im Verlauf der vielen vergangenen
Jahre” (202).
Betegnelsen ‘Benommenheit’, som Austerlitz bruger her, spiller en vigtig
rolle i Santners læsning af Sebalds værk. Santner diskuterer det indledningsvist i
forbindelse

med

sin

udlægning

af

Heideggers

Rilke‐læsninger,

hvor

’Benommenheit’ er en dyrisk attribut, et ciffer for det kreaturlige liv, i modsætning
til ’Gebanntheit’, der betegner menneskets bevidsthed om dets fangenskab.
’Benommen’, omtåget eller betaget er dyret, som ifølge Heidegger er
verdensfattigt, weltarm, hvorimod mennesket er ’gebannt’, bandsat, det vil sige sat
i nogens vold og dermed – i kraft af den deraf følgende bevidsthed om muligheden
for at slippe fri – verdensskabende, weltbildend (Santner 2006, 8ff). Austerlitz er
hen mod slutningen af romanens anden del reduceret til en dyrisk skabning,
fuldstændig udleveret til sin omverdens luner, men uden at være bevidst om det
og dermed ikke i stand til at træde ind i verdens åbenhed. Gennem den betagethed
eller omtågede tilstand, som han selv beskriver, aner Austerlitz imidlertid i scenen
på Liverpool Street Station konturerne af den vold, der har holdt ham fanget, og
træder herefter ind i den verden, der – som Piranesis fængselsforestillinger og
banegårdens dameventesal – på én gang åbner sig i det uendelige og
gennemtrækkes af et ødelæggende og afgrænsende, men også potentielt
foranderligt, magtforhold.
Indespærringen er dermed kun den ene side af sagen hos Sebald. John Wylie
skriver ganske vist om Austerlitz og Die Ringe des Saturn, at begge romaner
fremstiller det moderne Europa som ”a trap or prison, the boundaries of which the

262

narrator and those he encounters are condemned to forever pace out” (Wylie,
178). Men Wylie hæfter sig som så mange Sebaldlæsere ved én forræderisk
metafor for Sebalds personer, i dette tilfælde det tilfangetagne dyr, der er drevet til
“a state of dementia, repetitively performing the same movements over and over
again” (ibid.). Den anden side af sagen, hvad angår romanens geografi, er nemlig
rummets uendelige udstrækning og stadige foranderlighed, som Wylie også selv
bider mærke i. Det betyder, at den samme karakteristik kan hæftes på Austerlitz,
som Huyssen bruger om Piranesis raderinger, nemlig at de begge underminerer
”any enlightened and secure standpoint in the course of time and in the location of
space” og skitserer ”a cultural history of incarceration in an infinite space that no
longer has any outside – a critique of Romanticism avant la lettre” (Huyssen 2006,
19).
Austerlitz kan som Carceri d’Invenzione læses som en kritik af såvel
oplysningens overbliksillusioner som romantikkens transcendensforestillinger,
det vil sige som en kritik af begge sider af modernitetens ”dobbelten,
janusköpfigen Ursprung – nämlich die Aufklärung und Romantik, Teleologie und
Zerstörung” (Bohrer 1987, 631). Men hvor Piranesis værker er skabt samtidig med
eller ligefrem avant la lettre, som Huyssen skriver, er Austerlitz altså en
senmoderne rekonstruktion af tilsvarende positioner. Det er ikke en kritik, der kan
stille sig uden for eller efter den moderne verden, da modernitetskritikken, som
Huyssen også skriver, historisk set hører til det moderne.
Sebalds forbilleder, de åbenlyse og skjulte, herunder altså Piranesi, tegner
typisk en æstetisk konstellation af tid og rum, der ved at fremhæve passager,
tærskler og omslagspunkter synliggør bevægeligheden i begge elementer, set fra et
menneskeligt perspektiv. Bevægelsen kommer altså ingen andre steder fra end fra
mennesket og menneskekroppen selv, der deltagende eller iagttagende erfarer
tiden og rummet som fleksible størrelser, der i stedet for at pege ud mod en
transcendent evighed eller et hinsidigt univers – som man ser det i Jüngers
verdenshistoriske kulminationsprocesser og overmenneskelige krigslandskaber –
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’bøjer sig tilbage i sig selv’, som Austerlitz bemærker om The Ladies Waiting Room.
Den tidslige og rumlige immanens skabes i Piranesis tilfælde ved at fremhæve
passager, trapper, stiger og broer i stedet for at give beskueren overblik over et
homogent rum, hvor hierarkier og retningsbestemmelser star klart for enhver. Og
her kommer så den af Huyssens beskrivelser af Piranesi‐raderingerne, der efter
min mening og i forlængelse af mine hidtidige analyser svarer mest præcist til,
hvordan Sebald konstruerer den litterære rumlighed i Austerlitz:

Instead of viewing limited spaces from a fixed‐observer perspective and from a safe
distance, the spectator is drawn into a proliferating labyrinth of staircases, bridges,
and passageways that seem to lead into infinite depths left, right, and center. It is as
if the spectator’s gaze is imprisoned by the represented space, lured in and captured
because no firm point of view can be had as the eye wanders around in this
labyrinth. […] – times and spaces are shoved into each other, telescoped and
superimposed as if in a palimpsest whereby this complex temporally fraying
imagination of space becomes itself a prison of invention. (Huyssen 2006, 18)

Det ruinøse rum eller den kontinuerlige nedbrydning af rummet er ifølge Huyssen
et fængsel for den moderne imagination, men ikke et fængsel, man er fordømt til at
gennemtrave til evig tid, sådan som Wylie skriver om Sebalds Europa, idet tiden
også er en bevægelig størrelse, men altså ikke en størrelse, man som en anden Billy
Pilgrim bliver løst fra. Det er heller ikke et fængsel, Sebalds roman forsøger at
skrive sig ud af, sådan som mange kamporienterede krigsromaner gør, idet de
eksplicit er forfattet for at tage del i kampen for en bedre verden, med eller uden
krig, der venter ude i fremtiden. Austerlitz er derimod en kritisk affirmation af den
moderne verden, inklusive dens krigeriske aspekter. Men den er det netop ved at
lukke den tidslige og rumlige foranderlighed ind i sit univers og i sine
romanfigurer, ikke ved at bebude forandringer gennem den armerede teksts
heroiske og overvældende indsats, som det er Jüngers mål.
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Hvor Austerlitz er funderet i Piranesis dystre oplysningsverden, er In
Stahlgewittern et produkt af den militante nationalismes monumentdyrkelse, og på
den

måde

er

Sebalds

projekt

modernistisk

i

betydningen

modernitetsundersøgende, hvorimod Jünger er distanceret modernitetskritiker i
sin længsel efter krigens fortryllede tider og rum. I sin artikel om Jüngers
armerede tekster foreslår Huyssen, at det netop er på grund af distancen og den
emfatiske æstetisering af historiske hændelser, at Jünger flere gange er blevet
genlæst og genbrugt i postmoderne varianter. I In Stahlgewittern er historien et
spektakel, man kan nærme sig, deltage i, overskue og fjerne sig fra igen. Kampen er
en oplevelse – måske endda for livet – og krigen en oplevelsesøkonomi, man kan
kapitalisere på, når den er slut. Det er utænkeligt i Piranesis ventesal alene af den
årsag, at der ikke er nogen privilegeret observatørposition at indtage. Austerlitz
kan ikke som Jünger‐figuren tage et hvil blandt ruinerne, men må drage i felten,
hvis hans uformulerede sorg skal blive til et sorgarbejde og dermed et
fremadrettet

erindringsarbejde.

Han

må

forlade

forestillingen

om

og

æstetiseringen af krigens rum for at kunne udgrunde, hvad krigen har betydet for
hans eget liv.

IV. Ud af krigens rum
Det er altså først efter banegårdsepisoden i London, at det så småt går op for vores
hovedperson, at Austerlitz rimer på Auschwitz. Det bliver dermed også klart for
Austerlitz, at det 19. århundredes forestillinger om storhed og dominans, som han
livet igennem har været så interesseret i og udforsket i dets arkitektoniske og
infrastrukturelle udtryk over hele det europæiske kontinent, peger frem mod det
20. århundredes europæiske totalitærstater, særligt den tyske ’slavestat’, som han
kalder Det Tredje Rige:

So wusste ich, so unvorstellbar mir dies heute selber ist, nichts von der Eroberung
Europas durch die Deutschen, von dem Sklavenstaat, den sie aufgerichtet hatten,
und nichts von den Verfolgung, der ich entgangen war […]. Für mich war die Welt
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mit dem Ausgang des 19. Jahrhunderts zu Ende. Darüber wagte ich mich nicht
hinaus, trotzdem ja eigentlich die ganze Bau‐ und Zivilisationsgechichte des
bürgerlichen Zeitalters, die ich erforschte, in die Richtung der damals bereits sich
abzeichnenden Katastrophe drängte. Ich las keine Zeitungen, weil ich mich, wie ich
heute weiß, vor unguten Eröffnungen fürchtete, drehte das Radio nur zu
bestimmten Stunden an, verfeinerte mehr und mehr meine Abwehrreaktionen und
bildete eine Art von Quarantäne‐ und Immunsystem aus, durch das ich gefeit war
gegen alles, was in irgendeinem, sei es noch so entfernten Zusammenhang stand
mit der Vorgeschichte meiner auf immer engerem Raum sich erhaltenden Person.
Darüberhinaus war ich ja auch andauernd beschäftigt mit der von mir Jahrzehnte
hindurch fortgesetzten Wissensanhäufung, die mir als ein ersatzweises,
kompensatorisches Gedächtnis diente, und sollte es dennoch, wie es nicht
ausbleiben konnte, einmal dazu gekommen sein, dass eine für mich gefahrvolle
Nachricht mich trotz aller Sicherheitsvorkehrungen erreichte, dann war ich
offenbar fähig, mich blind zu stellen und taub, und die Sache wie sonst eine
Unannehmlichkeit kurzum zu vergessen. (205f)

Det er bemærkelsesværdigt, hvordan Austerlitz her anvender en blanding af krigs‐
og sygdomsrelaterede metaforer som ’forsvarsreaktioner’, ’karantæne‐ og
immunsystemer’, ’sikkerhedsforanstaltninger’ og ’farefulde efterretninger’ til at
beskrive sin ubevidste tilbøjelighed til at holde enhver viden om Anden
Verdenskrig fra livet og kroppen. Som en trængt soldat, hvis forsvarskamp skaber
et stadigt mindre personligt rum og en stadigt stigende eksponering, armerer
Austerlitz sin krop og sit sanseapparat, så han straks glemmer de sår, han trods alt
bliver tilføjet.
I passagen udlægger han selv sin interesse i det 19. århundredes verden
symptomatologisk. Austerlitz læser så at sige sit eget selv gennem et
psykoanalytisk filter og betragter nu endelig – hvad læseren har anet gennem
fortællerens spredte ledetråde – sine grandiose forskningsobjekter som
forskydninger bort fra den egentlige genstand for sin nysgerrighed, nemlig
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tyskernes erobring af Europa. Eric Santner griber fat i denne psykoanalytiske
ansats og udlægger Austerlitz’ rædselsvækkende opdagelse således:

The suggestion here is that the repressed – Austerlitz’s childhood in Prague and all
that followed from it – first returned in the guise of his particular research agenda
(here, as Freud notes more generally, repression is manifest only as the return of
the repressed). It returns as a sort of symptomatic fetish. Much as the classical
Freudian fetishist will latch on to an object recalling the last impression before the
encounter with the traumatic scene – the missing maternal penis – Austerlitz gets
stuck at the prehistory of the events that would engulf the life of his family.
(Santner 2006, 24f)

I Santners optik er Austerlitz’ arkitekturhistoriske interesse altså en fetish eller en
substitut, der er både tidsligt og rumligt motiveret. Den traumatiske scene er i
hovedpersonens historiefremstilling hans egen barndom i Prag, som han forsøger
at genoplive i romanen, men også de konkrete afskeds‐ og ankomstscener på
banegårdene i henholdsvis Prag og London, der definitivt adskiller ham fra
forældrene og placerer ham på sidelinjen af den forfølgelseshistorie, der udfolder
sig i verdenskrigen.
Santners symptomatologiske udlægning giver god mening, men i en
tekstanalytisk optik lønner det sig at supplere den psykologiske med en
tropologisk eller figurativ dimension. For måden, hvorpå romanen langsomt
opruller fortællingen om Austerlitz’ efterforskning af tilintetgørelsen af hans
familie under Anden Verdenskrig, er ikke så sammenlignelig med det fortrængtes
ildevarslende tilbagekomst i fetichformat (Santner 2006, 57) som med
metonymiske glidninger og variationer af destruktionsbilleder, der alle peger frem
mod Anden Verdenskrigs og tyskernes forsøg på at udrydde de europæiske jøder,
men som altså ikke nødvendigvis skal læses sådan. Holocaust konstitueres
hverken som en overgribende metafor eller et underliggende og uudsagt traume i
romanen. Derimod konkretiserer Austerlitz i sin recherche‐fortælling en række
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arkitekturhistoriske konstellationer, der kan læses som varsler om og
konsekvenser af jødeudryddelsen, men som med Ben Hutchinsons ord i det hele
taget er en dialektisk modernitetsbeskrivelse, der til den ene side begræder
lidelserne og det tabte og til den anden side bekræfter og fejrer det bestående og i
sit samlede udtryk, i Sebalds stil og i værkernes form, transcenderer dialektikken i
en handlingsorienteret besindelse på et nutidigt erindrings‐ og sorgarbejde.143
Det er derfor ikke underligt, at fæstningsværker sammen med banegårde og
jernbanesystemet er et tilbagevendende topos i Austerlitz. Fæstningsbyggeri og i
det hele taget arkitektoniske bestræbelser på at skabe sikkerhed er nemlig et
genuint udtryk for den krigeriske rumlighed, som Austerlitz på én gang er fanget af
og forsøger at objektivere. Stjerneformede fæstningsbyer dukker op igen og igen i
romanen, både som faktiske steder, personerne besøger og beskriver, og i drømme
og forestillinger, hvor de bizart nok både signalerer fangenskab og frihed.
Fangenskabet og ødelæggelsen går igen i de fleste beskrivelser. Den anden
Theresienstadtscene er ledsaget af et dobbeltopslag, hvor et dårligt kopieret
oversigtskort over den stjerneformede by er optrykt (336f).

143 Simon

Ward har i en artikel om den tyske samtidslitteraturs potentielle engagement pointeret,
at Sebalds værker rummer en særlig ansvarlighedsæstetik, som i kraft af ruinens åbne og
processuelle form, der går igen i mange af værkerne, inviterer læseren med ind i netop et
fortløbende sorgarbejde, der ikke kun er forfatterens ansvar. Sebalds litterære prosa
rekonfigurerer “the responsibility of the German writer not in terms of any contemporary social or
political function, but in terms of the work of mourning that he sees as the legitimation of any
aesthetic project. That work is to be conducted not just by the writer, but also by the reader” (Ward,
196).
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Men allerede i romanens første del er stjerneformens kvalitet som døds‐ og
krigssymbol

signaleret

i

passagen,

hvor

Austerlitz

fortæller

om

Breendonkfæstningen, der er en del af det gigantiske fæstningsværk, der blev
anlagt rundt om Antwerpen i slutningen af 1800‐tallet, og som ved Første
Verdenskrigs udbrud viste sig fuldkommen nyttesløst. Til illustration af
befæstningskunstens store nybrud i det 17. og 18. århundrede er en skitse over
Vaubans stjerneformede fæstningsanlæg rundt om Saarlouis fra 1680 desuden
optrykt (26).

Men som Austerlitz erklærer i den forbindelse, så skyldes hans egen interesse i
fæstningsbyggeriet, at netop vores største planer samtidig røber graden af vores
usikkerhed. Herved karakteriserer han indirekte sig selv og sin egen monumentale
usikkerhed, der netop kommer til udtryk i hans professionelle interesse for
gigantiske arkitektoniske levn fra ’den kapitalistiske æra’:

So ließe sich etwa am Festungsbau, für den Antwerpen eines der hervorragendsten
Beispiele liefere, gut zeigen, wie wir, um gegen jeden Einbruch der Feindesmächte
Vorkehrungen zu treffen, gezwungen seien, in sukzessiven Phasen uns stets weiter
mit Schutzwerke zu umgeben, so lange, bis die Idee der nach außen verschiebenden
konzentrischen Ringe an ihre natürlichen Grenzen stoße. […] In der Praxis der
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Kriegsführung allerdings hätten auch die Sternfestungen, die im Lauf des 18.
Jahrhunderts überall gebaut und vervollkommnet wurden, ihren Zweck nicht erfüllt,
denn fixiert, wie dieses Schema war, habe man außer Acht gelassen, dass die
größten Festungen naturgemäß auch die größte Feindesmacht anziehen. (25; 27)

Hermed har Austerlitz formuleret en slags krigsførelsens naturlov, ifølge hvilken
enhver befæstning samtidig er en krigserklæring, der tiltrækker snarere end
afskrækker fjenden. Dertil kommer den paranoide inerti, der kan aflæses i
fæstningsbyggeriernes historie, og som afslører, at forsvarsmidlerne som regel er
blevet overhalet af angrebsvåbnene, eksempelvis artilleriet, netop når eksempelvis
en ny fæstning er færdiggjort, men at det blot har ført til den konklusion, at
fæstningsvolden ikke var tilstrækkeligt langt fremskudt. Det er også den logik, Paul
Virilio fremdrager i sin såkaldte bunkerarkæologi, hvor han betragter tyskernes
Atlantvold fra Anden Verdenskrig som den ultimativt fremskudte fæstningslinje,
der i en art materiel desperation er kæntret på kanten af kontinentet i samme
historiske øjeblik, som Det Tredje Riges modstandere fik konstrueret et
angrebsvåben i form af Royal Air Forces bombefly, der uden videre kunne passere
tyskernes fæstning.144
Men stjerneformen er som sagt også et frihedstegn for Austerlitz. Det
stjerneassocierende navn på Austerlitz’ elskede feriested, Andromeda Lodge er
bare ét eksempel. Et andet er et stjerneformet lystslot lidt uden for Prag, som
Austerlitz besøger i selskab med Věra, og som var ”eines der liebsten Ausflugsziele
Agátas und Maximilians” (360). Og så afslutter Austerlitz sin beretning om
åbenbaringen på Liverpool Street Station med at fortælle om den drøm, han har
haft i den efterfølgende ’dødlignende’ søvn. Her befinder han sig ”im Innersten
einer Sternförmigen Festung” (204), afskåret fra verden og i desperat søgen efter
144 I

Bunker Archeology (1994/1975) forestiller Virilio sig betonblokkene i den tyske Atlantvold
som ”the final throw‐offs of the history of frontiers, from the Roman limes to the Great Wall of
China; the bunkers, as ultimate military surface architecture, had shipwrecked at lands’ limits, at
the precise moment of the sky’s arrival in war; they marked off the horizontal littoral, the
continental limit. History had changed course one final time before jumping into the immensity of
aerial space” (Virilio 1994a, 12).
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en udvej gennem ”lange, niedrige Gänge, die mich durch sämtliche je von mir
besuchten und beschriebenen Bauwerke Führten“ (204). Selvom det er en ond
drøm, der tilsyneladende ikke vil ende, fører den ham med ét i højden, hvor han fra
fugleperspektiv ser sin egen rejse i 1939 fra Prag gennem Tyskland mod England.
Altså fører det stjerneformede fæstningsmotiv frem mod den befrielses‐ og
erkendelsesproces, som resten af romanen er en poetisk forhandling af.
Fæstningskunstens inerti, der længe har omfattet ham selv, bliver stillet i bero på
Liverpool Street Station efter erfaringen af rummets uendelige udstrækning, idet
Austerlitz tillader sit stadigt mere omfattende mentale beskyttelsesapparat at
indlede en form for nedrustning; at åbne sig for rummenes heterotopiske
kvaliteter.145
Det går nemlig op for Austerlitz, at det soldaterlignende afværgeapparat, han
har oprettet for at værne sig mod den ildevarslende monumentalarkitekturs
omslag og tilsynekomst som ruiner, er årsagen til hans isolation og den
ødelæggelse, der breder sig i ham. En af forsvarsreaktionerne er eksempelvis skyld
i, at han og fortælleren mister kontakten i en lang periode. Det sker, da fortælleren
i 1975 flytter til Tyskland, hvorfra han flere gange skriver til Austerlitz, men uden
at få svar tilbage; formentlig, gætter fortælleren, fordi Austerlitz har vægret sig ved
at skrive til Tyskland.146 En anden forsvarsrefleks fører til, at han afviser og

145 Jeg

bruger heterotopibegrebet i den betydning Michel Foucault har givet det. For ham er
heterotopier en slags realiserede utopier, altså virkeligt realiserede ikke‐steder. Han taler også om
heterotopier som mellemrum eller mod‐placeringer, ”hvori de virkelige placeringer, alle de andre
virkelige placeringer, som man kan finde inden for kulturen, på én gang er repræsenterede,
anfægtede og omvendte, en slags steder som er uden for alle steder, også selvom de faktisk kan
lokaliseres.” (Foucault 1998, 90). Disse ”andre steder” (ibid.) omvender og anfægter ikke blot
nutidens spatialitet, men opdeler og ophæver også den temporalitet, der normalt er struktureret i
lineære eller cirkulære bevægelser (ibid. 92ff). Krigens rum, som det litterært er gestaltet hos
Jünger, er ikke en heterotopi, men derimod et selvberoende, isotopisk, rum. Det samme gælder i
første del af Austerlitz, hvor forskellen på krigens og fredens rum kommer til udtryk i henholdsvis
monumentalarkitekturens indbyggede selvdestruktion – herunder fæstningsværkernes inerti – og
den pastorale idyl, som Austerlitz lokaliserer i ”die Feldhütte, die Eremitage, das Häuschen des
Schleusenwärters, der Aussichtspavillon, die Kindervilla im Garten, [die] wenigstens einen Abglanz
des Friedens uns versprechen“ (31).
146 ”Soviel ich weiß, habe ich von München aus noch ein paar Mal an Austerlitz geschrieben, einer
Antwort auf diese Briefe jedoch nie erhalten, entweder, so dachte ich damals, weil Austerlitz
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isolerer sig fra Marie de Verneuil. Mindet om deres urealiserede ægteskab,
indkapslet i en erindringsstump, i hvilken Austerlitz ser sig selv og Marie stå i
kirken i Salle i Norfolk en novembereftermiddag i 1968, hvor han ikke kunne få de
rigtige ord frem, er det første, der falder ham ind, efter at han er faldet i svime over
dameventesalens spektrale rumlighed. Omtrent på samme tid, i slutningen af
1960’erne, er hans ven Gerald Fitzpatrick i sit Cesnafly styrtet ned og omkommet
et sted i de vestlige Alper, og selvom Austerlitz udlægger styrtet som
’forudbestemt’, formentlig fordi Geralds egen far som krigsflyver ”im letzten
Kriegswinter über dem Ardennerwald abgestürzt war” (119), står Geralds død og
det annullerede bryllup – allegorisk – tilbage som 1960’ernes forliste muligheder,
inden Austerlitz igen lukker sig om sig selv.147
Austerlitz’ isolation fra kærligheden og venskabet, inklusive kontakten med
fortælleren, er et signal om, at han gennem lang tid er fanget i krigens rum og
derfor nødsaget til at søge beskyttelse, hvis han skal overleve. Han frygter
blotlæggelsen af det fysiske overgreb, som krigen har været for ham i form af
adskillelsen fra de biologiske forældre og deres død. Selvom det ikke har såret ham
kødeligt, er det tydeligt, at krigen gennem forskellige medieringsformer har
somatiske konsekvenser for Austerlitz, der efter banegårdsepisoden og den
efterfølgende, lange dødlignende søvn oplever en ”fast vollkommenen Lähmung
meines

Sprachvermögens”

(206);

altså

en

reaktion,

der

ligner

visse

krigsveteraners afasi.
Banegårdens autentiske ruin og dens implicerede forestilling om tidens og
rummets dynamisering, åbner imidlertid for en bevidsthed om alternative
fremtider i hans livs ’slutspil’. Da han godt et halvt år senere, i foråret 1993, er
kommet sig oven på det totale sammenbrud, der følger efter epifanien på Liverpool
Street Station, befinder Austerlitz sig en stille formiddag i et af sine
irgendwo unterwegs war, oder, so denke ich heute, weil er es vermied, nach Deutschland zu
schreiben“ (54).
147 Geralds styrt betegner han i afslutningen af anden del som “vielleicht der Beginn meines eigenen
Niedergangs, meiner im Laufe der Zeit immer krankhafter werdenden Verschließung in mich
selber” (173).
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yndlingsantikvariater, hvis indehaver bærer det symboloverlæssede navn
Penelope Peacefull. Som Odysseus er Austerlitz langt om længe vendt hjem fra
krigen, i hvert fald fra dens tid og rum, og tør nu, i denne fredsommelige Penelopes
antikvariat, at interessere sig indgående for forhold, der har med Anden
Verdenskrig og hans egen herkomst at gøre. I antikvariatet er radioen tændt og
herfra trænger to kvindestemmer ind til Austerlitz og fortæller om,

wie sie im Sommer 1939 als Kinder mit einem Sondertransport nach England
geschickt worden waren. Sie erwähnten eine Reihe von Städten – Wien, München,
Danzig, Bratislava, Berlin –, aber erst als eine der beiden darauf zu sprechen kam,
dass ihr Transport […] schliesslich mit dem Fährschiff PRAGUE von Hoek aus über
die Nordsee nach Harwich gegangen sei, wusste ich, jenseits jeden Zweifels, dass
diese Erinnerungsbruchstücke auch in mein eigenes Leben gehörten. (207f)

Det er påfaldende, hvordan listen over europæiske bynavne her fungerer som en
art ouverture til Austerlitz’ intuitive opdagelse, der kulminerer i navnet på hans
glemte hjemby, endda sat med versaler og gentaget et par sider senere: „Allein die
Erwähnung des Namens dieser Stadt in dem jetzt gegebenen Zusammenhang
reichte, um mich davon zu überzeugen, dass ich dorthin nun würde zurückkehren
müssen“ (210). Ikke andet end et bynavn kræver det altså nu, før end Austerlitz
kan gennembryde det mørke, som krigen udgør i hans livshistorie. Men det sker
vel at mærke efter, at det abstrakte og lukkede krigslandskab er blevet suppleret i
romanen af en bevægelig og bøjelig rumlighed. Europæiske bynavne fungerer nu
som andet end ikoniske tegn for en strategisk, fastlåst geografi. Berlin er ikke kun
billedet på efterkrigstidens delte Europa eller nazisternes totalitærstat, men bliver
i sammenhæng med Austerlitz’ erindring om hjembyen Prag også et indeksikalt
tegn for de mennesker, der i månederne op til krigsudbruddet reddede livet ved at
komme på det rigtige tog til det livgivende vest. Som det senere – under Austerlitz’
besøg i Terezín – kommer frem, er bynavnene også indeksikale tegn for krigens
livsødelæggende deportationshistorie; for der var som bekendt også forkerte tog,
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der rullede mod det dødbringende øst, som i Sebalds litterære kosmologi som
nævnt er ensbetydende med den forgangne tid og med udsigtsløshed.
Ikke desto mindre tager han kort tid efter opdagelsen hos Penelope af sted
igen, østpå, til barndomsbyen Prag og videre derfra til Terezín, i sporene på sin
egen oprindelse og sin families udslettelse. Det er under og efter denne rejse, at
Austerlitz og romanen opdager, at den moderne storby ikke kun er et forestillet,
men også et reelt krigslandskab, samt at krigen for dens efterkommere også
fremtræder i skikkelse af forestillede byer.

V. Krigen som forestillet by
Ligesom London er Terezín en by befolket af spøgelser. Til forskel fra London er
der næsten ikke andre beboere end fortidens genfærd i denne lille tjekkiske
provinsflække. Som en kontrast til de gevaldige forestillinger, historiske
krigsskuepladser har skabt i den kulturelle erindring, er tomheden og
forladtheden derfor slående i nutidens Terezín, hvad Austerlitz flere steder
bemærker,148 og hvad Sebald signalerer med sit profane billedvalg (273).

148 „Das

Auffälligste und mir bis heute Unbegreifliche an diesem Ort, sagte Austerlitz, war für mich
von Anfang an seine Leere“ (274).
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Vores hovedperson ankommer til Terezín til fods fra en nærliggende stationsby,
men først lige inden ankomsten, øjner han sit mål:

Die Vorstellung, die ich im Kopf hatte, war die von einer Gewaltigen Anlage, die
sich hoch über die gesamte Umgegend erhebt, aber Terezín duckt sich, ganz im
Gegenteil, so tief in die Feuchten Niederungen am Zusammenfluss der Eger mit der
Elbe hinein, dass […] der Eindruck entsteht, Terezín sei weniger eine befestigte als
ein getarnte, großenteils schon in den sumpfigen Boden des Inundationsgebietes
gesunkenen Stadt. (272f)

Forestillingen om det vældige anlæg er et præfabrikeret billede, taget fra den
kulturelle erindrings militærdepoter, så at sige: En ghetto så symbolsk som
Theresienstadt, der endda er indrettet i en tidligere fæstningsby, kan kun være
gevaldig. Særligt, når man som Austerlitz kommer lige fra en samtale over flere
dage med et tidsvidne som Věra, for hvem fortiden er mægtig som en naturkraft og
nutiden kun en kunstig reproduktion. Austerlitz’ forventning om historiens
storhed kolliderer derfor med nutidens reelle undseelighed, som han umiddelbart
anskueliggør ved endnu en militariseret sammenligning, nemlig at Terezín ligner
en ’camoufleret’ by. Ligesom Věras oplevelse af at leve under havoverfladen i Prag
under krigen, forekommer Terezín endvidere Austerlitz at være ’sunket’ i jorden.
Men helt forsvundet er byen ikke.
Det signalerer fotografiet også, idet den kornede og gråmelerede æstetik og
de buske og græsbevoksninger, der dominerer motivet, ikke kan skjule
forsvarsbastionens rette og afvisende linjer. Til forskel fra de imponerede
fotografier af uindtagelige fæstningsanlæg, som sædvanligvis er normen i
illustrerede krigsbøger, eller de pligtskyldige fotografier af indgangsportalernes
ironiske

indskrift,

’Arbeit

macht

frei’,

der

illustrerer

de

fleste

koncentrationslejrskildringer, ligger der en dyb forundring i Sebalds snapshot.
Hvor man kunne forvente en andægtig og entydig monumentalitet, står Austerlitz
og læseren, henholdsvis beskueren, tilbage med det flertydige indtryk af en forladt
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og overgroet krigsskueplads: et utydeligt og svagt minde om ikke bare nazismens
folkemord

og

krigsforbrydelser,

men

om

det

ufattelige

omfang,

som

befæstningskunsten eller sikkerhedspolitikken, som det hedder med et moderne
ord, har haft og til stadighed har i menneskehedens historie. Det har Austerlitz og
fortælleren som sagt allerede gjort udførligt rede for i forbindelse med
fæstningsanlæggene ved Antwerpen, men al den ophobede viden kaster intet
forklarelsens skær over billedet af Terezín, der ligesom alle andre bygningsværker
i romanen er iscenesat som en ruin, som et forsvindende monument over den
krigeriske erobrings‐ og ødelæggelsestrang, som romanen cirkler om.
På Terezíns nyåbnede, men ud over Austerlitz fuldkommen tomme
ghettomuseum,149 tilføjer denne symboltyngede by sin egen historiske forklaring
på den forfølgelseshistorie, der gjorde så brat en ende på hans idylliske barndom i
Prag. Ligesom han fatter principperne i befæstningskunsten, men alligevel ikke
begriber det selvødelæggende rationale bag, er det på sin vis begribeligt, som
Austerlitz får det fremlagt på ghettomuseet, at Tyskland forsøgte at underlægge sig
hele

Europa

i

årene

1939‐45.

Erobringsfortællingen

og

kampen

om

verdensherredømmet er forståelige narrativer, som han kender fra Hilarys
historietimer. Samtidig forstår han, hvad forfølgelseshistoriens levn, der bliver
udstillet på museet, er for størrelser. Det er hverdagsgenstande eller
hverdagssituationer, det drejer sig om. Men som man ser af citatet her, hvor
Austerlitz først opholder sig ved fragmenter af nazisternes slaveøkonomi for
dernæst at springe videre til ghettoens tidligere funktion som kejserlig østrigsk
fæstningsby, opstår hans forståelsesbesvær i kollisionerne mellem historiens
enkeltdele og den overgribende forklaringsramme:

149 Som

han bemærker om sit besøg på ghettomuseet: ”Auf meine Frage, ob ich heute der einzige
Besucher sei, erwiderte sie, das Museum sei erst seit kurzem Eröffnet und darum kämen von
auswärts nur wenige, besonders zu diesem Jahreszeit und bei diesem Wetter. Und die
Theresienstädter gehen sowieso nicht herein, sagte sie“ (AZ 286). Læst som dokumentarisk
beretning om et besøg i Terezín giver passagen god mening, idet ghettomuseet åbnede i 1991 og
Austerlitz ifølge bogens ikke altid klare kronologi må have besøgt byen i foråret 1993.
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Das alles begriff ich nun und begriff es auch nicht, denn jede Einzelheit, die sich
mir, dem, wie ich fürchtete, aus eigener Schuld unwissend Gewesenen, […]
überstieg bei weitem mein Fassungsvermögen. Ich sah Gepäckstücke, mit denen
die Internierten aus Prag und Pilsen, Würzburg und Wien, Kufstein und Karlsbad
und zahllosen anderen Orten nach Terezín gekommen waren, Gegenstände wie
Handtaschen, Gürtelschnallen, Kleiderbürsten und Kämme, die sie gefertigt hatten
in

den

verschiedenen

Manufakturen,

genauestens

ausgearbeitete

Produktionspläne und Pläne zur landwirtschaftlichen Nutzung der Grünareale in
den Wallgräben und draußen auf dem Glacis […]. Bilanzblätter sah ich,
Totenregister, überhaupt Verzeichnisse jeder nur denkbaren Art, und endlose
Reihen von Zahlen und Ziffern, mit denen die Amtswalter sich darüber beruhigt
haben müssen, dass nichts unter ihrer Aufsicht verlorenging. Und jedesmal, wenn
ich jetzt an das Museum von Terezín zurückdenke, sagte Austerlitz, sehe ich das
gerahmte Grundschema der sternförmigen Festung, aquarelliert für die königlich‐
kaiserliche Auftraggeberin in Wien in sanften grünbraunen Tönen und eingepasst
in das rings um sie nach außen gefaltete Gelände, das Modell einer von der
Vernunft erschlossenen, bis ins geringste geregelten Welt. Sie ist niemals belagert
worden, diese uneinnehmbare Festung, nicht einmal 1866 von den Preußen,
sondern war, wenn man davon absehen kann, dass in den Kasematten eines ihrer
Vorwerke nicht wenige Staatsgefangene des Habsburgerreichs verschmachteten,
das ganze 19. Jahrhundert hindurch eine stille Garnison für zwei oder drei
Regimenter und zirka zweitausend Zivilisten, eine abseits gelegene Stadt mit
gelbgestrichenen Mauern, Innenhöfen, Laubengängen, gestutzten Bäumen,
Bäckereien,

Bierstuben,

Kasinos,

Mannschaftsquartieren,

Zeughäusern,

Standkonzerten, gelegentlichen Ausrücken zum Manöver, mit Offiziersgattinnen,
die sich unendlich langweilten, und einem, wie man glaubte, in alle Ewigkeit
geltenden Dienstreglement. (287f)

At Austerlitz’ beskrivelse af Terezíns forskellige historiske funktioner kan læses
som ’fortegnelser af enhver tænkelig art’, markerer en narrativ ironi. Ligesom de
nazistiske og de habsburgske bureaukrater førte fortegnelser over fæstningsbyen,
sådan at alt ned til mindste detalje var reguleret og ordnet, fører den erindrende
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Austerlitz nu regnskab over områdets forekomster. Hans regnskab eller
fortegnelse er dog styret af andre principper end nazisternes og habsburgernes.
Principperne hos Sebald er bl.a. æstetiske, som det fremgår i valget af byer, hvorfra
de deporterede er sendt til Theresienstadt: ’Prag und Pilsen, Würzburg und Wien,
Kufstein und Karlsbad’. Dette valg er afhængigt af allitterationer, en figur der går
igen i brudstykker, når Austerlitz opregner, hvad der befandt sig i det 19.
århundredes Terezín: ’Bäumen, Bäckereien, Bierstuben’. Desuden er hans
erindring om fæstningsbyen knyttet til en visuel æstetisering, nemlig akvarellen af
den stjerneformede fæstningsby og landet omkring, der udpeger Terezín som en
urban og fornuftsbaseret verden, lukket af mod landskabet udenfor. På den måde
er det altså ikke gaskamre og krematorier, der for Austerlitz forbinder sig med et
af de mest emblematiske steder for jødeudryddelsen under Anden Verdenskrig,
men

1800‐tallets

angiveligt

fornuftsbaserede

og

gennemregulerede

fæstningsvæsen og det til alle tider gældende tjenestereglement, som det
hedder.150
Når Austerlitz endvidere bemærker, at Terezín var en fredelig fæstningsby i
et afsidesliggende hjørne af Habsburgerriget, hvis man da lige ser bort fra, at et
betragteligt antal regimemodstandere ’vansmægtede’ her, rummer det endnu en
narrativ ironi.151 Hans beskrivelse ligner langt hen ad vejen en historiografisk
redegørelse for fæstningsbyens fortid og antager nærmest selv karakter af en
tekstuel akvarel, der med simple pennestrøg opmaler den isolerede bys
indesluttede verden. Men netop markeringen af, at man skal se bort fra de mange
regimefanger, hvis det overleverede budskab om byens stilhed og fred skal tages
for gode varer, udstiller ’akvarellens’ mangler i gengivelsen af datidens forhold i

150 Theresienstadt

var ingen udryddelseslejr, men dødeligheden var stor, og som ghetto fungerede
byen som en tærskel eller et transitsted på vejen mod udryddelseslejrene østpå. Austerliz finder
efter sit besøg i byen ud af, at hans moder ”im September 1944 mit eineinhalbtausend anderen in
Terezín Internierten nach Osten geschickt worden war” (295).
151 Et af den slags sammentræf, som Sebald holder sådan af, er i øvrigt, at manden bag skuddene i
Sarajevo den 28. juni 1914, som i eftertidens kulturelle erindring er kommet til at stå som
indledningen til Første Verdenskrig, Gavrilo Princip, blev interneret i Terezín, hvor han døde af
tuberkulose den 28. april 1918, 23 år gammel. Det bliver dog ikke nævnt i romanen.
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byen. De simplificerende og abstraherende æstetiske former, vi på museet er
henvist til at erindre gennem, levner ikke plads til modstanden og lidelsen. Det er
ikke et vilkår, Sebald gør sig nogen illusioner om at kunne skabe blivende
alternativer til, men det er et vilkår, han med nærmest militant ihærdighed
forsøger at minde sin læser om.
Ved at pege på kontinuiteten i fæstningsbyens anvendelse som
interneringslejr for regimemodstandere forbinder romanen igen de ofte adskilte
forestillinger – som formuleret af Eric Hobsbawm – om det ’lange’ 19. århundrede
og dets angivelige fredsommelighed og det ’korte’ 20. århundrede og dets
angivelige vanvid af totalitære fantasifostre. Begge ordener er afhængige af
nidkære forvaltere samt en krigerisk logistik og infrastruktur til at sætte politisk
magt bag deres indskydelser og ønsker om dominans og for at få ordenen eller
’tjenestereglementet’ naturaliseret som det eneste ’i al evighed gældende’. Med sin
tilbøjelighed til at supplere magtens sprog med litteraturens forestillingsevne er
Sebalds nidkære registrant imidlertid optaget af at historisere både det ene og det
andet tjenestereglement. Set fra nutiden er såvel nazismens og det kejserlige
monarkis beherskelsesforsøg kæntret, og dog forstår vi ikke, hvad der er sket,
hævder Austerlitz, for de enkeltdele eller fragmenter, de faldne imperier har
efterladt sig i form af strandede objekter, overstiger langt enhver nutidig fatteevne
og åbner ikke plads for, at vi rekonstruerer den sammenhæng, de tidligere har
fungeret i.
Det kan imidlertid ikke skyldes, at det er umuligt at begribe delenes
funktion hver for sig. Tværtimod forekommer det hele meget genkendeligt, når
Austerlitz opremser såvel produkterne fra ghettoens industrivirksomheder som
hverdagslivet i den gamle fæstningsby. Forståelsesproblemet opstår i afgrunden
mellem disse genkendelige levn og billeder fra fortiden på den ene side og
historiografiens overgribende narrativer på den anden. Kort sagt forstår Austerlitz
ikke, hvordan man i beskrivelsen af den kejserlige fæstningsby kan se bort fra
fangernes vansmægt, lige så lidt som han forstår, hvordan de tyske embedsmænd
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under Anden Verdenskrig lod sig berolige af at vide, at intet gik deres næse forbi,
når nu det, de registrerede, helt åbenlyst var forbundet med tvangsarbejde, tortur
og deportation. Teorien om ondskabens banalitet eller bureaukratiets brutalitet
forklarer ikke noget i den sammenhæng, ikke hos Sebald i hvert fald. I Austerlitz
fremstår det derimod som et til stadighed ufatteligt faktum og en regelret
katastrofe, at menneskets empati og vilje til at drage omsorg for hinanden kan
være så begrænset som i tilfældet Terezín. Og om det er sket i østrigernes
undertrykkende monarki i det 19. eller i tyskernes slavestat i det 20. århundrede,
er der kun gradsforskelle i vurderingen af.
En anden årsag til hans forståelsesbesvær er, at Austerlitz’ egen historie er
indskrevet i de stumme fortidslevn, han møder i Terezín. Han kan ikke forestille
sig, at hans moder har været en af de vansmægtende fanger på dette sted, men ser
dog i de hverdagsgenstande, der er efterladt i byen en stribe indeksikale tegn på, at
hun og hendes slags må have opholdt sig i byen. Hans egen uudgrundelige relation
til nutidens Terezín bliver understreget med et fotografi af et af de strandede
objekter – en rytterfigur, der redder en kvinde fra en øjensynlig grufuld ulykke –
som han betragter gennem butiksruden i en lokal antikvitetsforretning. I ruden ser
man en ganske svag spejling af den fotograferende Austerlitz, som i den
ledsagende

beretning

placerer

sig

selv

sidst

i

den

ophobning

af

udryddelseshistoriens hittegods, han møder i Terezín:

So zeitlos wie dieser verewigte, immer gerade jetzt sich ereignende Augenblick der
Rettung waren sie alle, die in dem Bazar von Terezín gestrandeten Zierstücke,
Gerätschaften und Andenken, die aufgrund unerforschten Zusammenhänge ihre
ehemalige Besitzer überlebt und den Prozess der Zerstörung überdauert hatten, so
dass ich nun zwischen ihnen schwach und kaum kenntlich mein eigenes
Schattenbild wahrnehmen konnte. (285)
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Denne suspension af redningsøjeblikket, som Austerlitz selv spejler sig i, peger
tilbage mod moderens forhåndsredning af ham. Den redning har skænket ham
livet, men lammet hans handlekraft og selvforståelse, indtil han med denne rejse
ind på kontinentet ikke bare forsøger at redde sin moders, men også at finde og
aktivere sin egen historie. Det er dog langtfra problemfrit, for det heroiske
redningsøjeblik er som nævnt låst i en evig gentagelse, og rytterfiguren i vinduet er
senere i romanen, men tidligere i hovedpersonens livsforløb spejlet i en
rædselsvækkende parallelgestal: den præparerede rytterfigur, som Austerlitz ser
på det veterinærhistoriske museum i Paris, der i stedet for at inspirere ham til at
bryde krigskompleksets tryllekreds fører til et længevarende mentalt kollaps.
Billedets betydning kompliceres i øvrigt af det faktum, som flere steder i
Austerlitz‐receptionen er blevet bemærket (Gnam, 43), at den fotograferende
Austerlitz’ spejlbillede er identisk med den fotograferende forfatters. Sebald
markerer med denne fiktionskortsluttende gestus, at hans egen krop er spejlet i
den ’ødelæggelsesproces’, som hittegodset i Terezín har overlevet. Samtidig
signalerer det svage spejlbillede og de mange medierende led i mødet mellem
forfatter, materiale og læser, at forfatteren ikke evner at overskue ødelæggelsen i
et bredt panoramisk vue, men på nænsom vis påtager sig sin del af ansvaret for
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ødelæggelsens rester ved at bevæge sig blandt dem og indlejre sin egen krop i
billedet af dem. Læseren bliver desuden situeret som den næste i rækken til ’samle
handsken

op’

og

videreføre

det

suspenderede

og

rædselsvækkende

redningsarbejde, der umiddelbart har den heroiske dåd som figurativ model, men
som i den fortsatte fortælling snarere er modelleret over et erindringsarbejde, der
foretages i fællesskab mellem de gamle krigsmodstanderes efterkommere: den
jødiske protagonist og den tyske fortæller.
Sebalds krigsskildring fremstår dermed ikke som en opfordring til at
kæmpe videre på andre slagmarker end de militære, sådan som mange
kamporienterede krigsskildringer gør, lige så lidt som romanen lægger op til en
lykkelig forsoningsproces mellem gamle fjender. Det er derimod en model for et
erindringsarbejde, der ved at fokusere på den kropslige smerte, som både krigens
direkte og indirekte vold har medført, holder historiens sår åbne og
smertesporene synlige, og som samtidig markerer, at det er i tilliden, medieringen
og ansvarsoverdragelsen mellem fortæller og tilhører, ikke i en sammenbidt kamp
på vegne af det kollektive subjekt, man definerer sig selv som en del af, at det
mulige redningsarbejde består.
Læst som et erindringsværk eller mindesmærke ligner Austerlitz dermed de
mod‐monumenter, som James E. Young i flere sammenhænge har beskrevet, og
hvor det vigtigste erindringsrum ikke er mindesmærket som isoleret monument,
men det rum det åbner mellem sig selv og betragteren: ”The most important
”space of memory” [is] that space between the memorial and the viewer, between
the viewer and his own memory: the place of the memorial in the viewer’s mind,
heart and conscience” (Young 1999, 9).
Det er også derfor, at erindringsarbejdet i Austerlitz udmønter sig i en
billeddannelsesproces, der som nævnt vægter det flygtige, midlertidige og nutidige
frem for de monumentale mindesten over nationens og historiens helte, som den
kamporienterede krigslitteratur ofte bestræber sig på at sætte. Flygtigheden
markerer sig ikke kun i selve billeddannelsens skrøbelighed, men også i
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transporten af krigsbilleder og krigsmotiver ind i nutiden. Som nævnt er det på
den måde, London åbner sig som en heterotopisk tærskel for Austerlitz’
dannelsesprojekt, der fører ham ud til verdenskrigens emblematiske skuepladser,
ligesom det er billedtransporten, der fører hans erfaring herfra tilbage til storbyen
og poder livet her med en fornemmelse af destruktionens mulighed.
Inden sit besøg på ghettomuseet i Terezín har Austerlitz gennemtravet den
mærkeligt tomme by, der på én og samme tid virker beboet og forladt. Her har han
registreret og optegnet byens ruinøse udseende. Fra de overordnede linjer og
indtryk af byen og byplanen, over flygtigt opdukkende og atter hastigt
forsvindende indbyggere, til de enkeltelementer og genstande, hans blik kan dvæle
ved, registrerer Austerlitz en art tomhedens orden. Et påfaldende motiv her er
Terezíns døre og porte, som der i romanen er optrykt fem fotografier af, og som
tekstuelt bliver beskrevet som det mest uhyggelige ved byens udseende: ”Am
unheimlichsten aber schienen mir die Türe und Tore von Terezín, die sämtlich, wie
ich zu spüren meinte, den Zugang versperrten zu einem nie noch durchdrungenen
Dunkel, in welchem, so dachte ich, sagte Austerlitz, nichts mehr sich regte als der
von den Wänden abblätternde Kalk und die Spinnen, die ihre Fäden ziehen“
(276ff).152
Dette aldrig tidligere gennemtrængte mørke er, hvad Austerlitz og med ham
Sebald ønsker at henlede vores opmærksom på som en ansats til at forklare,
hvorfor fortidens overleveringer virker så uforståelige. I hver moderne genstand,
bygning og landskab ligger dette uigennemtrængelige mørke så at sige på lur,
usynligt og dog virkeligt eksisterende, som det bliver tydeligt i den novembergrå
fæstningsby, da Austerlitz træder ud igen efter sit museumsbesøg med den
forstyrrende oplysning hængende i baghovedet, at der i midtdecember 1942, cirka

152 Dette

fokus på mørket bag dørene minder om Jüngers fantasier i den citerede scene i In
Stahlgewittern, hvor hans soldaterfigur skuer ud over det livløse landskab og bl.a. hæfter sig ved
kældernedgangene ved de ødelagte huse. Men hvor Jünger opmaler et konkret og metaforisk
rædselsscenarium, billedliggjort ved rottesværme, der gnaver i de tidligere beboeres skeletter,
nøjes Sebald meget sigende med en metonymisk antydning af det forsvundne liv med forestillingen
om edderkopperne og den dryssende kalk som forladthedens nærliggende figurer.
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på den tid da hans moder må være ankommet, befandt sig 60.000 indepærrede
mennesker i den kun cirka en kvadratkilometer store ghetto. Her på gaden udenfor
museet ser han pludselig og med største tydelighed alle disse menneskers genfærd
myldre frem, ”als wären sie nicht fortgebracht worden, sondern lebten, nach wie
vor, dichtgedrängt in den Häusern […], als gingen sie pausenlos die Stiegen auf und
ab […] und erfüllten sogar in stummer Versammlung den gesamten, grau von dem
feinen Regen schraffierten Raum der Luft“ (289).
Med denne beskrivelse har Sebald foregrebet sin fremstilling af byen i
romanens anden Terezínpassage. Her har den tilbagevendte Austerlitz via
Londons Imperial War Museum fået fat i den dokumentariske propagandafilm, der
blev optaget i Theresienstadtghettoen i 1944 og kendt under titlen Der Führer
schenkt den Juden eine Stadt. Efter at have læst en omfattende dokumentarisk
fremstilling af forholdene i byen under krigen ser Austerlitz nu denne film, drevet
af et nærødipalt ønske om derved at blive ét med moderen.153 Det er i sig selv en
interessant tråd i Austerlitz’ historiefremstilling, men mere påfaldende i denne
sammenhæng er det indtryk af livet i Terezín under krigen, filmen efterlader. Den
blev optaget i forbindelse med en såkaldt forskønnelsesaktion af ghettoen, men
først færdigproduceret i marts 1945, ”als ein großer Teil der in ihm Mitwirkenden
schon nicht mehr am Leben war” (349), som Austerlitz siger. Filmen viser
tilsyneladende scener fra en livlig by, hvor beboerne har gode arbejdsforhold og
derudover hygger sig med hinanden ved forskellige fritidsfornøjelser; altså bliver
krigsskuepladsen omdannet til en forestillet by, kan man sige med en omvending
153 Om

sine forhåbninger til filmen siger Austerliz bl.a.: ”Auch bildete ich mir ein […] sie auf der
Gasse zu sehen in einem Sommerkleid und einem leichten Sommermantel: allein in einer Gruppe
von flanierenden Ghettobewohnern hielt sie genau auf mich zu und kam Schritt für Schritt näher,
bis sie zuletzt, wie ich zu spüren meinte, aus dem Film herausgetreten und in mich übergegangen
war” (350). Det lykkes Austerlitz at isolere en billedsekvens på fire sekunder, hvor han mener at
kunne genkende sin moder ud fra de svage erindringer, han har om hende. Hendes ansigt viser sig i
baggrunden af et billede ”fast ununterschieden von dem schwarzen Schatten, der es umgibt […].
Gerade so […], denke ich, sieht sie aus, und ich schaue wieder und wieder in dieses mir
gleichermaßen fremde und vertraute Gesicht“ (359). Den tro bliver dog draget i tvivl af romanens
næste billede, der med sikkerhed viser Agáta, ”so wie sie damals gewesen war” (361), som Věra slår
fast. Billedet forestiller en kvinde med anderledes fine træk, end den person i filmen Austerlitz
identificerer som sin mor.
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af Hüppaufs beskrivelse af mellemkrigstidens by som en forestillet krigsskueplads.
Men i dette urbane billede af krigen kan Austerlitz ikke genkende sine egne indtryk
fra besøget i Terezín, og det åbner påny den uforståelighedens kløft mellem viden
og erfaring, der præger den første Terezínpassage. Han får derfor fremstillet en
slowmotionkopi af filmen, så Theresienstadtghettoen nu fremstår som den
spøgelsesby, han ved selvsyn har fundet i nutidens Terezín:

Ihr Gehen glich nun einem Schweben, als berührten die Füße den Boden nicht
mehr. Die Körperformen waren unscharf geworden und hatten sich, besonders bei
den draußen im hellen Tageslicht gedrehten Szenen, an ihren Rändern aufgelöst
[…]. Die zahlreichen schadhaften Stellen des Streifens, die ich zuvor kaum bemerkt
hatte, zerflossen jetzt mitten in einem Bild, löschten es aus und ließen hellweiße,
von schwarzen Flecken durchsprenkelte Muster entstehen, die mich erinnerten an
Luftaufnahmen aus dem hohen Norden beziehungsweise an das, was man in einem
Wassertropfen sieht unter dem Mikroskop. Am unheimlichsten aber, sagte
Austerlitz, war […] die Verwandlung der Geräusche. [Die] dem Film beigegebenen
Musik‐stücke […] bewegen sich in einer sozusagen subterranen Welt, in
schreckensvollen Tiefen, so sagte Austerlitz, in die keine menschliche Stimme
jemals hinabgestiegen ist. (353ff)

At krigen ikke nøjes med at invadere byen med sine bomber og billeder, men selv
kan tage sig ud som en by, er læren af Austerlitz’ forsøg på at forstå fænomenet
Terezín eller Theresienstadt. Derfor når han også frem til den retrospektive
erkendelse i romanens næstsidste del, hvor han tilfældigt falder over et
arkitekturtidsskrift, der har optrykt et stort billede af arkivet i Terezíns lille
fæstning (402f), at hans arbejdsplads egentlig burde have været her, og at det er
selvforskyldt, at han ikke har indtaget den forudbestemte plads i historien.
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Det er med andre ord her, blandt de overlevende vidnesbyrd om udryddelsen af
hans familie – som det antydes med fotografiet, der er en korrigende spejling af et
fotografi af hans kaotiske arbejdsværelse fra romanens anden del (51) – at
Austerlitz hører hjemme. Det er her, hans arbejde med at rekonstruere den
tjekkisk‐jødiske identitet egentlig burde være foretaget.
Havde han imidlertid gjort det, var han gået i ét med rollen som sørgende
efterkommer. Dermed ville verdenskrigens, lejrens, erobringens og udryddelsens
erfaringshorisont være blevet rammen for hele Austerlitz’ fortælling. I stedet er
disse rammer nu selv blevet gjort til genstand for en narrativ og figurativ
indramning samt for fortællerens periskopiske distancering og perspektivering af
Austerlitz’ historie. Det har i rumlig forstand krævet en flugt væk fra det
indespærrende kontinent og ud på de britiske øer – fra det isotopiske krigsrum til
den heterotopiske perceptions‐ og fremstillingsmodus, der i Austerlitz synliggør de
europæiske byer og landskaber som spektrale krigsgeografier.
Et sidste eksempel på denne æstetiske spektralitet ledsager netop
Austerlitz på rejsen tilbage fra Terezín til Prag. I stedet for som Jünger at udpensle
forestillede rædselsbilleder af ghettoens ødelagte og forpinte kroppe bag Terezíns
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gådefulde døre og porte koncentrerer Sebald sig om det synlige og nærværende,
herunder de levende menneskelige kroppe, Austerlitz møder på sin rejse. Frem for
at fokusere på ghettoens forsvundne fanger og udstaffere dem som et
overvældende sagled fremstiller romanen dem i den følgende passage som et
diskret billedled i dét, der egentlig er en beskrivelse af passagererne i den rutebil,
der fragter Austerlitz fra Terezín tilbage til Prag:

Der Bus war stark überhitzt. Ich spürte die Schweissperlen hervortreten auf
meiner Stirn und dass es mir eng wurde in der Brust. Einmal, als ich mich
umwandte, sah ich, dass die Fahrgäste in den Schlaf gesunken waren,
ausnahmslos. Mit verrenkten Leibern lehnten und hingen sie in ihren Sitzen. Dem
einen war der Kopf nach vorn gesunken, dem anderen seitwärts oder in den
Nacken gekippt. (290)

Dette ’knæk i nakken’ er en Sebaldsignatur, som gennem forfatterskabet dukker op
i en række forskellige varianter og signalerer den eksistentielle eksponering, som
Sebalds personer konstant er udsat for og på flugt fra (Maier 2006). Sammen med
den uundgåelige Kristus‐konnotation er figuren her hæftet op på det
billedreservoir, som efterkrigstidens erindringskulturer forbinder med ’Holocaust’,
idet den sammen med de ’forvredne legemer’ peger tilbage på de bjerge af lig, som
nazisterne efterlod rundt om i lejrene, da de flygtede for de fremrykkende allierede
tropper i vinteren og foråret 1945.
Når ligbjerget imidlertid bliver en billedlig vehikel for buspassagerernes
sovende figurer snarere end den dominerende genstand for romanens
opmærksomhed, kan det læses som endnu et tegn på, at Terezín i Austerlitz ikke så
meget er en tærskel til et andet rum, som det er en æstetisk tærskelfigur, der får
betydning for den nutidige geografi, det er en integreret og kontinuerlig del af. Det
er nemlig i kraft af Terezíns tids‐ og rumheterotopiske karakter, at ghettoens
rædselsbilleder er i stand til at hjemsøge fortællingens nutidsplan som en art
krigens æstetiske genfærd, der minder de overlevende om, at krigsfortællingens
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typiske ’techniques of relegation’ – for nu at bringe dette træffende Bernd
Hüppauf‐udtryk i erindring igen – ikke har bragt den totale krigs fysiske spor og
fortsatte trussel mod det civile rum væk, men blot sanktioneret en konsensuel
forestilling om fredstilstandens absolutte forskel fra krigstilstanden. Gennem sit
portræt af en heterotopisk krigsruin som Terezín kontaminerer Sebalds roman
derimod det moderne, urbaniserede Europa med en fortsat krigstidsbevidsthed.154
Dermed ikke sagt, som Brad Prager antyder i en artikel om Sebald, at vi alle
er ”Jews bound for slaughter” (Prager, 101). Men billederne fra krigen af jøder på
vej til slagtning bærer vi alle i vore kroppe, hævder Sebald med Austerlitz, samtidig
med at vi bærer de nazistiske og habsburgske militærregistranters nidkære
ordenssans i os. Krigen trækker sine spor langt ind i enhver moderne dagligdag,
uden at det som sådan er et problem, eller noget Sebald vil have os til at gøre op
med. Pointen med Austerlitz er nemlig også, at en sådan kamp er nyttesløs i
konventionel forstand, da krigen samlet betragtet er et fantom, og den slags kan
man ikke kæmpe mod, men må finde ud af leve med, og det gør krigens
efterkommere så i romanen ved at synliggøre dens spor i kroppe, byer og
landskaber.
Det
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koncentrationslejrene og nedskydninger af civile, men også markerer de overgreb,
der fandt – og finder – sted midt i de europæiske storbyer. Vel ankommet fra turen
med dødsbussen til sit hotel i Prag kan Austerlitz ikke sove, men bliver natten
igennem hjemsøgt af ”Bilder aus Terezín und aus dem Ghettomuseum” (291), der
154 I

afslutningen af Schwindel.Gefühle. foretager Sebald en lignende metaforisering af en flok
sovende togpassagerer. I stedet for et koncentrationslejrmotiv er det et decideret militærmotiv, der
bestemmer passagen: ”Hingegen war nicht zu zweifeln an der Wirklichkeit meiner armen
Mitreisenden, die am frühen Morgen alle frisch geputzt und gestriegelt aufgebrochen waren, jetzt
aber gleich einer geschlagenen Armee in ihren Sitzen hingen und, ehe sie ihren Zeitungen sich
zuwandten, mit blind bewegungslosen Augen auf die Vorhöfe der Metropole hinausstarrten” (SG
285).
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munder ud i en mareridtsvision, hvori det böhmiske landskab er reduceret til et
postnukleart eller i hvert fald postapokalyptisk scenarium i et forladt
ingenmandsland: ”Wo vordem fester Boden gewesen war, wo Wege sich hinzogen,
wo Menschen gelebt hatten […], da war nun nichts mehr als leerer Raum und auf
seinem Grund Steine und Schotter und totes Wasser, unberührt selbst von der
Bewegung der Luft” (293). Dette dystre mareridtsprospekt er selv et æstetisk
genfærd fra verdenskrigens ødelagte landskaber og natur, ligesom det abstrakte
menneskeforladte rum går igen i slowmotionkopien af Theresienstadtfilmen, hvor
de ødelagte filmsekvenser ligner ’luftfotografier fra det høje nord’. Der er en klar
pointe hos Sebald i at præsentere det som et fremtidsmareridt eller en fjern
polarvision frem for en reel del af det nutidsrum, romanens handling ellers
udspiller sig i: I en sådan ødemark ville der nemlig ikke findes mennesker, der
kunne bære vidnesbyrd om den endelige ødelæggelse, og derfor er det umuligt at
beskrive som andet end et kort opdukkende genfærd fra fortidens fremtid.
I Christoph Ransmayrs Morbus Kitahara er dette forbipasserende genfærd
af et tomt og ødelagt landskab fikseret og gjort til ramme om en hel
efterkrigsfortælling i skikkelse af en kontrafaktisk historiefiktion, hvor der som i
Austerlitz

er

indsat

en

efterkommer

af

bøddelfolket

som

umiddelbar

fokaliseringsinstans, mens offerskikkelsen er mindre fremtrædende end Austerlitz
på fortællingens niveau, men dog af lige så stor betydning samlet set. På samme
måde som Vonneguts SlaughterhouseFive fikserer ideen om krigens tidslige
abnormitet i den spatialisering af tiden, som man også finder i glimt hos Sebald,
tager Ransmayr altså i Morbus Kitahara krigens rumlige excesser på ordet og fører
krigshandlingernes forandringer af det civiliserede menneskelige habitat ud i
ekstremerne ved så at sige at temporalisere rummet. Det er det, jeg skal undersøge
nærmere i den følgende ekskurs, der samtidig er afhandlingens sidste analytiske
perspektiv på den kropsorienterede krigslitteratur.
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Kap 7. Krigens skandaløse rum: Morbus Kitahara
I. Anden Verdenskrig som ruin
Det er i dag en almindelig antagelse, at alle dele af det beboelige rum er i fare, ’når
krigen raser’. Selv neutrale områder bliver under krigen betragtet som forurenede
af krigens trusler, dog hovedsageligt som steder for ikke‐krig, lige som et
beskyttelsesrum i lige så høj grad associerer til bomber og krig som til sikkerhed
og overlevelse. Et landskab kan ganske vist yde de enkelte krigshandlinger
modstand, som Clausewitz bl.a. bemærker i sine betragtninger over det, han kalder
’krigens friktion’ (Clausewitz, 49), men jorden er og bliver svanger med død og
destruktion under krigsmyternes tegn. Krigens fortsatte virkning gennem
fredsslutningen præger desuden efterkrigstidens landskab. Helt konkret kan det
aflæses i synlige ødelæggelser og genopbygninger, i nye grænsedragninger, i
fordrivelser af den tabende parts befolkning og sympatisører fra det erobrede
territorium,

og

i

det

fortsatte

kapløb

mellem

våbensystemerne

og

beskyttelsesstrategierne: ”The duel between arms and armor leaves its mark on
the organization of the territory by progress in its means and methods, by the
potentialities of its inventions – war is thus present in peacetime” (Virilio 1994a,
42), som Virilio skriver i Bunker Archeology.
Det er en antagelse, som både bekræftes og er årsag til forundring og
anfægtet modstand i Morbus Kitahara. Romanen udspiller sig i et fiktivt Europa
efter krigen, hvor vildnisset og den brutale natur som følge af en nådesløs
fredsslutning har gjort sit genindtog og nu tvinger de mennesker væk, der skal
nægte at opgive den moderne livsform, og som på forskellig vis fortsat føler sig
impliceret i fortidens krigshandlinger som andet end velsmurte tandhjul i det store
krigsmaskineri. De gør med andre ord modstand mod den slags mareridtsbilleder,
man finder i Austerlitz’ mareridt, hvor det organiske liv er forsvundet fra verden,
der efter det endelige opgør mellem verdens stormagter kun består af ikke‐
organisk materie.
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Den følgende analyse af Morbus Kitahara uddyber og nuancerer som nævnt,
hvordan en kropsorienteret krigslitteratur gestalter konsekvenserne af den
moderne krigs invasion af det rum og de steder, ’hvor der havde levet mennesker’,
som det hedder i fremtidsmareridtet i Austerlitz. Mere traditionel krigslitteratur
som f.eks. den kamporienterede, har som vist i første del en tendens til at
naturalisere disse konsekvenser, idet den tager de spatiale abnormiteter for givne
og interesserer sig mere for menneskenes og dermed handlingens tilsvarende
abnorme bevægelser gennem rummet. Ransmayrs roman synliggør imidlertid
krigens mytiske vold på rummet uden at hele bruddet mellem krigens kollektive
betydning og den individuelle meningsløshed og desorientering, sådan som også
Rainer Emig anbefaler i den tidligere citerede artikel om krigens øjenvidner.
Morbus

Kitahara

gennemspiller

og

profanerer

nærmere

bestemt

krigsrummets abnormitet i relation til det Tredje Riges sammenbrud og
efterfølgende opdeling i besættelseszoner. Det er dog kun til dels den historiske
Anden Verdenskrig, romanen handler om, for selvom der optræder en lang række
henvisninger til koncentrationslejre, til østrigerne og tyskerne som krigens
aggressorer og til angelsakserne som sejrherrer, er der samtidig en række
forskydninger og unøjagtigheder i de historiske referencer, herunder primært det
faktum, at romanens krig ikke slutter i 1945, men først omkring 30 år senere med
amerikanernes atombomber, der ikke kastes over Hiroshima og Nagasaki, men
over Nagoya, Japans fjerdestørste by. Krigshandlingerne på det europæiske
kontinent ophører ganske vist i 1945, men ikke med den totale kapitulation
efterfulgt af Potsdamaftalens bestemmelser for det okkuperede Tyskland og
Østrig. I stedet indtræder en form for våbenhvile, den såkaldte ”Friede von
Oranienburg” (9), der dekreterer en næsten total afindustrialisering af det faldne
rige, med undtagelse af enkelte såkaldte genopbygningszoner. Ransmayr har på
den måde foretaget en række mindre, men iøjnefaldende metonymiske
forskydninger fra historiske fakta til nærtliggende litterære fiktioner: fra Potsdam
sydvest for Berlin til Oranienburg nord for, og fra Nagasaki til Nagoya 400 km
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længere mod øst – og altså med bynavne som krigshandlingernes lokaliserende og
rumskabende tegn.
Lige som Sebalds blander prosaiske rejser gennem en genkendelig verden
med poetiske og temmelig usandsynlige sammentræf, og lige som Vonneguts
kombinerer udknaldet science fiction med dokumentariske Dresden‐beskrivelser,
signalerer Morbus Kitahara overtydeligt, at vi har med både fri fantasi og historisk
indeksikalitet at gøre. Romanen kan dermed læses som en allegorisk fortælling om
Anden Verdenskrig og tiden derefter; ikke en traditionel allegori, hvor alt via
symbolsk konventionalitet skal oversættes til noget andet, men en suggestiv
allegori i stil med Walter Benjamins forståelse af begrebet, når han i Ursprung des
Deutschen Trauerspiels betegner allegorien som en slags tankens ruin: “Allegorien
sind im Reiche der Gedanken was Ruine im Reiche der Dinge” (Benjamin 1974a,
354).155 Morbus Kitaharas fortælling om det Tredje Riges undergang og
forvandling til gigantisk ødemark består af en række historiske fragmenter, der
står i et ikonisk og til tider – som ruinen – indeksikalt forhold til det betegnede,
den historiske verdenskrig og dermed også den straf og tugt, som det
forhenværende Herrenvolk i efterkrigstiden måtte gennemgå som bod for deres
aggressive og krigeriske overmod.
155 Som

Amir Eshel har påpeget i en analyse af Morbus Kitahara som et litterært erindringsværk,
skyldes det netop, at det historiske stof er indvævet i en emfatisk fiktionsskabelse. Det viser sig
f.eks. i Ransmayrs behandling af Holocaust, som han ikke allegoriserer, men inddrager i sin
fiktionsskabelse, der har allegoriske ansatser: ”Die Shoah steht der Historie gegenüber, wird keiner
allumfassenden Bedeutungswilkür nach postmodernistischen Mustern ausgesetzt. Ihre Orte
werden benannt, der Vernichtungsmechanismus weitgehend frei von Stilisierung umrissen. Sie
bleibt in diesem durch und durch fiktiven Rahmen unverkennbar, in einer Allegorie verwoben,
dabei nicht allegorisiert“ (Eshel 1998, 228). Også på dette punkt ligner Sebald og Ransmayr altså
hinanden, når man bl.a. husker på, hvordan Sebald lader Holocaustforestillinger være skiftevis sag‐
og billedled i beskrivelsen af Austerlitz’ rejser gennem efterkrigstidens Europa. Eshels
bestemmelse af postmodernismen som præget af en altomfattende betydningsvilkårlighed er i
øvrigt i konflikt med – og mindre reflekteret end – Linda Hutcheons begreb om den
’historiografiske metafiktion’ som en postmoderne litterær tendens, der netop er kritisk overfor
forestillinger om betydningsmæssig historisk kontingens, men optaget af historiografiens reelle
betydning for vores forståelse af fortiden. Hutcheon analyserer SlaughterhouseFive som et
eksempel på historiografisk metafiktion, der i litterær form undersøger grænserne mellem
historisk fortid og historiens repræsentationsformer (Hutcheon, 10), og selvom Morbus Kitahara
ikke er så udtalt metafiktiv som Vonneguts krigsfortælling, kan den udmærket beskrives som
historiografisk metafiktion.

293

I udgivelsesåret 1995 fremstod mange af disse fragmenter som forvitrede
og forvirrende fortidstumper midt i det omfattende opbud af inkluderende
erindringsritualer og erindringsfællesskaber, der prægede Europa og i særlig grad
de tysktalende lande i anledning af 50‐året for krigens ophør (Naumann 1998). Da
Morbus Kitahara samtidig ikke ligner kanoniserede Anden Verdenskrigsromaner
af eksempelvis Heinrich Böll og Günter Grass – ”two of the most prominent writers
of the postwar period” (Krimmer, 111) – der allerede i årtier havde figureret som
den angrende nations litterære krigsmonumenter, er Ransmayrs roman siden
udgivelsen blevet betragtet som en alternativ, hvis ikke regelret sær og
kontrafaktisk, litterær behandling af den tyske taber‐ og Täter‐identitet efter
verdenskrigen.156
I min optik placerer Morbus Kitahara sig anderledes centralt, da det på
samme måde som Austerlitz er et efterkrigsværk, der tematiserer og er
struktureret af krigen som kulturel fortolkningsmatrice, snarere end det
fremstiller krigen som en gigantisk og spektakulær handlingsenhed. Ransmayr
forsøger ikke at skildre ’krigens virkelighed’ eller den ’dramatiske krigserfaring’,
men er interesseret i den lange række forsøg på at forstå verdenskrigen, der i
retrospektiv har manifesteret sig i et utal af kunstneriske former og medier. Det er
den endeløse betydningstilskrivning, som verdenskrigen giver anledning til, samt
de konfliktuerende udlægninger og anvendelser af krigens fortællinger og billeder,
der er genstand for Ransmayrs undren og hans romans centrale anliggende. Derfor
er det også en roman, der handler om betydnings‐ og fiktionsdannelsens
muligheder i lyset af Anden Verdenskrig og den efterfølgende terrorbalance; slet
og ret i lyset af det ’krigskompleks’, Marianna Torgovnicks har beskrevet i sin bog
af samme navn.

156 I

sit studie af den tyske litteraturs krigsrepræsentationer fra de franske revolutionskrige til den
seneste Irakkrig fremhæver Elisabeth Krimmer netop Böll og Grass som repræsentative forfattere
for behandlingen af Anden Verdenskrig. Krimmers valg udtrykker en udbredt praksis i studiet af
krigslitteraturen, nemlig at betragte en bestemt krigs litterære repræsentation ved at undersøge
samtidige forfatteres krigsbeskrivelser.
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Amir Eshel har med et begrebspar fra Paul de Man beskrevet Ransmayrs
metode som præget af en ”grundlegenden Spannung zwischen Grammatik und
Rhetorik. Eine Spannung, die den Prozess des Entrückens von Bedeutungen
reflektiert, dabei nahezu jede eindimensionale Referenzialität ausschließt” (Eshel
1998, 229). ’Grammatik’ sigter her til den bogstavelige betydning, ’retorik’ til den
figurative. Ransmayrs roman er i den optik ikke blot en besynderlig krigsruin, men
én stor inklusion af grammatisk‐referentielt krigs‐ og efterkrigsstof, der tydeligvis
er fiktionaliseret eller retorificeret. Den inkluderer den typiske tyske myte om
Anden Verdenskrig som den totale undergang, der samtidig blev en lærestreg for
efterkrigstiden, der nu står som angerens og bodsgangens, men også
fortrængningens og nyorienteringens tid.
Samtidig inkluderer Ransmayr en kontrafaktisk myte, da han som
idekatalog for sin fiktion har anvendt den reelt foreliggende Morgenthauplan, efter
hvilken det Tredje Rige skulle afindustrialiseres og omdannes til et gammeldags
bondesamfund, så tysken aldrig igen ville blive en trussel mod verdensfreden.
Denne plan blev som bekendt ikke vedtaget, men i de allerførste efterkrigsår –
inden det nye fjendskab med Sovjetunionen fik Vesten til for alvor at fatte sympati
for tyskerne og østrigerne – fungerede de demilitariserede og sønderbombede
okkupationszoner delvist som et jæger‐ og samlersamfund, hvor millioner af
mennesker
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og
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sortbørshandel.157

Morgenthauplanens reelle hævngerrighed giver eksempelvis ekko i den fiktive
amerikanske kommandant Elliots råb til de besejrede i romanen: ”Zurück! Zurück
mit euch! Zurück in die Steinzeit!” (42). Og den giver ekko i den såkaldte
fredsplans paragraffer, der bliver læst højt af kommandanten og gengivet af
Ransmayrs fortæller i stikordsform: ”keine Fabrikken mehr, keine Turbinen und
157 Se

f.eks. Victor Gollancz’ rejseskildring In Darkest Germany (1947), der i fordømmende
vendinger udstiller de engelske besættelsesstyrkers arrogance og ligegyldighed over for den tyske
civilbefolkning, og som både i titlens reference til Henry Stanleys In darkest Africa (1890) og i flere
passager i bogen sammenligner okkupationen af Tyskland i 1945‐46 med de europæiske
kolonimagters besættelse og udbytning af de afrikanske lande.
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Eisenbahnen, keine Stahlwerke … Armeen von Hirten und Bauern … Erziehung und
Verwandlung: aus Kriegstreibern Sautreiber und Spargelstecher! Und Jaucheträger
aus den Generälen … zurück auf die Felder!“ (42). Fortællingens grundpræmis er
dermed, at både fiktive elementer, historiske fakta og historiske fiktioner (såsom
urealiserede politisk‐strategiske planer) bliver blandet sammen i ét virvar og med
en dynamisk syntetiserende bevægelse lagt ud på samme narrative niveau.158

II. Overanstrengelse og overflødighed
Morbus Kitahara udspiller sig i en lille fiktiv udørk, den forhenværende kurby
Moor, som under krigen har huset en koncentrationslejr, hvis fanger arbejdede i et
nærliggende stenbrud. Romanens setting har sit virkelige forlæg i egnen omkring
Traunsee i Salzkammergut, hvor Ransmayr selv er vokset op, og hvor der også lå et
stenbrud, hvis slavearbejdskraft var indsat i den tilhørende lejr, Ebensee, en
satellitlejr

under

Mauthausen.

Ellers

var

området

relativt

uberørt

af

krigshandlingerne, og således også i romanen, hvor det først er med
fredsslutningen, at krigen kommer væltende til Moor. Den lille by bliver en slags
synekdoke for Centraleuropa i årene efter krigen: Et kaos af besættelsestropper,
fordrevne

flygtninge,

hjemvendende

soldater,

traumatiserede

koncentrationsfanger og en apatisk civilbefolkning overladt til de nye højtråbende
magthaveres nåde.159 I den følgende passage bringer Ransmayr dette kaos til Moor

158 Hans

Carl Finsen har på grund af denne uhierarkiserende stofblanding betegnet Morbus
Kitahara som et fremtrædende eksempel på ”den befriede fortælling”, som han i forlængelse af
postmodernistiske narrationseksperimenter betragter som en generel tendens i nyere tysksproget
litteratur fra især Østrig og Schweiz. Finsens artikel behandler i øvrigt også forskellen på
Böllgenerationens litterære ambitioner og de yngre tysksprogede forfattere, der beskæftiger sig
med krigens betydning på en tilsyneladede mere distanceret, men altså også mere befriet facon;
befriet netop fra forfatterens ambition om ”ud af egen erfaring [at] ville vise og vinde opbakning til
deres version af, hvordan tiden havde været, […] hvem der var skyldig og hvem der var offer”
(Finsen, 215).
159 I narrativ forstand er Morbus Kitahara på den måde en omvending af Primo Levis La tregua
(1963), der beretter om forfatterens gevaldige omveje og vildveje på rejsen hjem fra Auschwitz til
Torino, hvorunder han gennemkrydser et Europa, der i tiden lige efter krigsafslutningen ligger hen
som et åbent og kaotisk landskab. Mod slutningen af sin rejse kommer han bl.a. gennem Østrig og
hans rejseroman kan derfor læses som en af de fremmede prætekster, der invaderer Morbus
Kitaharas stedsbundne og ’forsinkede’ univers. Hvor Levi har gennemlevet krigen på dens primære
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og spiller desuden på komplementariteten eller ligefrem udskifteligheden mellem
de to termer ’krig’ og ’fred’ ved at associere freden med en ophobning af soldater
og stridigheder og krigen med en tilstand af uberørt isolation:

Der Krieg war vorüber. Aber das von allen Schlachtfeldern so weit entfernte Moor
sollte allein im ersten Jahr des Friedens mehr Soldaten sehen als in den eintönigen
Jahrhunderten seiner bisherigen Geschichte. Dabei schien es manchmal, als
würden in dem von Gebirgen umschlossenen Moorer Hügelland nicht bloß die
Aufmarschpläne der Strategen vollzogen, sondern als müsste ein ebenso
monströses wie verworrenes Manöver die gesammelte Macht der Welt
ausgerechnet an diesem entlegenen Ort vorführen: Auf den zerwühlten Feldern
und Weinrieden Moors, auf leeren Güterwegen und jeden Schritt verschlingenden,
morastigen Wiesen überlagerten und durchkreuzten sich in diesem ersten Jahr die
Besatzungszonen sechs verschiedener Armeen. (15)

Fra en afsidesliggende flække ophæves Moor af fortællerstemmen til i praksis at
være verdens centrum. De seks forskellige hæres manifestation mærker stedet for
eftertiden, men den mytiske markering parodieres samtidig af fortællerens
tendens til at skildre besættelsen som et optrin af stereotype og komiske
soldaterfigurer. Det er ikke religiøst indfarvede dommedagsriddere, der dukker op
i byen, sådan som den polske tjenestepige Celinas profeti ellers har lydt, men bl.a.
en trist sibirisk oberst fra Krasnojarsk, som skyder til måls ”auf alles, was sich
während der scheinbar regellos verhängten Ausgangssperren in Moors Gassen og
Gärten bewegte” (15), og senere en flok marokkanske soldater, som ruller deres
bedetæpper ud på fortovet og skyder den hellige madonna ned fra en forgyldt
træsky i kirkegårdskapellet. Som Billy Pilgrim og hans uduelige soldaterkolleger i
SlaughterhouseFive er besættelsesstyrkerne i Moor på kanten af eller helt løst fra
deres forventelige rolle som hellige krigere, men krigen er jo også slut.

rædselsscene, Auschwitz, og nu længes hjem, er Ransmayrs hovedperson født i krigens rumlige og
tidslige periferi og længes gennem det meste af romanen ud.
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Fortællerens civile blik skildrer dem som utydelige og inkongruente tegn, der er
dukket pludseligt op i Moor, og som forsvinder ligeså pludseligt igen, indtil de
amerikanske besættelsesstyrker til sidst indfinder sig med bemeldte Elliot i
spidsen. I kraft af en mytisk grundlæggelseshandling, hvor han med systematiseret
magt genetablerer lov og orden i Moor, indstifter Elliot et nyt regime, der kommer
til at række langt ind i efterkrigstiden og sætte alle rammerne for indbyggernes liv.
Det er ind i denne forvirrende verden, der befinder sig et sted mellem krig
og fred, at romanens hovedperson Bering fødes. Vi følger gennem bogen hans
strabadser i efterkrigsårtiernes Moor, der på amerikanernes befaling langsomt
bliver afkoblet fra den omkringliggende verden. Bering bryder sig ikke om
sejrherrernes overlegne attitude, der bl.a. viser sig i et diktat, som pålægger
indbyggerne i Moor en række omfattende bodsritualer, hvormed de skal mindes
såvel forbrydelserne i den lokale koncentrationslejr som i krigen generelt. Målet
er, at indbyggerne skal angre den nedarvede brutalitet og iboende moralske
afstumpethed, som de ifølge sejrherrernes logik er præget af alle til hobe. På
mindesmærket over de døde står således skrevet med mandshøje versaler, hugget
i granit og placeret over fem linjer: ”HIER LIEGEN / ELFTAUSENDNEUNHUNDERT‐
DREIUNDSIEBZIG TOTE / ERSCHLAGEN / VON DEN EINGEBORENEN DIESES
LANDES / WILLKOMMEN IN MOOR” (33).
Af en anden Ransmayr‐tekst, en journalistisk beretning om byggeriet af
Kaprun‐dæmningen under Anden Verdenskrig, fremgår det, at inskriptionen er
inspireret af det såkaldte Russendenkmal ved Kaprun, der mindes 87 sovjetiske
tvangsarbejdere, der omkom under byggeriet. Igen bygger Ransmayr altså sin
fiktion op ved at forskyde og genanvende historisk realia. Men han gør mere end
det, for inspirationen fra den sovjetrussiske hang til monumentalitet og
bombastiske

mindesmærker

over

Anden

Verdenskrig

eller

Den

Store

Fædrelandskrig, som den stadig kaldes i Rusland, er ikke tilfældig. Hvor Morbus
Kitahara på fortællingens diskursive niveau spiller på en ikke‐realiseret
amerikansk

plan

for

drastiske

ændringer
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af

det

tyske

og

østrigske

efterkrigsterritorium, kan romanen på allegoresens niveau siges at handle om
Sovjetmagtens realiserede plan for Østeuropa i efterkrigsårene. Med Karl Schlögels
ord fra Im Raume Lesen wir die Zeit er det sovjetiske eller ’russiske rum’, som han
kalder det, kendetegnet ved en særlig form for homogenisering, der kommer til
udtryk i en såkaldt overanstrengelse: ”Die Überanstrengung, das Demonstrativ‐
Absichtsvolle” (Schlögel, 402). Schlögel beskriver, hvordan man i Sovjetunionen
forsøgte at skabe et sammenhængende territorium ud af sin indflydelsessfære ved
at mime det geografiske rums enorme dimensioner i de sovjetkommunistiske
byers gigantiske monumenter, paladser og pragtboulevarder, der fungerede som
arkitektoniske og infrastrukturelle manifestationer af ”einer Kultur des erhobenen
Zeigefingers” (ibid.):

Nichts versteht sich von sich selbst, alles scheint Ergebnis einer übermenschlichen
Anstrengung […]. Leben ist immer schon: Überleben. In fast allem ist ein
pädagogischer Zug, immer wird irgend jemand von jemandem belehrt. […] Ein Bild
in der Öffentlichkeit hat immer

einen

Zweck, dient der Ermahnung,

Zurechtweisung. […] Es gibt kaum etwas, was nicht einem höheren Zweck dient
und in einem Plan festgehalten ist. Pläne sind nicht bloß technische Arrangements,
sondern »mehr«, Zeichensetzung, Sinngebung, Demonstration. […] Das Grand
Design trägt daher Züge des Fiktiven, des Ersatzes, der Leeren und
einschüchternden Geste. (ibid.)

Dermed ikke sagt, at det russiske rums lighedstræk med rummet i Morbus
Kitahara entydigt tilsiger, at romanen skal læses som en østblokallegori. Men den
måde, hvorpå det kommunistiske efterkrigsrum var præget af en militant og
krigerisk retorik, anstrengt til det yderste for at holde en befolkning i ave, hvoraf
en stor del tilsyneladende gerne ville væk fra den løftede pegefingers kultur,
genfindes klart og tydeligt i romanens billede af det overanstrengte og
underudviklede efterkrigslandskab i Moor. Marshall Berman lokaliserer samme
slags rumlige overanstrengelse og underkuede individ i ”the modernism of
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underdevelopment” (Berman, 173). Denne underudviklingens modernisme
præsenterer han i en analyse af Skt. Petersborg før og under kommunismen: altså
ligeledes i det russiske rum og dermed per vestlig definition i den moderne
civilisations farefulde udkant. ”Russia’s age of underdevelopment […] produced
some of the most powerful and enduring myths and symbols of modernity: the
Little Man, the Superfluous Man, the Underground” (ibid. 175), skriver Berman.
Med afkoblingen af Moor fra omverdenen og de trinvise tilbageskridt til den
underudviklede modernisme, kan Ransmayr siges at producere en tilsvarende
modernistisk modstandsfigur: Det overflødige menneske. Den sent fødte Bering er
en tiloversbleven rest fra den moderne krig, en art kainsmærket parallelfigur til
Austerlitz, og da krigen og moderniteten nu er forsvundet fra Moor igen, står den
mærkværdige hovedperson tilbage med et postulat om nedarvet skyld og
emotionelle traumer hængende over hovedet. Han har kun fået overpædagogiske
formaninger som redskaber til at bearbejde fortidens uforskyldte sår, og sammen
med følelsen af komplet overflødighed giver det ham udlængsel. Så da muligheden
byder sig for at følge den lokale hersker og tidligere koncentrationsfange Ambras,
eller hundekongen som han kaldes,160 hele vejen til Brasilien, slår Bering til: over
det store vand, ad samme flugtvej som millioner af europæere før ham, millioner af
”Ausgebombten, Vertriebenen, Heimatlosen, und mitten unter ihnen auch viele
Treiber und Jäger und Verfolger von einst, Generäle und Lagerkommandanten in
Zivil” (388), som fortælleren bemærker i en af de kursiverede syntagmatiske
passager, hvor han kombinerer brudstykker af almindeligt landsbysladder,
”Gerede” (387), med officielle historiediskurser, politisk forordnede imperativer
og evaluerende kommentarer til historien om Bering og Ambras. Bering føler ingen
anden udvej end at komme væk fra den jord, som krigen og den nådesløse

160 I

den engelske oversættelse har Morbus Kitahara fået titlen The Dog King. Dermed er det
primære fokus flyttet fra Bering, hvis forstyrrende øjenlidelse originaltitlen hentyder til, til Ambras.
Da Ambras altså er Holocaustoverlever kunne titelforskydningen meget vel tolkes som tegn på den
overeksponering, som Holocaustofre i tysksproget litteratur ofte bliver genstand for i den
angelsaksiske reception, hvad den engelske og amerikanske Sebaldreception som nævnt også
indikerer.
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fredsslutning har indfarvet med håbløshed, usikkerhed og fuldendt mangel på
fremtid. Krigen og freden har til sammen sat et så eftertrykkeligt stempel på Moor,
at tiden er rullet tilbage, kulturen sunket tilbage i en slags naturtilstand, og flugten
til Amerika er sidste udvej, akkurat som det har været for så mange overflødige
europæere før ham.161
Men Bering overlever ikke sin flugt, for som et barn af krigen hører han
uløseligt til i dens rum. ”Bering war ein Kind des Kriegs und kannte nur den
Frieden. Wann immer die Rede von der Stunde seiner Geburt war, sollte er daran
erinnert werden, dass er seinen ersten Schrei in der einzigen Bombennacht von
Moor getan hatte“ (9), hedder det indledningsvist om ham, „Der Schreier von
Moor“ (9). Krigen er altså Berings ophav og freden rammerne for hans opvækst.
Han arver sin fars krigstraumer, og efter at have skudt og dræbt en af de
omstrejfende banditter i bjergegnene ved Moor – delvist i nødværge – får han en
slags sorte pletter for øjnene, som man ellers kun konstaterer hos skarpskytter
med mange års krigserfaring: En metonymisk overdragelse af faderens krigsar i
panden til sønnens fredsar i øjet, på samme måde som den tyske fortællers
momentvis ødelæggende og ødelagte blik i Austerlitz er en metonymisk
forskydning af fædregenerationens systematiserede bøddel‐ og dræberhåndværk
under krigen.162 Øjenlidelsen kaldes ’Morbus Kitahara’, får Bering at vide af
militærlægen doc Morrison, der aldrig før har set lidelsen hos civile; kun hos
soldater, “die in ihrer Panzergräben halb verrückt geworden sind oder hinter
161 Endnu

en gang er en sammenligning med Sebalds værk oplagt, da især Die Ausgewanderten, men
også Die Ringe des Saturn og Austerlitz, gennemspiller samme udvandringsfigur, der hos både
Ransmayr og Sebald peger mod vest og er fremstillet som en art naturhistorisk lovmæssighed, hvor
mennesket i dets bevægelsesmønstre følger solens gang mod vest. ”Auffällig viele unserer
Ansiedlungen sind ausgerichtet und verschieben sich, wo die Verhältnisse es erlauben, nach
Westen” (RS 191), som fortælleren eksempelvis hævder i Die Ringe des Saturn.
162 I første del af Austerlitz beskriver fortælleren sine vanskeligheder ved at forestille sig fangernes
pinsler i den opsamlings‐ og straffelejr, som SS under krigen indrettede i Breendonk‐fæstningen,
hvorimod han med lethed kan se bødlernes hverdag i fortet for sig, for den slags mennesker kender
han fra sin barndom og ungdom: ”Was ich aber im Gegensatz […] mir vorstellen konnte, […] das
waren die Familienväter und die guten Söhne aus Vilsbiburg und aus Fuhlsbüttel, aus dem
Schwarzwald und aus dem Münsterland, wie sie hier nach getanem Dienst beim Kartenspiel
beieinander saßen oder Briefe schrieben an ihre Lieben daheim, denn unter ihnen hatte ich ja
gelebt bis mein zwanzigstes Jahr“ (37f).
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feindlichen Linien wochenlang auf der Lauer gelegen haben und das Fadenkreuz
schon im Rasierspiegel sahen, auf dem eigenen Gesicht” (349). Bering er altså ikke
kun i psykisk henseende, men også fysisk set arveligt belastet af den krig, han er
født af.
Øjenlidelsen viser sig i første omgang som et synsbedrag for Bering, da han
undervejs i sin gamle amerikanerbil ser et stort hul åbne sig i vejen og bremser
hårdt op. Men den hullede vej og det ødelagte landskab, han ser foran sig, skyldes
et hul i hans eget blik, som han med chok konstaterer: ”Bering fühlte die plötzliche
Atemlosigkeit und Blutleere eines Schocks, als er seinen Blick von der Strasse ab‐
und Lily zuwandte und der Schatten, die Grube, sich mit seinem Blick bewegte!, aus
dem Kegel des Scheinwerfers glitt, aufflog und als schwarzer Fleck Lilys Gesicht
verdunkelte. […] Sein Blick, seine Welt hatte ein Loch“ (186). Ambras spørger
Bering, om han ser spøgelser, men han hævder at se absolut intet, selvom han
kører videre mod „das Loch in seiner Welt“ (186).
Det er tydeligt, at Ransmayr har placeret sin hovedperson i en spektral
geografi eller et spektralt rum, hvor virtuelle tilsynekomster sender bud fra
fortiden til de levende. Men modsat Sebalds fortæller og protagonist er Bering ikke
til sinds at byde krigens genfærd indenfor. Når man som Bering fører sig som en
kriger, har man ikke behov for at blive hjemsøgt af den slags spøgelser, der peger
på skrøbeligheden i den dikotomiske opdeling af verden i krigs‐ og
fredslandskaber, som han og hans ligesindede generationsfæller baserer deres
identitet på. Fortiden og dens nederlag keder og piner ham og de øvrige
”Nachgeborenen” (176) i Moor. Allerhelst vil de glemme den kollektive
forbrydelse, de er blevet dømt til at sone. De betragter de rituelle bodshandlinger
og officielt opsatte mindesmærker som ”ein düsteres Theater” (177), der intet har
med fremtiden at skaffe, men kun er en løftet pegefinger.
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III. Erindringens kropssprog
Drømmen om at udvandre til Amerika, sætte sig selv i bevægelse og komme væk
fra den sumpede stilstand i Moor, er derimod fremtidens drøm. ”Was sie sehen
wollten, sah anders aus: die vielspurigen strassen Amerikas […]. Die
Wolkenkratzer jener Insel Manhatten […]; das Meer! […] Die Freiheitsstatue vor
der Hafeneinfahrt von New York“ (177). Det er altså Billy Pilgrims glidende
mobilitet, motorvejens poesi, der er alle længslers mål for Bering. Men hullet i hans
blik indikerer den historiske arvesynds stadige relevans, og han må trods
anstrengelser for det modsatte indse, ”dass die Vergangenheit noch lange nicht
vergangen war” (176), at krigens æstetiske genfærd bliver ved med at dukke op
som overraskende begivenheder på samme måde som i Austerlitz. Således kommer
historiens smertespor pludselig til syne, da Bering en dag får indblik i sin
arbejdsgiver og beskytter Ambras’ identitet som tidligere koncentrationsfange:

Es hatte lange gedauert, bis Bering und seinesgleichen begriffen, dass nicht alle
Unglücklichen aus dem Barackenlager in der Erde oder in den großen
Backsteinöfen am Schotterwerk verschwunden waren, sondern dass sich einige bis
in die Gegenwart gerettet hatten und nun in der gleichen Welt lebten wie sie
selbst. Am gleichen See. Am gleichen Ufer. (176)

Bering aner imidlertid ikke, hvordan han skal vise empati med og leve sig ind i den
dystre fortid og dens tragiske skæbner. Hans rådvildhed bliver dramatiseret i et af
bogens midterkapitler, ”Ein lachender Frau”, hvor Ambras fortæller ham om sine
erfaringer fra koncentrationslejren. Ambras har efter krigen måttet hærde sig for
også at overleve overlevelsen, hvilket på nogen punkter har været mindst lige så
svært at overleve tiden i lejren. Da Bering spørger, hvorfor han er vendt tilbage til
Moor efter krigen, fortæller Ambras – i stil med Imre Kertész’ og hans litterære
alter egoer og i stil med andre Holocaustoverlevere som Primo Levi og Jean Améry,
der har forsøgt at skildre deres fangenskab i et litterært sprog – at han aldrig
virkelig har forladt lejren eller nærmere bestemt det stenbrud, han arbejdede i:
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Zurückgekommen in den Steinbruch? Ich bin nicht zurückgekommen. Ich war im
Steinbruch, wenn ich in den ersten Jahren der Stellamourzeit [romanens ord for
efterkrigstiden, opkaldt efter den øverstbefalende amerikanske general, Lyndon
Porter Stellamour, KGK] durch die Schutthalden von Wien oder Dresden oder
durch irgendeine andere dieser umgepflügten Städte gegangen bin. Ich war im
Steinbruch, wenn ich irgendwo bloß das klirren von Hammer und Meißel gehört
oder nur dabei zugesehen habe, wie einer irgendeine Last über irgendeine Steige
auf seinem Rücken trug – und wenns nur ein Rucksack voll Kartoffeln war. Ich bin
nicht zurückgekommen. Ich war niemals fort. (210)

Mens Vonnegut sammenkobler ødelæggelsen af Dresden med det amerikanske
efterkrigssamfund ved at pervertere tidens serielle gang, bliver krigens og
koncentrationslejrens

abnorme

rum

allestedsnærværende

med

Ambras’

klaustrofobiske erfaring af flugtens umulighed. Om det så blot er en sæk kartofler,
han ser et medmenneske slæbe rundt på, føler Amras sig straks hjemsøgt af lejrens
genfærd. Som Austerlitz, der ganske vist ikke har oplevet fangenskabet selv, men
forsøgt at leve sig ind i det gennem forskellige medieringer og en livlig
indbildningskraft, kan Amras ikke betragte noget som helst hverdagsfænomen
uden at lejrens billeder ’kommer over’ ham som en spektral begivenhed.
Fornemmelsen af rumlig immanens understøttes af Berings fysiske og mentale
indespærring i krigens rum, der dels blokerer for etableringen af en fredelig
erfaringsmodus, dels blokerer for en distanceret forståelse af de konfrontatoriske
strategier og fjendekonstruktioner, der førte til Anden Verdenskrig.
Berings mentale krigsfangenskabs tidslige og rumlige udstrækning viser sig
særligt markant ved endnu en dyster opdagelse. I samme kapitel finder han ud af,
at Ambras oprindelig blev taget til fange af nazisterne, fordi han var sammen med
en bestemt kvinde. Arrestationen ønsker Bering egentlig ikke at høre om, han er
kun interesseret i at få opklaret, om Ambras’ kvinde er den samme, som han selv er
forelsket i nu, mange år senere, nemlig Lily, der ligesom Ambras kom til Moor efter
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krigen. Berings mistanke er bl.a. blevet vakt af et gammelt foto med underskriften
L. og en gådefuld inskription, som han kort forinden har fundet i Ambras
soveværelse: ”Nordpol, am Freitag. Ich habe eine Stunde im Eis auf dich gewartet.
Wo warst du, mein Lieber? Vergiss mich nicht. L.” (205). Bering tolker teksten
retorisk‐metaforisk og opfatter underskriften ’L.’ som et identificerende tegn for
’Lily’.
I stedet for at stille Berings nysgerrighed kaster Ambras sig ud i
fortællingen om, hvordan han og hans jødiske kæreste blev vækket af råbende
Gestapo‐folk en tidlig morgen og for evigt adskilt fra hinanden. Substansen i
Ambras’ fortælling er som Sebalds adskillelsesdrama i Austerlitz stærkt
melodramatisk, og historien virker som et citat fra den kulturelle erindring om
Anden Verdenskrig. Men Ambras beretter om den altomstyrtende begivenhed i sit
individuelle livsforløb i en kølig og nøgtern tone, med en kunslet ro, og lægger
vægt på en række præcise detaljer for at besvare Berings spørgsmål: ”Warum hat
man Euch damals ins Lager gebracht?” (212).
Ved at dvæle ved scenariets profane hverdagslighed og besvare Berings
hvorfor med et tilsynelande retorisk opklarende fordi udstiller Ambras den
absurde logik bag arrestationen af såkaldte jøder, dissidenter, regimemodstandere
og jødesympatisører som Ambras selv; en retorisk logik, som i vores kulturelle
erindring om

Anden Verdenskrig kan siges at være naturaliseret og

grammatikaliseret alene gennem kolportagen af Hitlers ide om jøderne som det
tyske riges fjender og gennem forestillingen om nazismens modstandere. Som
Ambras’ fortælling viser, var det nazisterne, der i retorisk forstand udpegede deres
modstandere gennem mere eller mindre arbitrære bestemmelser, mens
’modstanderne’ selv erfarede magtens overgreb som en kroppens grammatik og
først dernæst er blevet belært om deres position på historiens scene. For Ambras
er begivenhedens grammatik en anden, end krigens historiografi vil vide af. Hans
forklaring er bundet til nærheden og kærligheden til den elskedes krop, hvorimod
den historiske forklarings grammatiske betegnelse ’jøde’ er lagt i munden på
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romanens kursiverede folkevid, her repræsenteret ved nazisterne selv, og derved
udstillet som både grammatik og retorik:

Warum? Weil ich mit einer Frau an einem Tisch gegessen und mit ihr in einem Bett
geschlafen habe. Weil ich jede Nacht mit dieser Frau verbracht habe und
weiterleben wollte mit ihr. Und weil ich ihr mit meinen bloßen Fingern das Haar
gekämmt habe. Sie hatte langes, welliges Haar, und mein Arm war damals noch
sehr beweglich, verstehst du. […] Dieses Haar habe ich ihr gekämmt, während sie
schlief, damals, und sie ist davon nicht aufgewacht. […] Wir lagen in unserem Bett,
ich habe eben daran gedacht, das Fenster zu schließen, weil die Tauben im
Lichthof so laut waren, als dieses Gebrüll und Getrommel und Schlagen an die Tür
losging, es war wie ein Steinschlag. Aufmachen! Sofort aufmachen! […] Dass sie
damals immer im Morgengrauen kamen, das wusste ich. Sie kommen immer dann,
wenn du am wehrlosesten bist […]. Sie mussten nur die Klinke niederdrücken, das
war alles, dann standen sie mitten in unserem Leben. Es waren vier. Alle in
Uniform. Wir hatten nur das Bettuch. Sie haben alle Kraft gebraucht, um uns
auseinanderzureißen. Sie haben uns mit ihren Knüppeln auf Kopf und Arme
gedroschen und Herr Ambras liegt neben einer Judenhure geschrien, du Arschloch
fickst mit einer Judenhure. (213ff)

I al sin oplysende brutalitet udstiller citatet både Berings og læserens historiske
forklaringsbegær, som er afhængig af identificerbare roller fra krigens store
drama, som det fremstår i retrospektiv. Vi skal have historiens subjekter benævnt
og identificeret for at forstå, hvad der sker; her altså kæresten i form af en
’Judenhure’. Ambras derimod dvæler ved nærheden til den elskede, ved følelsen af
hendes hår og krop og ved deres forholds varighed, dets fortid og intenderede
fremtid, som den direkte årsag til arrestationen: ””Die Vergangenheit” besteht für
Ambras in der Gewissheit, dass seine Hand nie wieder durch das wellige Haar
seiner Geliebten gleiten wird. So sah er die Vernichtung mit den eigenen Augen im
Lager in Form von nicht mehr am Körper zu sehenden, zu streichelnden Haaren“
(Eshel 1998, 241). De fysiske minder om kroppen, håret og mennesket er placeret
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på samme diskursive niveau som den uafværgelige og uomgængelige erindring om
lejren og stenbruddet. Ambras bevarer følelsen af den elskedes hår gennem sine
fingre som et metonymisk minde om lejren. Den umiddelbare årsag,
kropskontakten, bliver et billede på den umiddelbare virkning, tilfangetagelsen.
Figurationsprincippet er det samme, som når Austerlitz’ krop under rejsen
tilbage til Prag erindrer barndomsverdenens detaljer skarpt og præcist, mens de
politiske konflikter, der er årsagen til, at han bliver sendt væk fra moderen,
forbliver abstrakte forklaringspostulater eller ‐torsoer, som han ikke rigtig formår
at bringe i forbindelse med sin personlige erfaring.163 Erindringen og fortiden er
lejret i kroppen, mens de retoriske overbygninger forekommer mere eller mindre
utilstrækkelige og afstumpede i bestræbelserne på at forstå, hvorfor disse kroppe
føler og agerer, som de gør, og ikke mindst i forhold til at forklare den kropslige
smerte, som hovedpersonerne hos både Sebald, Vonnegut og Ransmayr er plaget
af.
Som oplært af efterkrigstidens retoriske fortidsbearbejdning og drevet af
ganske andre kropslige impulser end Ambras’ sammenflettede minder om
adskillelsen og torturen, virker Bering således komplet immun over for enhver
forestilling om, at efterkrigstiden hænger sammen med tiden før og under krigen. I
163 Der

er ikke mange kropslige berøringer mellem mand og kvinde hos Ransmayr og Sebald. Ruth
Klüger har i en artikel ligefrem hævdet, at alle Sebalds personer er løsrevne og spøgelsesagtige
monader, ude af stand til at komme i berøring med andre mennesker og som sådan ikke normale
romanfigurer (Klüger, 96). Men det passer nu ikke helt, for der er tilfælde, hvor hverken Sebalds
eller Ransmayrs figurer kan lade hinanden være, og disse optrin står i deres fåtal desto skarpere
frem end berøringer i den realistiske romantradition, Klüger henviser til. Austerlitz husker
eksempelvis fra sin tidlige barndom synet af et sjal, der glider af moderens skulder, da hun en sen
aften kommer hjem fra teatret og med sin hånd stryger ham over panden. Hendes ansigt, derimod,
kan han ikke huske (237). Hans erstatningsmoderfigur Adela Fitzpatrick berører ham senere i livet
på samme vis, ved at tryge ham over panden, endda med den uudsagte intention at blive husket:
”da hob sie ihre freie Hand und strich mir das Haar aus der Stirn, so als wisse sie, in dieser einen
Geste, dass sie die Gabe besass, erinnert zu werden” (165). Ransmayrs Bering går lige skridtet
videre og kysser den gådefulde Lily, der kysser igen, endda med tungen. Men det bliver en kort og
ubegribelig fornøjelse, som han imidlertid bevarer et kropsligt minde om: ”Er hat die Feuchtigkeit
ihrer Zunge noch auf seinen Lippen und schreit ihren Namen. […] Er har sie wirklich geküsst”
(168). Kysset bliver ved med at hjemsøge og plage ham, da Lily efterfølgende distancerer sig fra
ham, og især da han senere mistænker sin herre og mester, Amras, for at have et forhold til Lily:
”Mied ihn die einzige Frau, die er jemals in den Armen gehalten und jemals geküsst hatte, weil der
Hundekönig ihr heimlicher und wahrer Liebhaber war?” (198).
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stedet for at vise blot forsøgsvis empati og interesse for sin herres traurige skæbne
er han lettet over, at den elskede kvinde var en anden end Lily. Født ud af krigen,
som han er, magter han hverken at indleve sig i denne anden eller i dette andet liv,
som Ambras har haft, og i en tyk og grum ironi over den såkaldt ’manglende evne
til at sørge’ lader fortælleren os forstå, at Bering bliver panisk angst ved udsigten
til at skulle forholde sig aktivt til det ubehagelige indblik i fortiden. Heldigvis for
ham opstår nemlig der motorproblemer på båden, hvor de befinder sig under
Ambras’ beretning, og da Bering som søn af byens gamle smed har forstand på
mekanik, springer han lettet op og kaster al sin kærlighed på den maskine, der er i
uorden, mens det ødelagte menneske ved siden af ham afmægtigt må konstatere

dass [Bering] eine beschädigte Mechanik noch eher zu rühren vermochte als ein
beschädigtes Leben: Nach so viele Reden, Flugblättern und Botschaften des großen
Lyndon Porter Stellamour und nach unzähligen Buß‐ und Gedächtnisritualen […]
hörte auch der erste und einzige unter den Männern von Moor, dem Ambras
jemals vertraut hatte, immer noch lieber auf das Klopfen und Hämmern von
Maschinen als auf den Wortlaut der Erinnerung. (227)

Krigens aftryk har altså kortsluttet Berings og mændene i Moors evne til at tænke
ud over henholdsvis det natlige bombardement, han blev født under, og den krig,
der besejlede deres skæbne. Akkurat som for fødebyen er Berings skæbne fuldt og
helt defineret af krigsødelæggelserne, men det eneste, han ønsker sig, er at krigens
spor forsvinder til fordel for en ny og strålende verden hinsides krigens
destruerede rum.

IV. Den brændte jord
Men Moor er ikke andet end disse ødelæggelser og umuligheden af genopbygning.
Det førhen så nydelige kursted i Alperne er af Oranienburg‐fredens diktat
reduceret til en isoleret samling ruiner langt fra alfarvej. Efterhånden bliver
flækken endda kun tilgængelig til fods eller på hesteryg ad farefulde bjergstier,
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hvor lovløse bander lurer på at overfalde den vejfarende. På et tidspunkt slipper
Bering dog væk fra Moor og kommer ned til dalen, hvor han i den store by Brand
for første gang i sit liv møder den moderne verden, som slet og ret tager form som
en

prototypisk

moderne

storby

med

”Autos,

Schienen,

Flugpisten!

Hochspannungsleitungen, Kaufhäuser! [Mit] Neonschriften verziert und poliertem
Granit verkleidet” (333f). Bering er slået af forbløffelse over denne genopbygnings
stråleglans, men mest af alt bliver han harm og bitter. Den skyld og skam og fortid,
som Moor og han selv er mærket med, og som han har antydet erkendelsen af, men
altså annulleret igen i sin ængstelige lytten til Ambras’ fortælling, har på
besættelsesmagtens ordre formanet ham til aldrig at glemme. Men det er svindel
og humbug det hele, kan han konstatere i Brand: ”Niemals vergessen. Auf unseren
Feldern wächst die Zukunft. Alles Schwindel” (332).
Erindrings‐ og soningsmanien samt den forløjede ’fremtid’, som han kender
fra Moor, er ingen steder at se i Brand, selvom befolkningen her må have haft lige
så stor en andel i krigen som befolkningen i Moor, og det generer ham voldsomt:
”Wo waren denn die Tafeln? Die Mahnmäler? Die Inschriften? Hier protzten
Fassaden, die mit hochpoliertem Urgestein wie für die Ewigkeit verkleidet waren,
aber das waren gewiss keine Tempel der Erinnerung” (333). Sejrsmagterne har i
krigens slutspil slået kløerne i højlandet ved Moor, mens genopbygningszonerne i
lavlandet er gået fri, ganske arbitrært i henhold til den moralske soningspolitik,
som besættelsesmagten smykker sig med, men rentabelt ud fra de pragmatiske
hensyn, som forvaltningen af freden kræver. Derved har sejrherrerne tidsliggjort
rummet eller efterkrigslandskabet, således at Moor ligger ”tief in der
Vergangenheit, während Brand sich im elektrischen Glühen einer schönen Zukunft
sonnte. […] Die Zukunft Moors war die Vergangenheit. Niemals vergessen. Alles
vergessen” (335f) Morbus Kitahara kan også i denne henseende læses som en
allegori over det kommunistiske Østeuropa, som Schlögel beskriver det.
Magthaverne

lod

her

verdenskrigenes
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ødelæggelser

hvile

tungt

over

landområderne,

der

blev

præget

langt

mere

varigt

af

den

militante

homogenisering af rummet, end de gen‐ og nyopbyggede byzoner:

Das Land wurde entblößt, entleert, bis es ausstarb und ganz abstarb.
Kollektivierung, Industrialisierung, Mobilisierung für den Krieg, verbrannte Erde
[…] spürt man auf dem Land am deutlichsten. Während die Stadt alle
Lebensenergien aufgesaugt hat und wenigstens eine städtische Siedlung geworden
ist, liegt das Land ausgepowert, eine Zone der alten Frauen, und all derer, die es
nicht geschafft haben, fortzukommen. (Schlögel, 401)164

Når Bering vil væk fra Moor, er det den overflødige fortids manifestationer, han
flygter fra. Hans eneste ønske er at glemme alt, alle fortællingerne og de mørke
pletter fra krigen, trods påbuddet fra krigens sejrherrer om det stik modsatte.
James E. Young har i sine førnævnte studier af ’modmonumenter’ beskrevet denne
paradoksale omvending i forholdet mellem monumentalt påbud og erindringens
aktive liv: ”It is as if once we assign monumental form to memory, we have to some
degree divested ourselves of the obligation to remember” (Young 1999, 2). Moors
rolle som skamstøtte over nazismens forbrydelser og ritualiseringen af
mindehøjtidelighederne har altså ikke ført til nogen levende, endsige brugbar,
erindring om krigsforbrydelserne, men har tværtimod forvrænget og fastfrosset
fortiden samt overanstrengt og overpædagogiseret rummet, så det er fuldkommen
ubrugeligt for Bering. Overladt til sig selv og sin egen demonstrative forstening i
den store skrift er det med endnu et udtryk af Karl Schlögel en slags angstens,
ligegyldighedens og lovløshedens rum: ”Räume, aus denen die Subjekte […]
verschwunden sind” (Schlögel, 399).
Nutiden i storbyen Brand og den korte fremtid, der venter ham i Brasilien,
er imidlertid også mærket af angsten og overanstrengelsen. Som et individ

164 Med

Schlögel kan man også hævde, at det i det hele taget er den kolde krigs deling af Europa i
øst og vest, som Ransmayr allegoriserer, blot med en omlægning af jerntæppet til jernringe om de
enkelte genopbygningszoner, mens resten af Centraleuropa ligger hen som overflødigt brakland.
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prisgivet det totalitære rum er Bering indespærret i en krigerisk spatialitet, som
fortællingen heller ikke synes at kunne bryde ud af. Undervejs til Brasilien viser
det sig, at navnet på rejsens mål, Pantano, betyder ”Sumpf, sumpfige Wildnis,
Feuchtgebiet” (402), akkurat som betydningen af ’Moor’. Og det følgende kapitel,
hvori den lille flok i skikkelse af Bering, Ambras og Lily ankommer til Pantano,
hedder meget sigende ”Muyra oder die Heimkehr” (403), hvad der narrativt set
peger tilbage på romanens begyndelse, hvor de to døde skikkelser, vi bliver
præsenteret for ”im Januar Brasiliens” (7) er de forkullede lig af Ambras og Bering,
hvis død i flammerne på en brasiliansk Atlanterhavsø, det sidste kapitel beretter
om. Ligesom hos Vonnegut hersker der en generel stemning af klaustrofobi og
katatoni over hovedpersonens bestræbelser på at blive et handlende subjekt. Hos
begge skyldes det en udvidelse af krigens tid og rum til en tid efter og et sted
udenfor krigens handlingsenhed. Hos Vonnegut bliver det primært gennemspillet
med Billys excessive indlejring i krigens tid, mens det hos Ransmayr sker med
krigens abnorme mærkning af stedet, af Moor og af Bering som bærere af krigen
gennem freden.
Det landskab, som Bering rejser igennem, føjer sig således overalt efter
hans krigeriske ødelæggelsespotentiale. Undervejs mod den længe ventede
udskibning til Brasilien kører han og rejseselskabet eksempelvis gennem et
postapokalyptisk Tyskland og passerer bl.a. et skilt med påskriften Nürnberg, bag
hvilken ”wieder nur die Steppe lag.” (399) Selv de æstetiske genfærd af
krigsberedte marcherende tyskere, som Austerlitz bliver så beklemt ved synet af,
er forsvundet fra Ransmayrs Nürnberg. Morbus Kitaharas Europa er på vej mod
den totale standsning, mod enhver bevægelses og mod det moderne menneskelivs
ophør, og det er derfor ikke så mærkeligt, at Bering ansporet af en amerikansk
rocksang med den umisforståelige titel Keep movin’ drømmer sig bort til et andet,
ikke‐nærmere defineret Amerika, som i modsætning til det afmoderniserede
Europa er ”in Bewegung […]. Dort, irgendwo, gab es Städte und nicht bloß Ruinen,
breite, makellose Strassen, Schienenstränge bis an den Horizont, Hochseehäfen
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und airports […] Dort konnte jeder gehen und reisen, wohin und wann er wollte“
(148).
Da Bering og hans rejsefølge slutteligt kommer til Brasilien byder
landskabet imidlertid på intet andet end desorientering, afbrænding og pludselig
død, afsluttende med at røgen fra de brændende lig af Bering og Ambras, der i en
symbolsk soningsgestus stiger til himmels og sikrer dem en grav i skyerne,
luftgraven, ”[d]as wahre Grab des 20. Jahrhundert” (Schlögel, 436), som Schlögel
skriver med henvisning til Paul Celans ”Todesfuge“.165 Det er også en form for
bevægelse, kan man hævde; en bevægelse, der som nazismens Bewegung og
Sebalds kæntrede ødelæggelsestableauer ender i drivende røgskyer fra
brændende byer og mennesker.
Med

Virilio

kan

man

hævde,

at

det

kontrafaktiske

krigs‐

og

efterkrigslandskab, som Ransmayr skildrer i Morbus Kitahara, er en mere generel
allegori over det militære rums foruroligende sameksistens med det civile. Ifølge
Virilio kan det militære rum potentielt læses ud af alle spatiale menneskelige
indretninger, hvis ikke direkte, såsom den gennemregulerede freds negativ. I
Bunker Archeology undersøger Virilio som nævnt resterne af Atlantvolden ved den
franske kyst, inklusive de stålbetonbunkere, der befinder sig midt i de små og store
havnebyer. Hans pointe er, at disse levn fra Anden Verdenskrig forvandler sig til
skandaløse påmindelser om krigens mulige og totale herredømme over rummet,
når de betragtes som del af en større struktur, der kan udpeges midt mellem
civilisationens ordinære bygninger:

The antiaircraft blockhouses pointed up another life‐style, a rupture in the
apprehension of the real. The blue sky had once been heavy with the menace of
rumbling bombers, spangled too with the deafening explosions of artillery fire.
This immediate comparison between the urban habitat and the shelter, between

165 Henvisningen

til graven i skyerne gælder særligt følgende tre vers: ”Er ruft spielt süsser den Tod
der Tod ist ein Meister aus Deutschland / er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als
Rauch in die Luft / dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng”
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the ordinary apartment building and the abandoned bunker in the heart of the
ports through which I was travelling, was as strong as a confrontation, a collage of
two dissimilar realities. The antiaircraft shelters spoke to me of men’s anguish and
the dwellings of the normative systems that constantly reproduce the city, the
cities, the urbanistic […]. The casemate, so easily hidden in the hollow of the
coastal countryside, was scandalous here, and its modernness was due less to the
originality of its silhouette than to the extreme triviality of the surrounding
architectural forms. (Virilio 1994a, 13)

Den kontrasteffekt, som Virilio associerer med bunkerens opsigtsvækkende
tilstedeværelse midt i byens gentagelige trivialitet, er den samme, som Ransmayr
når frem til ved at synliggøre et Europa i efterkrigstiden som én stor ødemark, kun
afbrudt af lysende, genopbyggede fatamorganaer og en drøm om flugten til
Amerika og motorvejens poesi; en drøm, som Vonnegut i øvrigt har forskudt
yderligere to gange, dels ved at sende den ud i rummet med Billy Pilgrims færd til
Tralfamadore, dels ved at sende den på rejse gennem tiden. Dermed gør Ransmayr
ikke som Sebald den senmoderne storby til en imaginær slagmark, hvor den totale
krigs opsprætning og eksponering af menneskekroppen bliver tydelig for alle og
enhver. Han går skridtet videre ind i forestillingen om den urbane civilisations
apokalypse og lader storbyen selv forsvinde fra fortællingens nutid; den eksisterer
kun som imaginær og ikke‐realiseret fremtid i Berings drømme.
Krigens mytologi implicerer erobring af nyt land, stadige forskydninger af
den yderste grænse og øjets bemægtigelse af det hidtil usete, af fjendens
territorium. Som Virilio bemærker andetsteds er dette en proces, der så at sige
spidsede til med Anden Verdenskrigs luftbombardementer: ”From then on, there
was no more protective expanse or distance, all territory was totally accessible,
everything was immediately exposed to the gaze and to destruction” (ibid. 40).
Som sædvanlig hos Virilio skal man læse figurativt her. En tilfældig engelsk
bombepilot på et tilfældigt nattetogt så hovedsageligt det mørke kontinent under
sig, når han trykkede på udløserknappen og måske havde held med sit destruktive
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forehavende. Men i spidsen for bombeeskadronerne fløj stifindermaskiner, hvis
eneste opgave var at markere og udpege byernes beliggenhed for de bagved
følgende bombemaskiner (Friedrich, 33ff), og således blev luftangrebene
gennemført i en vekselvirkning mellem total usynlighed og fuldkommen
synlighed;166 en dialektik, der ifølge Mikkel Bruun Zangenberg kendetegner det
krigeriske blik, hvis subjekt derfor løber ind i vanskeligheder, når det forsøger at
aflægge vidnesbyrd om krigens hændelser.

[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, 330)

I Morbus Kitahara er Berings sorte pletter for øjnene, de såkaldte ’huller i blikket’,
en vedvarende og ubehagelig påmindelse om, at hans krigeriske blik bemægtiger
sig rummet. Men han står ikke kun tilbage med et overskud af reelle erfaringer,
som han umuligt kan inderliggøre – i modsætning til Ambras’ fysiske erindring om
den elskedes hår og dermed om fortidens menneskelige tab. Bering befinder sig
også i en udsat position, hvor han konstant mærker geværets trådkors i sin egen
pande, som doktoren, der diagnosticerer hans øjensygdom, siger. Det krigeriske
blik og dets stadige homogenisering af rummet er altså også suicidalt. Det er vendt
mod Bering selv, lige så meget som det er vendt mod andre, og det formår ikke at
se ind i et vidnesbyrd fra en verden før krigen, som det Ambras aflægger. Bæreren
166 Som

Sebald eksempelvis i Luftkrieg und Literatur beskriver det ved at referere brudstykker fra
en radioreportage, optaget under et luftangreb mod Berlin og sendt på BBC den 4. september 1943,
var perspektivet ombord i et bombefly ”von einer sonderbaren […] Erfahrungsblindheit” (LK 27).
Kun journalisten Wilfred Vaughn Thomas momentvise patos sikrer, at passagen ikke bliver kedelig,
hævder Sebald: ”»Now, right before us«, kommentiert Vaughn Thomas mit spürbarem Tremolo,
»lies darkness and Germany«” (LK 28). Da den tyske landjord endelig bryder frem af mørket og
bliver synlig fra bombeflyet, er det imidlertid kun i form af den ild, angrebet har antændt i Berlin:
”»By God, that looks like a bloody good show«, sagt einer noch. »Best I’ve ever seen«, ein anderer.
Und dann, nach einer gewissen Zeit, ein dritter, ein wenig leiser, fast mit einer Art Erfurcht: »Look
at that fire! Oh boy!«“ (LK 29).
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af det krigeriske blik kræver nemlig en forklaring ud fra krigens logik, en retorisk‐
metaforisk identificering af årsagen til Ambras’ tilfangetagelse eller af genstanden
for det konkurrerende begær: L. for Lily. Men ved at sætte krigsherrernes
definitoriske hegemoni som den ubrydelige ramme for al erfaring, som Ransmayr
gør det i portrættet af Bering, obstrueres mulighederne for at inddele rummet
efter civile funktioner og årsagssammenhænge.
Med Ambras’ fortælling og egensindighed rummer Morbus Kitahara
imidlertid en modstemme til krigens og Berings homogenisering af rummet. Det er
ganske vist en modstemme og modstander, der selv bliver fanget af Berings
sigtekorn, som Ransmayr billedligt antyder under et mellemspil i de uvejsomme
bjergegne ved Moor, hvor Bering sigter efter en ’fjende’, men tilsyneladende får
Ambras på kornet i stedet: ”Bering, das Auge unverwandt am Zielfernrohr, ist ganz
nah an seinem Opfer – und sieht Ambras. Während der zweite Feind stumm und in
Todesangst weiter und weiter rennt und in die Wildnis entkommt, denkt Bering an
Ambras. […]. Ob ihn der Schuss befreit hätte von seinem Gebrechen? Für immer
befreit“ (313). Det er altså kun i Berings tanker, at Ambras dukker op for enden af
geværløbet. Men det er vel at mærke tanker, der ønsker at befri Ambras for de
traumatiske erindringer ved at dræbe ham. Berings tankespind bygger dermed på
den samme forestilling om nådedøden, som lå bag nazisternes mord på de såkaldt
mindreværdige (Foss 2006).
Samtidig ligger Berings ønske i forlængelse af krigsmytologiens forestilling
om døden som et meningsfuldt offer. De skavanker, Bering vil skåne Ambras for, er
dog lige så meget hans egne, nemlig krigens skavanker, som han ikke vil kendes
ved, uden at de går restløst op i den efterkrigshistorie, der definerer hans eget liv
fuldt og helt. Med en billedlig omvending kan man hævde, at Ambras derimod er en
skandaløs rest fra krigen, en tiloversbleven bunker midt i den civilisatoriske
nyordning, et fremmedlegeme, der har unddraget sig fredsslutningens mytiske
vold, hvis nyttesløse bods‐ og erindringsritualer, han konstaterer ud fra Berings, og
dermed den yngre generations, brutale mangel på forståelse for den fortid, de er
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skabt af. Ambras, Bering og romanen som helhed vidner derfor om, at krigens
inddeling af verden i genopbygningszoner og brakland, i fjendeland og nye
territorier, er historisk og kontingent, men at den voldelige magtudøvelse altid
iklæder sig naturlige gevandter og hugger sine budskaber i monumentale sten, for
den må af al magt holde fast i det rum og de kroppe, den én gang har underlagt sig.
At litteraturen deltager flittigt i denne proces, er Jünger bare et ekstremt
eksempel på. Men som hele denne anden del viser, findes der også en væsentlig
litteratur, der undersøger krigskomplekset ved at træde ud af det i stedet for at
storme ind i det. Sebald, Vonnegut og Ransmayr er blot tre eksempler på en bred
tendens i litteraturen, der betragter den ikke‐kæmpende krop som en del af krigen,
og som omvendt synliggør krigeriske strukturers betydning for ikke‐kæmpende
kroppe. Det er ikke krigslitteratur i gængs forstand, men som jeg skal argumentere
for i afhandlingens afslutning, vil det tilføje en vigtig dimension til studiet af
moderne krigslitteratur, hvis man fokuserer på andre krigsmarkører end kampens
erfaringsbundne drama.
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Afslutning
Tony Judt har i Reappraisals: Reflections on the Forgotten Twentieth Century (2008)
problematiseret den eksotiserende tendens i aktuelle erindringskulturers massive
interesse for fortidige blodsudgydelser og særligt for det 20. århundredes
verdenskrige og folkemord. Judts kritik er rettet mod den selvsikre og
triumferende historieforståelse, der kaster et eventyrets dystre og spektakulære
skær over fortidens lidelser og opfatter nutidige problemer som en slags inferiøre
skærmydsler eller efterdønninger fra den nyere histories storkrige. I dag har ’vi’,
som Judt inkluderende skriver, på den måde glemt det forgangne århundrede. I
officielle erindringskulturer er blikket på det 20. århundrede enten nostalgisk‐
triumferende

eller

fikseret

på

udvalgte

gruppers

lidelseshistorie

med

dertilhørende lære om, at disse fejltagelser ikke må ske igen:

The twentieth century is thus on the path to becoming a moral memory palace: a
pedagogically serviceable Chamber of Historical Horrors whose way stations are
labeled ”Munich” or ”Pearl Harbor,” ”Auschwitz” or ”Gulag,” ”Armenia” or ”Bosnia”
or ”Rwanda,” with ”9‐11” as a sort of supererogatory coda […]. The problem with
this lapidary representation of the last century as a uniquely horrible time from
which we have now, thankfully, emerged is not the description – the twentieth
century was in many ways a truly awful era, an age of brutality and mass suffering
perhaps unequalled in the historical record. The problem is the message: that all of
that is now behind us, that its meaning is clear, and that we may now advance –
unencumbered by past errors – into a different and better era. (Judt, 4)

Judts tese er dermed identisk med andre aktuelle udforskninger af vestlige
erindringskulturers faldgruber i repræsentationen og ihukommelsen af det 20.
århundredes industrialiserede massemord (Huyssen 2003; Scherpe; Torgovnick).
Alle beklager de den lethed, hvormed vestlige samfund i efterkrigstiden og særligt
efter Murens fald har lagt fortidens forbrydelser og gensidige masseovergreb bag
sig som pinlige fejltagelser, hvis ofre ganske vist bliver mindet med stor andagt ved
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ritualiserede lejligheder, og hvis symbolske navne – som Judt antyder – bliver
genstand for en verdslig‐religiøs dyrkelse, men hvis historiske lære nutidens
generationer altså ikke har taget til sig.167 Det 20. århundredes krige og deres ofre
bliver mindet i overvældende grad, men som Judt skriver, er den verden, krigene
blev udkæmpet i, og som de ikke mindst resulterede i, blevet glemt: ”Curious as it
may seem, we (or at least we Americans) have forgotten the meaning of war. […]
For many American commentators and policymakers the message of the last
century is that war works.” (Judt, 5ff)
Når krig ’virker’ i en amerikansk optik, er det fordi eventyrets triumferende
fortælleform og erfaringsmodus stadig har så stor betydning i fortolkninger af
krige. Vietnamkrigens fiasko og de dubiøse begrundelser for krigen i Irak, der blev
indledt i 2003, har ikke rokket ved den dominerende fortælling om krigens effekt
som magtmiddel, hvad der ifølge Judt overordnet skyldes den amerikansk
dominerede fortolkning af Den Kolde Krigs udfald som en ubetinget sejr for
liberalismen og de frie markedskræfter og et definitivt nederlag for alt, hvad der
har med såvel kommunisme som socialisme og omfattende statsstyring at gøre.
Desuden fungerer Anden Verdenskrig fortsat som en effektiv retorisk og
konceptuel forståelsesmatrice, når nye krige skal retfærdiggøres og udkæmpes.
’Den gode krig’, der befriede verden for ’ondskaben’, har ifølge Marianna
Torgovnick skabt et ’krigskompleks’, der gør det forvirrende for befolkningen i
krigsførende nationer at forholde sig til den massedød, som den højteknologiske
krigsmaskine producerer – særligt blandt de civile, man ofte hævder at kæmpe på
vegne af.
Når jeg her nævner Judts og Torgovnicks kritik af aktuelle politiske og sociale
krigsforestillinger, er det for at minde om, at den poetologiske konflikt mellem
kampen og kroppen som fikspunkter i krigsfortællinger rækker langt ud over
litterære fremstillingsrammer. Er det sandt, som Judt påpeger, at vi i den vestlige
167 De

nævnte værker fremhæver også eksemplariske erindringsdiskurser, særligt i kunsten og
litteraturen, der kritisk reflekterer modernitetens krigeriske arv uden at henvise den til en
mytologisk fortid eller fjern fremtid.
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verden har lagt det 20. århundredes katastrofale massemord bag os og installeret
dem i et ’moralsk erindringspalads’, mens vi fortsat sværger til krigen som et
virksomt konfliktløsningsredskab, er det fordi kampen dominerer vores forståelse
af krigen, mens de ødelagte kroppe hører et andet fænomen til. Påpeger man
derimod, som menneskerettighedsorganisationer og andre ngo’er flittigt gør, at
der sker fysiske overgreb på civile eller anvendes tortur under dække af krigens
særlove og undtagelsestilstande, er det fordi forestillingen om kroppens enhed og
suverænitet dominerer krigsopfattelsen.
Begge perspektiver indgår i det samlede forestillingskompleks, jeg har
beskrevet som ’moderne krig’. Det har været målet med min analyse af de to
litterære

fremstillingstraditioner

at

vise,

hvordan

den

kropsorienterede

krigsforståelse er bredt anlagt og synliggør krigshandlinger ved at fokusere på de
spor, de trækker langt ind i moderne samfund og civile livsformer. Den
kamporienterede krigsforståelse isolerer derimod krigen som et højspændt
spektakel, der udgør en ekstatisk og livsfarlig oplevelsesenhed for de involverede
kombattanter, men for udenforstående fremstår som et uhyggeligt drama.
Mens kampmetaforen løber som en understrøm gennem den strategisk‐
politiske diskurs, som den udfolder sig ifølge Judt og Torgovnick, er de
kropsorienterede krigsfremstillinger mest iøjnefaldende i den aktualiserende
litteraturhistoriske optik, jeg har anlagt i afhandlingen. Kampens nedtoning og
kroppens fremkomst i det 20. århundredes krigslitteratur skyldes en blanding af
værkinterne og værkeksterne forhold, som jeg har peget på i indledningen, men
som jeg her skal rekapitulere for afslutningsvis at nå frem til mit forslag til
fremtidige perspektiver i udforskningen af litterære krigsfremstillinger
Først og fremmest er det vigtigt at minde om, at jeg kunne have forfulgt det
kamporienterede spor gennem hele afhandlingen og skitseret en litterær tendens,
der understøtter Judts tese om det 20. århundredes glemte budskab: at alt dette
ikke er bag os. Selvom jeg har eksemplificeret den kamporienterede fortælleform
ved den mere end 90 år gamle In Stahlgewittern, eksisterer formen fortsat i
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litteraturen og i andre skriftlige genrer som bl.a. den populære historieformidling
og den journalistiske krigsreportage. Vigtigere er dog det værkeksterne forhold, at
den kamporienterede fortælling i løbet af det 20. århundrede er blevet
standardmodel for fremstillingen af krig i audiovisuelle medier som film og
computerspil, der i kraft af omfattende distribution og cirkulation har medvirket til
at udbrede forestillingen om, at krigens virkelighed først og fremmest er
ensbetydende med den bevingede kamp – til trods for, at krigsførelsen i løbet af
det 20. og ind i det 21. århundrede har været kendetegnet ved en stadigt stigende
afstand mellem angriberne og de angrebne.
Problemet med kampmetaforen er dog ikke, at den er upræcis i forhold til
militære aktiviteter, men at den leder opmærksomheden væk fra de mennesker,
der bliver påvirket af krigshandlinger uden at ønske det, og dermed understøtter
forestillingen om den rene krig, som militærindustrien udbreder gennem
betegnelser som ’smarte våben’ og ’præcisionsbomber’. Væbnede sammenstød
finder altid sted, hvor der i forvejen bor mennesker, der kun modstræbende bliver
en del af krigens tryllekreds, ligesom krigshandlinger ofte fortsætter med at have
betydning for de implicerede parter og deres efterkommere, længe efter der er
sluttet fred eller indgået våbenhvile, og længe efter at kamptropperne er rejst hjem
igen eller videre til næste slagmark. ’Slaget flyver over sin egen mark’, som Deleuze
skriver, og som Jünger demonstrerer i In Stahlgewittern, og i flugten har slaget en
tendens til at ramme indtil flere ikke‐armerede og ikke‐indforskrevne kroppe samt
ødelægge livet for efterkommerne af de krigsførende parter og for de personer, der
har armeret sig, og som umiddelbart skal forestille at deltage i kampen. Alt det
registrerer den kamporienterede krigsfremstilling kun som perifere eller inferiøre
forhold, der giver krigen referentiel tyngde og alvor, men som ikke er ligeså
spændende som det væbnede opgør på åben mark.
Modsat forholder det sig i den kropsorienterede krigslitteratur, der både
formelt og tematisk forholder sig til krigshandlingernes konsekvenser i et bredere
perspektiv end kampens. I kraft af dens fremstilling af kroppen som en
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menneskelig fællesnævner hos de kæmpende og nonkombattanterne nægter
denne litteratur at repetere den udbredte skelnen mellem militære og civile
kroppe. Det gør den ved at nedbryde eller profanere de imaginære skranker, som
myten om krigserfaringen har rejst om krigen, og i stedet forfølge de væbnede
konflikters fysiske og mentale spor – ’historiens smertespor’, som Austerlitz kalder
dem – helt ind i en genkendelig nutid og et velkendt hverdagsrum. Dermed gør den
kropsorienterede

litteratur

den

fortalte krigstid anderledes

present og

presserende i fortællingens nutid end den kamporienterede litteratur, der forviser
’krigen’ som erfaringsenhed til den fortalte tids svundne rige.
De værker af Sebald, Vonnegut og Ransmayr, jeg har analyseret, kan derfor
også betragtes som litterære svar på det forhold, at militære kamphandlinger efter
Anden Verdenskrig stort set ikke har fundet sted i Vesten, men at vestlige nationer
med mellemrum har været krigsførende andre steder på kloden, og at vi som
demokratiske borgere dermed må stå til ansvar for de ødelagte kroppe og værdier,
de fjerne slag har medført. Den kropsorienterede krigslitteratur ’civiliserer’ og
’humaniserer’ med andre ord opfattelsen af krig. Ikke i den betydning, begreberne
har fået i Jünger‐receptionen, hvor de henviser til soldatens lejlighedsvise sorg og
samvittighedskvaliteter. Den slags hører også til i traditionelle kamporienterede
krigsfortællinger og markerer den banale pointe, at soldaten også er et menneske.
’Civil’ og ’human’ skal snarere forstås sådan, at krigen set fra kroppens perspektiv
ikke sætter et skel i det menneskelige. Den er hverken en skandale, som den
pacifistiske litteratur hævder, eller en forløsning af menneskets sande natur, som
den bellicistiske litteratur hævder, men ganske enkelt en menneskelig aktivitet,
der muligvis er dødbringende og destruktiv, men ikke i sit væsen anderledes end
andre menneskelige aktiviteter.
Austerlitz er derfor en langt mere radikal nedrustningsparabel end
eksempelvis Remarques Im Westen nichts Neues. Sebalds roman viser ganske vist
ikke de dræbende og lemlæstende forhold på slagmarken med samme anfægtelse
og afskrækkende intention som den pacifistiske krigslitteraturs modelværk, men
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den civiliserer slaget og profanerer krigens tid og rum i en grad, så den
selvfølgelighed, hvormed vi betragter krigen som en undtagelsestilstand og
ekstremerfaring, fremstår som en kunstig konvention.
Det samme gælder de to andre kropsorienterede værker, jeg har diskuteret i
afhandlingen. Hverken Austerlitz, SlaughterhouseFive eller Morbus Kitahara er
antikrigsbøger i emfatisk forstand. De erklærer ikke ’krig mod krigen’, som
mellemkrigstidens pacifistiske romaner gjorde, men udtrykker oven i sorgen over
den menneskelige smerte, de refererer til, en elementær forundring over de
symbolske former, der i eksempelvis den kamporienterede litteratur bliver brugt
til at rammesætte krigshandlinger. Krigens narrative og figurative mønstre ender i
de fleste tilfælde med at implodere eller betydningsopløse sig selv, som man især
ser det hos Vonnegut og Sebald. Implosionerne resulterer dog ikke i nonsens, men
i

cirkelslutninger,

der

tydeliggør

den

’referentielle

ustabilitet’

mellem

kamphandlingernes formål på den ene side og den gensidige ødelæggelse af
menneskekroppe og materielle værdier på den anden side, som ifølge Elaine
Scarry er definerende for krigens struktur, og som Jüngers forcerede
sammenkoblinger af krigerungdommens blod med den tyske jord demonstrerer til
fulde.
Med Klaus Scherpe kan man betegne den kropsorienterede krigslitteratur
som en ’sekundær kulturel diskurs’. Sebald, Vonnegut og Ransmayr er i deres
værker optaget af krigenes og massemordenes primære tegn mere end af
umedierede førstehåndserfaringer. ”Politische Reden, Ausstellungen, Mahnwachen
und Gedenkveranstaltungen, Erinnerungsspaziergänge, Denkmalsplanungen und
die

Museumsarchitektur

werden

zum

Quellenmaterial

für

künstlerische

Experimente aktueller ’Holocaust‐Kultur’”, skriver Scherpe i en analyse af aktuelle
kunstneriske behandlinger af Holocaust (Scherpe, 153). Bemærkningen kan også
gælde krigsfremstillinger i bredere betydning. Scherpe pointerer desuden, at disse
sekundærdiskurser ikke er billeddannende i metaforisk og symbolsk forstand,
men forsøger at formidle en særlig følelse og bevidsthed, der gennem
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metonymiske nærhedsrelationer forbinder læseren og beskueren med fortiden
(ibid. 157). Det betyder også, at de ikke er overgribende eller manende og dermed
ikke abonnerer på samme traditionelle monumentlogik som den kamporienterede
litteraturs primærdiskurser, der med førstehåndserfaringens tyngende vægt
drager læseren med ind i den overvældende kamptummel.
Som nævnt i forbindelse med Austerlitz åbner den kropsorienterede
krigslitteratur derimod et rum for erindring mellem sig selv og læseren. Det sker
bl.a. på den måde, at værkerne gennemspiller modeller for tillidsetablering mellem
tidligere fjender eller efterkommere af tidligere fjender. Det eksponeringsmotiv,
som flere læsere har bemærket hos Sebald (Mack; Santner 2006) kan også findes
hos Vonnegut og Ransmayr, idet de litterære personer, der ellers virker så lukkede,
uden varsel og med fuld tillid åbner eller eksponerer sig for hinanden. Om det er
den gamle fjendes efterkommer betyder ikke noget, for hovedpersonerne forsøger
at ignorere kampfigurens reciprokke logik og rette blikket mod en fælles verden i
stedet for kun at være på vagt overfor hinanden. Det går ikke godt i alle tilfælde,
f.eks. ikke hos Ransmayr, hvor Bering besvarer Ambras fortrolighed med krigerens
dræbende blik. Men Ambras’ blottelse er et forsøg på tillidsetablering, der – som i
den kropsorienterede krigslitteratur i øvrigt – er præget af civiliserede omgangs‐
og medieringsformer; frem for alt i form af respekt for den andens kropslige
grænser.
I Jenseits von Schuld und Sühne (1966) beskriver Jean Améry netop
tillidsbegrebet som et kropsligt anliggende. Da han under Anden Verdenskrig blev
udsat for tortur, fratog det ham den tillid til verden, der er en afgørende faktor i
ethvert menneskeligt fællesskab. Denne ”Weltvertrauen” består ifølge Améry i den
enkeltes vished om, at ens medmennesker respekterer de kropslige, fysiske og
dermed metafysiske grænser, der konstituerer ens jeg: ”Die Grenzen meines
Körpers sind die Grenzen meines Ichs. Die Hautoberfläche schließt mich ab gegen
die fremde Welt: auf ihr darf ich, wenn ich Vertrauen haben soll, nur spüren
bekommen, was ich spüren will. Mit dem ersten Schlag aber bricht dieses
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Weltvertrauen zusammen“ (Améry, 56). I torturen er man fuldkommen udleveret
til bødlens luner og til bødlens krop, der er skræmmende nær og samtidig
rædselsfuldt forskellig fra ens egen krop. Man har ingen mulighed for at gøre
modstand, og derfor betegner Améry torturen som den mest håbløse situation af
alle, hvorimod man eksempelvis på slagmarken til det sidste kan håbe på hjælp
udefra eller fra sin egen modstandskamp. Her er Améry dog ikke opmærksom på,
at den industrialiserede krig på samme måde som bødlen overskrider den ikke‐
armerede krops grænser, uden at denne har mulighed for at sætte sig til
modværge. Der er selvfølgelig også store forskelle på tortur og bombardementer,
især fordi bødlens krop i sidstnævnte tilfælde er langt væk. Men pointen er, at
erfaringen af en tabt Weltvertrauen som følge af overskridelsen af kroppens
grænser, kan genfindes i mange krigsberetninger.
Den kamporienterede krigslitteratur er på sin vis bygget om dette tab af
tillid. Man kan sige, at det er selve forudsætningen for fortællingens drama og
spænding, at man ikke kan stole på fjenden og ofte heller ikke på sine egne, men
konstant må være på vagt for at værne sin krops grænser mod overskridelser. Det
er også her, den kropsorienterede krigslitteratur finder sit udgangspunkt, men i
stedet for at lade tillidsbruddet være fortællingens dominant gør Sebald, Vonnegut
og Ransmayr tillidsetableringen og ‐genetableringen til det dominerende motiv i
deres romaner. Med Sebalds ord fra en sen poetologisk tekst er det litteraturens
kendetegn, at den udgør et forsøg på restitution: ”Es gibt viele Formen des
Schreibens; einzig aber in der literarischen geht es, über die Registrierung der
Tatsachen und über die Wissenschaft hinaus, um einen Versuch der Restitution”
(CS 248). Hvad der bliver restitueret i Austerlitz er ikke en ødelagt krop i fysisk
forstand, men i mellemmenneskelig. Det er sigende for Sebalds poetik og for den
kropsorienterede krigslitteratur, at restitutionen sker i løbet af fortællingen; ikke i
kraft af en helings‐ eller soningsproces mellem gamle fjender, men som en
overdragelsesproces, der gennem kropslig intimitet og fælles interesse for en
bestemt

genstand

eller

bestemte

fortællinger
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skaber

forbipasserende

fornemmelser for og glimt af klarhed over den destruktionshistorie, der er gået
forud for møderne mellem krigens overlevere og efterkommere: Hos Sebald
Austerlitz og Sebalds alter ego‐fortæller, hos Vonnegut fortælleren og dennes
gamle krigskammerat og hos Ransmayr Bering og Ambras.
I krigslitteraturforskningen har der som nævnt i indledningen været stort
fokus på repræsentations‐ og fremstillingsproblemer. Et så omfattende begreb
som ’krig’ og alle de forskellige fænomener, det dækker over, kan forekomme
umulige at indfange i ord og billeder. Derfor er krigslitteratur æstetisk og
poetologisk betragtet et interessant fænomen. Desuden har forskningen de senere
år været optaget af, hvilke emotioner og emotionelle effekter, der er forbundet
med krigsbilleder og ‐fortællinger, og hvordan megen krigslitteratur – alene i kraft
af emnets karakter – præsenterer den væbnede voldsanvendelse som en
selvforklarende størrelse. Samtidig har forskningen i vidnesbyrdlitteratur indført
offerfiguren som et vigtigt emne i beskrivelsen af det 20. århundredes krigsførelse,
mens bøddelfiguren også har tiltrukket sig en vis opmærksomhed; alt sammen i
bestræbelserne på at forstå bevæggrunde for og konsekvenser af organiseret og
kollektivt sanktioneret voldsanvendelse og dermed i sidste ende med det lønlige
håb at ’diskreditere’ volden som et succesfuldt politisk redskab, som Thomas
Schneider har påpeget i en programmatisk artikel om krigslitteraturforskningens
aktuelle udfordringer (Schneider 2005, 218).
Med mit perspektiv på kroppen som en gennemgående figur i moderne
krigslitteratur ønsker jeg at gøre opmærksom på en anden mulig retning for
krigslitteraturstudierne end den militært orienterede og voldsfokuserede, der
trods alle gode formål er dominerende. Paul Michael Lützeler har i Bürgerkrieg
global (2009) undersøgt en række tysksprogede borgerkrigsromaner i et
menneskeretsperspektiv og med fokus på deres implicitte gestaltning af et
menneskeretsetos ligeså meget som på deres eksplicitte beskrivelser af overgreb
på mennesker. Det er snarere i den retning, min afhandling peger.
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Det er ganske rigtigt lærerigt, som Schneider skriver, at undersøge, hvor
fantasifuld mennesket er, når det gælder om at uskadeliggøre artsfæller, og ikke
mindst når det gælder om at give sådanne kampe og overgreb mening, som især
den krigsbegejstrede litteratur gør. Men selv i undersøgelser af den krigskritiske
litteraturs rædselsvækkende litterære afskrækkelsesstrategier risikerer man at
havne i en militaristisk logik, hvor mennesket kun er interessant i dets egenskab af
krigsaktør, det vil sige som del af krigens hellige broderskab. Ved at vende
perspektivet om og undersøge tillidsetableringens former i krigslitteraturen, ved
at undersøge restitutionens frem for destruktionens litterære udtryk, som jeg har
gjort i det foregående, er det derimod den militære kamp, der bliver indskrevet i
civilisationens tryllekreds, og krigerens plads i et større menneskeligt fællesskab,
der bliver interessant.
Mennesket har i denne optik en kontinuerlig værdi som sådan, uanset om det
er uniformeret eller slået til lirekassemand af en ’vildfaren’ granat. Krig er ikke et
særligt fænomen som sådan, men betegner én blandt en lang række
konfrontationsmuligheder, som moderne nationer og organisationer kan tage i
anvendelse efter fastlagte regler. Det vil sige, at krigens kamphandlinger hviler på
civilisatoriske optioner, og at der ned til mindste detalje må være en rationel
sammenhæng mellem ødelæggelsens karakter og kampens formål. Og så betyder
det ikke mindst, at soldatens krop har samme værdi som bondens; at krigens
aktører har samme status som samfundets øvrige borgere.
Sværger man til krigens mytologier, er en sådan tankegang kættersk. Ikke
desto mindre er det en konsekvens af krigens demokratisering og sekularisering,
som man altså kan udlede af den række litterære eksperimenter med krigen som
æstetisk forestillingskompleks, jeg i afhandlingens anden del har fokuseret på. Det
er en betragtningsmåde, det giver mening at holde fast i, også forskningsmæssigt,
hvis man vil undersøge disse års udbredte interesse for krigens æstetiske
udtryksformer i lyset af de forestillinger om demokrati og menneskerettigheder,
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der har ledsaget krigsførelsens formål, siden krigen blev moderne, det vil sige
siden den med de franske revolutionskrige blev en folkesag.
Det kan godt være, at den kropsorienterede krigslitteratur fører læseren ud
af kamptummelen, men det betyder imidlertid ikke, at den ’moderne krig’ bliver
mindre nærværende heri. Tværtimod. Derfor er en af krigslitteraturforskningens
opgaver at blive ved med at se andre steder hen end bare dér, hvor litteraturen
beretter om bevæbnede mænd i uniform, der udkæmper endnu et af
verdenshistoriens store slag. Vejen ind i kamptummelen er ofte en vej ind i
myternes og ud af historiens verden, som jeg har vist det i kapitlerne om Jünger, og
kampfiguren må derfor suppleres med andre markører. Ellers risikerer
litteraturforskningen også at glemme, hvad vestlige politikere ifølge Judt har
glemt: at det ’historiske rædselskabinet’, vi dyrker ved mindehøjtideligheder og
andre passende ceremonier, for mange mennesker er levet liv og kropsliggjort
erfaring.

327

328

Bibliografi
Adorno, Theodor W. 1977. Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit [1959].
I Kulturkritik und Gesellschaft II. Gesammelte Schriften 10.2. Red. Rolf Tiedemann.
Frankfurt am Main: Suhrkamp
Adorno, Th. W. 1981: Standort des Erzählers im zeitgenössischen Roman [1954]. I
Noten zur Literatur I. Red. Rolf Tiedemann. Frankfurt am Main: Suhrkamp
Améry, Jean. 2008. Jenseits von Schuld und Sühne: Bewältigungsversuche eines
Überwältigten [1966/1977]. Stuttgart: Klett‐Cotta
Andersen, Jørn Erslev. 2007. Vidnernes Vidne. Passage 58: 27‐38
Anderson, Mark M. 2003. The Edge of Darkness: On W.G. Sebald. October 106: 102‐
121
Anderson, Mark M. 2008. Documents, Photography, Postmemory: Alexander Kluge,
W.G. Sebald, and the German Family. Poetics Today 19.1: 129‐153
Assmann, Aleida. 2003. Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen
Gedächtnisses [1999]. München: C.H. Beck
Assmann, Jan. 2008. Communicative and Cultural Memory. I Cultural Memory
Studies: An International and Interdisciplinary Handbook. Red. Astrid Erll & Ansgar
Nünning. Berlin: Walter de Gruyter
Atze, Marcel. 2005. Casanova vor der Schwarzen Wand. Ein Beispiel intertextueller
Repräsentanz des Holocaust in W.G. Sebalds »Austerlitz«. I Sebald. Lektüren. Red.
Marcel Atze & Franz Loquai. Eggingen: Edition Isele
Atze, Marcel. 2006. “… und wer spricht über Dresden?” Der Luftkrieg als
öffentliches und literarisches Thema in der Zeit des ersten Frankfurter Auschwitz‐
Prozesses 1963‐65. I W.G. Sebald. Politische Archäologie und melancholische
Bastelei. Red. Niehaus & Öhlschläger. Berlin: Erich Schmidt Verlag
Bang, Herman. 1970. Tine [1889]. København: Gyldendals bibliotek
Benjamin, Walter. 1972. Theorien des deutschen Faschismus [1930]. I Gesammelte
Schriften. Bd. III. Red. Hella Tiedemann‐Bartels. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

329

Benjamin, Walter. 1974a. Ursprung des deutschen Trauerspiels [1928]. I
Gesammelte Schriften. Bd. I‐1. Red. Rolf Tiedemann & Hermann Schweppenhäuser.
Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Benjamin, Walter. 1974b. Über den Begriff der Geschichte [1940]. I Gesammelte
Schriften. Bd. I‐2. Red. Rolf Tiedemann & Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt
am Main: Suhrkamp
Benjamin, Walter. 1990a. Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai
Lesskows [1936]. I Gesammelte Schriften. Bd. II‐2. Red. Rolf Tiedemann & Hermann
Schweppenhäuser. Frankfurt am Main: Suhrkamp
Benjamin, Walter. 1990b. Über einige Motive bei Baudelaire [1939]. I Gesammelte
Schriften, Bd. I‐2. Red. Rolf Tiedemann & Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt
am Main: Suhrkamp
Berman, Marshall. 1999. All That Is Solid Melts Into Air. The Experience of Modernity
[1982]. London og New York: Verso
Bernhard, Thomas. 1988. Auslöschung. Ein Zerfall [1986]. Frankfurt am Main:
Suhrkamp
Bigsby, Christopher. 2006. Remembering and Imagining the Holocaust: The Chain of
Memory. Cambridge: Cambridge University Press
Bjørnvig, Thorkild. 1995. Konfrontation af kunst og teknik: Hvordan kom jeg
overhovedet til at læse Ernst Jünger? Kritik 114: 1‐3
Black, Jeremy. 2004. Rethinking Military History. London & New York: Routledge
Bohrer, Karl Heinz. 1983. Die Ästhetik des Schreckens: Die pessimistische Romantik
und Ernst Jüngers Frühwerk [1978]. Frankfurt am Main: Ullstein Materialien
Bohrer, Karl Heinz. 1987. Nach der Natur. Ansicht einer Moderne jenseits der
Utopie. Merkur 41.8: 631‐45
Burke, Anthony. 2007. Ontologies of War: Violence, Existence and Reason. Theory
& Event 10.2
Buschmann, Albrecht. 2005. Bürgerkrieg – Erfahrung und Repräsentation. Berlin:
Trafo Verlag
Butler, Judith. 2010. Frames of War: When is Life Grievable? [2009]. London/New
York: Verso

330

Céline, Louis‐Ferdinand. 1996. Voyage au bout de la nuit [1932]. Paris: Edition
Gallimard
Cervantes Saavedra, Miguel de. 2005. Den sindrige ridder don Quixote de la Mancha.
Overs. Rigmor Kappel Schmidt. København: Lindhardt og Ringhof
Ceuppens, Jan. 2006. Realia. Konstellationen bei Benjamin, Barthes, Lacan – und
Sebald. I W.G. Sebald. Politische Archäologie und melancholische Bastelei. Red.
Niehaus & Öhlschläger. Berlin: Erich Schmidt Verlag
Chickering, Roger. 1999. Total War: The Use and Abuse of a Concept. I Anticipating
Total War: The German and American Experiences 18711914. Red. Manfred F.
Boemeke. Cambridge: Cambridge University Press
Clausewitz, Carl von. 2006. Vom Kriege [1832‐34]. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt
Cloonan, William. 1999. The Writing of War: French and German Fiction and World
War II. Gainesville: University Press of Florida
Cole, Sarah. 2009. People in war. I The Cambridge Companion to War Writing. 2009.
Red. Kate McLoughlin. Cambridge: Cambridge University Press
Coleman, Martin. 2008. The Meaninglessness of Coming Unstuck in Time.
Transactions of the Charles S. Pierce Society 44.4: 681‐98
Cosgrove, Mary. 2006. Melancholy Competitions: W.G. Sebald reads Günter Grass
and Wolfgang Hildesheimer. German Life and Letters 59.2: 217‐232
Crane, Stephen. 1994. The Red Badge of Courage [1895]. London: Penguin
Cuomo, Joseph. 2007. A Conversation woth W. G. Sebald. I the emergence of
memory: conversations with W.G. Sebald. Red. Lynne Sharon Schwarz. New York:
Seven Stories Press
Daemmrich, Horst. 1999. Krieg aus der Sicht der Themengeschichte. I
Kriegserlebnis und Legendenbildung: Das Bild des »modernen« Krieges in Literatur,
Theater, Photographie und Film Bd. I. Red. Thomas Schneider. Osnabrück:
Universitätsverlag Rasch
Davies, Norman. 2007. Europe at War 19391945. No simple victory [2006].
Basingstoke and Oxford: Pan Books

331

Davis, Todd F. Apocalyptic Grumbling. Postmodern Humanism in the Work of Kurt
Vonnegut. I: Kevin A. Boon: At millennium's end: new essays on the work of Kurt
Vonnegut. Albany: State University of New York Press, 2001.
Dawes, James. 2002. The Language of War. Literature and Culture in the U.S. from
the Civil War through World War II. Cambridge MA og London: Harvard University
Press
Dear, I.C.B. et al. (red.). 2005. Oxford Companion to World War II [1995]. New York:
Oxford University Press
Delabar, Walter. 1999. Erfahrungsarme Kriegsbücher: Benjamin‐Lektüren. I
Kriegserlebnis und Legendenbildung: Das Bild des »modernen« Krieges in Literatur,
Theater, Photographie und Film Bd. I. Red. Thomas Schneider. Osnabrück:
Universitätsverlag Rasch
Deleuze, Gilles. 1982. Logique du sens [1969]. Paris: Les Éditions de Minuit
Denham, Scott. 2006. Die englischsprachige Sebald‐Rezeption. I W.G. Sebald.
Politische Archäologie und melancholische Bastelei. Red. Niehaus & Öhlschläger.
Berlin: Erich Schmidt Verlag
Derrida, Jacques. 2009. En vis umulig mulighed for at sige begivenheden. Overs.
Torsten Andreasen. Passage 61: 9‐26
Doerry, Martin og Volker Hage. 2001. ‚Ich fürchte das Melodramatische’. Der
Spiegel 12/3
Dunker, Axel. 2003. Die anwesende Abwesenheit: Literatur im Schatten von
Auschwitz. München: Wilhelm Fink Verlag
Eder, Richard. 2001. Excavating a Life. Review of Austerlitz by W.G. Sebald. New
York Times Book Review 28. oktober
Eksteins, Modris. 1990. The Great War and the Birth of the Modern Age [1989]. New
York: Doubleday
Emig, Rainer. 1999. Augen/Zeugen. Kriegserlebnis, Bild, Metapher, Legende. I
Kriegserlebnis und Legendenbildung. Das Bild des »modernen« Krieges in Literatur,
Theater, Photographie und Film. Red. Claudia Glunz og Thomas F. Schneider.
Osnabrück: Universitätsverlag Rasch
Emig, Rainer. 2001. Krieg als Metapher im Zwanzigsten Jahrhundert. Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft

332

Emig, Rainer. 2006. Saving Private Realism: War Films – a Retarded Genre? Krieg
und Literatur/War and Literature XII: 576‐588
Eriksen, Tore. 1993. Blodsmag. Ernst Jüngers smag for krigen. I Sanseligheder. Red.
Christa Lykke Christensen et al. Århus: Aarhus Universitetsforlag
Erll, Astrid. 2008. „Bringing War Home“: Jarhead und die Kriegserinnerung made in
Hollywood. I Film und kulturelle Erinnerung. Plurimediale Konstellationen. Red.
Astrid Erll og Stephanie Wodianka. Berlin og New York: Walter de Gruyter
Eshel, Amir. 1998. Der Wortlaut der Erinnerung. Christoph Ransmayrs Morbus
Kitahara. I In der Sprache der Täter. Red. Stephan Braese. Wiesbaden:
Westdeutscher Verlag
Eshel, Amir. 2003. Against the Power of Time: The Poetics of Suspension in W. G.
Sebald’s “Austerlitz”. New German Critique 88: 71‐96
Favret, Mary A. 2009. War at a Distance: Romanticism and the Making of Modern
Wartime. Princeton and Oxford: Princeton University Press
Finsen, Hans Carl. 2006. Den befriede fortælling. – Urs Widmer, Christoph
Ransmayr, Robert Schneider. I Tysk litteratur efter Murens fald. Red. Henning
Goldbæk og Steen Klitgård Povlsen. Odense: Syddansk Universitetsforlag
Foss, Øyvind. 2006. Kampen mod de mindreværdige. Auschwitz, videnskabens og
kirkens forræderi. Århus: Aarhus Universitetsforlag
Foucault, Michel. 1998. Andre rum [1967]. Overs. Mette Kirstine Kjær. Slagmark
27: 87‐96
Foucault, Michel. 2003. “Society must be defended”. Lectures at the college de France
197576 [1997]. Overs. David Macey. London: Allen Lane/The Penguin Press
Franklin, Ruth. 2011. A Thousand Darknesses: Lies and Truth in Holocaust Fiction.
Oxford/New York: Oxford University Press
Friedrich, Jörg. 2007. Der Brand: Deutschland im Bombenkrieg 194045 [2002].
Hamburg: Spiegel
Fritzsche, Peter. 2006. W.G. Sebald’s Twentieth‐Century Histories. I W.G. Sebald:
History – Memory – Trauma. Red. Denham & McCulloh. Berlin: Walter de Gruyter

333

Fussell, Paul. 1975. The Great War and Modern Memory. New York and London:
Oxford University Press
Genette, Gérard. 2003. Metonymi hos Proust [1972]. Overs. Jørgen Holmgaard. K &
K 96 31.2: 9‐29
Gfrereis, Heike. 2010. Ernst Jünger. Arbeiter am Abgrund. Marbacher Kataloge.
Marbach am Neckar: Deutsche Schillergesellschaft
Gnam, Andrea. 2007. Fotografie und Film in W.G. Sebalds Erzählung Ambros
Adelwarth und seinem Roman Austerlitz. I Verschiebebahnhöfe der Erinnerung: Zum
Werk W.G. Sebalds. Red. Sigurd Martin & Ingo Wintermeyer. Würzburg:
Königshausen & Neumann
Gollancz, Victor. 1947. In darkest Germany. London: Victor Gollancz Ltd.
Gregor, Neil. 2008. Haunted City: Nuremberg and the Nazi Past. New Haven: Yale
University Press
Gumbrecht, Hans‐Ulrich. 2009. A ‘stimmung’ of latency. About a new history of
post‐1945. Keynote ved Postwar. Konference. Aarhus Universitet 4. december
Gutjahr, Ortrud. 2005. Der andere Kampfplatz. Der troianische Krieg und seine
beziehungsmuster im Gedächtnis der Literatur. I Krieg und Gedächtnis: ein
Ausnahmezustand im Spannungsfeld kultureller Sinnkonstruktionen. Red. Waltraud
Wende. Würzburg: Königshausen & Neumann
Hage, Volker. 2003. Zeugen der Zerstörung. Die Literaten und der Luftkrieg. Essays
und Gespräche. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 1955. Grundlinien der Philosophie des Rechts
[1821]. Hamburg: Felix Meiner
Hell, Julia. 2003. Eyes Wide Shut: German Post‐Holocaust Authorship. New German
Critique 88: 9‐36
Hell, Julia. 2004. The Angel’s Enigmatic Eyes, or, The Gothic Beauty of Catastrophic
History in W.G. Sebald’s ‘Air War and Literature’. Criticism 46.3: 361‐392
Hell, Julia. 2010. Modernity and the Holocaust, or, Listening to Eurydice. Theory,
Culture, Society 27.6: 125‐154.
Hemingway, Ernest. 2004. A moveable Feast [1964]. London: Arrow Books

334

Hemingway, Ernest. 2006. The Sun Also Rises [1926]. New York: Scribner
Herf, Jeffrey. 1986. Reactionary Modernism: Technology, Culture, and Politics in
Weimar and the Third Reich [1984]. Cambridge: Cambridge University Press
Hertel, Hans (red.). 1995. Verden Litteraturhistorie bd. 6: 19141945. København:
Gyldendal
Hirst, Paul. 2005. Space and Power. Politics, War and Architecture. Cambridge:
Polity
Holm, Isak Winkel og Frederik Tygstrup. 2007. Livets rum, erindringens form. W.G.
Sebalds Austerlitz og vidnesbyrdlitteraturen. Passage – tidsskrift for litteratur og
kritik 58: 97‐115
Homer. 2006. Iliaden. Overs. Otto Steen Due [1999]. København: Gyldendal
Hüppauf, Bernd. 1994. Kriegsfotografie. I Der Erste Weltkrieg. Red. Wolfgang
Michalka. München: Piper, pp. 875‐909
Hüppauf, Bernd. 1995. Die Stadt als imaginierter Kriegsschauplatz. I Zeitschrift für
Germanistik N.F. 5: 317‐335
Hüppauf, Bernd. 1997. Introduction. Modernity and Violence: Observations
Concerning a Contradictory Relationship. In War, Violence and the Modern
Condition. Red. Bernd Hüppauf. Berlin & New York: Walter de Guyter
Hutcheon, Linda. 1989. Historiographic Metafiction: Parody and the Intertextuality
of History. I Intertextuality and Contemporary American Fiction. Red. P. O’Donnell &
Robert Con Davis. Baltimore: Johns Hopkins University Press
Hutchinson, Ben. 2009. W.G. Sebald – Die dialektische Imagination. Berlin & New
York: Walter de Gruyter
Huyssen, Andreas. 1995. Twilight Memories. Marking Time in a Culture of Amnesia,
New York & London: Routledge
Huyssen, Andreas. 2003. Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of
Memory. Palo Alto, CA: Stanford University Press
Huyssen, Andreas. 2006. Nostalgia for Ruins. Grey Room 23: 6‐21

335

Itkin, Alan. 2010. „Eine Art Eingang zur Unterwelt“: Katabasis in Austerlitz. I The
Undiscover’d Country: W.G. Sebald and the Poetics of Travel. Red. Markus
Zisselsberger. London: Camden House
Jaggi, Maya. 2001a. Recovered Memories. The Guardian Profile: W.G. Sebald. The
Guardian 22/9
Jaggi, Maya. 2001b. The last word. The Guardian 21/12
Janssen, Wilhelm. 2004. Krieg [1974]. I Gechichtliche Grundbegriffe. Historisches
Lexikon zur politischsozialen Sprache in Deutschland. Band 3 HMe. Studienausgabe.
Red. Otto Brunner et al. Stuttgart: Klett‐Cotta
Jensen, Henrik. 2007. Ofrets århundrede [1998]. København: Peoples’ Press
Joas, Hans. 2000. Kriege und Werte. Studien zur Gewaltgeschichte des 20.
Jahrhunderts. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft
Jonasen, Robert. 2009. Fra ”Battlemind” til ”homemind”. Militært Tidsskrift. 138.1:
40‐46
Jordheim, Helge. 2010. Stil og historiemetafysik – Sebald og tysk litteratur. Vinduet
64.1: 72‐75
Judt, Tony. 2008. Reappraisals: Reflections on the Forgotten Twentieth Century.
London: Penguin
Jünger, Ernst. 1930. In Stahlgewittern: Aus dem Tagebuch eines Stosstruppführers
[1920]. Berlin: Mittler & Sohn
Jünger, Ernst. 1978. In Stahlgewittern. I Sämtliche Werke. Band 1. Erste Abteilung.
Tagebücher I. Stuttgart: Klett‐Cotta
Jünger, Ernst. 1979. Strahlungen II. I Sämtliche Werke. Band 3. Erste Abteilung.
Tagebücher III. Stuttgart: Klett‐Cotta
Jünger, Ernst. 1980. Der Kamp als inneres Erlebnis. I Sämtliche Werke. Band 7.
Zweite Abteilung: Essays I. Stuttgart: Klett‐Cotta
Kafka, Franz. Der Jäger Gracchus [1917]. Projekt Guthenberg‐DE.
http://gutenberg.spiegel.de/buch/161/2
Keegan, John. 1993. A history of Warfare. London: Pimlico

336

Kiesel, Helmuth. 2007. Ernst Jünger: Die Biographie. München: Siedler Verlag
Kluge, Alexander. 2004. Chronik der Gefühle. Lebensläufe [2000]. Frankfurt am
Main: Suhrkamp
Klüger, Ruth. 2003. Wanderer zwischen falschen Leben. Über W.G. Sebald. Text +
Kritik: Zeitschrift für Literatur 158: 95‐102
Koch, Lars. 2005. Fragmentiertes Dasein im Bombenhagel – zu Gert Ledigs
Luftkriegsroman Vergeltung. I Krieg und Gedächtnis: ein Ausnahmezustand im
Spannungsfeld kultureller Sinnkonstruktionen. Red. Waltraud Wende. Würzburg:
Königshausen & Neumann
Koch, Lars et al. (red.). 2007. Imaginäre Welten im Widerstreit: Krieg und Geschichte
in der deutschsprachigen Literatur seit 1900. Würzburg: Königshausen & Neumann
Koselleck, Reinhart. 2003. Zeitschichten. Studien zur Historik [2000]. Frankfurt am
Main: Suhrkamp
Krejberg, Kasper Green. 2010a. En slags feststemning. Apokryfe historier og
kultiverede excesser – om W.G. Sebalds humor. Vinduet 64.1: 102‐107
Krejberg, Kasper Green. 2010b. Forsvarsværker. Litteraturmagasinet Standart
24.4: 56‐57
Krimmer, Elisabeth. 2010. The Representation of War in German Literature: From
1800 to the Present. Cambridge: Cambridge University Press
Kunicki, Wojciech. 1999. Erich Maria Remarque und Ernst Jünger: Ein
unüberbrückbarer Gegensatz? I Kriegserlebnis und Legendenbildung: Das Bild des
»modernen« Krieges in Literatur, Theater, Photographie und Film Bd. I. Red. Thomas
Schneider. Osnabrück: Universitätsverlag Rasch
Lamb, Jonathan. 2006. Sterne, Sebald, and Siege Architecture. EighteenthCentury
Fiction 19.1‐2: 21‐41
Larsen, Svend Erik. 2004. Landscape, Identity, and War. New Literary History 35:
469‐490
Ledig, Gert. 2001. Vergeltung [1956]. Frankfurt am Main: Suhrkamp
Lemche, Niels Peter. 2006. Enhver krig er en hellig krig! Krigen i den gamle Orient.
I Retfærdig krig – om legitimeringen af krig og voldsudøvelse i historien. Red.
Carsten Selch Jensen. Odense: Syddansk Universitetsforlag

337

Lending, Mari. 2010. Historisk røntgen: Arkitekturfremstilling i W.G. Sebalds
Austerlitz. Vinduet 64.1: 92‐101
Leschke, Rainer. 2005. Von den Schwierigkeiten vom Krieg zu Erzählen. Zur
Medialen Choreographie eines Gesellschaftlichen Ereignisses. I Krieg und
Gedächtnis: ein Ausnahmezustand im Spannungsfeld kultureller Sinnkonstruktionen.
Red. Waltraud Wende. Würzburg: Königshausen & Neumann
Leschke, Rainer. 2007. Kriegerische Opfer: Von den Verlusten der Kriegserzählung.
I Imaginäre Welten im Widerstreit: Krieg und Geschichte in der deutschsprachigen
Literatur seit 1900. Red. Lars Koch et al. Würzburg: Königshausen & Neumann
Lewin, Kurt. 2006. Kriegslandschaft [1917]. I Raumtheorie. Grundlagentexte aus
Philosophie und Kulturwissenschaften. Red. Jörg Dünne und Stephan Günzel.
Frankfurt am Main: Suhrkamp
Lindqvist, Sven. 2007. Bombedrømmen. Overs. Marie Mølgaard Laustsen. Lettre
International 16: 43‐51
Littell, Jonathan. 2006. Les Bienveillantes. Paris: Gallimard
Long, J. J. 2003. History, Narrative, and Photography in W.G. Sebald’s “Die
Ausgewanderten“. The Modern Language Review. 98.1: 117‐37
Long, J. J. 2006. Disziplin und Geständis. Ansätze zu einer Foucaultschen Sebald‐
Lektüre. I W.G. Sebald. Politische Archäologie und melancholische Bastelei. Red. M.
Niehaus og C. Öhlschläger. Berlin: Erich Schmidt Verlag
Long, J.J. 2007. W.G. Sebald – Image, Archive, Modernity. Edinburgh: Edinburgh
University Press
Lundquist, James. 2001. The ‘New Reality’ of SlaughterhouseFive. I Kurt Vonnegut’s
SlaughterhouseFive. Red. Harold Bloom. Philadelphia: Chelsea House Publishers.
Lützeler, Paul Michael. 2009. Bürgerkrieg global: Menschenrechtsethos und
deutschsprachiger Gegenwartsroman. München: Wilhelm Fink
Mack, Michael. 2009. Between Elias Canetti and Jacques Derrida: Satire and the
Role of Fortifications in the Work of W.G. Sebald. I W.G. Sebald: Schreiben ex patria
/ Expatriate Writing. Red. Gerhard Fischer. Amsterdam: Rodopi
Mackay, Marina. 2007: Modernism and World War II. Cambridge: Cambridge
University Press

338

Mackay, Marina (red.). 2009. The Cambridge Companion to the Literature of World
War II. Cambridge: Cambridge University Press
Maier, Anja K. 2006. “Der panische Halsknick”. Organisches und Anorganisches in
W. G. Sebalds Prosa. I W.G. Sebald. Politische Archäologie und melancholische
Bastelei. Red. M. Niehaus og C. Öhlschläger. Berlin: Erich Schmidt Verlag
Mansfield, Nick. 2008. Theorizing War: From Hobbes to Badiou. New York: Palgrave
Macmillan
Maron, Monika. 2004. Pawel’s Briefe. Eine Familiengeschichte [1999]. Frankfurt am
Main: Fischer Taschenbuch Verlag
McKinney, Ronald H. 2005. W.G. Sebald and “the Questionable Business” of Post‐
Holocaust Writing. Philosophy Today 49.2: 115‐26
McLoughlin, Kate (red.). 2009a. The Cambridge Companion to War Writing.
Cambridge: Cambridge University Press
McLoughlin, Kate. 2009b. War and words. I The Cambridge Companion to War
Writing. 2009. Red. Kate McLoughlin. Cambridge: Cambridge University Press
McLoughlin, Kate. 2011. Authoring War: The Literary Representation of War from
the Iliad to Iraq. Cambridge: Cambridge University Press
McNeil, David. 1990. The Grotesque Depiction of War and the Military in Eighteenth
Century English Fiction. Newark: University of Delaware Press
Melberg, Arne. 2004. Bortom fiktionen: Sebald, Solstad med flera resenärer i landet
prosa. Norsk Litteraturvidenskabeligt Tidsskrift 7.2: 98‐108
Melberg, Arne. 2005. Sebalds essäistiske prosa. bøygen 11.1: 36‐43
Mendieta, Eduardo. 2007. The Literature of Urbicide: Friedrich, Nossack, Sebald,
and Vonnegut. Theory & Event 10.2
Moeller, Robert G. 2005. Germans as Victims? Thoughts on a Post‐Cold War History
of World War II’s Legacies. History & Memory 17.1‐2: 147‐194
Moeller, Robert G. 2006. On the History of Man‐made Destruction: Loss, Death,
Memory, and Germany in the Bombing War. History Workshop Journal 61: 103‐134

339

Morgan, Peter. 2005. The Sign of Saturn: Melancholy, Homelessness and
Apocalypse in W.G. Sebald’s Prose Narratives. German Life & Letters 58.1: 75‐92
Mortensen, Mette. 2007. Krigen på billeder: Visuel krigsførelse i digitaliseringens
og globaliseringens tidsalder. Kritik 186: 7‐17
Mosse, George L. Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars.
Oxford/New York: Oxford University Press
Müller, Hans‐Harald. 1986. Der Krieg und die Schriftsteller. Der Kriegsroman der
Weimarer Republik. Stuttgart: J.B. Metzler
Münkler, Herfried. 2005. Die neuen Kriege [2002]. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt
Münkler, Herfried. 2007. Heroische und Postheroische Gesellschaften. Merkur.
Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken. 61.8‐9: 742‐52
Mørch, Søren. 2009. Vældige ting – 63 fortællinger om verden, som den er.
København: Politikens Forlag
Mørch, Søren. 2010. Store forandringer – 61 fortællinger om, hvordan blev moderne
[2009]. København: Politikens Forlag
Naumann, Klaus. 1998. Der Krieg als Text: Das Jahr 1945 im kulturellen Gedächtnis
der Presse. Hamburg: Hamburger Edition
Neaman, Elliot Yale. 1999. A Dubious Past: Ernst Jünger and the Politics of Literature
after Nazism. Berkeley and Los Angeles: University of California Press
Norris, Margot. 2000. Writing War in the Twentieth Century. Charlottesville og
London: University Press of Virginia
Otto, Ton et al. (red.). 2006. Warfare and Society: Archeological and Social
Anthropological Perspectives. Aarhus: Aarhus University Press
Pages, Neil Christian. 2007. Crossing Borders: Sebald, Handke, and the Pathological
Vision. Modern Austrian Literature 40.4: 61‐92
Pane, Samuel. 2005. Trauma Obscura: Photographic Media in W.G. Sebald’s
Austerlitz. Mosaic 38: 37‐54
Parks, Tim. 2007. The Hunter. I the emergence of memory: Conversations with W.G.
Sebald. Red. Lynne Sharon Schwarz. New York: Seven Stories Press

340

Parry, Ann. 1997. Idioms for the unrepresentable: post‐war fiction and the Shoah.
Journal of European Studies 27: 417‐32
Phillips, Adam. 2008. Sebald and the Ideal of the Real Thing. Keynote ved W.G.
Sebald: An International and Interdisciplinary Conference. University of East Anglia,
Norwich 6. september.
Prager, Brad. 2005. The Good German as Narrator: On W.G. Sebald and the Risks of
Holocaust Writing. New German Critique 96: 75‐102
Presner, Todd Samuel. 2004. “What a Synoptic and Artificial View Reveals”:
Extreme History and the Modernism of W.G. Sebald’s Realism. Criticism 3: 341‐360
Radisch, Iris. 2001. Der Waschbär der falschen Welt. W. G. Sebald sammelt
Andenken und rettet die Vergangenheit vorm Vergehen. Die Zeit 15
Ransmayr, Christoph. 2004. Morbus Kitahara [1995]. Frankfurt am Main: Fischer
Taschenbuch Verlag
Remarque, Erich Maria. Im Westen nichts Neues [1929]. Köln: Kiepenheuer & Witch
Rosenzweig, Franz. 1954. Der Stern der Erlösung [1921]. Heidelberg: Verlag
Lambert Schneider
Rösing, Lilian Munk. 2007. Er det muligt at skrive lyrik efter Paul Celan? I
Deutschstunde. Tysk kulturimport i Danmark efter 1945. Red. Ernst‐Ullrich Pinkert
og Anker Gemzøe. Wien: Praesens Verlag
Rösing, Lilian Munk. 2009. Den sene Derrida, eller: Er Claus Beck‐Nielsen et
spøgelse? Passage 61: 75‐89
Santner, Eric L. 1992. History beyond the Pleasure Principle: Some Thoughts on
the Representation of Trauma. I Probing the Limits of Representation. Nazism and
the “Final Solution”. Red. Saul Friedländer. Cambridge, MA og London: Harvard
University Press
Santner, Eric L. 2006. On Creaturely Life: Rilke, Benjamin, Sebald. Chicago &
London: The University of Chicago Press.
Scarry, Elaine. 1987. The Body in Pain: The Making and the Unmaking of the World
[1985]. New York & Oxford: Oxford University Press
Schäfer, Hans Dieter. 1977. Zur Periodisierung der deutschen Literatur seit 1930.
Literaturmagazin 7: Nachkriegsliteratur

341

Scherpe, Klaus R. 2002. Stadt. Krieg. Fremde: Literatur und Kultur nach den
Katastrophen. Tübingen/Basel: Francke
Schiller, Friedrich. 1879. Reiterlied [1797]. I Schillers Sämmtliche Werke, Erster
Band. Stuttgart: J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Schivelbusch, Wolfgang. 2007. Die Kultur der Niederlage: Der amerikanische Süden
1865, Frankreich 1871, Deutschland 1918 [2001]. Frankfurt am Main: Fischer
Taschenbuch Verlag
Schlak, Stephan. 2010a. Ernst Jünger im Archiv gelesen. Sechs Stereoskopien. I
Ernst Jünger. Arbeiter am Abgrund. Marbacher Kataloge. Red. Heike Gfrereis.
Marbach am Neckar: Deutsche Schillergesellschaft
Schlack, Stefan. 2010b. Karl Heinz Bohrer im Gespräch mit Stefan Schlak. I Ernst
Jünger. Arbeiter am Abgrund. Marbacher Kataloge. Red. Heike Gfrereis. Marbach am
Neckar: Deutsche Schillergesellschaft
Schlögel, Karl. 2007. Im Raume Lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und
Geopolitik [2003]. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag
Schmitt, Carl. 2002. Det politiskes begreb [1932/1963]. Overs. Lars Bo Larsen og
Christian Borch. København: Gyldendal
Schneider, Thomas F. (red.) 1999. Kriegserlebnis und Legendenbildung: Das Bild des
»modernen« Krieges in Literatur, Theater, Photographie und Film Bd. IIII.
Osnabrück: Universitätsverlag Rasch
Schneider, Thomas F. 2004. Erich Maria Remarques ’Im Westen nichts Neues’ – Text,
Edition, Entstehung, Distribution und Rezeption (1928‐1930). Tübingen: Max
Niemeyer Verlag
Schneider, Thomas F. 2005. Die Wiederkehr der Kriege in der Literatur.
Voraussetzungen und Funktionen »pazifistischer« und »bellizistischer«
Kriegslitteratur vom Ersten Weltkrieg bis zum Dritten Golfkrieg. I Gerechtigkeit vor
Gewalt. Im Spannungsfeld zwischen Politik und Ethik. Red. Henning Buck. Göttingen:
V&R unipress / Universitätsverlag Osnabrück
Schneider, Thomas F. 2006. Documentary Warfare. Strukturen und Zielsetzungen
von W.G. Sebalds, Volker Hages und Jörg Friedrichs Publikationen zur
Repräsentation der alliierten Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg. Krieg und
Literatur/War and Literature XII: 563‐75

342

Sebald, W.G. 2004. Die Ringe des Saturn – eine englische Wallfahrt [1995]. Frankfurt
am Main: Fischer Taschenbuch Verlag
Sebald. W.G. 2004. Nach der Natur: Ein Elementargedicht [1988]. Frankfurt am
Main: Fischer Taschenbuch Verlag
Sebald, W.G. 2005. Schwindel.Gefühle. [1990]. Frankfurt am Main: Fischer
Taschenbuch Verlag
Sebald, W.G. 2005. Luftkrieg und Literatur [1999]. Frankfurt am Main: Fischer
Taschenbuch Verlag
Sebald, W.G. 2006. Austerlitz [2001]. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch
Verlag
Sebald, W.G. 2006. Die Ausgewanderten. Vier lange Erzählungen [1992]. Frankfurt
am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
Sebald, W.G. 2006: Campo Santo [2003]. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch
Verlag
Sheppard, Richard. 2005. Dexter – sinister: some observations on decrypting the
mors code in the work of W. G. Sebald. Journal of European Studies 35.4: 419‐463
Sheppard, Richard. 2009. ‘Woods, trees and the spaces in between’: A report on
work published on W. G. Sebald 2005‐2008. Journal of European Studies 39.1: 79‐
128
Sheppard, Richard. 2011. W.G. Sebald: A Chronology. I Saturn’s Moons: W.G. Sebald
– A Handbook. Red. Jo Catling & Richard Hibbitt. London: Legenda
Silverblatt, Michael. 2007. A Poem of an Invisible Subject. I the emergence of
memory: conversations with W.G. Sebald. Red. Lynne Sharon Schwarz. New York:
Seven Stories Press
Simon, Ulrich. 2005. Der Provokateur als Literaturhistoriker. Anmerkungen zu
Literaturbegriff und Argumentationsverfahren in W. G. Sebalds essayistischen
Schriften. I Sebald. Lektüren. Red. Marcel Atze & Franz Loquai. Eggingen: Edition
Isele
Snyder, Timothy. 2009. Holocaust – den oversete virkelighed. Overs. Andreas
Tonnesen. Lettre Internationale – After the Fall 19: 116‐125

343

Soja, Edward W. 2000. Thirdspace – expanding the scope of the geographical
imagination. I Architecturally Speaking: Practices of Art, Architecture and the
Everyday. Red. Alan Read. London: Routledge
Sontag, Susan. 1990. On Photography [1973]. New York: Picador
Sontag, Susan. 2003. At betragte andres lidelser. Overs. Rasmus Oehlenschläger
Madsen. København: Tiderne Skifter
Stern, J.P. 1953. Ernst Jünger. New Haven: Yale University Press
Stjernfelt, Frederik. 1994. Irgend etwas. To nietzscheanske perspektiver i Ernst
Jüngers ”Das abenteuerliche Herz’. I Tæt på teksten. Red. Tania Ørum. København:
Museum Tusculanum
Süselbeck, Jan. 2006. Der Kampf und die Kamera. Literaturkritik.de 8.10:
Süselbeck, Jan. 2008. Vorsicht. Military Turn! Literaturkritik.de 10.12
Süselbeck, Jan. 2011. Im Angesicht der Grausamkeit. Emotionale Effekte
literarischer und medialer Kriegsdarstellungen vom 19. bis zum 21. Jahrhundert.
Habilitationsschrift. Phillips‐Universität Marburg.
Swales, Martin. 2003. Intertextuality, authenticity, metonymy? On reading W.G.
Sebald. I The anatomist of melancholy: essays in memory of W.G. Sebald. Red.
Rüdiger Görner. München: iudicum
Szentivanyi, Christina M.E. 2006. W.G. Sebald and Structures of Testimony and
Trauma: There are Spots of Mist That No Eye can Dispel. I W.G. Sebald: History –
Memory – Trauma. Red. Denham & McCulloh. Berlin: Walter de Gruyter
Sørensen, Nils Arne. 2005. Den store krig: Europæernes Første Verdenskrig.
København: Gads Forlag
Theweleit, Klaus. 2009. Männerphantasien 1 + 2 [1977‐78]. München & Zürich:
Piper
Thorup, Mikkel. 2010. Introduktion. I Carl von Clausewitz: Om krig. Aarhus: Aarhus
Universitetsforlag
Tolstoj, Lev. 2004. Krig og fred [1864‐69]. Overs. og red. Ann Bohr, Georg Sarauw,
Gudrun Sterner‐Petersen, C.W. Volkersen, Ad. Stender‐Petersen og Marie Tetzlaff.
København: Gyldendal

344

Toman, Jindřich. 2011. Making Sense of a Ruin: Czech and Other Appropriations of
the Old Jewish Cemetery in Prague. Foredrag på Aarhus Universitet 5. maj
Torgovnick, Marianna. 2005. The War Complex: World War II in Our Time. Chicago
and London: The University of Chicago Press
Vees‐Gulani, Susanne. 2003: Trauma and Guilt. Literature of Wartime bombing in
Germany. Berlin: Walter de Gruyter
Virilio, Paul. 1994a. Bunker Archeology [1975]. Overs. George Collins. New York:
Princeton Architectural Press.
Virilio, Paul. 1994b. Krigen, byen og det politiske. Red. og overs. Niels Brügger og
Henrik Nørgaard Petersen. København: Politisk Revy/Rævens Sorte Bibliotek
Virilio, Paul. 1997. Pure war [1983]. Interview med Sylvére Lotringer. Overs. Mark
Polizotti og Brian O’Keeffe. New York: Semiotext(e)
Vogel‐Klein, Ruth. 2005. Stendhal nach Auschwitz: Zur Rezeption W.G. Sebalds in
Frankreich. I Sebald. Lektüren. Red. Marcel Atze & Franz Loquai. Eggingen: Edition
Isele
Vonnegut, Kurt. 1991. Slaughterhouse‐Five or The Children’s Crusade: A Duty‐
Dance with Death [1969]. New York: Dell
Wachtel, Eleanor. 2007. Ghost Hunter. I the emergence of memory: conversations
with W.G. Sebald. Red. Lynne Sharon Schwarz. New York: Seven Stories Press
Ward, Simon. 2006. Responsible Ruins? W.G. Sebald and the Responsibility of the
German Writer. Forum for Modern Language Studies 42.2: 183‐199
Weil, Simone. 2005. L’Iliade ou le poème de la force. I Simone Weil’s the Iliad or the
Poem of Force: A Critical Edition. Red. og overs. James P. Holoka. New York: Peter
Lang
Wende, Waltraud et al. (red.) 2005. Krieg und Gedächtnis: ein Ausnahmezustand im
Spannungsfeld kultureller Sinnkonstruktionen. Würzburg: Königshausen &
Neumann
Westphalen, Tilman. 2010. Nachwort. I Im Westen nichts Neues. Köln: Kiepenheuer
& Witch

345

Wiesel, Elie. 1977. The Holocaust as Literary Inspiration. I Dimensions of the
Holocaust. Lectures at Northwestern University. Red. Elie Wiesel et al. Evanston:
Northwestern University Press
Williams, Arthur. 2001. ‘Das korsakowsche Syndrom’: Remembrance and
Responsibility in W.G. Sebald. I German Culture and the Uncomfortable Past:
Representations of National Socialism in Contemporary German Literature. Red.
Helmut Schmitz. Aldershot: Ashgate
Winter, Jay M. 1997. The Great War and the Persistence of Tradition: Languages of
Grief, Bereavement, and Mourning. In War, Violence and the Modern Condition. Red.
Bernd Hüppauf. Berlin & New York: Walter de Guyter
Woods, Roger. 2009. ‘This new theory of war is nothing but an uninhibited transfer
of the principle of art for art’s sake to war’: Ernst Jünger, Walter Benjamin, and the
New Right. Journal of War and Culture Studies 2.1: 53‐64
Wrobel, Dieter. 1997. Postmodernes Chaos – Chaotische Postmoderne: Eine Studie zu
Analogien zwischen Chaostheorie und deutschsprachiger Prosa der Postmoderne.
Bielefeld: Aisthesis
Wylie, John. 2007. The spectral geographies of W.G. Sebald. Cultural Geographies
14: 171‐188
Xenofon. 1929. Anabasis. Overs. Karl Hude. København: Selskabet til Historiske
Kildeskrifters Oversættelse. Det Schønbergske Forlag
Young, James E. 1988. Writing and Rewriting the Holocaust: Narrative and the
Consequences of Interpretation. Bloomington: Indiana University Press
Young, James E. 1993. The Texture of Memory. Holocaust Memorials and Meaning.
New Haven og London: Yale University Press
Young, James E. 1999. Memory and Counter‐Memory. The End of the Monument in
Germany. Harvard Design Magazine 9: 1‐10
Yuknavitch, Lidia. 2001. Allegories of Violence. Tracing the Writing of War in late
TwentiethCentury Fiction. New York og London: Routledge
Zangenberg, Mikkel Bruun. 2008. Witnessing at War: The Belligerent Gaze. I
Witness. Memory, Representation and the Media in Question. Red. Ulrik Ekman og
Frederik Tygstrup. København: Museum Tusculanum

346

Zehfuss, Maja. 2007: Wounds of Memory: The Politics of War in Germany.
Cambridge: Cambridge University Press
Zilcosky, John. 2006. Lost and Found. Disorientation, Nostalgia, and Holocaust
Melodrama in Sebald’s Austerlitz. MLN 121.3: 679‐98

347

Liste over illustrationer
Forside: Udsnit fra Albrecht Altdorfers Alexanderschlacht (1528/29)
Side 72: Forfatterfotografi og titelblad fra Ernst Jüngers In Stahlgewittern
Side 137: Fotografi fra W.G. Sebalds Austerlitz, s. 266
Side 194: Side med fire fotografier fra W.G. Sebalds Austerlitz, s. 11
Side 195: Udsnit fra W.G. Sebalds Austerlitz, s. 19
Side 201: Illustration fra W.G. Sebalds Austerlitz, s. 86f
Side 246: Illustration fra W.G. Sebalds Austerlitz, s. 195
Side 259: Giovanni Battista Piranesi: Carceri d’Invenzione (1749‐50)
Side 268: Illustration fra W.G. Sebalds Austerlitz, s. 336f
Side 269: Illustration fra W.G. Sebalds Austerlitz, s. 26
Side 274: Fotografi fra W.G. Sebalds Austerlitz, s. 273
Side 281: Fotografi fra W.G. Sebalds Austerlitz, s. 284
Side 286: Fotografi fra W.G. Sebalds Austerlitz, s. 402f

348

Resumé
Krigens poetiske potentialer
Jünger, Sebald og kampen og kroppen i moderne krigslitteratur

Krig har i moderne tid haft en særlig status som civilisationens på én gang
uhyggelige og fascinerende skyggeside. Kunst, litteratur, fotografi og film har
typisk fremstillet krig som et dramatisk, tragisk eller destruktivt spektakel med
slagscenen og kampen på liv og død som de betydningsbærende enheder. Den
industrialiserede krigsførelse og i særlig grad det 20. århundredes verdenskrige
har imidlertid nivelleret forskellene mellem front og hjemstavn, soldat og
civilperson, militæroperation og folkemord, og i den forbindelse er den
kamporienterede fremstillingskonvention blevet udfordret af andre måder at
skildre krigen på. En af de mest iøjnefaldende og vedvarende udfordringer finder
man i det, jeg kalder kropsorienteret krigslitteratur, der iscenesætter den
menneskelige krop som krigens mest interessante markør, mens kampens ekstase
og traditionelle betydningsfuldhed glider i baggrunden.
Med hovedvægten lagt på den tysksprogede litterære tradition efter Første
Verdenskrig undersøger jeg i afhandlingen denne kropsorienterede krigslitteratur
og dens betydning for kulturelle forestillinger om krig, herunder den vedvarende
opfattelse af kampen som krigens essens. For at anskueliggøre både kampens og
kroppens spor i moderne krigslitteratur er afhandlingen bygget op om to af de
mest prægnante og gennemførte eksempler på henholdsvis den kamp‐ og den
kropsorienterede krigslitteratur, In Stahlgewittern (1920) af Ernst Jünger og
Austerlitz (2001) af W.G. Sebald. Udover at begge beretninger handler om mænd,
hvis liv er præget af en verden i krig, har de ikke meget til fælles. De to
verdenskrige, forfatternes personlige erfaringer med dem og de tider, de skrev ind
i, var vidt forskellige. Jünger havde været udsat for ’ståluvejrene’ i Første
Verdenskrigs skyttegrave, Sebald var født i slutningen af Anden Verdenskrig og
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oplevede aldrig krigshandlinger på nært hold. Og dog hører de to værker sammen.
Jünger og Sebald præsenterer os for komplementære aspekter af den samme
intime relation, der bliver så vigtig i krigstid: forholdet mellem individets krop og
kollektivets fordringer. I krigstid kalder eller tvinger kollektivet kroppe i kamp,
som vi hører hos Jünger, men samtidig efterlader kampen ødelagte og smertende
kroppe, der døde eller levende må finde sig til rette i en verden efter krigen, som vi
hører hos Sebald. Det er groft sagt, hvad henholdsvis In Stahlgewittern og
Austerlitz handler om: Krigstid, ud af kroppen, ind i kamptummelen. Efterkrigstid,
ud af kamptummelen, ind i kroppen.
Når Sebald og den kropsorienterede krigslitteratur fylder mest i
afhandlingen, er det, fordi litteraturen i anden halvdel af det 20. århundrede i
højere grad end i mellemkrigstiden har sat kampen og det dramatiske
slagscenarium i citationstegn og fokuseret på den menneskelige krops eksponering
for krigens begivenheder og billeder som en faktor, der også hører til i kulturelle
erindringer om krig. I stedet for at blive henvist til sorgfulde reservater som den
såkaldte Holocaustlitteratur forsøger Sebald og flere forfattere med ham at lade
den ikke‐armerede og sårbare, men stadig levende og handlende krop indgå som
en central del af forestillingskomplekset ’krig’. Samtidig åbner kropsorienteringen
for, at litteraturen etablerer uløselige sammenhænge mellem krigstid og fredstid,
front og hjemstavn, soldat og civilperson. Der er altså tale om et forsøg på at
komme

hinsides

den

mytologisering

og

reservattænkning,

der

præger

historiografiens og litteraturhistoriografiens fremstilling af, hvad krig er, men ikke
i lige så høj grad litteraturen, der i mange tilfælde efterlader indtrykket af krig som
et delvist parasitært, delvist fuldt integreret fænomen i den moderne verden.
Spændingen mellem krig, kamp og krop er imidlertid ikke et eksklusivt
anliggende for litteraturen efter de to verdenskrige. At problemfeltet har dybe
litteraturhistoriske rødder viser afhandlingens lange indledningskapitel i en skitse
over krigens vestlige litteraturhistorie fra Homer til i dag, der samtidig diskuterer
de væsentligste forskydninger, der er sket i litteraturens måde at forholde sig til
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krig på i det 20. århundrede. Indledningskapitlet rummer desuden en
diskuterende forskningsoversigt over krigslitteraturstudiernes aktuelle status
samt deres relation til de studier af kulturelle erindringsformer, som afhandlingen
også placerer sig i forlængelse af, og endelig fremlægges afhandlingens metodiske
og teoretiske præmisser i dette kapitel.
Med udfoldede analyser af Jüngers In Stahlgewittern markerer den
efterfølgende første del en bevægelse ud af kroppen og ind i kamptummelen.
Kapitel 1 handler således om Første Verdenskrigs betydning for Jüngers
forfatterskab, der er grundlagt på en forestilling om krigen som karakterens
smedje og som garant for et helligt krigerfællesskab, der også i den kaotiske
efterkrigstid må stå sammen, selvom kampene nu bliver udkæmpet på andre
fronter. Kapitel 2 er en mere tekstnær analyse, der fokuserer på In Stahlgewitterns
litterære konstruktion af krigens tid og rum som en slags eventyrlige
undtagelsesenheder, hvor den afgørende kamp kan udfolde sig frit. Samtidig har
beretningen visse kropslige og humane sprækker, der vidner om Jüngers
problemer med at oversætte den ekstatiske krigserfaring til en ekstatisk og
’armeret’ krigsfortælling. Dermed er afhandlingens første del en undersøgelse af
den kamporienterede litteratur set fra tre forskellige, men nært sammenhængende
perspektiver: krigens socialitet, historicitet og spatialitet eller dens fællesskab, tid
og rum.
Den samme tredeling fungerer som strukturerende princip for afhandlingens
anden del, der er en bevægelse ud af kamptummelen og ind i kroppen, idet den
kropsorienterede krigslitteratur fremstiller krigens betydning i civiliserede
fællesskaber, tidsligheder og rumligheder og dermed markerer en profanering af
de kamporienterede skildringer af krigen som en tidslig, rumlig og social
abnormitet. Anden del rummer således tre analyser af Sebalds Austerlitz, der
understøttes af to analytiske ekskurser om kropsorienterede krigsromaner – Kurt
Vonneguts SlaughterhouseFive (1969) og Christoph Ransmayrs Morbus Kitahara
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(1995) – som eksperimenterer med henholdsvis den krigeriske tidslighed og
rumlighed.
Kapitel 3 præsenterer i en indledende analyse af Austerlitz betydningen af
’krigens æstetiske genfærd’ og den krigsrelaterede socialitet – eller mangel på
samme – der præger Sebalds værk. Kapitlet diskuterer desuden Sebalds egen
poetik

for

litterær

krigsfremstilling

og

Sebaldreceptionens

fokus

på

Holocaustdimensionen i hans værk. Receptionen har typisk hæftet sig ved Sebalds
behandling af en række delelementer af ’krigskomplekset’, først og fremmest
Anden Verdenskrigs luftbombardementer og jødeudryddelser samt den tidligt
moderne befæstningskunsts standardiserede udtryk over hele Europa. Men som
en decideret fremstilling af det moderne forestillingskompleks ’krig’ er Austerlitz
endnu ikke blevet læst.
I kapitel 4 bevæger jeg mig tættere på kroppens rolle og den krigeriske
tidslighed i Austerlitz ved først at undersøge Sebalds mediering af en klassisk
slagscene fra Napoleonskrigene, nemlig slaget ved Austerlitz i 1805 og dets
indflydelse på nutidsfigurerne. Romanen er mest optaget af, hvad der foregår bag
de kæmpende masser, men ved at fokusere på dette undtagelsesvise litterære
’bataljemaleri’

bliver

det

tydeligt

hvorfor,

idet

scenen

demonstrerer

slagskildringens umulighed. Selvom slaget af den erindrende hovedperson bliver
præsenteret som en overvældende visuel begivenhed, er det umuligt at fastholde
det som en stabil æstetisk betydningsenhed på samme måde som kampen er det
hos eksempelvis Jünger. Samtidig demonstrerer Sebalds slagscene blikkets
flygtighed, visualiseringens skrøbelighed og den historiske betydningsdannelses
foreløbighed. Romanens stil er kendetegnet ved en spænding mellem suspension
og opløsning af øjebliksbilleder, der munder ud i en række ’billedimplosioner’, som
placerer romanfigurerne i en bestemt form for bevægelig tidslighed, der er
anderledes end den ’krigeriske tidslighed’, der præger den kamporienterede
krigslitteratur.
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Det samme er tilfældet i Vonneguts SlaughterhouseFive, der bliver analyseret
i kapitel 5. Som i Austerlitz foregår her en litterær forhandling af den lammende
eller

ligefrem

dræbende

kombination

af

krigserfaring,

krigsbilleder

og

tidsopløsning; hos Vonnegut bare i mere ekstrem og dermed mere tydeliggørende
form end hos Sebald. Kampen som perspektiv har erstattet kampen som motiv, da
slagmarkens negation af den hverdagslige fornemmelse for tid og rum er udbredt
til hele romanens univers. Men ved at binde sig til en karnevalistisk krigerfigur og
dennes genstridige krop markerer Vonneguts fortælling alligevel en civil og
handlingsorienteret modpol til den resignation og destruktionsmytologi, man ofte
finder i den kamporienterede litteratur.
Krigens indvirkning på det urbane rum og på de landskaber, mennesket
bebor, er herefter emnet for kapitel 6, der er afhandlingens tredje og sidste analyse
af Austerlitz. Mere specifikt viser dette kapitel, hvordan romanens rumlige
tærskelkarakter

gør

det

muligt

for

hovedpersonen

at

undslippe

den

befæstningslogik, der længe præger hans tilværelse, og i stedet yde civiliseret
modstand mod den destruktionsgeografi, krigen har aftegnet, og som er synlig for
ham overalt i ’historiens smertespor’. Samtidig fokuserer kapitlet på Sebalds
opløsning af modsætningen mellem by og krig, som den kamporienterede
krigslitteratur opstiller ved at lade slagene udspille sig på afgrænsede skuepladser
udenfor eller ovenover den urbane civilisation. Austerlitz fører derimod krigen ind i
byen og byen ind i krigen, som det også fremgår af romanens interesse for
propagandistiske levn fra Det Tredje Rige, hvor krigens emblematiske steder
såsom interneringslejre bliver præsenteret i skikkelse af livlige og civiliserede
byer.
Samme modstilling mellem krigspropagandaens blændværk og den reelle
ødelæggelse af menneskelige habitater er genstand for analysen af Ransmayrs
Morbus Kitahara i kapitel 7. Romanen er en hårdere optrukket variation over det
spatiale tema, som bliver gennemspillet i Austerlitz, hvor krigens skandaløse rum i
form af fastfrosne slagmarker står i modsætning til mulighederne for et
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menneskeligt liv efter den totale krig. Dermed uddyber og nuancerer Morbus
Kitahara, hvordan en kropsorienteret krigslitteratur gestalter konsekvenserne af
den moderne krigs abnorme rumlighed. Hvor den kamporienterede krigslitteratur
har en tendens til at naturalisere disse konsekvenser, idet den tager de spatiale
abnormiteter for givne og interesserer sig mere for menneskenes og dermed
handlingens abnorme bevægelser gennem rummet, synliggør Ransmayrs roman
krigens mytiske vold på rummet i en kontrafaktisk efterkrigsfortælling om et
Europa, der bliver tømt for den moderne civilisation og for selvbevidste
mennesker.
Afhandlingens samlede afslutning rekapitulerer herefter de overordnede
problemstillinger: krigstidens intime sammenkædning af kampen og kroppen samt
litteraturens fremstilling og forhandling af disse forhold. Sammen med
hovedpointerne fra de to analytiske dele danner denne opsummering grundlag for
et

forslag

om,

at

litteratur‐

og

kulturforskningens

beskæftigelse

med

krigsfremstillinger i højere grad bør inddrage civilt orienterede krigsfremstillinger
i en bestræbelse på at normalisere, demokratisere og civilisere de herskende
forestillinger om krigens betydning i den moderne verden, der fortsat er præget af
en undtagelsestænkning.
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Summary
Poetic Potentials of War
Jünger, Sebald, and Combat and Body in Modern War Literature

In modern time, war has had a special status as the dark side of civilisation,
frightening as well as fascinating. In the arts, in literature, photography, and
cinema war has typically been portrayed as a dramatic, tragic or destructive
spectacle with the battle scene and lethal combat being the main carriers of
significance. However, industrialised warfare, especially the world wars of the
twentieth century, has levelled differences between frontline and native soil,
soldier and civilian, military operation and genocide. In that connection, the
combat‐oriented convention has been challenged by alternative modes of war
description. One of the most conspicuous challenges can be found in what I call a
‘body‐oriented war literature’, in which the human body is staged as the most
interesting marker of war, while the ecstasy and importance traditionally ascribed
to combat has been shoved into the background.
With an emphasis on the German literary tradition after World War One this
dissertation presents a study of the body‐oriented war literature as well as its
importance for current cultural notions about war, including the idea of combat as
the essence of war. To clarify the traces of both the combat and the body in
modern war literature, the structure of the dissertation follows two of the greatest
and most consistent examples of the combat‐ and body‐oriented war literature,
respectively: In Stahlgewittern (1920) by Ernst Jünger and Austerlitz (2001) by
W.G. Sebald. Besides the fact that each of these narratives is about a man whose life
is determined by a world at war, the two works do not have much in common. The
world wars, their personal experiences of the wars and the times, in which they
wrote, were extremely diverse. Jünger experienced the ‘storms of steel’ in the
trenches of World War One; Sebald was born at the end of World War Two and
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never saw military operations firsthand. And yet the two works belong together.
Jünger and Sebald present us with complementary aspects of the same intimate
relation so important during wartime: the relation between the individual body
and the claims of the community. In times of war, a community calls or forces
bodies into combat, as we learn reading Jünger, while at the same time the fighting
leaves ruined and aching bodies, trying – dead or alive – to come to terms with the
post war world, as we learn reading Sebald. Roughly speaking, that is what In
Stahlgewittern and Austerlitz is respectively about: Wartime, out of the body, into
the combat zone. Post war, out of the combat zone, into the body.
Sebald and the body‐oriented war literature is the main interest of this study.
This is due to the fact that the literature after World War Two – rather than
literature of the 1920’s and the 1930’s – has put combat and dramatic battle
scenes in quotation marks. It has focused on the exposure of the human body to
events and images of war as a factor that also belongs to cultural memories of war.
Instead of referring it to mournful sanctuaries such as the so called Holocaust
literature, Sebald and other writers with him seek to let the non‐armoured and
vulnerable, yet living and acting human body be a central part of ‘war’ as a
conceptual complex. At the same time, the orientation towards the body makes it
possible for literature to establish inextricable links between wartime and
peacetime and between military and civil practices. In other words, this study of
body oriented war literature is an attempt to get beyond the mythological thinking
so significant of the way historiography and literary historiography describe war,
while literature itself in many instances leaves the impression of war as a partly
parasitical, partly integrated phenomenon in the modern world.
However, the constitutive tension between war, combat and the body is not
an exclusive matter of the literature about the world wars. By sketching the role of
war in western literary history from Homer to the present, the introductory
chapter of the dissertation shows that the tension has much deeper historical
roots, while it also has undergone important transformations during the twentieth
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century. The introductory chapter furthermore presents and discusses the current
research on war literature as well as the relations between these studies and other
cultural memory studies, which is the primary research context of the dissertation.
Finally, the specific methodological and theoretical premises of the dissertation are
laid out in this introductory chapter.
The first part of the dissertation marks the movement out of the body and
into the combat zone by presenting two extensive analyses of Jünger’s In
Stahlgewittern. Chapter 1 concerns the importance of World War One for Jünger’s
writings, which have generally been founded on the conviction that war is a forge
of character and a warrant of a sacred community of warriors. In post war times
this community must stick together, even though the battles are now being fought
on other fields than the military. Getting closer to the text, chapter 2 presents an
analysis of In Stahlgewittern as a literary construction of the time and space of war
as adventurous entities of exception, in which the decisive battle can unfold
without being disturbed by profane factors. Concurrently, the narrative has some
bodily or humane ‘rifts’, which reveal the problems that Jünger has had translating
his ecstatic war experience into an ecstatic and ‘armoured’ text. The first part thus
examines the battle‐ or combat‐oriented war literature from three different, but
closely related perspectives: The sociality, the historicity, and the spatiality of war
– or the community, time, and space of war.
The same tripartite structure governs the course of the second part of the
dissertation, which is a movement out of the combat zone and into the human
body. Given that the body‐oriented war literature depicts the meaning of war in
civilised communities, times and spaces, this tendency presents us with an
aesthetic and poetic profanation of the combat‐oriented descriptions of war as a
temporal, spatial and social abnormity. The second part contains three readings of
Sebald’s Austerlitz, supported and nuanced by two analytic excursions into other
body‐oriented war novels – Kurt Vonnegut’s SlaughterhouseFive (1969) and

357

Christoph Ransmayrs Morbus Kitahara (1995) – which experiment with the
belligerent temporality and spatiality, respectively.
In the first analysis of Austerlitz, chapter 3 presents the meaning of the
‘aesthetic phantoms of war’ in the novel as well as the war‐related (lack of)
sociality permeating Sebald’s work. The chapter also contains a discussion on
Sebald’s own poetics of war description and the focus on the Holocaust in the
international reception of his work. The Sebald‐reception has typically noticed his
literary treatment of different constituent elements of ‘the war complex’, primarily
the area bombings of World War Two and the destruction of the European Jews;
secondly, the modern art of fortification across Europe. But Austerlitz has never
been read this way: as an outright literary treatment of ‘war’ as a modern
conceptual complex.
In chapter 4, I take a closer look at the role of the human body and the
temporality of war in Austerlitz. I first examine Sebalds literary mediation of a
classic battle scene from the Napoleonic Wars, the battle of Austerlitz 1805, and its
impact on the present day characters. The novel is mainly concerned with what is
happening behind the fighting masses, but by focusing und this exceptional literary
‘battle painting’ it becomes obvious why, as the scene demonstrates the
impossibility of describing combat. Even though the protagonist presents the
battle as an overwhelming visual event, it is impossible for Sebald to fixate it as a
stable aesthetic carrier of significance in the same manner as we find it in Jünger.
At the same time, Sebald’s battle scene is a demonstration of the elusive gaze, the
fragile process of visualisation and the provisional character of each attempt at
generating historical meaning. The style of the novel is characterised by a tension
between suspension and dissolution of snapshots or emerging images resulting in
a number of ‘image‐implosions’, which place the characters of the novel in a
certain flexible temporality, different from the solid belligerent temporality that
marks the combat‐oriented war literature.
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The same conflict can be found in Vonnegut’s SlaughterhouseFive, analysed
in chapter 5. As Austerlitz this novel is a literary negotiation of the paralysing or
even lethal combination of war experience, images of war, and the dissolving of
ordinary time; in Vonnegut’s novel, however, in a more extreme and thus more
illustrative way than in Sebald’s. The combat as a perspective has replaced the
combat as a motive, given that the battlefield negation of the everyday sense of
time and space has been spread to the entire literary universe of Slaughterhouse
Five. But by attaching itself to a carnivalistic warrior figure and his defiant body,
Vonnegut’s narrative also marks a civil action‐oriented counterpoint to the
resignation and mythology of destruction often reflected by combat‐oriented
literature.
After that, the impact of war on urban space and the landscapes inhabited by
human beings is the topic of chapter 6, the third and last analysis of Austerlitz. To
be more specific, this chapter shows how the novel’s spatial threshold‐character
makes it possible for the protagonist to escape the logic of fortification that
governs his existence for a very long time. Along the course of the narrative, he is
enabled to offer civilised resistance to the geography of destruction left by the war
and visible to him everywhere as the ‘pain‐traces of history’. Concurrently, this
chapter focuses on Sebalds dissolution of the opposition between city and war
promoted by the combat‐oriented literature, when it depicts combat as an activity
taking place outside or above urban civilisation. Austerlitz, on the other hand, mixes
war with urban life and urban life with war as it, for instance, becomes obvious in
the novel’s interest in propagandistic remains from The Third Reich, in which the
emblematic places of the world war – such as internment camps – are presented in
the shape of lively and civilised cities.
A similar opposition between the delusions of war propaganda and the real
destructions of human habitats is the topic of the analysis of Ransmayr’s Morbus
Kitahara in chapter 7. This novel is a more extreme variation of the same spatial
subject as found in Austerlitz. In Morbus Kitahara the scandalous space of war in
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the shape of frozen battlefields stands in an even more explicit opposition to the
possibilities of human life after the total war. Ransmayr thereby expands and
nuances how a body‐oriented war literature is able to manifest the consequences
of the abnormal spatiality of modern war. If the combat‐oriented war literature
has a tendency to naturalise these consequences – taking the spatial abnormalities
for given and being more interested in the abnormity of human action in times of
war – Ransmayr’s novel visualises the mythic violence that war conducts on space,
while telling a counterfactual post war‐tale of a Europe slowly emptied of modern
civilisation and self‐conscious human beings.
The dissertation ends by recapitulating the overall problems under
examination, primarily the intimate links between body and combat and the
literary depictions and negotiations of these links. Including the main points from
the two analytic parts, the summative conclusion leads to the final suggestion that
literary and cultural studies of war representations should to a greater extent
involve ‘civil‐oriented’ war depictions in an attempt to normalise, democratise and
civilise ruling ideas of the meaning of war in a modern world, still marked by
thinking about war in terms of exception.
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