
Nøgler og nøglehuller. 

Om forfatterens rolle i værket og værkets intervention med virkeligheden.

Af Stefan Kjerkegaard

Hvem har længere brug for nøgler?

Den danske forfatter Niels Frank peger i et essay fra bogen Alt andet er løgn. Essays om 

moderne litteratur (2007) på to linjer i moderne kunst, som han forsøgsvis overfører til 

dansk litteratur i det 20. århundrede. Der er tale om to basale måder at forstå kunst på. 

Frank skriver: 

”den ene nægter at stige ned til folket, samfundet, tiden, mens den anden stiger lukt op deraf. Den ene sætter 

det æstetiske højere end noget, den anden sætter det etiske højest. Den ene forstår kunsten som ren energi, 

dynamik, kraftudfoldelse, den anden forstår kunsten som åndfuldhed og åndfuldhed som ansvarsfølelse og 

opmærksomhed over for sociale og politiske konflikter. Den ene forbinder kunsten med traditionen, det vil 

sige med sig selv, den anden forbinder kunsten med humanismen, det vil sige med menneskehedens 

udfoldelse og udvikling og frihed.” (s. 240-41).

Frank er ikke helt entydig i forhold til sin egen position, om end man fornemmer, at han 

taler fra en æstetisk, og om muligt, trængt position, bl.a. fordi han holder sig til den 

franske digter Stéphane Mallarmés kritiske outsider- og kunstnerposition og bl.a. 

navngiver sin bog efter et citat fra denne. Men det interessante i nærværende 

sammenhæng er ikke så meget Franks mening om sagen, men mere den tendens han får 

udpeget: et hierarkisk eller i det mindste konfliktfyldt forhold mellem etik og æstetik, 

hvad angår en moderne kunstopfattelse, og i forlængelse af dette tillige i den moderne 

danske litteratur, som Frank forsøger at tegne et billede af. 

Selvom Franks overvejelser gælder et langt større spænd end, lad os sige ca. 

de sidste 10 år i dansk litteratur, så er de for mig at se tidstypiske i forhold til den 
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litteratur, der manifesterer sig lige nu. Ikke at æstetikken har spillet fallit, men æstetikken 

alene har sjældent kræfter til at ændre virkeligheden – der skal mere til. I disse dage skal et 

værk helst også have en form for etos, hvis man herved forstår et værks moralske 

indstilling og særpræg, men for at få en sådan må det appellere til og intervenere med 

virkeligheden på hidtil ofte usete måder, og det er for mig at se det, vi er vidner til i disse 

år. Det er fx ikke længere nok, at litteraturens personer minder om virkelighedens. Førhen 

kunne man med en form for nøgle dirke såkaldte nøgleromaner op og ad den vej måske 

blive klogere på virkelighedens hændelser, og hvad der egentlig skete, fx når Herman 

Bang i flere af sine romaner skildrer sine hovedpersoner meget tæt opad sig selv, eller når 

Henrik Pontoppidan skildrer Georg Brandes via romanfiguren Dr. Nathan i Lykke-Per. I 

dag har man imidlertid åbnet døren helt op imellem (skøn)litteraturen og virkeligheden. 

Nøgler er der tilsyneladende ikke længere brug for. En roman kan fx også være en 

selvbiografi og vice versa. Men selvom døren er helt åben og nøgler overflødige, så har vi 

som læsere langt fra mistet lysten til at kigge ind ad nøglehuller. Derfor er læsningen af 

sådanne bøger ikke helt så ligetil, set fra læserens perspektiv. Vi lægger selv til og trækker 

fra, ofte ved hjælp af de detaljer, som vi kan opstøve via virkeligheden. Fra forfatterens 

perspektiv rummer det derudover gode muligheder for at manipulere med læseren, ja det 

kan være selve drivkraften i det at læse bogen, og for mange er det nærmest en 

kvalitetsmarkør, hvis noget er ”based on a true story”. Som man kan se, så afføder 

problematikken en række spørgsmål, der kun vanskeligt lader sig besvare. Nedenfor 

følger en række bud på, hvordan det er blevet gjort i de senere år samt et forsøg på at 

indkredse, hvorfor der for tiden er en trang til at eksperimentere med ting som disse.

Fortælling på tværs af fiktion og virkelighed

Da Aristoteles i sine overvejelser over litteraturen for mere end 2000 år siden skal beskrive 

forholdet mellem tragedierne og deres brug af overleverede navne, gør han det sådan her 

på sin egen knastørre og logiske facon:
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”Men i tragedien holder digterne endnu fast ved de overleverede navne. Grunden hertil er, at det er det der 

virkelig kan ske (og som tragedien fortæller om), der virker overbevisende, for om de ting der overhovedet 

aldrig er sket har vi endnu ingen overbevisning om at de er mulige, men om de ting, der er sket er det klart, 

at de er mulige, for var de umulige, ville de ikke være sket.”1

Aristoteles påpeger, at det ikke er strengt nødvendigt for tragedien at benytte sig af 

overleverede fortællinger og personnavne, for det, som det handler om, er det 

almennyttige i historien. Tager man eksempelvis Knud Romers roman Den som blinker er  

bange for døden (2006), så benytter den sig i høj grad af ”overleverede navne” for at 

overbevise sine læsere om det mulige i fortællingen, men romanen vil på samme tid det 

umulige og egennyttige, og her gør den sig afhængig af litteraturen i streng forstand. Det 

er den omstændighed, at bogen også genrebestemmer sig selv som roman, der gør dens 

diskurs mulig – herunder forstået dens måde at fortælle og gøre brug af fiktive træk på. 

Med andre ord så bruger Romer litteraturen i form af romangenren til et specifikt 

personligt eller privat forehavende, og det er den omvendte verden i forhold til 

aristoteliske normer. 

For Aristoteles gælder det, at virkeligheden muliggør det, som sker i 

litteraturen, imens Romers bog bruger litteraturen til at muliggøre noget, som skal ske i 

virkeligheden. Det sidste er der ikke noget nyt i, overordnet set – her kunne man blot 

tænke på en del politisk litteratur – det nye er det egennyttige aspekt, som pludselig bliver 

en del af diskursen, og det er det, der kræver nye måder at læse litteratur på, hvor man må 

ikke blot må vælge mellem æstetiske forbehold eller moralske domme, som de fleste 

kritikere har gjort det i forhold til Romers roman, men hvor man er tvunget til at balancere 

imellem disse. Som Serge Doubrovsky, opfinderen af neologismen autofiktion, gør det2, 

således knyttes Romers bog også til et terapeutisk projekt, hvor alting i bund og grund 

handler om at finde frem til en ny sandhed for familien Romer og om at skabe en ny 
1 Aristoteles (1997): Poetik, Hans Reitzels Forlag, s. 26
2 Doubrovsky (1988) : ”Autobiographie/vérité/psychanalyse” i Autobiographies, Paris: PUF, s.  61-79 
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erindring om moderen. Romer forsøger at bruge sin roman som et konkret indlæg i 

virkeligheden. Han vil simpelthen ændre denne ved hjælp af fiktionen, og det har 

konsekvenser, som rækker ud over de æstetiske. Derfor bliver billedet af håndgranaten til 

sidst i romanen så emfatisk: 

”Stykke for stykke satte jeg dem sammen, indtil jeg sad med en russisk håndgranat – nøjagtigt som han 

[Onklen] havde sagt. Jeg fyldte den med alt, hvad jeg havde i mig, sorgen og fortvivlelsen og raseriet og 

satte tændsatsen i og gik op på Højbroen og kiggede ud over Nykøbing for sidste gang. Så trak jeg splitten 

ud og kylede den så langt, jeg overhovedet kunne og lukkede øjnene og stak en finger i hvert øre.” (s. 177) 

(min tilføjelse)3

Romer vil genopfinde sig selv ved i romanen at begå en art kunstnerisk selvmord, at samle 

en håndgranat fra splinter som onklens krop med tiden udskiller, kan jo kun lade sig gøre 

i fiktions- eller kunstnerisk form, men han vil også genopfinde konteksten for sig selv, sin 

familie, og herunder ikke mindst sin mor. Det lille ord ”den” i bogens allersidste sætning, 

citeret ovenfor, henviser altså både til splitten og håndgranaten på samme tid, og læseren 

må meget sigende selv vælge en fortolkning. En temmelig spidsfindig måde at slutte en 

roman på, som præcis indeholder et projekt, der i sin natur enten må udløse en bombe 

under fortælleren og forfatteren selv, eller under indbyggerne i Nykøbing F. Begge dele 

lykkedes til en vis grad på samme tid.

Romers bog er blot én af mange. Men problemet med at læse bøger som disse 

er, at udsigelsen på tværs af fiktion og virkelighed er så ekstrem magtfuldt og forførende. 

Kombinationen af virkelige hændelser, der understøtter fiktionen, og fiktive træk, der 

delvist suspenderer henvisninger til virkeligheden åbner en diskurs, som bevæger sig på 

tværs af vores begreber om æstetik og etik. Hver gang kan man blive tvunget til at spørge 

sig selv, om brugen af den diskurs nødvendiggøres af både indhold og form, og i det 

spørgsmål ligger der ofte et krav om at afveje etiske problemstillinger overfor æstetiske. Er 

det fx nødvendigt, at Knud Romer benytter sig af autentiske navne og steder i en roman? 

3 Knud Romer: Den som blinker er bange for døden, Athene 2006.
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Som læsere tvinges vi ikke bare til at vurdere om bogen er god eller dårlig, men også til at 

vurdere om den dels er kunstnerisk, dels moralsk nødvendig.

Forfatteren i værket

I litteraturteorien har man været vant til at udelukke forfatteren fra analysen af værket, ja 

denne udelukkelse har på sin vis været med til at etablere litteraturteorien overhovedet, 

hvis man ved en sådan forstår de forskellige skoler og teoretiske måder, som der i løbet af 

det 20. århundrede er udviklet til forståelse af litteraturens egenart. Både den russiske 

formalisme og den angelsaksiske nykritik begynder nærmest med, at man ser bort fra 

forfatteren. Derfor har litterære eksperimenter som Romers også medført et behov for nye 

teorier, som kan håndtere forfatterens rolle i værket. 

Sådanne teorier udvikler sig allerede i Frankrig i 1970’erne. Udover Serge 

Doubrovsky er især Phillipe Lejeune kendt for sin forskning i den selvbiografiske genre. 

Han skelner til en start kategorisk mellem selvbiografi og fiktion. Lejeune skriver, at hvis 

en bogs hovedperson hedder det samme som forfatteren, så udelukker det muligheden for 

fiktion. Der kan selvsagt sagtens være uoverensstemmelse med virkeligheden i en biografi 

eller selvbiografi, men dette gør det netop ikke til fiktion, kun til løgn. Senere hen bliver 

Lejeune mindre kategorisk i sin skelnen og slår bl.a. folderne sammen med Doubrovsky i 

sin udforskning af den selvbiografiske genre. En anden og måske mere kendt fransk 

litteraturforsker, Gérard Genette, ”overtager” og begrebsliggør herefter termen autofiktion 

ved at gøre det mere strukturelt og narratologisk orienteret. Det gør han ved at sige, at 

autofiktion præcis er udtryk for, at der er lighed mellem forfatter, fortæller og 

hovedperson, og det er ofte den, der gør sig gældende, når man i dag bruger ordet.4

Herhjemme har især to teoretikere beskæftiget sig med problemstillingen 

inden for de seneste år. Det gælder lektor ved Københavns Universitet, Poul Behrendt, der 

med stor succes har lanceret sin idé om en dobbeltkontrakt mellem forfatter og læser. 

4 Om disse teoriers udvikling kan man bl.a. læse i en bog, som jeg selv har været med til at redigere: Selvskreven – om 
litterær selvfremstilling, Aarhus Universitetsforlag (2006).
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Begrebet dobbeltkontrakt indbefatter, at bøger, som Romers forleder læseren til at tro, at 

der er tale om virkelige hændelser, men på samme tid indgår underhåndsaftaler med 

fiktionen. Behrendt skriver, at den ikke kun handler om forholdet 

”mellem den empiriske forfatter og de konkrete læsere, men også relationen mellem den implicitte forfatter 

forstået som læserkategori, og den forudsatte læser forstået som forfatterkategori. […] Dobbeltkontrakten 

inkluderer således på både udsigelsens og det udsagtes niveau en overskridelse af værkautonomien” (s. 59).5 

Dobbeltkontrakten både forudsætter og ophæver skellet imellem empirisk og implicit 

forfatter på den ene side og mellem empirisk og forudsat læser på den anden. Det får en 

afgørende betydning på den måde, man går til teksten på. Det er ikke længere nok at læse 

teksten som en autonom genstand, den må også kontekstualiseres. Så vidt er jeg enig med 

Behrendt, imidlertid er jeg mere i tvivl, dels når han taler om denne som en æstetisk  

nydannelse, der er undertitlen på hans bog, dels hvad man i grunden så læser? Nærmere 

forklaring følger om lidt.

En anden og mere sociologisk orienteret teori, er, lektor ved Syddansk 

Universitet, Jon Helt Haarders om ”performativ biografisme”, som defineres som det at: 

”[o]verensstemmelsen mellem forfatteren i teksten og forfatterens eget liv optræder som et æstetisk 

virkemiddel, dvs. som en funktion eller strategi i teksten” (s. 65).6 

Forfatteren udnytter simpelthen den viden, som læseren sidder inde med, eller som denne 

kan anskaffe sig på forskellig vis for at etablere et spil, der enten kan være ironisk eller 

skabe et skær af realisme, dvs. at forankre fiktionen konkret i en virkelighed. Man kunne 

kalde det en art hyperrealisme. Med en sådan strategi kan man ifølge Haarder bevare en 

kritik af subjektet, sådan som den har foregået siden 1960’erne via franske teoretikere som 

Jacques Derrida, Michel Foucault og Gilles Deleuze og frem til i dag, samtidig med at man 
5 Poul Behrendt: Dobbeltkontrakten. En æstetisk nydannelse, Gyldendal 2006
6 Jon Helt Haarder: ”Til døden skiller jer ad. Claus Beck-Nielsen (1963-2001) – en posthum selvbiografi” i Kritik nr. 
168/169, 2004
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tillader subjektet at genopstå på nye betingelser, der er præget af langt højere 

mediebevidsthed. Man kunne placere tanker som disse i forlængelse af docusoaps som 

Stripperkongens piger (1998-99) og fremad til en TV-serie som Klovn.  

Stripperkongens piger er sjovt nok samtidig med en roman som Christina 

Hesselholdts Hovedstolen (1998), som om muligt er én af de bøger, der indledte den nye 

selvbiografiske tendens i dansk litteratur. Titlen refererer som mange bekendt til Per 

Højholts udtryk om, at man som forfatter ikke må tage af hovedstolen, der skal altid være 

en rest tilbage, noget privat som ikke må siges i og med litteraturen. Men det forbrød 

Hesselholdt sig mod og siden hen er det kun blevet langt værre, ikke mindst i hele Claus 

Beck-Nielsen (1961-2001)s meget omdiskuterede tværmedielle værk, som uden 

sammenligning er det mest radikale af sin art herhjemme med dybe politiske, æstetiske og 

etiske problemstillinger involveret. En sjov detalje er, at samme Nielsen rent faktisk var 

gift med Hesselholdt indtil 2001, hvor han efter eget(?) sigende døde.

Afdøde Nielsen, der nu i stedet bl.a. går under navnet Das Beckwerk, har ved 

flere lejligheder vægret sig ved tanken om, at projektet kun skulle være æstetisk, så 

selvom Behrendts fremragende bog, der bestemt kan anbefales til alle, som vil beskæftige 

sig med problemstillinger som disse, har undertitlen en æstetisk nydannelse, så er jeg faktisk 

enig med Das Beckwerk i, at det kan være svært at holde æstetiske, etiske og politiske 

problemstillinger ude fra hinanden. De lader sig ikke så nemt skille ad som tidligere, 

hvilket betyder, at man ikke blot får svært ved at holde tungen lige i munden, når man 

læser værker som disse, men også at man risikerer at skulle omstyrte sine litterære 

kriterier undervejs. Det er for mig at se det første store problem, som denne nye tendens 

afføder for enhver tekstlæser. Det andet er, at man med bøger som Romers eller Beck-

Nielsens ofte har en tendens til at løbe virkelighedens tilsyneladende åbne døre ind 

(apropos vores trang til at lure ind ad nøglehuller), hvilket medfører, at man glemmer at 

læse teksten, men i stedet ”læser” alt muligt andet. Et eksempel kunne være, at man med 

Romers bog i hånden, enten fordømmer ham eller indbyggerne i Nykøbing F, men 
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glemmer at læse, hvilken (i øvrigt udmærket) roman den også er. Som oftest er det faktisk 

en nærlæsning af den konkrete tekst, der viser, hvordan manipulationen med læseren 

sker, og dermed ”afslører”, hvad der i første omgang (måske?) fik os til at halse efter 

virkeligheden.

Afsøgning af grænserne

En sådan omstyrtning af litterære kriterier, som omtalt ovenfor, var en del af Jørgen Leths 

læsere fx ude for, da han med et slag blev om end endnu mere verdensberømt i Danmark 

for moralsk betænkelige forhold i erindringsbogen Det uperfekte menneske fra 2005 med 

undertitlen Scener fra mit liv. At der netop var tale om ”scener”, og at disse scener måske 

rummede mere fantasi, end hvad godt er, blev også Jørgen Leth klar over i løbet af året 05. 

For hvor fx Das Beckwerk yderst bevidst styrer sin mediemæssige fremtræden med hård 

hånd og kun træder i den evt. mediespinat, som han selv lægger ud, dér blev Leth fanget 

med fingrene i kagedåsen og havde ikke helt styr på sin egen rolle i mediernes 

tilsyneladende hævntørstige hurlumhej. Ironisk og fortjent nok gav hele denne episode 

imidlertid Leth endnu mere vind i sejlene, så meget at han endog turde tilføje undertitlen 

Det uperfekte menneske/2 til sin erindringsbog Guldet på havets bund fra 2007. Men episoden 

viser på flere måder, hvordan æstetiske og etiske problemstillinger næsten pr. automatik 

melder sig, når værket mere eller mindre bevidst intervenerer med virkeligheden, og at 

man ikke med æstetikken alene kan forsvare etisk dubiøse ting, som måtte forekomme i og 

omkring en ellers skønlitterær bog. At Leths værker til en vis grad altid har forsøgt sig 

med en sådan kunstnerisk intervention bekymrede ikke mange sig for i slipstrømmen på 

Ekstra-Bladets ”afsløringer”. For eksempel at han så sent som i Historier fra Haiti fra 2000 

havde skrevet om sit forhold til den dengang 20-årige Sophie Destin, hvori det bl.a. lyder: 

”Jeg skriver også sandheden. Jeg gør det med den frydefulde forventning, at jeg når disse linjer læses, sikkert 

vil blive beskyldt for en neokolonialistisk og chauvinistisk holdning og for at udnytte situationen – den 

ældre hvide digter og den unge sorte aspirerende digterinde i et fjerde verdens land.” (s. 84)
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Man kan komme med forskellige bud på, hvorfor det er blevet således med litteraturen 

inden for de seneste år. Formentlig er det udtryk for litteraturens åbning imod konteksten, 

og dens delvise afstandstagen til det autonome værk. Her skal man huske på, at en stor 

del af de skrivende, yngre danske forfattere har en universitetsbaggrund tillige, hvilket 

betyder, at de formentlig har stiftet bekendtskab med litteraturen via litteraturteorier som 

nykritik og dekonstruktion, der jo primært beskæftiger sig med den som selvberoende og 

selvgyldig. Åbningen er derfor et udtryk for en mere verdensvendt og relevant, 

deltagende, intervenerende litteratur: Litteratur der ikke kan sættes i bås, og som ikke bare 

passer sig selv. 

Man kunne desuden fristes til at se denne tendens i en om end endnu større, 

nemlig litteraturens krise, og her taler jeg ikke om Harry Potter eller svenske krimier, men 

om den helt smalle litteratur – den som kun de færreste gider eller tager sig tid til at læse: 

små tynde digtsamlinger, syret kortprosa, eksperimenterende avantgarde-romaner, eller 

kort sagt: Litteratur for litteraturens egen skyld. Det var sådan en slags litteratur Stéphane 

Mallarmé levede og åndede for. Præcis derfor er Niels Franks bog, Alt andet er løgn, som 

jeg indledte med at citere fra, samtidig også et litteraturpolitisk indlæg, der går til kamp 

for den smalle litteratur. Som titlen siger, så er alt det andet løgn. Det er ikke det, 

litteraturen i virkeligheden handler om, mener nogle. Men lad nu den diskussion ligge i 

denne her omgang.  

For samtidig er forfatteren i værket også et udtryk for en mere nuanceret og 

kompleks opfattelse af begrebet fiktion, eller opfattelse af forholdet mellem størrelser som 

fiktion, virkelighed, fortælling og erindring. Tingene lader sig ikke længere adskille så let. 

Medierne er på alle måder mere indvævede i vores hverdag, hvilket gør, at vi opfatter 

virkeligheden med en form for filter, som måske hverken er helt fiktivt eller helt virkeligt, 

snarere begge dele på samme tid. Vi er konstant på som moderne mennesker, og at være 

offline, både i bogstavelig og overført forstand, er nærmest det samme som at melde sig 
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ud af samfundet. Perspektivet bliver deraf mere diffust og i kunsten ofte endda bevidst 

diffust, men med det formål at undersøge grænserne mellem fiktion og virkelighed. 

Forleden så jeg i nyhederne en reportage om et dansk firma, som havde specialiseret sig i 

at lave kunstige vinduer, der kunne efterligne dagslys så effektivt, at man nu fx kunne 

arbejde ”om dagen” 24 timer i døgnet, selv i lukkede rum. Vi ser dagslys, men det er i 

virkeligheden et fupnummer, for det foregår på en LED-skærm. Blot et eksempel på den 

mediering vi mere eller mindre ubevidst udsættes for. 

Et presserende spørgsmål er selvfølgelig, om der er tale om et nyt fænomen? 

Her er jeg mere i tvivl: Tænk blot på Leonora Christines Jammersminde, Johannes Ewalds 

Levnet og Meeninger, H.C. Andersen, Karen Blixen etc. Det nye er måske mere den grad af 

subtilitet og iver, som det bliver gjort med. Her tænker jeg mest af alt på en kunstner som 

Das Beckwerk. At den subtilitet og iver er taget til inden for de seneste 10-15 år, ikke bare 

fra forfatterens, men også fra mediernes side, ser man måske i sagen om Jørgen Leth. Her 

er det tydeligt, at Leth fejlkalkulerede sin rolle i medierne. Den æstetiske bevidsthed 

omkring, hvem der var Jørgen Leth i bøgerne og Jørgen Leth i virkeligheden var ikke 

tydelig nok i Det uperfekte menneske. Eller med andre ord, så foregik interventionen mellem 

værk og virkelighed simpelthen ikke (medie)bevidst nok, om man så kan sige. Tiden var 

siden Jørgen Leth sidst havde skrevet så selvudleverende måske blevet en anden, og dér 

fanger ordet tilsyneladende på nye måder. 

Stefan Kjerkegaard, f. 1973, ph.d., forskningsadjunkt ved Nordisk Institut, Aarhus 

Universitet. Har bl.a. redigeret bogen Selvskreven – om litterær selvfremstilling (2006) og er 

forfatter til en række artikler og bøger om nyere dansk litteratur.
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