
At gå en tastatur i sproget

om ordspillets afveje i Morten Søndergaards tekster

Af Stefan Kjerkegaard

Digteren Morten Søndergaards (f. 1964) seneste bog, Et skridt i den rigtige retning (Borgen 2005), 

er mere end blot et skridt i den rigtige retning, den er for mig at se også den foreløbige kulmination 

på et forfatterskab, der ellers fra begyndelsen af har virket usædvanligt helstøbt. Men måske har 

digtenes  fuldendthed  i  virkeligheden  været  den  største  udfordring  for  forfatterskabet,  hvorfor 

forfatteren også inden for de seneste par år har forsøgt sig udi andre genrer, fra roman til kortprosa. 

De forsøg, mener jeg, har kun gjort forfatterskabet bedre og mere nuanceret. Således kan man vel 

godt tillade sig at sige, at halvfemsernykkerne nu er helt forsvundet, herunder mener jeg fx den 

særlige  videnskabelige  jargon,  der  til  tider  prægede  nogle  af  de  første  bøger  samt  de  mere 

encyklopædiske tilbøjeligheder: En Søndergaard, der ligesom konstant ramte tidens toneklang. Nu 

sætter forfatteren ikke længere en dyd i at gå i ring og ramme plet, men ynder i stedet at fare vild i 

og med sine tekster. Det er dog en sandhed med modifikationer, at denne bevægelse ikke også har 

været der fra starten, ja måske ligger der nok i forkærligheden for det encyklopædiske en naturlig 

drift  imod  det  at  fortabe  sig  i  diverse  ubestemmelsessteder.  Det  gælder  fra  spil  med  ordenes 

betydninger til det Frederik Tygstrup med et adækvat begreb har kaldt kronotopisk identitet.
i Man kunne pege på så forskellige kunstneriske udtryk som udstillingen om digtet ”Kompas” på 

Afsnit  Ps  hjemmeside  (2000)ii,  eller  digtet  ”Protagonistens  irgang”  fra  debuten  Sahara i  mine  

hænder (Borgen 1992):

Hvis du alligevel fortsætter
skal du gå til venstre og til venstre
og der er venstre og højre alle steder.
Til at begynde med er der måske et tomt rum.
Rummet er endeligt, eller rettere du tror
det er endeligt, for de fleste andre
rum du har kendt har været endelige.
Du er den første her.
Hvis du alligevel fortsætter
vil du sandsynligvis se at vejene deler sig.
Så ved jeg ikke mere.
Måske vil du grave lidt støv op,
fotografere stedet,
i tidens løb nedskrive hvad du ser.
Du vil fortsætte,
uden identitet eller smerte,
lidt længere.
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Bevægelsen i digtet her, dets afsøgning af den skæve gang samen med digtets muligheder, finder 

sin foreløbige forløsning i den seneste bog, hvor protagonisten dog er udskiftet med forfatteren selv, 

eller i hvert fald en person der bærer flere fællestræk med forfatteren. Fx hører vi om, at tekstens jeg 

”[g]år sønder” i sit navn (s. 83), eller vi får serveret et morbidt ordspil på forfatterens fornavn:

Jeg tænker på de forskellige historier, jeg som barn blev fyldt med. 
Om voldtagne kvinder under krigen (den anden, den obskure), 
der lå bundne på senge, og soldaterne lukkede rotter op i 
kvindernes skeder og lod dem æde af deres livmor. Mor. Mort.
Morten. Jeg går en anden vej, teksten er et stisystem, hvor jeg 
forvildet løber rundt omkring eller stoltserende går vild. 

(s. 30)

Ordspillene går ikke blot i krig med teksten, men også med poeten(s) selv, hvorfor flere af digtene 

bliver deciderede autofiktive, især de to tvillingeafsnit: ”Natblog” og ”Dagblog”, hvor blandingen 

imellem logbog og dagbog gør skriften mere intim, men hvor skriften til en vis grad også virker 

intimiderende tilbage på forfatterjeget. Det er et noget andet jeg, end det Frank Sebastian Hansen i 

sin artikel om Søndergaards forfatterskab karakteriserer som en ”flimrende, konstant perciperende 

størrelse, som er sammensmeltet med og agerende i verden.”iii Der er kommet mere kød og blod på, 

om man så kan sige, og det er en udvikling, der har grebet om sig, siden forfatteren skrev teksten 

”Morten Søndergaard” i kortprosa-bogen At holde havet tilbage med en kost (Borgen 2004). Som en 

anden  Borges  bliver  tekstens  jeg  her  vidne  til  sin  egen  dobbeltgængers  færden.  Søndergaards 

lyriske jeg er altså ikke upåvirket af denne tankegang.iv Et fænomenologisk udgangspunkt er måske 

stadig til at få øje på, men da kun i selve den sproglige omgang med verden, der har en form, som 

gør, at man ofte får et indblik i den digteriske proces. Man inviteres og kommer på en måde bagom 

selve produktionen, og det fordrer tilsyneladende spillet, både med den digteriske identitet og med 

ordene som sådan. 

   Imidlertid er ordspillet ikke forbeholdt denne intimsfære, slet ikke. Bogen indledes med afsnittet 

”Vademecum”, som på latin betyder noget i retning af ”gå med mig”, men som også er betegnelsen 

for en håndbog i lommeformat. Der er tale om et viltert langdigt, som med ordspil på verbet ”at gå” 

og  generelt  på  ord,  der  har  med  bevægelse  at  gøre,  går  amok  i  mere  eller  mindre  synonyme 

betydninger.  Man  kunne  tale  om  en  slags  sproglig  improvisation  henover  Darwins  billede  af 

evolutionen med aben, der langsomt rejser sig og bliver menneske:

(…)
Og så rejser vi os og så går vi ud på gaden og ind i bussen og så
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sætter vi os. Så går vi på arbejde
og sætter os ved computeren, men den går ned, så efter et
stykke tid går vi hjem
og lægger os, Så sover vi og så vågner vi. Og så får vi det forkerte
ben ud af sengen, og dagen
løber fra os, og solen står op og solen går ned og ikke omvendt.
(…) (s. 9-10)

Det  er  ekvilibristisk  udført,  og man  får  automatisk  associationer  til  Per  Højholts  radiomontage 

”Omkring  rundt” eller  til  værket  Turbo.  Men ordspillet  på bevægelsesverberne og på det  at  gå 

præger ikke kun det første afsnit, snarere er det en generel måde i Søndergaards ”gå-bog”, som den 

omtales et sted i samlingen. Med en anden stor peripatetiker og ordspillers ord: ”jeg har gaaet mig 

mine bedste Tanker til, og jeg kjender ingen Tanke så tung, at man jo ikke [kan] gaa fra den (…). 

Naar  man  således  bliver  ved  at  gaae,  saa  gaaer  det  nok.”v Selv  for  Søren  Kierkegaard  gik 

handlingsgangen ofte også over et ordspil eller to. Nogen fremmed ting er det altså ikke. Men min 

tese er her, at ordspillet med tiden har ændret karakter. I dag er det mere visuelt orienteret end på 

Kierkegaards tid. Med Frederik Tygstrups ord så indgår ordspillet i en ”art metodisk distraktion, 

som afkobler den vanemæssige appropriation af omgivelserne, hvor tingenes betydning er fanget i 

opmærksomhedens lille nyttemaskineri. Denne distraktion kræver en skoling af sanseligheden, et 

intelligent nærvær i den opholdte tid; dette er betingelsen for igen at lære at se.”vi 

   At Søndergaard imidlertid griber sproget an på en sådan måde, der har med ordspillet at gøre, er 

ikke kun typisk for nærværende ”gå-bog”; der er snarere tale om en helt bestemt digterisk proces, 

som går igen i megen af Søndergaards produktion. Her vil jeg dog nøjes med at koncentrere mig om 

en roman, Tingenes orden fra (Borgen 2000), og om den seneste digtsamling Et skridt i den rigtige  

retning,  men før jeg når til  at  se nærmere på de to bøger,  vil jeg bestemme ordspillets  forhold 

nærmere til den digteriske proces.

Ordspil og sansning

I et mailinterview skriver Morten Søndergaard: 

Ordspil er små sprækker i sproget. Vi kan være tilbøjelige til at tænke ordspil som en overfladisk og fjollet affære. Men 

det er omvendt: Ordspil er tættere på kernen i hvad sprog og poesi er. Ordspil fortæller os noget om hvad sproget gør 

når vi bruger  det.  De peger på at der er noget  mere på færde end det rent kommunikative. Ordet  ordspil er i  den 

sammenhæng selv mangetydigt. For et spil kan jo både angå hasard; eller farve- og lysspil; eller et spil kan være noget  

man bruger til at trække noget op med, altså trodse eller hejseværk.vii
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Som man ser af citatet, har Søndergaard en raffineret opfattelse af ordspillet. Det får os til at sanse 

sproget igen, gør det stofligt, og det har en poetisk effekt og funktion. Sproget bliver opakt. Men 

Søndergaard nævner tidligere i samme svar også sprogets klicheer, og at de kan sætte et digt i gang. 

Men om klicheerne kan man sige, at de er usanset sprog. De er kun sproget  i spil, ikke  på spil. 

Klicheerne fungerer ved deres tomhed, deres mangel på indhold, men ved at overdrive dem, dvs. 

påpege deres tomhed på samme tid som de bruges, kan ordene imidlertid igen blive levende, nemlig 

som sansede. Ved overdrivelse kan klicheernes effekt derfor minde om den, der gør sig gældende 

for ordspillet, idet der begge steder er tale om udsagn, som bærer metasproglig information. Men de 

gør  det  på  vidt  forskellige  måder.  Ved  klicheernes  revitalisering  i  overdrivelsen  ligger  den 

metasproglige information udelukkende på gestusens niveau,  dvs.  måden tingene bliver sagt på, 

imens der i ordspillet,  på et rent sprogligt niveau, er tale om metasproglig information  samtidig 

med,  at  der  er  tale  om formuleringer,  der  har  bestemte  genstande  som sit  mål.viii Metasproglig 

forstået på den måde,  at ordspillet  også altid har sproget selv som genstand. Det har klicheerne 

nødvendigvis ikke, kun hvis deres kontekst på en eller anden måde insinuerer dette. Derfor kan 

Søndergaard også sige, at ordspil peger på, at noget andet er på færde end det rent kommunikative. 

Dermed ikke være sagt, at ordspil altid er poesi og aldrig kommunikation. Ordspil i hverdagen er et 

eksempel  på,  hvordan sprogets poetiske funktion spiller  ind på områder,  der umiddelbart  ligger 

langt fra litteraturen, men som ikke desto mindre er små poetiske momenter i denne. Ordspil fanger 

vores opmærksomhed gennem en sproglig forbindelse,  eller  måske snarere forblindelse,  der går 

direkte i kødet på os. Ordspillet  lader sproget tale til  os, det tiltaler  os og på en speciel  måde. 

Forståelsen behøver nemlig ikke at være der, i hvert fald ikke i første omgang. I anden omgang er 

det præcis det, vi griner af: At forståelsen står uden en forståelse. Man kunne kalde det en forståelse 

med kroppen, der så har et bevidsthedsmæssigt efterspil. Vi sanser ordspillet, før vi helt forstår det. 

Sproget sigter ikke altid lige præcist og til tider kan det være en fordel, fx hvis man udnytter en 

slags  nonsens i  poesien,  hvor en rationel og meningsbestemt retning i sproget ikke altid er  den 

meste dominante.ix Ordspil, rim og sammensatte ord kan alle ses i forbindelse med nonsens, som 

steder i sproget uden entydig retning. Hvad de steder mister i tydelighed, vinder de ofte som poesi. 

Naturligvis er ikke al nonsens lige frugtbar; kun den slags nonsens, der har et bevidsthedsmæssigt 

efterspil af den ene eller anden art, er interessant. Med bevidsthedsmæssigt efterspil mener jeg, at 

også nonsens må stå til regnskab overfor en pointe af en slags.x Ren lydpoesi, som fx nogle af Hugo 

Balls dadaistiske digte, er kun interessante i opposition til poesi, der giver mening. Frugtbare fejlen 

kalder Horace Engdahl den slags poesi i  Berøringens ABC.xi Det kan dog diskuteres, om de kan 
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reduceres  til  det,  for de frugtbare fejl  – og her taler  jeg ikke kun om ordspillet  – er  måske et 

grundvilkår for poesien overhovedet, som Søndergaard også er inde på.

   Men ordspillet hører altså til i fejlens og i manglens område, men, vil jeg så tillige påstå, også til i 

et område med meningsoverskud. Man kunne kalde ordspil for sproglige skønhedspletter, som er 

interessante: I første omgang i forhold til den rolle, de spiller i litteraturen, i anden omgang i forhold 

til den rolle de spiller i og for sproget. Nogle vil endda påstå, hvis man fortsat skal tænke i den 

metafor, at ordspil er sprogets modermærker, men som bekendt skal sådanne holdes under opsyn 

for ikke at udvikle sig til hudkræft. Det samme gælder i sproget, hvor ordspillet ikke nødvendigvis 

skal tilskrives et liv i og for sig selv. Salvatore Attardo, der har skrevet bogen Linguistic Theories of  

Humor,  skriver,  at ordspillet  kun er udtryk for en lokal logik,  som for et øjeblik og via et  spil 

suspenderer den overordnede logik:

Puns ”fake” a Cratylistic semiotic system in which sound evokes unexpected sense associations, but these are only a by-

product of the abandonment of all the ”protective” devices used by speakers to make sure that communication will take 

place.xii

Ordspil er slet at ret at spille med sproget, ikke at kommunikere med det, ifølge Attardo. Men det 

synspunkt er mindst en ligeså stor forsimpling, som hvis man antager det modsatte, dvs. at man ikke 

kan undgå at (ord)spille, når der skal kommunikeres. For kommunikerer reklamer fx ikke? Lige så 

vel som man med ordspil kan undlade at kommunikere, kan man tillige vælge at kommunikere med 

dem: Kommunikationen ændrer blot karakter og bliver mere intens, ja i bedste fald til litteratur, 

hvor kommunikationen får en anden status; den bliver inferiør, hvilket ikke er ensbetydende med, at 

den ikke finder sted. Modtager- og afsenderforhold bliver ikke ligegyldige, men  lige gyldige, for 

sproget kommer i centrum, stiller sig i vejen, nogle gange produktivt som litteratur,  andre gang 

uproduktivt som det rene vrøvl. Bare fordi sproget spiller er der altså ikke tale om poesi, ligesom 

det omvendt gælder, at når der er tale om poesi, er der ikke partout tale om brug af ordspil. I det 

følgende skal det dog handle om den produktive måde, som ordspil stiller sig i vejen på.

Forskellige skridt i den rigtige retning

Bogen  Et  skridt  i  den  rigtige  retning er  delt  op  i  fire  afsnit.  Det  første  hedder  som skrevet 

”Vademecum”,  derudover  er  der  afsnittene  ”Natblog”,  ”Portræt  med  Orfeus  og  Eurydike”  og 

”Dagblog” til sidst. Det er fire afsnit, der kontrasterer hinanden fint, og som hver for sig leverer 

eksempler på nogle af de kvaliteter, Søndergaard besidder som digter. De to blogs handler om livets 
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gang og er selvbiografisk farvede. Man fornemmer, at blogsne er en slags redigeret dagbog, eller 

dagbog på vers, imens de to andre afsnit er mere formstærke, men på hver sin måde. 

   Afsnittet  ”Portræt  med  Orfeus  og  Eurydike”  genopliver  den  antikke  myte  i  en  moderne 

forklædning. Centralt for poetologien i denne digtsuite står det at vende sig. Orfeus vending mod 

Eurydike på deres vej væk fra dødsriget kobles med digtets vers, dvs. at verset som sådan har med 

vendingen at gøre, og ja med skønhed og død naturligvis. Problemet er, at Orfeus skal gå den lige 

vej,  være prosa for at  få  sin elskede,  men det  kan han som bekendt  ikke.  Man fornemmer,  at 

Søndergaard  har  stiftet  bekendtskab  med  Giorgio  Agambens  teorier  om enjambementetxiii,  men 

koblingen med myten er original og godt tænkt. Digtsuiten er mistænkeligt nok delt op i 14 digte 

svarende til det antal vers, der er i en sonet. Hvert digt i suiten vender sig altså også på et mere 

overordnet plan. 

   Det hele fungerer sammen på eksemplarisk vis i Søndergaards digteriske (uni)vers, hvor ordene 

konstant bliver vendt og drejet, for ”[h]ver sætning er organisk bevægeligt materiale” (s. 86). Flere 

steder i  de to blogs, bliver  der løftet  en flig af,  hvordan digteren arbejder.  Ordene som stof er 

udgangspunktet, fx som når der under datoen 25/9 i afsnittet ”Natblog” står:

Klar? Hvert ord er et andet ord.
Hvert sprog et andet sprog. Fra nu af hedder ansigt ”sne”.
Man er ven med sine tæer. En sætning er til at tage og føle 
på. Et føl?
Mine hvide heste. Som barn spillede jeg mundharpe
og red ofte ind i solnedgange.
Jeg red. Undskyld: Jeg hed Lucky Luke. Ordenes blegansigter
vender sig mellem birkestammer.

Her får man den lyriske baggrund med. Sætningen med ordenes blegansigter er kulminationen i 

denne optegnelse, men man får et indblik i, hvordan den kulmination opstår som et samspil imellem 

ordenes bogstaver og digterens associationer. Bytter man et bogstav ud, tager et væk eller lægger et 

til, står der pludselig noget helt andet som i red/hed. Digteren går ”en tastatur i sproget” (s. 27), som 

det  hedder  et  sted.  Det  er  dog  ikke  altid  tastaturets  skyld,  at  der  sker  sådanne  ordspillende 

forskydninger, det er snarere et grundvilkår for den digteriske proces, at enkelte linier og ord for en 

kort stund står stormombrust i et synonymernes limbo før de krystalliserer sig som digt eller vers.xiv 

Med ordspil og nonsens for den sags skyld vender man op og ned på en entydig referentiel retning i 

sproget, skaber et betydningsladet limbo, og det er netop et sådant, som langdigtet ”Vademecum” 

udnytter, for ordspil har noget uigenkaldeligt og til tider endda epifanisk over sig og er af den grund 

vanskelige  at  holde  hen,  om  end  de  på  samme  tid  kan  smøre  syntaksen  godt  og  grundigt  i 
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ambiguitet, om ikke andet så tilføre den et smøret grin. ”Jeg tror på ordenes sammensværgelser bag 

om ryggen/ på syntaksen” (s. 23) skriver Søndergaard. At bruge ordspil er præcis at opmuntre til 

sådanne sammensværgelser, dvs. at give sproget og tilfældighederne chancen for at skabe sig og 

skabe sig et selvstændigt liv, om man så kan sige. Ordspil er med Henri Bergsons ord en distraktion 

i sproget, det er sproget selv, der bliver komisk. Bergson skriver:

 
Mens den lærerige sammenligning og det slående billede forekommer os at give udtryk for en nær overensstemmelse 

mellem sprog og natur, set som parallelle livsformer, får ordspillet os snarere til at tænke på noget løssluppent i sproget, 

som om det et øjeblik havde glemt sit egentlige formål og nu prøvede at indrette tingene efter sig selv i stedet for selv at 

indrette sig efter tingene. Ordspillet afslører altså en midlertidig distraktion ved sproget, og det er i øvrigt derfor det er 

vittigt.xv 

Bag Bergsons tanker om ordenes komik ligger den basale antagelse, at humor opstår, når noget 

gøres mekanisk, når en stivhed presses ned over noget givende. Men stivheden kan også være et 

middel til at udløse latteren. Mekanikken går begge veje; dels kan man påpege en stivhed via en 

løssluppen humor,  eller  man kan bruge  stivheden for  at  fremkalde  en komik.  Når  noget  gøres 

mekanisk, udpeger man bestemte former, som er indgroede, men af den grund ubevidste. På samme 

måde i sproget, hvor man kan flette absurditeter og nonsens ind i floskler for at markere en stivhed 

eller mekanik i sproget. Absurditeten er med til at udpege det komiske. Det samme gælder, når man 

tager  metaforer  bogstaveligt,  fordi  man her  fokuserer  på mekanikken i  metaforen  frem for  den 

mening, som metaforen egentlig havde til hensigt at klargøre.

   Én ting er dog ”at gå en tastatur i sproget”, noget andet er, når der går tastatur i sproget. Dvs. når 

man kan se, hvordan skriften, som den er produceret på et tastatur, har en indflydelse på tekstens 

udformning.  Allerede  Søndergaards  tale  om  blogs,  inspireret  af  Internettets  weblogs,  og  ikke 

dagbog antyder jo en forandring af perspektivet, hvor skriften er blevet udsat for en remedialisering. 

Men også det faktum, at sproget produceres på et tastatur og formentlig en skærm, og dermed ikke 

med en pen, hvor skrivefejl og fejllæsninger virker sammen som skønhedspletter, der breder sig ud i 

teksten, forandrer noget. En af Søndergaards inspirationskilder,xvi digteren Simon Grotrian, kan her 

demonstrere denne pointe mere tydeligt end Søndergaard selv, fordi Grotrians omgang med sproget 

er  mere  radikal,  men  til  forveksling  kan  minde  om  Søndergaards.  Det  drejer  sig  om  digtet 

”Håbløshed” fra samlingen Fire (Borgen 1990):

ASDF
JKLÆ
ASDF
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JKLÆ

Bogstavrækken ASDF og JKLÆ er udgangspositionen for en person, der sidder ved et tastatur. 

Digtet er håbløshedens konkrete udtryk, dets materielle afsæt. Men det bliver trods alt til et digt af 

en slags, hvor læseren må konstruere sin læsning uden om de meningsløse bogstaver, dvs. i rummet 

der  skabes  uden  om  digtet  (konteksten),  at  digte  skrives  på  en  maskine,  og  at  maskinen  er 

konstrueret på en bestemt måde, som læseren antageligvis kender til. Håbløshed kan således skrives 

på mange måder. Eller måske burde man sige, at det kan ikke-skrives på mange måder. Her får den 

et udtryk, som ikke kunne være opstået, uden at skrivemaskinen var blevet opfundet. Læseren ville 

ikke kunne afkode budskabet uden at kende til et tastatur.xvii 

   Digtet kan læses på to måder: dels som en bevidsthedskritik af den måde, den moderne læser 

afkoder et budskab på, nemlig som et billede, dels – og i forlængelse af dette – som et håb for 

læsningen alligevel. Det, bogstaverne semiotisk set siger i sig selv, bliver ligegyldigt. Den viden, 

man deler med digtet, er funderet på andre ting end bogstavernes betydning og rækkefølge, dvs. på 

billeddannelsen. Bogstavernes betydning ofres og heri ligger modernitetskritikken. Allerede det, at 

læseren er i stand til at afkode digtets tale om håbløshed – uden om digtet så at sige – gør at det, og 

det  at digte som sådan, til  en vis grad er håbløst  og håbløst forældet;  det indre billede der må 

forsørge sig ved en protese. 

   Det kan pege på, at blikket, det sproglige blik om man så kan sige, i dag er noget andet end 

tidligere, og teknologien er en del af erkendelsen, hvorfor poetiske billeder også skal kunne noget 

ekstra, hvis de skal have en gennemslagskraft. Vores nethinder er overfyldte med alskens billeder 

og afkodningen sker lynhurtigt. Vi læser billeder mindst ligeså hurtigt som bogstaver, hvorfor man 

fx også kan lave ”ordspil” med billeder, som det ofte sker i Grotrians digtning, hvor flere poetiske 

billeder  overblændes  ind  i  hinanden – i  øvrigt  noget  Hugo Friedrich  i  sin  klassiker  kalder  for 

Einblendungxviii – men det kræver så at sige, at man overfører ordspillet fra et semiotisk niveau til et 

semantisk, hvilket sjældent er tilfældet i Søndergaards digtning. 

   I dag vil man sikkert tale om morphing og ikke Einblendung, dvs. man vil associere den poetiske 

billeddannelse med det, at man digitalt kan få billeder til at glide sammen. Det er en teknik, som 

efterhånden er almindelig i de fleste former for visuel kultur, fx reklamer, hvor ordspil med billeder 

er et udbredt fænomen, især når det gælder henvendelsen til et yngre publikum. Selvom der ikke er 

tale om morphing kan man godt sige, at Radio 100 FMs efterhånden berømte billeder, det kunne 

være billedet af Lars Hjortshøj som Prince, er en form for ordspil med billeder. Men der vil sikkert 

være mange fra den ældre generation, som blot vil se billedet af en kvabset og halvnøgen stand-up 
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komiker.  De  vil  hellere  have  Niels  Olsens  pinlige  ordspil  med  de  ”hjemmebragte  boller  fra 

Kohberg”.

   Det er svært at sige, om ovennævnte remedialisering ligefrem fordrer spil med sproget, men den 

fordrer under alle omstændigheder tilfældet og distraktionen, fordi skriften ikke længere produceres 

i et stræk, som fx ved skråskrift,  den slås i stedet an, således at man oftere risikerer at slå helt 

forkert  og  dermed  danne nye  og endnu mere  afvigende betydninger.  Man kender  det  også  fra 

mobiltelefonernes  SMSer,  hvor man til  stadighed kan blive forundret over de ”sammenhænge”, 

ordbogen skaber for én, når der skal vælges imellem ord inden for samme kombination. Ikke blot 

selve  skriveprocessen  ændrer  karakter,  men  blikket  bliver  også  et  andet.  Man  kigger  efter 

sammensværgelser, som når Søndergaard ser en sammenhæng imellem ”Tanks. Tænketanks?” (s. 

21).  Remedialiseringen  ændrer  forholdet  imellem  tekst  og  læser.  Læseren  bliver  en  bruger. 

Søndergaard vælger fx at lade sine to blogs stå uden en sidste færdigredigering, for meningen med 

blogs er jo, at læseren kan tilføje sine egne kommentarer. Læse- og skriveproces nærmer sig derfor 

hinanden. Læseren skal til en vis grad ”redigere” teksten, ja digte med. Det er i høj grad også noget 

man mærker, når man beskæftiger sig med Simon Grotrians digte. En sådan stoflig-visuel omgang 

med sproget er således ikke bare typisk for Søndergaard, men kendetegner flere af de forfattere, 

som  fik  deres  gennembrud  op  igennem  90erne  –  fra  Simon  Grotrian,  Niels  Lyngsø,  Peter 

Adolphsen til Thomas Thøfners eksperimenter med programmeret poesi.

Ikaros i kaos

I Søndergaards nye bog er den stoflige og ordspillende tilgang mest tydelig i ”Vademecum”, men 

Søndergaard har tidligere benyttet sig af lignende teknikker, også når det gælder skrivningen af en 

hel  roman,  nemlig  Tingenes  orden fra  2000.  Romanen  genfortolker  som i  den  seneste  bog en 

klassisk myte, således hedder romanens hovedperson Ikaros. Vi møder Ikaros, da han er på vej ind i 

Glemselsministeriet, og hvor stormen river en tagsten løs, der rammer ham i hovedet, hvorefter han 

indlægges  med kraniebrud og et  såkaldt  omvendt  hukommelsestab  – dvs.  Ikaros husker  alt  for 

meget.  Under  opholdet  på  sygehuset  hvirvler  barndomserindringerne  rundt  i  hovedet  på 

hovedpersonen, så meget at denne ikke på noget tidspunkt kan finde fred. Da Ikaros endelig bliver 

udskrevet,  begynder  erindringerne  at  materialisere  sig,  så  han  knapt  nok  kan  være  i  sin 

københavnske lejlighed. Ikaros forsøger at finde fred fra sine erindringers kværnen ved at vandre 

gaderne i København tynde. København sammenlignes her med en hjerne og dennes labyrintiske 

erindringskorridorer, blindgyder osv. Til sidst i romanen hører man om Alice, der er flyttet ind i 
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lejligheden overfor. Alice bliver Ikaros’ elskerinde, og det lykkes hende til sidst at få Ikaros til at 

glemme igen, da de to fortæres sammen i en påsat ildebrand. Huset der brænder, er det hus, hvor 

Ikaros’ ”erindring fandt sted” (s. 166), hvilket skal forstås bogstaveligt, selvom udtrykket yderligere 

kan forstås i overført betydning. Som læser kommer man i tvivl, om det bare er den stakkels Ikaros 

der har misforstået udtrykket og i sin fantasi har ladet erindringerne ophobe sig. Slutningen kan 

derfor læses som om, at Ikaros blot får sin glemsel tilbage, dvs. at han træder ud af sine erindringers 

verden. Det sker i det sidste kapitel  (s. 167), hvor der også refereres til  et udateret  fragment af 

Johannes Ewald: ”Lær mig/ Vor Sjæl er Ild – som utaknemmelig,/ Fortærer det, hvorved den føder 

sig –”. Ewalds fragment dukker op som et memento i teksten uden henvisning, men måske med den 

påmindelse til læseren om, at Søndergaards bog og fragmentet deler en viden om sjælen eller rettere 

bevidstheden, der fortærer dét, hvorved den fødes. Jeg vender tilbage til denne skjulte henvisning 

om lidt. 

    Den fortærende slutning følger således myten om Ikaros, der som bekendt fik smeltet sine vinger 

på vej mod solen. Det er dog ikke romanens handling, som skal interesse os her. Handlingen er 

naturligvis interessant ud fra den synsvinkel, at mytisk stof blandes med aktuelle steder og med 

nutidens jargon og skrivemåde som i gå-bogens ”Portræt med Orfeus og Eurydike”, men det felt 

ligger ikke så meget i denne artikels interesse, selvom man muligvis ville kunne tale om morphing 

imellem  nyt  og  gammelt.  Hvad  der  påkalder  sig  opmærksomhed  i  forbindelse  med  denne,  er 

derimod handlingens mulige underliggende drivkraft, som kan siges at være genereret af et specifikt 

ordspil side 92: ”Ikaros. I kaos”. I det ordspil finder man nemlig kimen til romanens handling: dels 

det kaos som udspiller sig via hovedpersonens erindringsmylder, dels den forglemmelse af et enkelt 

bogstav i ordspillet, nemlig r. I starten er Ikaros på vej ned til Glemselsministeriet, men man hører 

ikke det nøjagtige formål med det planlagte besøg. Til gengæld får man visse hints. Ikaros har lært 

sig ”kunsten at være to steder på en gang” (s. 8). Denne kunst foregribes allerede i romanens første 

sætning som i øvrigt  også består  af  et  ordspil:  ”Der  var engang en gang”.  Indledningens  faste 

vending hentet fra eventyrgenren dekonstrueres fra første færd, idet tidsangivelsen ”engang” via en 

simpel adskillelse bliver til en rumlig angivelse ”en gang”. Romanens rum åbnes, men som et ikke-

rum nærmest og i en betydningsmæssig dobbelthed. Den metodiske distraktion starter allerede her. 

Udtrykket bruges derefter i en tredje betydning i ovennævnte citat fra side 8, men med nøjagtigt de 

samme bogstaver igen. De to steder kan siges at levere romanens tredje sted og på én gang; et sted 

hvor  myten  om  Ikaros  kan  forvandle  sig  til  personen  Ikaros  i  København,  men  i  et  fiktivt 

København, hvor man finder et Glemselsministerium. Denne gang går i øvrigt igen i ”Portræt med 
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Orfeus og Eurydike” i  digt  nummer  elleve,  ”Orfeus i  underverdenen”,  hvor der står:  ”I  enhver 

fortælling (også denne) er der altid et øjeblik, hvor den/ handlingsbærende/ karakter standser op før 

hun eller  han  går  ind  i  mørket,  står  et/  øjeblik  stille/  for  foden af  trappen,  foran/  mundingen, 

tunnelen,  som  fx  gangen i  David  Lynch’  film  Lost  Highway”  (s.  69).  Men  hvad  skal 

hovedpersonen, Ikaros, dér? 

Han lærte at se. At blive det blik, der brændte sig ind i sin genstand som en solstråle gennem et forstørrelsesglas. Han 

lærte at blive blikket, der så stuen alle steder fra, og til sidst blev det vanskeligt for ham at bruge ordet ”jeg” om sig  

selv. Det blev en glemselsskygge, der rumsterede i baghaven. Det kunne flyve. Det blev den ubestemmelige tankestrøm 

i en stæreflok. Det gik i opløsning og fordampede. Det gled op på himlen. Det gik i ét med en sky. (s. 9)

Opløsningen af jeget er præcis det, der gør hovedpersonen til Ikaros. Men der er tale om en mere 

generel  bevægelse  i  Søndergaards  digtning,  hvor  jeget  /  protagonisten,  som  i  den  seneste 

digtsamling, enten knyttes til en form for katabase, dvs. nedstigning til underverdenen, eller som i 

Tingenes orden til en utopisk opstigning imod solen. For begge bevægelsers vedkommende er det 

primære imidlertid blikket efter bevægelsen, dvs. det at se tingene igen på en anden måde. Enten er 

bevægelsen over eller under jeget, men den er under alle omstændigheder udenom. 

   I Tingenes orden kunne man formode, at Ikaros er på vej til Glemselsministeriet for at lede efter 

sit jeg. Som Tygstrup skriver, så befinder en kronotopisk identitet sig i et skæringspunkt imellem 

litteraturen  og  livet,xix således  også  Ikaros  med  sin  nærmest  kronoutopiske  identitet.  Jeget  er 

nødvendigt, for at en glemsel kan finde sted, omvendt er det denne glemsel, der gør den utopiske 

bevægelse mulig. Bogens Ikaros kan kun være Ikaros, fordi denne med tabet af sit jeg har glemt det 

utopiske  i  at  være  det.  Men  desto  mere  paradoksalt  er  det,  at  denne  rammes  af  omvendt 

hukommelsestab og derfra kan huske alt. Erindringens ting maser jeget ud. Hele denne problematik 

ligger tillige i romanens fortællekonstruktion eller i spørgsmålet om, hvem der fortæller? Romanens 

fortæller er ikke Ikaros, selvom synsvinklen i vid udstrækning følger denne. Pointen er måske, at 

Ikaros forbliver fortalt som tredjeperson; han bliver aldrig et jeg. I den forstand er han udsat bogen 

igennem. Den alvidende fortællestemme og Ikaros’ tanker blander sig dog ofte i et virvar.

    Ordspillet ”Ikaros. I kaos” rummer tillige disse problemstillinger. Forglemmelsen af bogstavet r 

er Ikaros’ traume, hvis man altså læser ordlyden af bogstavet r som er. Ikaros r, dvs. det at han er, 

er væk i dette kaos. Det lyder måske kryptisk, men er såre simpelt. Bevægelsen fra ordet ”Ikaros” til 

præpositionen ”i  kaos” opstår,  fordi der fjernes et  bogstav,  nemlig r,  og fordi ordene adskilles. 

Denne lille bevægelse, som i og for sig er ganske harmløs, indeholder kimen til romanens distræte 
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struktur. Ikaros’ væren er betinget af kaoset. Det r der forsvinder i ordspillet, er også et ”er” som 

frembringer et kaos, hvorfra Ikaros opstår. Ikke Ikaros som en mytisk skikkelse, men som en person 

der  går  igen  i  et  fiktivt  og  moderne  København.  Ikaros  søger  forglemmelsen  for  at  være  et 

menneske og et jeg, for det er i denne, at en bevidst væren opstår. Her kunne man henvise til den 

sammenstilling,  som jeg  lavede  ovenfor  med  Ewalds  fragment.  Bevidstheden  fortærer  tingenes 

tilsynekomst, fænomenologisk set, for at blive til.xx Det er i øvrigt en problematik, som findes helt 

tilbage i et centralt digt som ”Solfanger” fra Ild og tal (Borgen 1994), men dengang handlede det 

om det lyriske jeg.

   Fortsætter man en læsning, der holder fast i ordspillet ”Ikaros. I kaos” som en grundlæggende 

strukturerende faktor romanen igennem, finder man desuden en interessant oplysning i kapitel 13 

afsnit 2. Kapitlet er et flashback til en situation, der handler om vovemod. Ikaros skal køre igennem 

et kryds med gashåndtaget helt i bund, augen zu und durch, uden at bremse og uden at se sig for. 

Personen, der lokker Ikaros til denne handling, er umiddelbart navnløs, men derudover større og 

ældre end denne, hvorfor han naturligt nok får lov til at bestemme den dumdristige legs regler. Efter 

den situation skiftes der scene til en biologitime, hvor man hører om den ivrige Børge, der staver 

ordet  ”bøgekim”  som  ”Børgekim”  og  derfor  bliver  hånet  af  de  andre  elever  og  læreren.  Det 

medfører følgende kommentar fra fortællestemmens side: 

Der stod han med sit r, en uforskyldt forskydning, en uforudset betydning, sprogdyret havde gjort det igen, bidt ham 

der, hvor det gjorde allermest ondt. De vred sig af grin, mens de skreg Børge Kim, Børge Kim” (s. 80)

Formentlig er det to situationer,  som sammenblandes i Ikaros’ hukommelse.  Om denne Børge i 

virkeligheden er lig med Ikaros, kan man kun gisne om, selvom en kritiker skriver et sted, at ”Ikaros 

er lidt af en halvtosse: han har engang fået tilnavnet Børge Kim, fordi han ikke kunne stave til 

”bøgekim” på tavlen i biologitimen.”xxi Ud fra teksten er det faktisk umuligt at afgøre, om Ikaros er 

Børge, eller om Børge eventuelt er den store dreng, der lokker Ikaros til at køre blindt igennem et 

kryds. Men lad os antage, at kritikeren har ret. Det r som man først bliver opmærksom på senere 

hen, og som forsvinder i ordspillet side 92, dukker allerede op her. Hvis det er Ikaros, som skriver 

på tavlen, er det bemærkelsesværdigt, at han i sit navn indskriver sin senere skæbne. 

   Man kunne naturligvis køre Edgar Allan Poe samt navnebrødrene Jacques Derrida og Lacan og 

Barbara  Johnson i  stilling  i  forhold  Ikaros  og  sprogdyrets  bid,xxii men  også  bare  nøjes  med  at 
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konstatere, at bogens konstruktion bygger på en distraherende forskrivelse, der senere bliver til en 

fortrængning med det resultat, at Ikaros ender i kaos. Det fatale r.

   Hermed har jeg ikke engang nævnt den oplagte allusion til Alice i eventyrland, der ligger i bogens 

kvindelige hovedrolle, Alice, som Ikaros er forelsket i. At det præcist er en pige ved navn Alice, 

styrker blot mistanken om Ikaros’ forbindelse til ordspil, nonsens og andre sproglige afveje.

 

Alfabetisk encyklopædi

Det er disse afveje, som også har haft og måske endda har fået en desto større betydning i Morten 

Søndergaards forfatterskab, men som tillige præger en række jævnaldrende forfatteres skrift. Fra en 

encyklopædisk tankegang er et skridt i både den forkerte og rigtige retning lig med en afgrund af 

muligheder. Man kan tale om en alfabetisk encyklopædi: Kig blot ned på tastaturet, og se dybet 

imellem bogstaverne. Hver eneste tast, eller det, at man overhovedet taler om tast og ikke bogstav, 

fordrer en rumlig og visuel tilgang til  bogstaverne frem for en tidslig og auditiv. Ord sættes nu 

sammen med et stemplende blik, ikke nødvendigvis med en lydhør skrift. Det er grundlæggende en 

tendens, som flere af de nye digteres poesi indeholder. En kritik af den måde, vi altid allerede ser 

tingene  på,  før  vi  sanser  og  ser  dem  igen.  Der  er  tale  om  en  videreudvikling  af  den 

fænomenologiske  tankegang,  som  flere  har  talt  om  prægede  den  danske  halvfemserdigtning. 

Ordspil indgår således i en metodisk distraktion, der insisterer på en synets gentagelse. Poesien skal 

ikke  nødvendigvis  være  med  til  at  underliggøre  verden,  som parolen  ellers  lød  i  den  russiske 

formalisme, for måske behøver vi ikke at se verden, som om den var ny, men vi kan måske blot 

behøve at se den igen. Eller som Søndergaard skriver i  Et skridt i den rigtige retning: ”Måske er 

bevidstheden en fejl, evolutionen har begået,/ mens den var i gang med noget andet. Det må handle/ 

om at se tingene på en anden måde. Et sansende blik. Poesi: At/ kigge den anden vej, men se livet 

lige i øjnene.” (s. 22).
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