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Med denne artikel vil jeg forsøge at sige noget om, på hvilke måder genrerne indenfor den nyeste 

danske litteratur er under konstant opbrud, og om vanskelighederne ved at begribe dette opbrud. 

Mit fokus vil fortrinsvist være på lyrikken, og jeg vil tage mit udgangspunkt i et enkelt digt fra det 

danske litterære  tidsskrift  Øverste  Kirurgiske og i  historien  om dette  tidsskrift.  Der  er  tale  om 

opbrud, som præger teksterne og i sidste ende måske også sætter spørgsmålstegn ved, hvilken genre 

de  tilhører  eller  deltager  i,  dvs.  om  bevidste  måder,  måske  endda  måder  at  undgå  enhver 

genrebestemmelse på. Denne undgåelse, mener jeg, er et led i nogle mere overordnede tendenser. 

Her kunne man henvise til professor Arne Melbergs forslag om, at man nu kun bør tale om prosa. 

Efter sine studier af rejselitteratur, Montaignes essayistik og Nietzsches aforistiske forfatterskab har 

Melberg lanceret  tanken om, at den sædvanlige distinktion mellem sagprosa og fiktionsprosa er 

forældet. Det gamle skel tager ikke hensyn til nyere tendenser. For det første indeholder vor tids 

sagprosa  ofte  skønlitterære  elementer.  For  det  andet  sker  der  mange  eksperimenter  med 

romangenren, hvor fiktionskontrakten med læseren betvivles, fx i Dag Solstads 16.07.41 eller Claus 

Beck-Nielsens  prosaeksperimenter.  I  lyset  af  den  udvikling  foreslår  Arne  Melberg 

fællesbetegnelsen prosa for det, som ”fanger opp de bevegelser som pågår og som kan avleses i 

slike romaner og i reiselitteraturen, i essayistikken som i den biografiske og historiske fortellingen” 

(Dagbladet,  28/2-2004.).  Senest  er  Arne  Melberg  også  begyndt  at  tale  om  en  prosaisering  af 

lyrikken.1 Fx skriver han i et indlæg: 

Prosan är modernitetens dominerande språkliga form men prosan är, märk väl, inte något ”naturligt” språkligt uttryck 

utan, just som poesin, ett sätt att organisera språk. Och det som utmärker prosans organisering, jämfört med poesins, är 

helt  enkelt  att  prosan binder samman det  som poesin snarare bryter  upp. Prosan siktar till  en kontinuitet  som kan 

uppfattas som meningsgivande medan poesins diskontinuitet kan uppfattas som problematiserande. Poesins berömda 

1 Jf. Arne Melbergs indlæg ved: ”Interferens, transformasjon, remediering”, estetikkprogrammets konferanse på 
Tyrifjord 8. og 9. september 2005, http://www.uio.no/studier/program/estetisk/Tyrifjord05_innlegg/Melberg.pdf 
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uppmärksamhet på det språkliga uttrycket är, i ett sådant perspektiv, inte någon poetisk väsensegenskap, snarare en 

strategi. Eller rättare sagt en uppsättning strategier, som alla kan ses i relation till prosa: som inställda på allt mellan 

opposition och fredlig samlevnad med den dominerande prosan (som i sin tur förstås bara är en överordnad tendens som 

sammanfattar en uppsättning språkliga strategier). Språket medger många uttrycksmöjligheter; de poetiska uttrycken 

har, lika lite som de prosaiska, någon autonomi utan befinner sig i öppen eller diskret interaktion med alla möjliga 

andra.

Melbergs måde at tænke poesi og prosa lægger sig i forlængelse af en åben og betinget forståelse af 

litteratur, sådan som den fx skildres i Gérard Genettes bog Fiction and Diction.2 Genette skelner her 

imellem to måder, man kan spørge til litteraturen: dels  hvad er litteratur? som er en essentiel og 

lukket  anskuelse,  dels  hvornår  er  litteratur? som  er  en  konditionel  (dvs.  betinget)  og  åben 

anskuelse af litteraturen. Om sidstnævnte siger han, at den har meget lettere ved at lukke tekster ind 

som litteratur, end den har ved at lukke dem ud igen, når de først er vurderet som litteratur. Det er 

derfor,  at  han  taler  om åbenhed  her.  Den  åbenhed  har  præget  litteraturen  og  tillige  en  del  af 

litteraturkritikken de senere år,  tror jeg,  men med det resultat,  at  det  er  blevet  sværere at  sige, 

hvornår noget ikke længere er litteratur. Det kunne man fx se, da Knud Romer i 2006 udgav sin 

selvbiografiske roman Den som blinker er bange for døden, der medførte en stor diskussion om det 

moralsk rigtige i at udlevere sine medborgere på den måde. Jeg vil ikke referere diskussionen her, 

især  fordi  den  atter  tog  det  affældige,  men  tilsyneladende  evigt  aktuelle  emne  op  omkring 

grænserne mellem forfatter  /  fortæller  og fiktion  /  virkelighed.  Når jeg nævner  den her,  er  det 

således kun for at give et eksempel på, hvordan grænserne mellem litteratur og andre former for 

bøger, herunder især selvbiografien er blevet meget mere slørede de senere år.3 

   Der er mange gode argumenter for at betragte litteraturen på den åbne måde, men den har for mig 

at se nogle enkelte svagheder, bl.a. den, at man ser bort fra de opgør, der sker mere genre-internt 

eller  på  et  andet  niveau,  end  fx  Melbergs  forskel  mellem  poesi  og  prosa.  Poesien  har  ikke 

nødvendigvis et mellemværende med prosaen og omvendt. Desuden mener jeg, at noget af det, som 

Melbergs tese ikke siger så meget om, er den prosaisering, der også finder sted ved hjælp af sådan 

noget som humor og parodi, dvs. prosaiseringer, hvis man fortsat kan og vil benytte Melbergs term, 

som tilhører den folkelige latterkultur, som Michail Bachtin fx peger på.4 Også sådanne kan have en 

effekt i det litteraturhistoriske landskab, hvor genrer blandes, forsvinder og opstår. I det følgende vil 
2 Fiction et diction, 1991: engelsk oversættelse Cornell University 1993.
3 Om det kan man læse mere i bogen Selvskreven – om litterær selvfremstilling, Aarhus Universitetsforlag, som jeg selv 
har været med til at skrive og redigere. og den tendens gælder i øvrigt ikke kun litteraturen; inden for filmmediet er en 
leg med genrekonventionerne også blevet helt almindelig, jf. det mest tankevækkende eksempel i Danmark inden for de 
sidste par år, nemligr filmen AFR af Morten Hartz Kaplers, der omhandler den nuværende statsministers liv og død. 
4 Jf. Michail Bachtin: Karneval og latterkultur, DET lille FORLAG, Frederiksberg 2001
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jeg bringe et eksempel på dette på banen, hvorefter jeg vil vende tilbage til Melbergs tese i nogle 

afsluttende bemærkninger.

Historien om Øverste Kirurgiske

Før jeg nærmer mig det konkrete digt, som er omdrejningspunktet for mit perspektiv, er det måske 

på  sin  plads  og  alment  oplysende  at  få  historien  om  tidsskriftet  Øverste  Kirurgiske.  Øverste  

Kirurgiske har nemlig på flere måder været banebrydende for den måde den nye lyrik og i nogen 

grad den måde, den nye litteratur, herunder især kortprosaen, generelt former sig på i Danmark fra 

omkring år 2000 og frem. Det til trods for, at selve tidsskriftet måske allerede er ved at være et 

overstået  kapitel  og  nu  i  stedet  lever  højt  på  oplæsningsarrangementerne  i  The  Lab på 

Vesterbrogade i København og som kollektiv multimedieeksperiment på nettet. Udover tidsskriftet 

er der udkommet en række bøger fra Biblioteket Ø.K., hvor den nok mest interessante udgivelse til 

dato er Niels Henrik Svarre Nielsen Biografisk Skygge Leksikon. Pedersen – Poulsen der udkom i 

år 2000. Svarre Nielsens monstrøse bog på 504 sider indeholder ikke mindre end 365 biografier om 

hovedsageligt totalt ukendte (fiktive) personer. Kendetegnende for alle de portrætterede er, at de har 

et efternavn, som starter med P – og her hører fællesnævnerne så ellers op. 

   Selvom  Øverste  Kirurgiske ikke  altid  har  leveret  fantastisk  og  højtravende  litteratur,  så  har 

tidsskriftet  og  urostifterne  bag  det  imidlertid  været  med  til  at  give  litteraturen  en  humoristisk 

indsprøjtning, der var tiltrængt. Det var som om, at halvfemserdigterne i Danmark, selvom de også 

kunne og stadigvæk kan være sjove, ikke rigtigt var sjove nok. Med halvfemserdigterne mener jeg 

de digtere, der debuterede sidst i 80erne og i starten af 90erne, i slipstrømmen på den nok så famøse 

”kropsmodernisme”, navne som Niels Frank, Pia Juul, Carsten René Nielsen, Lars Bukdahl, Simon 

Grotrian eller Morti Vizki og i starten af halvfemserne Lene Henningsen, Katrine Marie Guldager, 

Janus Kodal, Morten Søndergaard, Niels Lyngsø eller Nikolaj Stochholm. Alle disse digtere var i 

deres værker i 90erne stadig præget af 80ernes alvor på den ene eller anden måde, enten i et opgør 

eller i en direkte forlængelse af denne. Med Øverste Kirurgiske fik man et bud på en litteratur, der 

kunne hamle op med stand-up komikken, ikke fordi at litteraturen skal kunne gøre det, men mere 

fordi det var den slags humor, der prægede scenen, og som kunne få de unge og det ungdommelige 

generelt i tale. Forfatteren Jens Blendstrup er et eksempel på én af de forfattere, hvis succes blev 

stor  via  foretagendet  i  og  omkring  tidsskriftet.  Der  var  desuden  flere  forfattere  fra  den  ældre 

generation,  som via  Øverste Kirurgiske sprang med på vognen med nogle lidt lettere, parodiske 

eller sjove tekster fra skrivebordsskuffen. Forfattere som Viggo Madsen, T.S. Høeg, F.P. Jac, Asger 
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Schnack m.fl. Kulminationen på tidsskriftets succes var nok, da det på kollektivets vegne modtog 

Det Danske Akademis debutantpris i år 2000. I sin tale ved denne lejlighed siger Klaus Rifbjerg, at 

det drejer sig om ”en flok talentfulde unge mennesker, der ikke vil have at alting skal være, som det 

altid har været og derfor med dirk og fil og næb og klør prøver på at komme med noget andet, noget 

tosset,  noget  skørt,  noget  overraskende,  noget  poetisk.”5 Rifbjerg  hæfter  sig  ved,  at  det  er  ”et 

poetisk avantgarde-tidsskrift”, men siger dog, nærmest i samme nu, at man ikke behøver at tage 

begrebet avantgarde alvorligt i disse tider. Rifbjergs holdning svarer på en måde fint til den, der 

kommer til udtryk via tidsskriftet, hvor avantgarde ikke nødvendigvis er noget, man er, men snarere 

en samling af kunstneriske strategier man låner fra og bruger, hvis det er nødvendigt. Fx lod man 

sig  i  nogle  af  tidsskriftets  første  numre  inspirere  en  hel  del  af  den  franske  litteraturbevægelse 

OuLiPo fra 1960erne. Til trods for den åbne og til tider avantgardistiske tilgang til litteraturen, eller 

måske snarere på grund af denne, var der imidlertid flere af tidsskriftets tekster, som lå på grænsen 

til  ikke  at  være  litteratur.  Flere  steder  får  man  derfor  mulighed  for  at  se,  hvordan  tidsskriftet 

håndterer sådanne mere eller mindre umulige litterære størrelser, ikke mindst hvilken genre man 

indordner dem under. Det er som led i denne håndtering, at det følgende kan ses som en form for 

case study i det genreopbrud, jeg nævnte i starten af min artikel.

Poesien i anførselstegn

Af debutanter i Øverste Kirurgiske kunne man nævne mange, men ét af de navne, jeg er faldet over, 

er Bob Hvid Green, formentlig et pseudonym hvis allusioner jeg skal skåne læseren for. Men typisk 

for den løsslupne stemning omkring tidsskriftet, så bliver der generelt brugt en del pseudonymer, 

hvilket dels giver etablerede forfattere en mulighed for at afprøve nye forfattermasker og dermed 

måske også mere satsede tekster, dels styrker billedet af, at tidsskriftet er et kollektivt foretagende, 

dvs. at der er visse lejlighedsdigtere, som på en måde ”tilhører” tidsskriftet og stemningen omkring 

det – Bob Hvid Green er én af dem. Et par af Greens tekster er særligt interessante; det gælder dem, 

der lægger sig som en palimpsest ovenpå en anden og mere kendt tekst og derfra prolifererer i alle 

dennes alternative betydninger. De er interessante, fordi de dels udfordrer læserens idé om, hvad en 

teksts kvalitet består i, dels fordi de udfordrer ideen om originalitet, dvs. om der overhovedet er tale 

om et digt, når teksten på det nærmeste er skrevet i samme spor som sit forlæg? Jeg har tidligere 

kommenteret disse i en artikel, som nærværende tekst bygger videre på.6 Min hovedpointe i denne 

5 Talen kan læses på http://www.danskeakademi.dk/priser/taler/00DebutantRifbjerg.htm 
6 Stefan Kjerkegaard (2003): ”Litteratur på glas – om nogle tendenser i nyere dansk lyrik og kortprosa” på 
http://www.nypoesi.net/old/essays/stefan-kjerkegaard.html 
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var,  at  man  på  flere  måder  kunne  sammenligne  den  historiske  avantgarde  (fx  Duchamp, 

Khlebnikov,  Eliot,  Stein)  med den nye  danske litteratur,  især  den måde som den nye  litteratur 

indarbejder sin kontekst på, herunder også forfatteren selv. Det handler igen om, at man snarere 

låner strategier fra avantgarden frem for at identificere sig med den. Men her vil mit fokus på Bob 

Hvid  Greens  digte  ikke  være  en  læsning  af  digtene  eller  deres  sammenhæng  indenfor  en 

sammenlignende litteraturhistorisk vinkel, snarere en læsning af de omstændigheder, hvorunder det 

første digt fra dennes side blev bragt. Det er min forhåbning, at læsningen er illustrativ i en bredere 

kontekst, inklusiv den der har med Melbergs tese at gøre.

   Teksten uden titel til venstre er Søren Ulrik Thomsens fra Det skabtes vaklen (1996), og den til 

højre er Greens debutdigt fra Øverste Kirurgiske nr. 20-21, marts 1999:

ROCKERTILSTÅELSE

Med en lysstråle peger den unge læge Med en lysstråle peger den unge læge
ind i mit øje, ind i min røv,
hvor en stumfilm knitrer. hvor en stump fil sitrer.
De sidste af de medvirkende, Den sidste af de medsammensvorne,
som overlod mig som overlod mig 
at skrive ord til historien, at lave lort i historien,
bar jeg til graven i går, bar jeg til grusgraven i går,
mens syrenerne, svanerne mens syrehovederne, svansene
og alt, hvad der er hvidt i denne verden, og alt, hvad der er skidt i denne verden
henlagde resten i skygge. henlagde præsten sammen med Tykke.
Dér sad jeg længe og lytted Dér sad vi længe og lytted

til den susende opløsning til den susende forløsning
af to kodimagnyler i vand. af to kodyle negere i vand
”Det er arveligt”, siger han, ”Det er tarveligt”, siger han,
og slukker lygten. og slukker lygten.

Med nogle meget beskedne og til dels også ganske prosaiske virkemidler får Green vendt op og ned 

på Thomsens tekst, således at den pludselig handler om en ung fængselslæges undersøgelse af en 

rockers endetarm. Den eneste grund til, at Greens tekst virker, er formentlig, at Thomsens tekst er 

fremragende, især hvad angår diktionen og det rytmiske. Men Greens tekst demonstrerer alligevel, 

at Thomsens syntaks måske er tæt på at læne sig opad det skabelonagtige, dvs. Thomsens egen 

digteriske skabelon. Herved får Greens tekst peget på en mulig svaghed hos Thomsen, noget der i 

virkeligheden  beror  på  dennes  poetiske  talent,  nemlig  en  hang til  at  lade  teksten  løbe  ud i  en 

bestemt, men altid suveræn sproglig gestus.

   I flere af Greens tekster, som ligner den ovenstående, drejer det sig ikke kun om at parodiere 

fortilfældet, men ligeledes om at parodiere selve parodien. Herved får man en form for pastiche, 

som er meget underholdende, men som muligvis har svært ved at stå alene som autonom tekst. På 
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den anden side kan der jo være tale om en tekst,  som ikke ønsker at  være autonom, men som 

forsøger at leve højt på  effekten af det mellemrum, der skabes mellem pastiche og fortilfælde og 

derved sikre, at både pastichens og fortilfældets rum bliver usikkert og ikke-autonomt. En af de 

mest berømte definitioner på, hvad en pastiche er, finder man hos Frederic Jameson, der skriver:

…parody finds itself without a vocation; it has lived, and that strange new thing pastiche slowly comes to take its place. 

Pastiche is, like parody, the imitation of a peculiar or unique, idiosyncratic style,  the wearing of a linguistic mask, 

speech in a dead language.  But it  is a neutral  practice of such mimicry,  without any of parody's  ulterior  motives, 

amputated of the satiric impulse, devoid of laughter and of any conviction that alongside the abnormal tongue you have 

momentarily borrowed, some healthy linguistic normality still exists. Pastiche is thus blank parody, a statue with blind 

eyeballs.7

Jamesons  definition  af  pastiche  som  tom  eller  indholdsløs  parodi  er  måske  nok  prægnant  og 

inciterende, men ikke helt præcis og tillige temmelig negativ ladet: Den tiltror ikke pastichen som 

genre ret mange muligheder. Den hænger ligesom fast i parodiens entydighed og har ikke blik for, 

at pastichen også kan reflektere over og dermed parodiere det, at den parodierer. Desuden behøver 

den parodi, som ligger i pastichen, ikke at være blottet for latter. Den kan sagtens i sin tilegnelse og 

gentagelse indebære en humoristisk forskel, der påpeger uoverensstemmelser og idiosynkrasier i 

forlægget,  som  dette  ikke  selv  har  været  opmærksom  på  i  forvejen,  og  hvem  siger,  at  den 

momentane forskel i forhold til forlægget ikke kan være et mål i sig selv? Alt afhængig af, hvor 

meget pastichen kan destabilisere det (mellem)rum, som den optræder i, desto mere succesfuld må 

den siges at have været. I Greens tilfælde er der derfor, for mig at se, ikke kun tale om at gøre grin 

med Thomsens tekst, men om en destabilisering af det rum, som teksten optræder i, måske i sidste 

ende om et spil med litteraturens repræsentation: Hvornår er noget litteratur, og hvornår ikke?

   Det er på en måde det institutionelle ved  litteratur, som Greens form for pastiche spørger til. 

Green er i den forbindelse afhængig af forgængere og af en generel kanonisering, naturligvis. Men 

åbenbart en form for pastiche der kan få selv et ”avantgarde-tidsskrift” som Øverste Kirurgiske til at 

ryste i genrerne. I hvert fald når man ser på den måde, som bladet præsenterede det første digt af 

Bob Hvid Green, og her er jeg nødt til at henvise til den originale repræsentation af digtet i nr. 

20-21, 1999. Teksten er placeret sidst i hæftet, lige før reklamerne og nogle afsluttende mere eller 

mindre kunstneriske billeder. Tilsyneladende er der tale om sponsorer, ifølge teksten nederst side 3. 

Vi har altså at gøre med tidsskriftets bagside, dets ende, ja måske endda litteraturens bagside. Man 

7 Frederic Jameson: “Postmodernism, or the Cultural Logic of Capitalism” i New Left Review nr. 146, 1984, s. 65
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kender det fra dagbladene, hvor de mere usobre indslag placeres bagtil eller sammen med andre 

humoristiske indfald (i øvrigt en mere tendens der går igen i flere danske boghandler, hvor digte 

ofte placeres sammen med humor). Derudover tillader redaktørerne af tidsskriftet at placere et svar 

på en eller anden quiz nedenfor Greens digt, og det er endnu en indikation på, at digtet ikke rigtigt 

hører hjemme nogen steder. Det er i hvert fald ikke poesi, allerhøjest ”poesi”, hvilket er  Øverste  

Kirurgiskes bud på en genre for Greens digt.

   Men hvad er det, Greens tekst gør sig skyldig i, siden den placeres her? Hvorfor er den kun poesi i 

anførselstegn? Og hvorfor skal den placeres bag i nummeret?

En lovløs tekst?

Man kunne gå til Jacques Derridas berømte tekst, der på engelsk hedder ”The Law of the Genre”8 

for at få noget hjælp til at finde ud af, hvad det er, redaktionen af Øverste Kirurgiske i princippet 

gør ved Greens tekst. Derrida argumenterer for, at selve det mærke, der markerer, at denne bogs 

tekst tilhører den og den genre,  ikke tilhører en genre, fx når der uden på omslaget står ”roman”, 

”digte” eller ”noveller”. Mærket hører med til bogen, men uden selv at tilhøre den genre, som det 

udpeger, kunne man paradoksalt formulere det. Det får Derrida til at påstå, at en tekst aldrig kan 

”tilhøre” en bestemt genre, men at den deltager i den, eller i flere genrer. Der findes måske nok 

ingen genreløs tekst, men en deltagelse betyder nødvendigvis ikke, at teksten ligefrem ”tilhører” 

genren.  At  kalde  en  bog  for  ”roman”  inkluderer  noget,  men  selve  benævnelsen,  dvs. 

sproghandlingen, udelukker sig selv som del af den roman. Derrida taler her om en genre-klausul. 

En klausul er som bekendt en betingelse, et  vilkår. Genre-klausulen udnævner på den ene side, 

nærmest på juridisk vis, genren, men på den anden side så lukker klausulen (der jo kommer fra 

clausula (lat.) dvs. slutning claudere – lukke) også af. Den er noget, der lukker sig uden for det, den 

betinger og sætter vilkårene for. Det forbinder Derrida så med døden og alskens dekonstruktive 

sager,  idet  genren  eller  genre-klausulen  underforstået  er  stedet,  hvor  slutningen  begynder. 

Genremærket er en be-mærkning, men en bemærkning der tilsyneladende får lov til at fungere både 

udenfor og indenfor teksten på samme tid. Det er denne lov ved genrens lov, som Derrida forsøger 

at determinere.

   Men for Greens vedkommende bliver genren kun ”poesi”, poesi i anførselstegn. Hvad skal det 

betyde? Har vi her at gøre med en parodi på ”poesi”? En tekst der gør grin med genreklausulen, et 

sted hvor – i modsætning til Derridas idé – begyndelsen slutter? Hvis nogle af disse spørgsmål har 

8 Bl.a. trykt i Critical Inquiry, Vol. 7. nr. 1, On Narrative (Autumn 1980), s. 55-81
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et affirmativt svar, så kunne man i givet fald læse Greens digt som et foreløbigt punktum for den 

nye begyndelse på poesiens humoristiske væremåde, som  Øverste Kirurgiske præsterede. Et sted 

hvor den begyndelse af flere nye tendenser i dansk litteratur i 1990erne, som tidsskriftet stod for, 

slutter, et sted hvor selv den mest morsomme poesi bliver gjort til grin, eller som jeg skrev ovenfor: 

en parodi på parodien. En parodi på de løjer, deres parodi, der ellers hærgede de forskellige numre. 

Tidsskriftet  indoptog dets eget farmakon, men vidste ikke helt om der var tale om gift eller  en 

vitaminindsprøjtning.

 

Genre som løsningen på et repræsentationsproblem

Historien er illustrativ i forhold til mindst to ting, dels hvordan en mindre litterær epoke risikerer at 

ebbe ud, når den overskrides af sine egne midler. Her drejer det sig endda om et tidsskrift, som selv 

er opstået i protest imod den gængse opfattelse af, hvad litteratur, herunder specielt lyrik, skulle 

være i midten af 1990erne. Historien er desuden illustrativ i forhold til, hvordan en genre bliver til 

eller snarere absorberes af den litterære institution. For efter Greens umiddelbare mærkelige digt har 

der været flere eksempler på, at sådanne pasticher er blevet almindelige i nyere dansk lyrik. Man 

kunne fx henvise til  Simon Grotrians digt ”Slå mælkeveje om mig” fra  Seerstemplet (2001), til 

Rasmus Nikolajsens Frihed og sex på rejsen (2003)9, der ifølge forfatteren er et remix af Thomas af 

Strängnäs’ ”Engelbrektsvise” fra 1439, eller senest til Mette Moestrups digt ”På Halmtorvet” fra 

Kingsize (2006), der lægger sig ovenpå Johannes Ewalds klassiske digtfragment ”Indhyllet i mig 

Selv og taus og Mørk som du”. Ud over dette kunne man også henvise til den anarkistiske, men 

alligevel meget demokratiske hjemmeside  www.digte.dk, hvor alle kan publicere sine tekster, og 

hvor det er  muligt  at  remixe andres digte.  Dermed ikke være sagt,  at  pasticheformen er et  nyt 

fænomen som sådan; den er snarere et genkommende genre i litteraturhistorien, måske endda især 

genkommende i  en tid  med opbrud? Det  kan være svært  at  sige,  om pastichen er  en effekt  af 

opbruddet eller en del af årsagen til dette. Frederic Jameson ville knytte den til det postmoderne, 

men  som en  artikel  af  Margaret  A.  Rose  fint  demonstrerer,  så  er  Jamesons  brug  af  begrebet 

determineret  af,  at  Jameson  ønsker  at  knytte  parodi  til  det  moderne  og  pastichen  til  det 

postmoderne, og hun viser, hvordan Jameson rent faktisk låner fra Baudrillards definition af den 

moderne parodi til sin definition af den postmoderne pastiche.10 Hendes pointe med at vise det, er 

præcis, at både parodi og pastiche er kunstneriske værktøjer, som ikke er tidsmæssigt bundne. Det 
9 Nikolajsen har i øvrigt skrevet et helt speciale om denne form for remix: Last Night a DJ Shaved My Wife. En 
undersøgelse af litteratur skabt ud af allerede eksisterende litteratur – fra T.S. Eliot og Bertolt Brecht til den nye 
danske lyrik. Litteraturvidenskab, Københavns Universitet, 2006
10 “Post-Modern Pastiche” i British Journal of Aesthetics, 31:1 (1991: Jan.), s. 29.

8

http://www.digte.dk/


er brugen af dem, som er det. Det kunne være én af grundene til, at Jamesons definition ovenfor 

tilsyneladende ikke helt var dækkende for Greens digt. Men hvis det er brugen af pastiche o. lign., 

som er det tidsmæssigt bundne, som Rose skriver det, så bør denne om muligt kunne knyttes til 

nogle årsager i den specifikke tid, hvori genren bruges? I Danmark kunne man udover de nævnte 

eksempler ovenfor fx pege på nogle af J.P. Jacobsens tekster som pasticher, hvor årsagen fx kunne 

knyttes til dennes lede ved Georg Brandes’ og dermed tidens norm om, at litteraturen skulle sætte 

problemer under debat. Det var ikke nødvendigvis en norm, som passede særligt godt til Jacobsens 

malende og lyriske stil.

   Men man kunne anskue genreproblemet mere pragmatisk og overordnet. Norm i forbindelse med 

en litterær genre er ifølge professor i fransk litteratur, Thomas Pavel, defineret som: en succesfuld 

kunstnerisk løsning på et repræsentationsproblem.11 For Pavel ligger det normative, eller kommer 

det  normative  fra  tidsånden,  den  tidsånd  der  agerer  i  den  historiske  virkelighed.  Med  Øverste  

Kirurgiske og senere med Greens tekst er der tale om to forskellige repræsentationsproblemer: Dels 

reagerer  Øverste Kirurgiske  på en historisk virkelighed og tidsskriftet leverer et alternativ til den 

digtning,  der  findes  i  forvejen  på  de  etablerede  forlag  og  et  alternativ  fx  til  lyriktidsskriftet 

Hvedekorn, som var inde i en lidt stillestående periode i midten af 90erne. Dels problematiserer 

Greens tekst selve diskursen i  Øverste Kirurgiske ved at lægge sig så tæt opad en allerede kendt 

tekst, at man kan komme i tvivl om, hvorvidt teksten nu kan stå for sig selv, men også ved at lade 

denne  prætekst  komme  fra  én  af  den  daværende  tids  prygelknaber  blandt  Øverste  Kirurgiskes 

ligesindede, især i forlængelse af den danske litteraturkritiker Lars Bukdahls normsættende virke i 

Weekendavisen,  nemlig  Søren  Ulrik  Thomsen.  Øverste  Kirurgiske tillader  sig  at  trykke  Greens 

tekst,  men kun som ”poesi”.  Dvs. et digt  de ikke helt  tør stå ved. De ved jo godt, hvor meget 

Thomsens digte betyder i den altid nærværende litteraturhistorie og litterære institution,  som de 

agerer i og i forhold til. Derved afslører de, at de også tilhører en form for ”institution” og ikke er så 

avantgarde,  som  det  i  første  omgang  ellers  kunne  se  ud  til.  Der  er  tale  om  en  form  for 

genrediskrimination og det i en tid, hvor de fleste, fx Bukdahl ellers plæderer for, at man kun bør 

tale om god eller dårlig litteratur, ikke om noget er for fint, for småt, for plat, for børn eller for 

voksne. På den anden side må man tilføje, at havde tidsskriftet ikke eksisteret, så havde Greens digt 

det  nok heller  ikke,  for  hvem vil  trykke  et  halvvejs  kopieret  digt  skrevet  under  af  et  suspekt 

pseudonym? Desuden ville det formentlig ikke have haft den samme effekt, hvis det til eksempel 

11 “Literary Genres as Norms and Good Habits” i New Literary History 34.2 (2003), s. 201-210, s. 209.
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havde været trykt i en almindelig digtsamling, heller ikke selvom det her gik under betegnelsen 

”poesi” eller havde en ”rigtig” forfatters signatur.

   Øverste  Kirurgiske leverede  altså  en  løsning  på  et  genremæssigt  repræsentationsproblem.  I 

forhold til tiden vidste de nøjagtigt, hvad de stod for og gjorde, men i forhold til Greens digt var de 

langtfra så sikre, og den frie udfoldelse havde til trods for sin frivolitet ikke helt plads til Bob Hvid 

Greens  debuttekst.  Omvendt  er  det  så  netop  kendetegnende  for  tidsånden,  at  selv  ikke-genren 

”poesi” alligevel ender med at blive absorberet og dermed en slags norm. Greens tekst er atypisk 

derved, at den sprænger rammerne for den gode smag inden for en ellers løsagtig og rummelig 

sammenhæng, men den er samtidig typisk for perioden, tror jeg, fordi den som mange andre tekster 

deltager i en kontinuerlig afæstetisering af det litterære udtryk, som bliver normen i den nye danske 

litteratur i løbet af 1990erne og frem til i dag. Afæstetisering skal ikke forstås som ikke-æstetisk, 

men som en reformation af det æstetiske i litteraturen ved hjælp af strategier, der ofte er set før, fx i 

den historiske avantgarde – fra en dogmatisk og smagfuld æstetik  i  1980erne til  en rå og uren 

æstetik  00erne.  Den  afæstetiserende  tendens  inden  for  den  nyere  danske  litteratur  kan  man 

naturligvis kalde for prosa eller prosaisering, men den kan jo også skyldes andre faktorer, som har 

med andre repræsentationsproblemer at gøre end de rent litterære, som er nævnt ovenfor, fx at det 

kulturelle område generelt er blevet invaderet af en fjernsyns- og internetkultur, hvorfor bøgerne 

bliver så smalle og korte, at de kan konkurrere eller i det mindste levere et alternativ til de mange 

film, vi ser. De mange kortprosa-bøger kunne man endvidere, i diametral modsætning til Melbergs 

tese, se som et udtryk for, at prosaen faktisk forsøger at nærme sig et fortættet og dermed mere 

lyrisk stilleje end tidligere. Som hos Mallarmé indgår de via deres fokus på sproget for sprogets 

egen skyld som et politisk virkemiddel,  en protest imod måden som mange af de andre medier 

repræsenterer verden på.

Poesien som problem

Jeg er med på ideen om at afvikle en væsensbestemmelse af poesi og prosa, som Melberg gør det 

ovenfor, således at man med Genette snarere taler om, hvornår noget er litteratur frem for, hvad den 

er. Det er jo præcist det spørgsmål, som min læsning af gengivelsen af Bob Hvid Greens digt tager 

op. Opererer man ud fra en ontologisk hvad-definition, risikerer man at skabe paradoksale genrer 

som ”poesi”. Omvendt skal man passe på med at lade det formentlig altid manglende og diskutable 

svar på hvornår-spørgsmål virke tilbage, før det er efterprøvet i den specifikke sammenhæng og 

desuden passe på med at forsøge at svare essentielt på et altid betinget spørgsmål, dvs. at levere 
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svaret på hvad litteratur er, hvis spørgsmålet i virkeligheden handler om, hvornår noget er litteratur. 

Det forsøger Melberg også at undgå, som man kan se i begyndelsen af citatet ovenfor, men han 

henviser alligevel og symptomatisk nok senere hen i teksten til  Hegels ord om, at den moderne 

verden er en verden som ”redan ordnats på prosa”, og hvor poesien er dømt til at forsvinde (s. 7). 

Nu er Hegel ikke just den allermest konditionelle tænker, hvorfor han kan forekomme en smule 

inkompatibel med det åbne og pragmatiske litteraturbegreb, Melberg ellers står for. Mere brugbar 

forekommer inspirationen fra Nietzsche at  være,  hvilket  Melberg da også indrømmer (s.  7). At 

prosaen derfor er noget, der binder det sammen, som poesien bryder op, er således en sandhed med 

mange modifikationer,  og desuden en temmelig filosofisk ambition på litteraturens  vegne.  Eller 

sådan kunne det i hvert fald se ud, hvis man tillige ser det ud fra den italienske filosof Giorgio 

Agambens  perspektiv.  Agamben  har  som  Melberg  også  arbejdet  intenst  med  et 

meningsproducerende skel imellem poesi og prosa. Til forskel fra Melberg så er Agambens mål 

imidlertid ikke en forklarende tese, men en længsel efter at sammensmelte poesi og prosa, og det vil 

i virkeligheden sige poesi og filosofi. Det handler om at finde det sande menneskelige sprog, eller 

som Agamben skriver det et sted:

perhaps only a language in which the pure prose of philosophy would intervene at a certain point to break apart the 

verse of the poetic word, and in which the verse of poetry would intervene to bend the prose of philosophy into a ring, 

would be the true human language12

Man kan diskutere om Agambens ambition på et andet niveau ikke er mindst ligeså filosofisk som 

Melbergs, men den indrømmer dog poesien en helt særlig plads. Poesien er for Agamben nok noget, 

der bryder op – ja bryder tanken op – men den er langtfra et sår, der trænger til prosaens plaster. 

Poesien rummer simpelthen nogle erfaringer i og med sproget, som prosaen ikke kan rumme, andet 

end som prosa. Her behøver man hverken at tale om en definition ud fra poesiens væsen eller om 

den poetiske funktion som en bevidst strategi; der er blot tale om en simpel konstatering – de fleste 

ved  jo,  at  poesi  ikke  kan  oversættes,  men  skal  gendigtes,  hvilket  beror  på  poesiens  sanselige 

aspekter.  Det  betyder  imidlertid  ikke,  at  der  er  forbud  mod  en  oversættelse,  heller  ikke  en 

oversættelse  i  prosa,  eller  at  man  ikke  som  Agamben  må  drømme  om  ”den  nødvendige 

uafgørligheds epifani mellem prosa og poesi”13. Det betyder blot, at poesi ikke nødvendigvis er en 

12 Giorgio Agamben: Language and Death: The Place of Negativity, University of Minnesota, Minneapolis 1991, s. 78.
13 Giorgio Agamben: ”Digtets slutning” i Henrik Skov Nielsen (red. et al): Ophold. Giorgio Agambens litteraturfilosofi, 
Akademisk Forlag, København 2003, s. 45.
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form for litteratur med et indbygget problem, en diskontinuitet eller noget, som trænger til at blive 

kureret af prosaens meningstilføjelse. 

Prosa eller tidsånd?

Under alle omstændigheder så er Melbergs tese yderst tankevækkende og langtfra så firkantet, som 

jeg stiller det op ovenfor, men man kan diskutere, om den er præcis nok? For måske bør man nok 

tale om, at litteraturens genrer generelt er åbne og under opbrud, men der finder stadig opgør sted 

på  andre  niveauer  end prosa  /  poesi-skellet,  hvilket  min  læsning  ovenfor  gerne  skulle  være  et 

eksempel på. Litterære termer som Melbergs ”prosa” har det således med at være ekspansive og 

inkluderende og heri ligger deres største problem nok. I takt med at man vinder et overblik, mister 

man til tider blikket for de kampe, der stadig finder sted i det små, på genrens slagmark så at sige, 

også imellem poesi som findes, og poesi som ikke findes, andet end i anførselstegn. Jeg er enig med 

Pavel  i,  at  genrer  opstår  som led i  et  repræsentationsproblem,  men der er  forskellige  måder  at 

reagere på det problem, tror jeg, og de måder afhænger af, hvor man befinder sig, fx om man er 

litterat eller forfatter. Er man litterat som Melberg, så er reaktionen en tese, som er meget svær at 

slippe udenom, når man først med Melbergs egne ord er ”fanget op”. Naturligvis er det en smule 

uretfærdigt  at  klandre en litteraturkritiker  for at gøre det,  som er enhver litteraturkritikers pligt, 

nemlig at forsøge at sige noget generelt om litterære tendenser i tiden, men er man fx skønlitterær 

forfatter, så reagerer man måske på en anden og mere påtrængende virkelighed, ja et kaos, hvor 

genrerne hele tiden er under forandring,  fx ved konstant at  navngive og dermed ”opfinde” nye 

genrer,  som det  er  sket  i  Danmark  inden  for  de  senere  år:  frasagn,  små  historier,  blindgyder, 

tilstandsrapporter, anekdoter, kapricer, ready-mades osv. Faren (og styrken velsagtens) ved at stille 

tingene så bastant op er således, at man risikerer at miste blikket for den diversitet og de forskelle, 

der netop udfolder sig på et andet niveau end det teoretiske. Netop det er Bob Hvid Greens digt ét af 

mange  eksempler  på,  også  selvom det  bliver  ”fanget  op”  inden  for  en  nyere  tendens  i  dansk 

digtning til  at lave pastiche og remix af andres digte, men her taler vi altså om tidsånd og ikke 

nødvendigvis prosa, eller hvordan? Uanset hvad, så er det med til at ændre ved en dagsorden, man 

ikke vidste, at man havde. Spørgsmålet er så, om den tendens også kan rubriceres under termen 

”prosa”?
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