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Leder 
                        EINMAL IST KEINMAL


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


Sidste nummer af Vandfanget var samti-
dig  første  udgivelse  efter  mange  års 
pause,  og  i  redaktionen  blev  vi  enige 
om, at ”Den første gang” måtte være et 
oplagt  tema  for  udgivelsen.  Med  dette 
tilpas filosofiske og tilpas latenterotiske 
tema ville vi være i stand at fange en ny 
læserskare  og  stadfæste  Vandfangets 
position som spændende studenterblad. I 
den forbindelse stillede vi afdelingslede-
ren for Nordisk sprog og litteratur, Ste-
fan Kjerkegaard, spørgsmålet om, hvad 
han forbandt med den første gang. Han 
svarede ved at citere Per Højholdt med 
sætningen: ”Første gang er ingen gang”. 
Siden da har jeg gået rundt og tygget lidt 
på, hvad det mon betyder, at første gang 
ikke er nogen gang. Hvilken konsekvens 
har det, at ting først bliver rigtigt til, når 
de gentages? Helt tilfældig faldt jeg over 
præcis  samme  udsagn  et  par  måneder 
senere i min læsning af Milan Kunderas 
nok  berømteste  roman  Tilværelsens 
ulidelige lethed, her formuleret med tysk 
elegance og assonans,  Einmal  ist  kein-
mal.  For  bogens  protagonist  er  livet 
ulideligt let og uden tyngde, fordi der i 
selvet livet ligger en indbygget uigenta-
gelighed.  At  mennesket  aldrig  vil  stå  i 
præcis  den  samme  situation  to  gange, 
forhindrer muligheden for at danne me-
ningsfulde  erfaringer.  Konsekvensen  af 
dette livssyn bliver, at livet omdannes til 
en  lang  række  af  tilfældigheder,  hvor 
kontingens, meningsløshed og nihilisme 

hersker. Om man køber dette ikke sær-
ligt opbyggelige budskab, må være op til 
den  enkelte  læser.  Her  på  redaktionen 
tror vi i første omgang på, at visse ting 
godt  lader  sig  gentage  (om  end  med 
variationer), og det er derfor med glæde, 
at vi nu udkommer for anden gang efter 
sidste  semesters  genopstandelse.  Hvis 
første gang ikke er  nogen gang,  så må 
anden gang i hvert fald være det!

I dette nummer er temaet ”Alt det,  der 
ikke er teksten”, hvor vi har stillet skarpt 
på ekstratekstuelle elementer.  Inden for 
temaet kan I læse en artikel omhandlen-
de  brugen  af  krigsmetaforik  i  fodbold-
verdenen, et  genoptrykt  radioindslag 
med Dan Turell  om slang, et  interview 
med  Dan  Ringgaard  om  litteraturens 
rolle  i  en  globaliseret  og  multimedial 
virkelighed,  en  filmanmeldelse  af  ”The 
Other  Munch”  og  en  reportage  fra  et 
poetry slam-arrangement i  Studenterhu-
set. Uden for temaet kan vi byde på et 
brev  fra  forhenværende  norsklektor  på 
Nordisk, Morten Auklend. Han gør sta-
tus på det nordnorske år 2018 og siger i 
den forbindelse en helt masse pæne ting 
om Danmark og en helt masse knap så 
pæne ting om Norge. Skøn læsning! 

Derudover kan I læse et interview med 
tre ph.d.-studerende på Nordisk om ar-
bejdslivet i den akademiske verden, få et 
godt  fif  til  hvilke  antikvariater,  der  er 
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værd at runde, når I skal købe studiebø-
ger,  lave  en  krydsord  eller  som  noget 
nyt,  gætte en nordisk klassiker.  I  vores 
konkurrencer er der som altid fede præ-
mier på højkant (Læg her mærke til, at 
vi allerede i andet nummers leder benyt-
ter  os af  udtrykket  ”som altid”.  Der er 
ikke  langt  fra  ”Første  gang  er  ingen 
gang” til  ”Anden gang er altid”).  Sidst 
men  ikke  mindst  er  der  også  i  denne 
udgave  blevet  plads  til  en  helt  masse 
skøn skønlitteratur indsendt af studeren-
de på Nordisk og andet godtfolk. Tak for 
de mange gode bidrag!

Med ønsket om en fornøjelig læsning og 
en forhåbentlig ikke alt for anstrengende 
eksamensperiode

Karen
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Hvor hører  
metaforen hjemme? 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


Af Mads Mark-Eriksen

De fleste  sprogstuderende  har  helt  sik-
kert  stiftet  bekendtskab  med  Lakoff  & 
Johnsons kognitive metaforteori  og de-
res  pointe  om,  at  sproget  er  fyldt  med 
døde  metaforer  uden  poetisk  pondus. 
Deres argument om, at metaforen er før-
sproglig og et produkt af vores erkendel-
sesapparat  markerede  et  enormt  brud 
med den gængse, klassiske metaforteori 
som skitseret af Aristoteles i Poetik  og 
Retorik  og  af  Quintillian  i  Institutio 
Oratoria. De antikke filosoffers idéer om 
metaforens væsen levede i bedste velgå-
ende i over 2000 år og blev næret af en 
lang akademisk tradition, der strakte sig 
helt ind i midten af det 20. århundrede. 
Jeg vil  i  det følgende kort skitsere den 
semantiske metaforteori med henblik på 
at tydeliggøre, hvordan Lakoff & John-
sons  løsriver  metaforen  fra  teksten  og 
dermed radikalt bryder med en længere 
æstetisk-filosofisk tradition. Dernæst vil 
jeg præsentere de væsentligste resultater 
fra min egen undersøgelse af metaforik i 
sportsverdenen.

Den semantiske metaforteori
De to skolers fælles udgangspunkt er, at 
metaforen  er  en  overførsel  af  mening 
mellem to fænomener, men de er grund-
læggende uenige om, hvor denne over-
førsel  finder  sted,  og  måden,  hvorpå 

overførslen sker. I den klassiske, seman-
tiske metaforteori forstås metaforen som 
et  betydningsfænomen,  der  er  uløseligt 
knyttet til det sproglige udtryk – teksten 
eller  talen.  Metaforen  eksisterer  altså 
først  i  kraft  af  en  udtalt/skreven  sam-
menstilling  af  de  to  fænomener,  man 
traditionelt  betegner  som  vehikel  og 
tenor, eller som fokus og framing. Det er 
altså  den syntaktiske sammenstilling af 
to fænomener, der udløser den metafori-
ske mekanisme (Widell 2000, 143). Ari-
stoteles  eksemplificerer  den  semantiske 
metaforteoris idé om metaforen som en 
tekstbåren størrelse ved at hæfte sig ved 
en scene fra Homers Iliaden: ”(…) siger 
han  ’løven  sprang  frem  …’ er  det  en 
metafor (…) han kalder nemlig i  over-
ført forstand Achilleus for ’løven’, fordi 
de begge er modige” (Aristoteles 1994, 
210). Aristoteles hæfter sig altså ved at 
metaforen foranlediges af dels sammen-
stillingen  af  to  fænomener,  dels  af  en 
fælles egenskab de to fænomener imel-
lem – i  dette tilfælde mod. Denne fæl-
lesegenskab  er  ”i  traditionen  betegnet 
tertium  comparationis,  dvs.  det  tredje 
sammenligningsled  (…)  (Widell  2000, 
144). I eksemplet fra Iliaden er det såle-
des  modet,  der  danner  grundlaget  for 
sammenligningen  mellem  Achilleus  og 
løven – de har noget tilfælles, og ved at 
sammenstille  de  to  fænomener  iscene-
sættes Achilleus mod på en ny, æstetisk 
måde med stærk poetisk effekt. Et andet 
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væsentligt punkt i den semantiske meta-
forteori er idéen om, at det metaforiske 
udtryk kan erstattes med mere ”hjemlige 
ord” (Aristoteles 1992, 22),  hvilket be-
tyder,  at  metaforen skal  forstås  som et 
ornament,  ”som  blot  en  udsmykkende 
måde at referere til noget på, som man 
lige så godt kunne have sagt mere direk-
te” (Widell 2000, 145). På den måde er 
den aristoteliske, semantiske metaforteo-
ri kendetegnet ved at se metaforen som 
en overlagt, tekstbåren konstruktion, der 
i sammenstillingen af to mere eller min-
dre eksplicitte fænomener er udtryk for 
en kreativ leg med sproget med det for-
mål at provokere en poetisk effekt gen-
nem en æstetisk parafrase.

Hverdagens metaforer
Som indikeret ovenfor bryder Lakoff & 
Johnson med deres teoretiske hovedværk 
Metaphors We Live By (1980) med den 
lingvistisk orienterede metaforopfattelse, 
idet  de  hævder,  at  metaforiske  udtryk 
snarere  skal  forstås  som  en  sproglig 
manifestering af menneskets konceptuel-
le  erkendelsesapparat.  De  peger  på,  at 
metaforen opstår før den
sproglige artikulation, idet de hævder, at 
mennesket  tænker  og  erfarer  i  mentale 
billeder:  ”Our  ordinary  conceptual  sy-
stem (…) is fundamentally metaphorical 
in nature” (Lakoff & Johnson 2003, 3). I 
forlængelse heraf hævder de, at menne-
skets forestillingsapparat er kendetegnet 
ved såkaldte ”erfaringsområder” (Widell 
2000, 148), der altså kan
forstås  som  evnen  til  at  rubricere  og 
kategorisere virkeligheden mentalt. Den 
metaforiske  mekanisme udløses,  når  vi 
forstår et erfaringsområde ud fra et an-
det;  det  der  kaldes  ”conceptual  map-
ping” (Lakoff & Turner 1992, 107). Når 
vi udtrykker os gennem sproget, trækker 

vi altså på et i princippet uendeligt antal 
billedlige associationer på tværs af kon-
ceptuelle  domæner.  Metaforen  er  altså 
for  Lakoff  &  Johnson  en  konceptuel 
figuration,  der  opstår  før  teksten,  men 
lader sig spore i vores sprogvirksomhed. 
Et  eksempel  på  en  sådan  konceptuel 
metafor  kunne,  som Lakoff  & Johnson 
hævder,  være  ”Argument  is 
war” (Lakoff & Johnson 2003, 4).  Her 
fungerer  ”krig”  som  source  domain, 
mens ”diskussion” er det fokale område, 
target domain. Den overordnede struktu-
relle  ”master  metaphor” er  altså  et  ud-
slag  af  menneskets  erkendelsesapparat, 
men Lakoff & Johnson viser, hvorledes 
denne sætter sine spor i  sproget ved at 
pege på udtryk som ”et skudsikkert ar-
gument”  el.  ”han  ramte  plet  med  sin 
kritik”. Disse udtryk er ikke metaforer i 
sig selv, men skal snarere anskues som 
lingvistiske udtryk,  der  henviser  til  en 
overordnet  konceptuel  metafor,  og  på 
den  måde  peger  Lakoff  &  Johnson  på 
metaforen  som  en  ekstratekstuel,  ab-
strakt størrelse, idet de sproglige udtryk 
skal  ses  som  effekter  af  menneskets 
figurative, kognitive processer. I Metap-
hors  We  Live  By  skitseres  forskellige 
konceptuelle metaforer, der manifesterer 
sig  i  hverdagssproget,  hvor  særligt 
”krig” synes at udgøre et hyppigt kilde-
område for vores måde at forstå verden 
på figurativt.  I  tilfældet  med det  meta-
foriske  koncept  ”diskussion  er  krig” 
understreges  metaforens  gradvise  leksi-
kalisering og usynlighed, samt metafor-
ens gensidige påvirkning af vores opfør-
sel  og kognition:  ”(…) a  metaphor  we 
are  hardly  ever  conscious  of  (…)  We 
talk  about  arguments  that  way because 
we conceive of them that way – and we 
act according to the way we conceive of 
things. (Ibid. 5).
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Fodbold som “powershow”
I  maj  måned  2018  nærmerede  eksa-
mensperioden sig, og jeg skal ærligt talt 
indrømme, at jeg i den grad var distrahe-
ret af en begivenhed i slutningen af må-
neden  –  nemlig  Champions  League-
finalen i fodbold. I nogens øjne en mon-
dæn sportsbegivenhed, men for mit ved-
kommende, som livslang Liverpool-fan, 
var der snarere tale om et potentielt ek-
statisk højdepunkt, da kampen markere-
de den første finale i 11 år for Liverpools 
vedkommende.  Det  blev  ikke  det  fest-
fyrværkeri,  jeg  havde  håbet  på,  da  vi 
måtte  se  os  slået  af  et  skarpt  Real 
Madrid-mandskab og en tysk målmand 
med gummiarme fra egne rækker,  men 
ikke desto mindre udgjorde fodboldfebe-
ren  et  grundlag  for  en  ret  spændende 
undersøgelse af metaforbrugen i fodbol-
dens  diskursive  univers.  For  hvis  man 
nogensinde har  været  vidne til  en  fod-
boldkamp  kommenteret  af  Morten 
Bruun eller Niels Christian Frederiksen, 
skulle  det  gerne stå  ret  klart,  at  der  er 
rigeligt med empiri, der kan aktiveres i 
en undersøgelse af metaforik og figura-
tion. Men hvorfor er fodboldjournalistik 
så  rigt  på  figurative  udtryk?  Måske  er 
det  fordi,  at  sportsgrenen  markerer  en 
konventionsbestemt,  parallel  virkelig-
hed, der i sit forsøg på sprogligt at defi-
nere  sig  selv  må  trække  på  en  række 
domæner  fra  den  sociale  og  politiske 
virkelighed.  Eller  måske  er  de  mange 
metaforiske  udtryk  et  udslag  af,  at  vi 
simpelthen bare forstår fodbold ud fra et 
andet  erfaringsområde.  Man skal  heller 
ikke  lede  længe efter  døde udtryk,  der 
gennem en  kognitiv  optik  afslører  den 
overordnede konceptuelle
metafor fodbold er krig/vold med udtryk 
som  ”angrebsspiller”  og  ”skud”,  der 

bærer  stærke  krigskonnotationer.  Paral-
lellen mellem fodbold er krig er også en 
idé,  der  understøttes  af  flere  lingvister, 
heriblandt George Lakoff, der fx hævder, 
at  vi  forstår  sport  som krig,  men også 
krig som sport (Lakoff 1991, 4). Ligele-
des  peger  lingvisten  Chapenga  på,  at 
”footballers, their emotions (…), actions 
on the pitch and activities of spectators 
are  transformed  into  a  war  scenario 
through  the  commentary  (Chapenga 
2004,  66-67).  Selvom  Chapenga  i  høj 
grad abonnerer  på den kognitive meta-
forteori, synes den passive konstruktion 
”are transformed (…) through the com-
mentary” imidlertid at pege på idéen om, 
at  den  metaforiske  mekanisme  først 
aktiveres  i  kraft  af  kommenteringen, 
hvilket  ikke  rigtigt  kongruerer  med 
Lakoffs idé om metaforen som et kogni-
tivt anliggende. Jeg satte mig først for at 
kortlægge  nogle  af  de  bagvedliggende 
metaforiske  koncepter,  der  sprogligt 
udtrykkes af kommentatorer og journali-
ster.  I  den forbindelse  rejste  der  sig  et 
nyt spørgsmål: er der forskel på frekven-
sen  og  måden,  hvorpå  der  refereres  til 
konceptuelle metaforer i den umiddelba-
re,  simultane  kommentering  af  en  fod-
boldkamp og i den efterfølgende skrift-
lige, journalistiske bearbejdning af selv-
samme kamp?

Kommentatorsporene
Jeg tog udgangspunkt i to fodboldkam-
pe, hvor jeg gik kvantitativt til værks og 
talte  helsætninger,  hvor  jeg  hver  gang 
kategoriserede  helsætningerne  under 
eventuelle refererede konceptuelle meta-
forer eller under kategorien ”Uden figu-
rativ sprogbrug”. Her fandt jeg, at 14,5 
%  af  helsætningerne  i  den  mundtlige, 
simultane kommentering af kampene var 
sproglige  udtryk,  der  henviste  til  den 
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konceptuelle metafor ”Fodbold er krig”, 
mens blot 2 % af helsætningerne pegede 
på  metaforen  ”Fodbold  er  show/under-
holdning.” Mens en betydelig del af den 
kategoriserede  empiri  var  kendetegnet 
ved døde,  leksikaliserede metaforer  så-
som  ”offensiv”  el.  ”forsvar”,  var  der 
også eksempler på en mere kreativ ud-
foldelse af denne master metaphor: ”Det, 
han  ellers  kan  skyde  med  fra  bænken, 
(…)  er  overvejende  Bernardo  Silva” 
eller  ”Så  er  han  oppe  på  25 
fuldtræffere”.  Selvom  den  anden  mest 
refererede  konceptuelle  metafor,  ”Fod-
bold er  show”,  blot  optræder  i  2  % af 
helsætningerne, er det alligevel en bety-
delig  andel,  eftersom hvert  kommenta-
torspor var udgjort af over 600 helsæt-
ninger.  Her  var  det  udtryk  som  ”Den 
egyptiske troldmand” el.  ”Det  er  Man-
chester City, der er midt i et striptease-
nummer, og det er vel at mærke dem, der 
smider klunset”, der også pegede på en 
mere fredsommelig forståelse af sporten. 
I kortlægningen af kommentatorsporene 
var det også tydeligt, at der var en over-
vægt  af  figurative  udtryk  i  forbindelse 
med  genfortællinger  af  handlingsforløb 
eller ved replay af kampsituationer, hvil-
ket måske peger på, at metaforiske par-
afraseringer  tager  til  i  frekvens  i  re-
trospektionen.

Artiklerne
Resultaterne fra min undersøgelse af to 
artikler, der denoterer samme handlings-
forløb  som kommentatorsporene,  kan  i 
høj grad siges at bekræfte tesen om, at 
den retrospektive sproglige bearbejdning 
i  højere  grad  lægger  op  til  metaforisk 
udfoldelse. Her indeholdt 46,5% af hel-
sætningerne sproglige referencer til me-
taforen  ”Fodbold  er  krig/vold”,  mens 
hele 16 % peger på den anden metafor, 

”Fodbold er show”. Her var referencerne 
til de konceptuelle metaforer talrige, og 
måden, hvorpå de overordnede metafo-
rer blev refereret, var mere kreativ med 
eksempler  såsom ”med Jürgen Klopp i 
det ene ringhjørne, har den højt besung-
ne City-træner en tendens til at ende på 
randen af knockout (…) efter onsdagens 
øredøvende kæberasler” (vold) og ”Gu-
ardiolas spillere fandt aldrig den melodi, 
der  i  denne sæson har  gjort  dem til  et 
fodboldband på Beatles-niveau” (show). 
Ud fra  sammenligningen mellem de  to 
fremstillingsformer er det altså tydeligt, 
at  kløften  mellem  den  fortalte  tid  og 
situationen, hvor journalisten producerer 
teksten, bevirker, at der er et større æste-
tisk  potentiale  i  den  skriftlige  formid-
lingsform, idet  artiklerne vidner  om en 
stærk og varieret profilering af fodbold 
som både en slags krig og en slags show. 
Med  kognitive  metaforbriller  kan  man 
konkludere,  at  den  retrospektive  frem-
stillingsform i højere grad dyrker over-
lappet  mellem de to  domæner,  krig  og 
fodbold, da disse overlap ifølge Lakoff 
& Johnson jo eksisterer  før  artikulatio-
nen af samme. Men selvom den skriftli-
ge formidlingsform i højere grad refere-
rer  til  de  to  konceptuelle  metaforer, 
”Fodbold  er  krig”  og  ”Fodbold  er 
show”,  kan  det  faktum,  at  disse  også 
optræder i den umiddelbare kommente-
ring siges at pege på, at der er evidens 
for, at fodbold generelt forstås i forhold 
til erfaringsområderne ”krig” og ”show”. 
Min  undersøgelse  viste  altså,  at  den 
kognitive  metaforteori  er  yderst  appli-
cérbar – især som strukturelt værktøj til 
at  kategorisere  metaforbrugen  i  et 
enormt tekstkorpus.

Omkring to uger efter at have foretaget 
undersøgelsen  blev  Liverpool-feberen 
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erstattet  med  en  landsholdsfeber,  idet 
Danmark for første gang i 8 år tørnede 
ud på grønsværen ved VM-slutrunden i 
Rusland. Da jeg satte mig i sofaen for at 
fange  den  første  kamp,  blev  jeg  dels 
konfronteret  med  en  tåkrummende  åb-
ningssang af en afdanket Robbie
Williams,  dels  med  en  animeret  intro-
video, der skildrede den farverige kated-
ral  i  Skt.  Petersborg,  hvor  et  virvar  af 
cirkusartister,  gøglere  og  linedansere 
sprang  fra  spir  til  spir.  ’Hvad  har  det 
med fodbold at gøre?’, tænkte jeg umid-
delbart. Men så kom jeg i tanke om, at 
min undersøgelse jo havde vist, at dette 
er en gængs måde at skildre fodbolden 
på;  nemlig  ud  fra  erfaringsområdet, 
show.  Denne visuelle  metafor,  der  trak 
tungt på kildeområdet,  show, blev altså 
endnu et belæg for, at metaforen befin-
der sig uden for sproget og teksten, idet 
den  metaforiske  mekanisme  her  var 
udelukkende  visuel  og  stemte  overens 
med konklusionerne fra min egen under-
søgelse af fodboldens figurative diskur-
ser.
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Brev fra 66° nord 
En forhenværende norsklektors spalte

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
Erindring, bogføring og regnskap

Så har  den  forhenværende  norsk-lekto-
ren ved AU overlevd sitt første semester, 
og snart sin første vinter, i Nord-Norge. 
Puh. Det ble en hel del snø, frost, mørke 
og – verst av alt – bøker om litteraturdi-
daktikk,  men  han  overlevde.  Kulde  og 
mørke er  det  lett  å  verge seg mot,  har 
han funnet ut  – man holder seg innen-
dørs. «Den korteste avstanden mellom to 
steder er å bli  hjemme», som en norsk 
lyriker skriver i et dikt. Undervisnings-
teori  er  det  verre  med,  men han spiste 
seg  gjennom  også  denne  formidable 
utfordringen. Scoreboard:  Førsteamanu-
ensis i norsk 1 – Nesna 0. Suck it, Nord-
Norge, knegger han tilfreds for seg selv, 
der  han  sitter  og  varmer  tærne  foran 
peisens flammer.

Ja,  den  forhenværende  norsklektoren 
sitter, som så mange aftener her ved 66° 
nord,  foran peisen og spiser  aftensmat. 
(Etter 7 timer på «universitetet» er leilig-
heten blitt  småkald  og må varmes opp 
før han kan sovne.) Han re-flekterer over 
året som har gått og bestemmer seg for å 
gjøre opp regnskap. Ikke et økonomisk 
regn-skap,  men  et  sjelelig  regnskap. 
2018 brakte nemlig med seg både opp-
turer og nedturer. Han tar frem compute-
ren.  Drikker  en  slurk  vin.  Gir  Moby 
resten  av  fisken.  Han  drikker  enda  en 
slurk vin. Det er på tide å gi 2018, det 
2018 fortjener.

DET BESTE ved 2018: Å få fast jobb. 
Og naturligvis katten, som har holdt ham 
med selskap siden august. Uten den lille 
pelskledde vennen hadde den forhenvæ-
rende norsklektoren garantert blitt sinns-
syk av isolasjon. 
Det verste: Å støvsuge etter katten. Det 
er som å vaske dusjen etter Chewbacca. 

DET VERSTE med 2018? Å reise fra 
Aarhus,  selvfølgelig.  Fra kantine-maten 
på AU, bokbutikker  som faktisk  selger 
bøker og kafeer som ikke lukter fisk. Et 
klima som gjør det mulig å være uten-
dørs. Gode venner. Osv. 

DET  MEST  IRRITERENDE:  Den 
umis-kjennelig dårlige følelsen man får i 
tunge, torso og tær når man mister siste 
buss fra Mo til Nesna og må bruke 2000 
kr på taxi for å komme seg hjem. Ikke 
mindre  enn  3  ganger  har  dette  skjedd. 
(Lortebuss i lorteland.) 

DET  NEST  MEST  IRRITERENDE: 
At ingen nordmenn legger Neste kunde-
pinnen på samlebåndet etter å ha plassert 
butikkvarene  sine  der.  Grenseover-skri-
dende, himmelropende irriterende. Vi er 
et meget uhøflig folk her oppe. 

DET  TREDJE  MEST  IRRITEREN-
DE: At nordlendinger bruker dialekt på 
sosiale medier. Alt de skriver er fullsten-
dig  uleselig  med  mindre  man  er  født 
nord for Trondheim. 

DET MERKELIGSTE: At nordlendin-
ger aldri lukker døren etter seg. Selv på 
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vårt lokale fitness-senter står garderobe-
dørene på vidt gap. 

DET  MEST  SPENNENDE:  Forsk-
ningsmidler!  Og  svømme-basseng  i 
samme bygning som kontoret. 

DET MEST FORUTSIGBARE:  Hans 
egne rutiner (kaffe og knekkebrød med 
leverpostei  om  morgenen,  kylling  til 
middag og barbering kun på søndager). 

DET  MEST  OVERRASKENDE:  At 
det finnes wifi så langt nord på kloden.

DEN STØRSTE NEDTUREN:  Prisen 
på mat, alkohol og taxi, og at tomater i 
nord smaker som plastposer. 

DEN STØRSTE OPPTUREN:  Tid til 
forskning.  Og  stadig  kontakt  med  nor-
diskmiljøet  ved  AU,  samt  stadig 
norskundervisning  i  Aalborg.  Den  for-
henværende norsk-lektoren fant hurtig ut 
at  den  beste  overlevelses-strategien  i 
nord  var  å  glemme  at  han  noensinne 
hadde bodd i Aarhus. Sammenligningen 
kom ikke ut i Nesnas favør, for å si det 
slik, så selvpålagt glemsel ble den beste 
løsningen etter 6,5 nesten skattefrie år i 
shorts og t-skjorte.

Men glemsel er ikke alltid en vinnende 
strategi, tenker den forhenværende nors-
klektoren og trekker  huen lenger  ned i 
pannen.  En  hue  han  kjøpte  i  Aarhus. 
Fortiden gir ikke helt slipp, merker han, 
og  han  vil  egentlig  ikke  glemme.  Nei, 
han  vil  aller  helst  ikke  glemme,  særlig 
ikke når minusgradene og mørket tetner 
rundt huset, og vinteren nekter å gi slipp 
på  regionen  han  bor  i. Da er tanken på 
den kontinentale våren god å trøste seg 
med, i påvente av den nord-norske våren

som kommer – en gang i mai eller juni. 
Inntil  da  kryper  han  nærmere  peisen, 
hiver innpå enda en vedkubbe og tøm-
mer  vinglasset.  Katten  har  spist  opp 
maten,  han kan legge  seg;  og  drømme 
om vår og varme under en tykk dyne.

Med ønske om et godt 2019,
Morten Auklend, 

forhenværende norsklektor ved AU
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Et trin op ad den  
akademiske trappe 

Et interview med tre ph.d.-studerende på Nordisk

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
af Karen Aarup

Til de læsere af Vandfanget, som er stu-
derende  på  Nordisk  (jeg  tør  godt  gøre 
den antagelse, at I udgør størstedelen af 
vores læserskare): I tænker sikkert over, 
hvad I skal lave, når I en dag efter endt 
uddannelse  står  på  den  anden  side  af 
universitetets  tykke  mure.  Måske  er  I 
bange. Måske glæder I jer. Det kan også 
være, at I er så vilde med universitetsli-
vet, at I slet ikke har lyst til  at forlade 
det.  At  I  bare  gerne  vil  blive  lige  her, 
hvor I allerede er: I Nobelparkens byg-
ning 1485. Trygt svøbt i røde mursten og 
glas og lige linjer.  Og skulle I  gå med 
den slags tanker, er der også en vej for 
det. I kan nemlig få jer en ph.d.-stilling 
og blive hængende. Men lur mig, om det 
ikke  er  lettere  sagt  end  gjort.  Det  er  i 
hvert fald sådan, jeg selv tænker på et liv 
i  universitetsverdenen:  Det  må  være 
rigtig  svært,  rigtig  hårdt  og  også  lidt 
ensomt. 

Jeg er mødtes med tre af de ph.d.-stude-
rende på Nordisk, Felix, Signe og Pernil-
le for at få be- eller afkræftet mine for-
domme. Da jeg kommer ind på Felix og 
Signes  kontor,  hersker  en  afslappet 
stemning. Felix byder på te,  og jeg får 
lov til at sidde i kontorets blødeste (og 
eneste) lænestol. Det er en god start. 

Kan I starte med at fortælle lidt om, 
hvem I er, og hvad jeres projekter går 
ud på? 

Pernille:  Jeg  startede  som  ph.d.-stude-
rende i sommer og er på 4+4-ordningen. 
Jeg skal aflevere mit speciale om et år, 
og så har jeg to år til at skrive min ph.d.-
afhandling. Mit projekt handler om du-
fortællingens udvikling i dansk litteratur. 
Så det er et litteraturhistorisk og narrato-
logisk  projekt,  hvor  jeg  undersøger, 
hvordan  en  bestemt  fortælleform  har 
udviklet sig. Mit fokus lige nu er at få 
afgrænset,  hvad  en  du-fortælling  helt 
præcis  er.  Henrik Skov Nielsen er  min 
vejleder.

Signe: Jeg er også 4+4 ligesom Pernille. 
Jeg startede et år før Pernille, så det vil 
sige, at jeg skal aflevere mit speciale til 
sommer, og så har jeg to år til at skrive 
min ph.d.-afhandling. Man har altså to år 
til speciale og to år til ph.d., men udover 
det  skal  man  selvfølgelig  også  lave 
mange andre ting. Når man er på 4+4, så 
er man specialestuderende på halv tid og 
ph.d.-studerende på halv tid, indtil man 
har  afleveret  sit  speciale.  Mit  projekt 
handler  om  digitale  sexkrænkelser,  og 
jeg har lavet skriveworkshops med ofre 
for digitale sexkrænkelser. I den forbin-
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delse har jeg arbejdet meget med metode 
og etik i en mediekontekst. Lige nu ar-
bejder jeg med skam og ofrenes oplevel-
se af  skam i  forbindelse med ekspone-
ring på de sociale medier. Carsten Stage 
er min vejleder.

Felix: Jeg startede vinteren 2017, og jeg 
har  grundet  barsel,  stadig  halvandet  år 
tilbage. Jeg er i modsætning til Signe og 
Pernille  5+3,  det  vil  sige  almindelig 
ph.d.-studerende. Jeg arbejder med sam-
tidens  danske  tegneserier,  og  så  kigger 
jeg på tendenslæsning. Hvordan arbejder 
samtidens danske tegneserier med tegne-
serieformatets medialitet og materialitet? 
Og  jeg  har  Rikke  Andersen  Kraglund 
som vejleder.

Hvor kom jeres  motivation fra?  Ud-
sprang den af en god idé til et projekt, 
eller var det i højere grad et ønske om 
at blive i den akademiske verden og få 
sit eget kontor på uni?

Inden Pernille når at svare, griner Signe, 
kigger  over  på  Felix,  som  hun  deler 
kontor med, og siger: ”Ja, det fik vi så 
ikke.”

Pernille:  Nordisk  er  et  helt  vildt  godt 
studie, og jeg har elsket det lige fra be-
gyndelsen. Jeg har virkelig kunnet mær-
ke, at det har været det rigtige studie for 
mig.  Derudover  har  jeg  arbejdet  som 
instruktor  og  studentermedhjælper  og 
har  på  den  måde  haft  ret  meget  med 
underviserne at gøre, og det har været en 
spændende  verden  at  være  en  del  af. 
Derfor tænkte jeg, at det måtte være helt 
fantastisk at  blive ph.d.-studerende.  Og 
så blev jeg opfordret til at søge en ph.d. 
efter  min  bacheloropgave,  så  dér  be-
gyndte jeg virkelig at overveje det. Men 

det var samtidig også svært, fordi de to, 
der  opfordrede  mig  til  det,  ikke  selv 
kunne vejlede. Så jeg lagde det lidt  på 
hylden og tænkte, at jeg måtte se på det 
efter  specialet.  Og  så  var  det  faktisk 
Henrik, der skrev til mig og spurgte, om 
vi  ikke  skulle  finde  ud  af  noget.  Han 
støttede op om min idé med du-fortæl-
linger, og så var vi i gang.

Karen:  Det  lyder  fedt,  så  kom  den  jo 
nærmest dumpende.

Pernille: Ja, det gjorde den jo nærmest. 
Men jeg havde inden da taget stilling til, 
om det var noget, jeg havde lyst til. Det 
var bare svært at gribe det an, og det var 
svært  på  eget  initiativ  at  gå  rundt  og 
banke  på  undervisernes  døre  og  sige: 
”Hej.  Vil  du  være  min  vejleder?”.  Det 
handlede for mig om at finde en person, 
der ville gå ind i projektet sammen med 
mig. Jeg tror, der er mange, som sidder 
og tænker, at man skal have en helt fær-
dig  idé,  og  det  er  virkelig  ikke  nemt. 
Man har brug for nogen, der kan tænke 
lidt taktisk for én.

Signe:  Ja,  og  det  er  meget  tydeligt  på 
ph.d.-skolen, at dem, der får et stipendi-
at, er dem der har haft en god vejleder, 
som har engageret sig i projektet, så man 
ikke  har  stået  med  det  hele  selv.  Min 
historie er meget den samme som Pernil-
les. Jeg blev også opfordret til det, både 
da jeg skrev bachelor, og da jeg startede 
på kandidaten. Carsten blev ved med at 
prikke til mig og sige: ”Sender du ikke 
snart noget til mig?”. Og da han havde 
gjort  det  nok gange,  tænkte  jeg:  ”Hvis 
han bliver ved med at  sige det,  så kan 
det måske godt lade sig gøre”. Alligevel 
blev jeg i lang tid ved med at tænke, at 
nu havde jeg givet det et skud, og hvis 
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jeg ikke fik det, så var det også fint nok. 
Og jeg tænkte også: ”Ja, det er jo et job, 
som alle mulige andre jobs. Og sådan ét, 
skal man jo under alle omstændigheder 
have i sidste ende”.

Karen: Så det var også en måde at undgå 
den  usikkerhed,  der  følger  med  endt 
uddannelse og en indtræden på et usta-
bilt arbejdsmarked?

Felix:  Udskyde – ikke undgå.  For pro-
blemet dukker helt sikkert op igen sene-
re. Min historie er lidt anderledes, men 
ligesom de to andre havde jeg heller ikke 
gjort det, hvis jeg ikke var blevet opfor-
dret til det. Jeg har spurgt lidt rundt, og 
det er meget få, der søger en ph.d. uop-
fordret.  Der er selvfølgelig nogen, men 
de fleste gør det først, når nogen ovenfra 
siger, at de skal gøre det. Jeg blev først 
opfordret til det efter mit speciale, hvor 
Rikke sagde, at hun syntes, det havde en 
høj nok kvalitet til, at det kunne blive et 
godt  ph.d.-projekt.  Så  det  var  først,  da 
Rikke havde opfordret mig, at jeg tænk-
te: ”Okay, så giver jeg det en skalle”.

Pernille: Nu siger vi, at vi alle sammen 
er blevet opfordret til det. Men Signe og 
jeg  har  talt  meget  om,  hvorfor  vi  ikke 
bare selv tog initiativet. For selvfølgelig 
kan man det. Man kan sagtens gå op og 
banke på en dør og bede om hjælp fra en 
af underviserne, hvis man gerne vil søge 
en  ph.d.  Hvis  man har  skrevet  en  god 
bacheloropgave,  hvis  man  generelt  er 
dygtig og interesseret i  studiet,  og hvis 
man har lyst til det, så skal man endelig 
gøre det. Jeg tør ikke tænke på, hvad der 
var sket, hvis Henrik ikke havde skrevet 
til  mig.  Forhåbentlig  havde  jeg  gjort 
noget ved det alligevel.

Felix:  Ja,  og  det  er  jo  heller  ikke  alle 
undervisere, der går rundt og opfordrer 
en til at søge en ph.d. Man har sådan en 
forventning  om,  at  der  er  sådan  nogle 
superstuderende  på  universitetet,  som 
nok selv finder deres vej op. Men sådan 
er  det  ikke  nødvendigvis.  Der  bliver 
nødt til at være en åbenhed, hvor stude-
rende kan komme med deres idéer, uden 
at  være  bange  for  ikke  at  blive  taget 
seriøst. Jeg har engang banket på Henrik 
Skov Nielsens dør og fremlagt en idé i 
slutningen  af  min  studietid.  Han  var 
meget hurtig til at sige, at det, syntes han 
ikke, var nogen særlig god idé. Men så 
havde jeg prøvet det, og det skete der jo 
ikke noget ved, udover at jeg fandt ud af, 
at han nok havde ret, så jeg skulle arbej-
de i en anden retning – og det virkede jo 
så! 

Det kunne godt lyde lidt som om, at 
det er en fordel, at man som studeren-
de har gjort sig bemærket blandt de 
ansatte, inden man søger ph.d’en. Er 
det rigtigt forstået?

Felix: Ikke på papiret, men jo garanteret. 
Det betyder vildt meget.

Pernille: Jeg tror virkelig ikke, man skal 
undervurdere, hvor meget det betyder, at 
man har lavet studierelevante ting.

Signe: De går efter nogen, som, de stoler 
på, kan gennemføre det og holde til det. 
Og hvis man ikke kan vurdere det ud fra 
folks CV, hvilket man tit ikke kan, fordi 
mange ph.d.-ansøgere er meget unge, så 
er  det  oplagte  selvfølgelig  at  spørge 
afdelingslederen  og  underviserne,  hvad 
deres indtryk er af personen.
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Felix:  Ja,  det  er  jo  halvanden  million 
man  kaster  efter  en  ph.d.-stilling.  Så 
man vil gerne have nogen, der kan klare 
det.  Man skal have følelsen af,  at  man 
får for halvanden millions forskning.

Hvordan  ser  jeres  hverdag  ud?  Jeg 
tror,  mange studerende er bange for, 
at  livet  som  ph.d.-studerende  er  ni 
timer alene på et kontor med nedrul-
lede persienner hver dag.

Pernille:  Jeg  har  ikke  oplevet  den  der 
ensomhedsfølelse  endnu.  Det  kan selv-
følgelig godt være, at jeg kommer til det, 
og det var også noget, jeg tænkte over, 
inden jeg startede, fordi det netop ofte er 
den historie,  man hører  om ph.d.-livet. 
Indtil videre er det dog ikke et problem, 
fordi jeg synes, det, jeg arbejder med, er 
så  spændende.  Derudover  indgår  man 
som  ph.d.-studerende  i  mange  fælles-
skaber: Vi er en gruppe ph.d.-studerende 
på Nordisk, så er der ph.d.-programmet 
med  andre  ph.d.-studerende  fra  Arts, 
som vi har frokostmøder og sociale ar-
rangementer med, så er der afdelingen, 
hvor vi har kontor og er til daglig, og så 
er  vi  med i  forskellige forskningsgrup-
per.

Signe: Pernille har ret i, at der er mange 
gode fællesskaber, men jeg har det alli-
gevel  lidt  anderledes  end  hende.  Jeg 
synes godt,  det kan være en ret  ensom 
arbejdsplads.  Selvom  man  ser  andre 
mennesker her på afdelingen, så arbejder 
man rigtig, rigtig, rigtig meget alene, og 
jeg kan godt nogle gange savne det fag-
lige  samarbejde.  Hvis  man sammenlig-
ner med andre arbejdspladser, skal man 
være  bevidst  om,  at  det  er  en  speciel 
måde at arbejde på, fordi man på næsten 
alle  andre  arbejdspladser  vil  arbejde 

sammen med nogen, der laver det sam-
me som en selv.  Og sådan er  det  bare 
ikke her. Men det er ikke så slemt, som 
fordommene siger; at man sidder en hel 
dag uden at  tale  med nogen og kigger 
ind i en skærm. Det er ikke på den måde. 

Felix: Jeg er enig med Signe. Og det er i 
virkeligheden  først  blevet  tydeligt  for 
mig de få gange, hvor jeg har lavet noget 
fagligt sammen med nogen, der laver det 
samme  som  mig.  Så  kan  man  tænke: 
”Wow, hold da op, tænk hvis jeg gjorde 
det her hele tiden! Tænk hvis projekter-
ne og hele arbejdsgangen var mere kol-
lektivt sat op.”. Og sådan er det jo andre 
steder  på  universitetet,  blandt  andet  på 
de  naturvidenskabelige  fag.  Det  har  en 
masse  fordele  og  helt  sikkert  også  en 
masse ulemper.

Signe: Til gengæld har vi en meget flek-
sibel arbejdsplads.

Pernille: Ja, vi arbejder efter deadlines, 
og vi skal bare sørge for at nå det, vi skal 
nå. Og så længe man gør det, så har man 
rigtig  stor  frihed.  På den måde minder 
det meget om at være almindelig stude-
rende.

En anden fordom, som man også tit 
støder på, er fordommen om konkur-
rencementaliteten  i  den  akademiske 
verden. Er det noget, I mærker noget 
til?

Felix:  Det  gode svar  er,  at  det  ikke er 
noget, vi mærker vildt meget til her på 
Nordisk eller i ph.d.-programmet. Vi har 
et godt gensidigt samarbejde på afdelin-
gen, og vi kan altid gå op til ”de voksne” 
og få hjælp. Og jeg sidder heller ikke her 
og  føler,  at  jeg  skal  konkurrere  med 
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Pernille,  selvom jeg  i  praksis  skal  det. 
Men der er også masser af mindre gode 
svar på det spørgsmål, for selvfølgelig er 
det en verden, der er præget af konkur-
rence.

Signe: Jeg tror, det kommer rigtig meget 
an på, hvilket emne man arbejder inden 
for. Jeg kender til nogen, der virkelig er 
blevet  jordet  i  det  akademiske  system. 
Ikke fordi de har lavet dårlig forskning, 
men fordi de har arbejdet med ting, der 
har været sensitive for de forkerte men-
nesker. Og på den måde skal man ikke 
undervurdere, at den akademiske verden 
er meget hierarkisk, og der sidder nogen 
højere  oppe  i  systemet,  som har  rigtig 
meget  magt  til  at  bestemme,  hvad  der 
skal forskes i – og særligt hvad der ikke 
skal forskes i. Jeg synes, der er nogle ret 
store problemer på det felt.

Felix:  De er nemlig derude. Det eneste 
positive ved det er, at det ikke er noget, 
der  fylder  særlig  meget  på  afdelingen. 
Det er ikke på hverdagsplan.

Pernille:  Men  jeg  tror  også,  at  Signe, 
fordi  hun  arbejder  inden  for  et  mere 
kontroversielt felt, i  højere grad end os 
andre  bliver  konfronteret  med  de 
magtstrukturer,  der  er  i  universitetsver-
denen. Noget andet i forhold til konkur-
rencementaliteten  er,  at  de  fleste,  der 
vælger at blive ph.d.-studerende, nok er 
ret konkurrencemindede. Ikke på nogen 
negativ måde, men i den forstand at man 
gerne  vil  gøre  sit  bedste  i  alle  mulige 
sammenhænge. Og så er det måske mere 
en konkurrence med sig selv, end det er 
en konkurrence med andre.

Signe:  Ja,  det  er  måske  i  højere  grad 
præstationsiver end egentlig konkurren-

ce. Man vil gerne gøre sit bedste, og hvis 
man ikke gør det, er det rigtig træls.

Hvordan  ser  I  fremtiden?  Er  ph.d.-
projektet  et  trin  op  ad  en  længere 
akademisk trappe? Eller er det noget, 
I har det sjovt med nu, og så må tiden 
vise, hvad det skal blive til?

Felix: Jeg bliver stadig overrasket over, 
hvor stort et tabu det er, at det er relativt 
få  af  os,  der  bagefter  bliver  ansat  på 
universitet.  Statistisk  set  er  det  ikke 
særligt mange af os, der skal arbejde på 
universitetet,  men  samtidig  skal  man 
selvfølgelig gå efter  det,  hvis  man kan 
mærke, at man har lyst til det. Det kan 
være  svært  at  balancere  mellem et  nu-
og-her og en fremtid, men jeg prøver på 
at give mig selv lov til at lave denne her 
ph.d., så godt som jeg kan. Og det er nok 
sådan, at jeg bedst finder ud af, om det 
er noget for mig. Så teknisk set prøver 
jeg  at  udskyde  den  beslutning,  som er 
svaret på dit spørgsmål. Og teknisk set 
er det jo heller ikke kun min beslutning, 
om jeg gerne vil være forsker.

Signe: Jeg tror ligesom Felix, at jeg tager 
det lidt, som det kommer. Jeg har ikke et 
stort ønske om at blive i universitetsver-
denen. Jeg kunne få bedre løn og bedre 
arbejdsvilkår  alle  mulige  andre  steder. 
Så  hvorfor  egentlig  blive  hængende? 
Men hvis der kommer et emne, som, jeg 
synes,  er  helt  vildt  fedt,  så  kunne  det 
selvfølgelig  være  en  god  mulighed  at 
blive  på  universitetet.  Jeg  ved  godt, 
hvilket emne jeg gerne vil arbejde med, 
så hvor jeg gør det, er faktisk lidt under-
ordnet.

Pernille:  Jeg  kunne godt  tænke mig at 
blive her, men samtidig tror jeg, at det er 
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helt vildt vigtigt at fokusere på at gøre 
sit bedste, der hvor man er, og passe på 
med at tænke for langt frem. Det er no-
get,  jeg  har  tænkt  meget  over,  også  i 
forhold til det med at søge en ph.d. Hvis 
jeg på andet semester havde tænkt: ”Jeg 
skal  bare  have den ph.d.”,  og var  gået 
benhårdt efter det, var det virkelig blevet 
en kamp. Hvis ens målsætning er, at det 
er noget,  man bare skal gøre, så bliver 
det  hårdt  at  være i.  Det  handler  om at 
gøre sit bedste, der hvor man er.

På dette opbyggelige carpe diem-højde-
punkt runder vi  interviewet af.  Teen er 
drukket,  det  er  snart  frokost,  og  Felix, 

Signe og Pernille skal ned i frokoststuen 
til  de andre ansatte og nyde deres rug-
brødsmadder. Jeg får en invitation til at 
spise  med,  men  det  tør  jeg  altså  ikke. 
Selv  på  Nordisk  må  det  være  på  sin 
plads med en lille smule hierarki.
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Det litterære økosystem 
Interview med Dan Ringgaard 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


af Thomas L. Alvarez  
 
Udsigten fra stolen her på læsesalen er 
stærkt begrænset. Det eneste jeg kan se 
er  andre studerende,  der  til  forveksling 
ligner mig selv med deres bøger, laptop-
computere og hvide kaffekrus fra kanti-
nen. Et homogent miljø af individer, der 
falder i med hinanden og bliver generi-
ske. I et sådant miljø bliver verden me-
get hurtig lille og snæver. Det kan såle-
des være ganske besværligt at danne sig 
et  overblik  fra  den  osteklokke,  som et 
universitetsstudium  er  –  særligt  over 
studiets eget felt. Men jeg har nu allige-
vel forsøgt at give det et skud. For litte-
raturen og den litterære kultur er under 
forandring,  og  jeg  har  sat  mig  for  at 
finde ud af,  hvad der  præger  udviklin-
gen, og hvilken retning den bevæger sig 
i.  Til  at  hjælpe  mig  med  det,  har  jeg 
inviteret  mig  selv  på  et  visit  på  Dan 
Ringgaards kontor,  der  som bekendt  er 
professor i Nordisk litteratur her på afde-
lingen. At den litterære kultur er under 
forandring, har Ringgaard også bemær-
ket. I sin seneste udgivelse Årsværk. En 
kritikers dagbog skriver han det således: 
”Det som har ændret sig, er at den kultur 
jeg læser og skriver i, ikke længere er en 
litterær kultur. Andre medier end bogen 
dominerer.”  
 
Ringgaards kontor er minimalistisk i sin 
indretning;  et  skrivebord  er  placeret 
opad vinduespartiet, og et par stole står 

på hver side af et lille bord i den modsat-
te  ende,  mens  hele  rummet  er  rammet 
ind af fyldte bogreoler. Jeg bliver venligt 
budt en kop kaffe og en plads ved det 
lille bord.  
 
Hvad er det for en udvikling, du be-
skriver i din bog? 
 
”Vi  er  fløjet  ud  af  det,  som  Marshall 
Mcluhan  kaldte  Gutenberg-galaksen  – 
de 500 år  hvor  bogen var  det  domine-
rende  medie  for  viden,  men  også  for 
nydelse.  Bogen  har  ikke  længere  den 
centrale  status,  som  den  har  haft.  Det 
handler  om flere ting,  blandt  andet  om 
medieudviklingen,  at  der  simpelthen er 
et  mere  broget  mediebillede,  at  der  er 
flere steder, hvor vi kan have vores viden 
og vores nydelse, og det betyder, at bo-
gen ikke længere er så centralt placeret. 

Og når bogen ikke længere er så centralt 
placeret, så er litteraturen det heller ikke, 
fordi det, der kendetegner denne 500-års 
periode fra, da Gutenberg opfandt tryk-
kepressen og så til nu, det har jo været, 
at bogen og litteraturen har været pot og 
pande  –  man  har  ikke  kunnet  tænke 
litteratur  uden at  tænke bøger,  og  man 
har  ikke  kunne  tænke  bøger  uden  at 
tænke litteratur,” siger Ringgaard, hvor-
efter han nuancerer perspektiverne: ” Og 
nu er  vi  så  i  en situation,  der  er  skide 
spændende,  for  når  litteraturen  ikke 
længere er bundet til bogen, så har den 
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jo mulighed for at gå andre steder hen. 
Det er derfor, at jeg i min Tænkepause 
(Litteratur) skelner mellem litteratur og 
sprogkunst.  
 
Litteratur er det konkrete historiske fæ-
nomen, der knytter sig til mødet mellem 
trykkepressen,  skriften  og  det  moderne 
Europa,  hvorimod  sprogkunst  er  noget 
konstant.  Så  længe vi  er  sprogbærende 
væsner,  vil  vi  synge  sange  og  fortælle 
historier. Det, der nu er blevet muligt for 
sprogkunsten, er, at gå andre steder hen, 
at udtrykke sig gennem andre medier, og 
det  er  den  store  frigørelse.  Det  er  den 
store  eksplosion.  Hvor  stor  den  bliver, 
det må så vise sig, fordi bogen vil givet-
vis  være  et  stærkt  medie  også  frem  i 
tiden.  
 
Den anden  side  af  sagen  er  så,  at  der 
også er noget, der lukker sig. At de her 
500 år, hvor bogen har haft den centrale 
position, hvor litteraturen har været bæ-
rer  af  nogle store fortællinger om dan-
nelse og nation, dem har vi lagt bag os. 
Det spændende bliver, at se hvad der så 
sker med sprogkunsten i den her ander-
ledes medieøkologi.”

I din bog citerer du den amerikanske 
forfatter Philip Roth for at tale om en 
litteraturkult.  Du  skriver,  at  kulten 
både  er  litteraturens  triumf  og  dens 
nederlag, er det knyttet til denne an-
derledes medieøkologi? 

”Ja,  altså  en  kult  er  altid  et  mindretal, 
folkekirken  kan  aldrig  være  kult,  men 
Jehovas  Vidner  kan  være  kult,  du  skal 
være i et mindretal, før du kan være i en 
kult.  Det  Philip  Roth  siger  i  det  inter-
view, hvor han meddeler, at han ikke vil 

skrive flere romaner, det er, at han har en 
oplevelse af, at romanen, da han startede 
i  50’erne  og  60’erne,  simpelthen  var 
stedet  for  kulturens  erkendelse  af  sig 
selv,  og  sådan er  det  ikke  længere.  Så 
han  tror  ikke  på,  at  hans  romaner  for 
eksempel for alvor vil være efterspurgte 
om 50 år eksempelvis. Det betyder ikke, 
at der ikke er nogen, der læser dem, men 
det vil være et mindretal, og det er her, 
kulten  kommer  ind.  Vi  vil  stadigvæk 
være nogen, der er vilde med litteratur, 
men vi vil netop være vilde med det, vi 
vil  tilbede  det.  Vi  råber  altid  højt  i  en 
kult, fordi vi har det her, vi er vilde med, 
og som vi vil gøre andre opmærksomme 
på. Når vi råber højt, så er det fordi, vi er 
et mindretal. Et eksempel er indkøbspo-
ser, hvor der i stedet for, at der er forfat-
terkontrafejer på de indkøbsposer, så står 
der bare ’I love Books.’ Det er et kult-
signal, at ’jeg er med i den her kult, der 
elsker bøger.’ Det er en stor kult, det er 
en stærk kult, men det er stadigvæk kult, 
og  det  er  tegn  på,  at  litteraturen  ikke 
længere er det centrale i kulturen.” 

Bogmediet, som har domineret kulturen, 
befinder sig i en mere og mere udgræn-
set position, det står klart for både aka-
demikeren  og  forfatteren.  Ringgaard 
nævner  flere  undersøgelser,  der  på  den 
ene eller anden måde viser, at færre og 
færre  læser  bøger.  I  Årsværk  citeres 
Roth da også for at sige, at mængden af 
læsere,  der  kan  dechifrere  værker  som 
Roths egne, er ved at svinde ind. Ifølge 
Ringgaard  er  her  dog  ikke  tale  om en 
negativ  udvikling,  hvor  læseren  bliver 
dårligere  til  at  læse:  ”De  nye  medier 
lærer os at læse på en anden måde. Ro-
manen,  den  lange  tekst,  lærer  os  én 
måde at læse på, men hvis det meste af 
vores  dagligdagslæsning  kommer  til  at 
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foregå på andre platforme og på andre 
måder, typisk kortere tekster, skærmtek-
ster  og  så  videre,  så  er  det  en  anden 
måde at læse på. Og jo mere domineren-
de den måde bliver at læse på, og den vil 
af gode grunde blive mere dominerende, 
fordi den er praktisk, jo vanskeligere vil 
vi have ved at læse en roman,” forklarer 
han. 

Dette at færre og færre skulle læse bø-
ger,  kan  til  tider  være  svært  at  forstå, 
hvis man undersøger udbuddet af arran-
gementer,  der  tilbyder  digtoplæsninger, 
forfatterinterviews  og  andre  lignende 
begivenheder,  som  bringer  litteraturen 
ud til hvad der jo ligner et bredt publi-
kum. I Aarhus alene kan man på daglig 
basis  opleve  liveoptrædener  med  både 
spirende forfattere og etablerede digtere 
rundt  omkring  i  byen  på  biblioteker, 
cafeer og sågar her på stedet i eksempel-
vis  Nordisks  egen  foredragsforening, 
Kakofoni. Spørgsmålet er så, om dette er 
udtryk for en øget interesse for litteratur, 
eller om det bare er litteraturkulten, der 
kommer til syne. Ifølge Ringgaard er det 
begge dele:”Hvis vi nu tager den glade 
hat på, så er det uden tvivl et udtryk for 
en anderledes og øget interesse for litte-
ratur.  Litteratur  er  blevet  begivenheds-
kultur. Det vil sige, at man ikke har nok i 
bare  at  sidde derhjemme,  man vil  dele 
det,  og  det  sociale  er  blevet  et  vigtigt 
element i det at opleve litteratur. Og det 
er igen en del af den måde, hvorpå litte-
raturen kommer til at forandre sig i den 
nye  medieøkologi,  at  det  i  højere  grad 
bliver sociale begivenheder og ikke kun 
noget privat. Det er jo på mange måder 
glædeligt. Det er at tilføje en dimension 
til litteraturen, som selvfølgelig altid har 
været  der,  men som har  været  der  i  et 
mindre omfang. Hvis man så skal  tage 

den misantropiske hat på, så er det jo et 
eller andet sted også et udtryk for kulten. 
Folkeuniversitetet  har  busser,  der  kører 
til  bogforum med guides,  der  fortæller 
om litteratur  undervejs.  Det  er  jo  fuld-
stændig kultisk.”

Således  altså  den  kultiske  læser,  men 
hvad så med forfatteren? Her ser Ring-
gaard nogle strukturer, der tidligere var 
fasttømrede, men som i dag lader til at 
være  under  opløsning:  ”Selve  den  lit-
terære institution er tredelt. Du har nogle 
forfattere,  så  har  du  nogle  forskellige 
formidleropgaver,  det  kan  være  forlag, 
boghandlere,  biblioteker,  aviser,  sociale 
medier, og det kan være uddannelses- og 
forskningsinstitutioner,  og  så  har  du 
læseren på den anden side.  
 
Noget af det, man kan se, er, at de her 
instanser ikke er så tydelige, som de har 
været  tidligere.  For  eksempel  fylder 
litteraturanmeldelserne  ikke  så  meget  i 
aviserne længere, og aviserne fylder ikke 
så  meget  i  offentligheden,  i  forhold  til 
hvad  de  har  gjort  tidligere.  Så  smags-
dommen,  den  der  tidligere  lå  klart  og 
tydeligt hos nogle få anmeldere på nogle 
få dagblade, som mange læste, den er nu 
spredt  ud alle  mulige mærkelige steder 
på blogs og forskellige typer af digitale 
platforme. Det samme med forlagene – 
man  kan  selvudgive.  Så  den  censurin-
stans, altså smagsinstans, der lå der, den 
er også svækket.  Opkomsten af skrive-
skoler  siger  også  noget  om,  at  selve 
adskillelsen mellem læser og forfatter er 
mindre  tydelig,  at  vi  alle  sammen  er 
forfattere, og at vi alle sammen er læse-
re. Så en række af de distinktioner, der 
karakteriserede den moderne litteraturin-
stitution,  er  mindre  skarpe,  end  de  har 
været.” 
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Hvordan har det akademiske arbejde 
med litteraturen udviklet sig? 

”Det er et stort spørgsmål. Der er to ting, 
jeg vil hæfte mig ved. Det ene er globa-
lisering:  den  her  meget  skarpe  distink-
tion  mellem  nationalfilologier  og  så 
sammenlignende litteratur,  den lader til 
at være under opløsning.  
 
Når jeg ser  på,  hvad jeg selv og mine 
kolleger skriver, så er der flere og flere, 
der  skriver  på  engelsk,  og som skriver 
ind i nogle teorifelter, som man tidligere 
på  et  Nordisk  institut  ikke  ville  skrive 
ind  i.  Det  handler  også  om,  at  der  er 
kommet nogle  krav udefra  om interna-
tionalisering, om at gøre sig synlig i en 
større  sammenhæng.  Det  nationale  do-
minerer ikke i samme omfang som tidli-
gere, derfor er det naturligt at tænke sig 
selv  ind  i  nogle  andre,  større  og  mere 
globale  forskningssammenhænge.  Selv-
følgelig med det resultat, at det er meget 
svært at se en tydelig forskning i dansk 
litteratur.  
 
Det andet er, at forskerne i stigende grad 
er afhængige af at skaffe ekstern finansi-
ering.  Ekstern  finansiering  kræver  ofte 
en  eller  anden  form  for  samfundsrele-
vans.  Derfor  er  der  noget,  man  kalder 
grundforskning, et nyt begreb, som man 
har  opfundet  for  at  beskytte  det,  der 
egentlig før bare var forskning – den der 
ikke nødvendigvis har nogen samfunds-
relevans, men som bare er interessant på 
den grundlæggende måde, at den spørger 
til  noget  i  verden.  Nyttekrav  om sam-
fundsrelevans  er  blevet  større  –  der  er 
øget  krav  om,  at  forskning  i  litteratur 
skal tjene et andet formål end sig selv.” 

Hvis vi vender tilbage til litteraturkul-
ten, så aner jeg en del selviscenesæt-
telse  forbundet  med  den  form  for 
dyrkelse. Er det et tegn på, at littera-
tur er blevet cool? 

”Det er den jo sikkert inden for kulten, 
det  kan  måske  sammenlignes  med den 
analoge trend. Hvis man skal forsøge at 
gøre noget godt for litteraturen,  så kan 
man da godt gøre den cool ved at sige, at 
den er analog. Jeg tror ikke, at man uden 
for  kulten  ville  sige,  at  litteraturen  er 
cool. Der ville man vel bare sige, at den 
er  bedaget.  Lasse  Horne  Kjældgaard, 
professor  på  RUC,  beskriver  i  sin  dis-
putats, hvordan forfatterne var med til at 
forme velfærdssamfundet i slutningen af 
1950’erne og begyndelsen af 1960’erne. 
Fordi  det,  politikerne  spurgte  om,  var, 
’hvordan  laver  vi  et  samfund  som  er 
godt  for  borgerne  og  som  kan  danne 
dem,?’ Når politikere stiller sådan nogle 
spørgsmål, så går de til forfatterne, fordi 
det ved forfattere noget om. Vores poli-
tikere læser jo ikke mere. Og de stiller 
heller  ikke den slags spørgsmål.  Nu er 
velfærdssamfundet  under  udfasning, 
hvis det overhovedet eksisterer længere, 
og  derfor  spørger  politikerne  kun  til, 
hvordan vi  kan forvalte  velfærdsstaten, 
således  at  vi  stadigvæk  har  råd  til  de 
allermest nødvendige ydelser. Det spør-
ger man jo ikke forfattere om. Det spør-
ger man økonomer om. Altså et eksem-
pel  på  hvordan  litteraturens  centrale 
indflydelse  er  skredet.  Derfor  har  jeg 
svært ved at se, at dem uden for kulten 
skulle  finde  litteraturen  specielt  cool, 
men bevares, det kan jo altid komme på 
mode igen.”
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I din bog holder du en ironisk distance 
til  litteraturkulten,  men  iscenesætter 
alligevel dig selv som det du kalder en 
litterær eksistens? 

”Det er absolut en kultisk manøvre, det 
har  du  fuldstændig  ret  i.  Det  er  jo 
spørgsmålet i hele den bog; hvad vil det 
sige at være en, der skriver og læser? Og 
jeg kan jo ikke tage andre som eksempel 
end mig selv, så jeg hænger jo også på 
mig selv. Man kan ikke undgå kulten.”
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Til alle spirende 
 sprogekvilibrister og ordentlige  

ordsmede – en opfordring! 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


En reportage af Simon Hoffman

Jeg  har  ikke  været  til  et  poetry  slam-
arrangement siden foråret 2009. Det jeg 
husker  fra  dengang,  var  unge,  dristige 
sprogekvilibrister,  der  begav  sig  ud  i 
prosodiske  eksperimenter,  kringlede 
tekstuniverser  og  ikke  mindst  vinder-
slammerens afsluttende bemærkning, om 
det moderne samfund anno 2009: ”suck 
my rocket, bitch!” Mic drop. Derfor var 
det naturligvis med forventningen om at 
blive mødt af et  vibrerende og kreativt 
spoken word-miljø, at jeg satte mig selv 
og to andre i stævne denne torsdag aften, 
i Studenterhus Aarhus. 

Vandfangets udsendte ankom til en alle-
rede propfyldt sal klokken 19:40, da ”20 
minutter før tid” måtte være et fint tids-
punkt  at  ankomme  på;  vi  kunne  dog 
akkurat mase os ned på en bænk i yder-
siden af lokalet. Således velbesøgt og på 
plads, med en fadøl i hænderne (when in 
Rome og alt det der), var vi klar til afte-
nens arrangement. 

Aftenens vært Max går på scenen 20:05 
og opridser de fire, simple regler, der er i 
poetry  slam:  1)  slammeren  skal  selv 
have skrevet sin tekst – dog er intertek-
stualitet velkomment, 2) ingen rekvisit-
ter  på  scenen  ud  over  sig  selv  og  sin 

notesbog,  3)  tilfældigt  udvalgte  publi-
kummer  udgør  dommerkvintetten,  der 
giver point fra 0,0-10, hvoraf de tre mid-
terste  pointtal  giver  den  endelige  po-
intscore  og  4)  der  overholdes  en  tids-
ramme på 3 minutter og 10 sekunder – 
overholdes dette ikke,  fratrækkes slam-
meren efterfølgende 0,5 point, per hver 
påbegyndte 10. sekund.

Max lader med publikums hjælp forstå, 
hvordan  de  forskellige  point  ”lyder”  – 
3,1 point medfører lidt svag klappen og 
spredt mumlen, 7,8 giver anledning til at 
folk hujer og klapper højt,  og 10 point 
får taget til at løfte sig. Max meddeler, at 
det ikke er de udøvende på scenen, der 
har til opgave at påvirke dommerne, men 
at ”det i høj grad er publikums vigtigste 
opgave.”  Dejligt  inkluderende  i  en  tid, 
hvor  alt  andet  fremstår  topstyret.  Før 
opvarmingen  til  første  runde,  spørger 
ordstyreren hvor mange, der har været til 
poetry slam før. Lidt under halvdelen af 
lokalet  rækker  hånden  op.  Med  andre 
ord er det her et foretagende, der formår 
at  trække  mange  nye  til.  Det  er  godt 
arbejde.

Som  spoken  word-genre,  skal  poetry 
slam ikke forveksles med decideret dig-
toplæsning. Forventer man som gæst at 
bevidne de seneste seismologiske bevæ-

	     Anmeldelser                                                  	 	 	        21    	 	



gelser  inden  for  århusiansk  lyrik,  vil 
man  gå  tomhændet  hjem.  Som  format 
prioriterer poetry slam i lige så høj grad 
prosodi som indhold, hvorfor den sprog-
lige æstetik ofte vil fylde lige så meget 
som selve  tekstens  indhold.  Det  stiller 
naturligvis  nogle  krav  til  udøveren,  da 
det det ikke er nok blot at læse op af sine 
seneste skriblerier – uagtet hvor gode de 
end måtte være. Formår slammeren ikke 
at  være  skarp  på  sin  intonation,  eller 
udnytte de talrige lyriske greb, der står 
til rådighed, så er der en god chance for, 
at vedkommende ikke når meget længere 
end  til  den  indledende  runde.  Poetry 
slam er derfor i høj grad en popularitets-
konkurrence,  hvor  det  at  vække  publi-
kums  begejstring  med  sjovt  fremførte 
monologer  eller  legemliggørelse  af  de 
skæve stemmer,  der  kan opstå  i  tanke-
strømme er langt vigtigere for slamme-
ren  end  at  fremføre  noget,  man  selv 
måtte mene var så lyrisk  knivskarpt, at 
det  kunne  føre  til  en  anmeldelse  hos 
avantgarde-politiet.  Derfor  vil  det  ikke 
være forkert at betragte poetry slam som 
performancekunst,  der  for  den  optræ-
dendes vedkommende, blot har det tek-
stuelle  som  et  element  blandt  mange 
andre. Det var da heller ikke helt tilfæl-
digt,  hvem  publikum  klappede  til  sejr 
denne torsdag aften.

Opvarmningen til  de seks kombattanter 
kom i form af forrige arrangements sej-
rkvinde Sisse. Hun harcelerede i skiften-
de tempi over, hvordan samfundets krav 
til  den enkelte,  minder  om at  gå på et 
fortov med nogen foran sig, der forven-
ter at man kan følge med, men alligevel 
ikke  vil  lukke  en  forbi.  Metaforen  gik 
rent ind – alle kunne gå med på, at det 
efterhånden  er  et  grundvilkår  ikke  at 
kunne holde trit og ”hvis man bare lige”, 

så  når  man  måske  det  hele.  Publikum 
klappede,  og Sisse  fik karakterer  i  den 
høje ende; omkring 8.

Således  varme  til  første  runde,  var  vi 
klar. Runden startede med en fyr, der, ud 
over  at  gå  langt  over  tid,  forsøgte  at 
behandle  den  højaktuelle  feminismede-
bat med en ironisk distance; han opførte 
drakonisk sit  ”mand-ifest.” Jeg kiggede 
på  min  sidemand  der  lakonisk  spurgte 
”seriøst?”, for derefter at stirre ud i loka-
let. Den meget lange oplæsning resulte-
rede  i  lidt  spredt  fnisen  og  en  meget 
ringe  pointscore.  På  trods  af  den  fine, 
indledende opvarmning, blev jeg pludse-
lig kold om tæerne.

Næste slammer var den friske nordjyde 
Nikolaj, der brugte sin tid som lærervi-
kar i den danske folkeskole, til at anlæg-
ge et fra børnehøjde absurd blik, på den 
voksne tilværelse.  Det var en veludført 
performance som alle kunne relatere til. 
Varmen om mine  tæer  kom tilbage  og 
jeg var klar til  første rundes sidste fire 
slammere; to kvinder og to mænd.

Kvinderne,  Louise  og  Emma,  leverede 
utvivlsomt første rundes bedste præsta-
tioner:  Levende  fortællinger  om  for-
domme  og  kærlighed  –  den  ene  sågar 
uden manus! Mændene anlagde seriøse 
– næsten karikaturagtige – litterære an-
sigtsfolder. Den ene, Poul, med en kna-
stør  diktion,  der  fik  min  sidekvinde  til 
hostende at gå efter øl i pausen, og den 
anden, Mathias, med en underlig, stand-
up-lignende attitude,  der  underligt  nok, 
gik rent ind hos mange af publikummer-
ne. På trods af Louise og Emmas gode 
præstationer, havde kulden spredt sig fra 
mine tæer til mine fødder.
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Efter en pause var vi klokken 21:15, klar 
til anden runde. Alle var åbenbart videre 
fra  første  runde  (det  var  desværre  lidt 
uklart hvorfor). Anden runde skulle der-
for eliminere hele tre slammere! Mand-
ifest-slammeren  fra  første  runde  lagde 
igen ud. Også anden gang gik han langt 
over tid og brugte tilmed rekvisitter. Jeg 
er ikke klar over, om det var en indfor-
stået gimmick mellem ham og arrangø-
rerne; men hans demonstrative tilgang til 
formatet  gjorde  desværre  ikke  noget 
godt for aftenens arrangement. Langt om 
længe videre tog Poul over. Også denne 
gang foregik hans performance i samme, 
knastørre stil.  Men det var som om, at 
form og  indhold  i  anden  runde,  korre-
sponderede på en helt anden måde. Der 
var en tranceagtig stil over hans oplæs-
ning,  og  selvom  indholdet  mest  af  alt 
mindede  mig  om  en  Thimes  og  Nof-
sang, så gik det godt i spænd med dik-
tionen. En linje, der specielt sidder fast 
endnu, er ”du bygger ruiner i mit blod.”

Louise og Emma leverede igen de bedste 
præstationer. Emma lod en brudt slanke-
kur stå som analogi  for  ulykkelig kær-
lighed – denne gang desværre med ma-
nus.  Det  var  veludført,  men  mindre 
fængslende  end  tidligere.  Louise,  der 
tidligere havde vist sig at beherske både 
enjambement  og  vildt  temposkift  i  sin 
diktion, leverede en medrivende fortæl-
ling  om  kræftsygdom;  denne  gang 
desværre uden samme tekniske formåen 
som i  første runde.  Det gik både lang-
sommere,  og  hun  benyttede  sig  ikke  i 
samme omfang af de lyriske greb,  hun 
havde  vist  hun  kunne  i  første  runde. 
Fælles  for  dem  begge  var  dog  en  flot 
pointscore og jubelråb fra publikum. 

Nikolaj leverede ikke helt samme gode 
performance, og Mathias påtog sig igen 
samme spøjse gestik, som publikum på 
forunderlig vis var vilde med.

På  dette  tidspunkt,  i  pausen  imellem 
anden og tredje runde,  slår  det  mig,  at 
publikum som udgangspunkt leder efter 
et godt grin. Det får de da også. Men jeg 
kan ikke finde ud af,  om jeg synes,  at 
rammerne  berettiger  til  mere.  Arrange-
mentet er virkelig velbesøgt, og arrangø-
rerne har langt hen ad vejen styr på sit. 
At bartenderne indimellem taler lidt for 
højt,  skal naturligvis ikke lægge HAPS 
til last; men når der eksplicit står i reg-
lerne, at man ikke må bruge rekvisitter, 
og at man bliver skåret i point, hvis man 
går over tid, ærgrer det mig, at man af 
uvisse årsager lader alle gå videre ind i 
anden runde. De der tydeligvis har øvet 
sig  (man lærer  ikke en fortælling på 3 
minutter og 10 sekunder (på slaget) ude-
nad  på  et  kvarter),  bliver  desværre  sat 
lidt i miskredit af dem, der i sjov ”tager 
lidt pis på arrangementet.” Det er i for-
vejen  svært  for  amatører  at  balancere 
imellem det meget pinlige og det rigtigt 
gode. Derfor ærgrer det mig, at man ikke 
skruer lidt ned for det brovtne og lader 
de  i  øvrigt  talentfulde  kræfter  komme 
mere frem i lyset, og i stedet lader dem 
bære arrangementet; poetry slam er net-
op ikke stand-up.

Indgangen  til  tredje  runde  markeres 
endnu engang af Max, der kort præsen-
terer aftenens finalister. Mathias, Louise 
og  Emma  står  tilbage.  Mathias  lægger 
igen ud på sin lidt mærkelige facon. Han 
fortæller  små,  usammenhængende  po-
rtræthistorier om fiktive personer. Denne 
gang redder hans gestik og artikulation 
ham ikke. Louise tematiserer at være den 
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eneste tilbageværende bybo,  imens alle 
”de voksne” venner er flyttet  væk med 
deres kærester og børn. Emma koncen-
trerer sig endnu engang om en ulykkelig 
kærlighedshistorie.  Modus  operandi  fra 
første runde synes tilbage, og hun frem-
fører  derfor  hele  stykket  uden  manus. 
Hun gør det med stor prosodisk variation 
og benytter sig af allitterationer, der på 
en måde binder det hele sammen. Af de 
tre finalister kommer Emma utvivlsomt 
bedst ud og, skønt hendes emne kunne 
have været bedre, er hun teknisk de an-
dre klart overlegen.

Poetry slam har sine åbenlyse kvaliteter. 
Man får lov at grine, det er uhøjtideligt 
og hvis en slammer rammer dagen kan 
det  virkelig  gå  op  i  en  højere  enhed. 
Yderligere formår Foreningen HAPS at 
opstille  rigtig  gode  rammer  for  poetry 
slam i Aarhus. Det skal de have stor ros 
for; modsat ærgrer det mig, at man ikke 
forvalter materialet en smule bedre, end 
tilfældet  er.  Der  skal  selvfølgelig  være 
plads til sjove indslag, men med så man-
ge  førstegangspublikummer  (og  -slam-
mere?),  duer  det  ikke,  at  ordstyreren 
ikke  i  højere  grad  rent  faktisk  styrer, 
hvad der foregår på scenen. Det ender i 
en pinlig og uforståelig affære, når alle 
får  lov  at  gå  videre,  selvom  hverken 
point eller optræden retfærdiggør det.

Og i forhold til 2009? Alder har det som 
bekendt med at gøre selv Limpopofloden 
til en lille bæk, og jeg vil ikke afvise, at 
jeg romantiserer, det jeg var vidne til for 
10  år  siden.  Ikke  desto  mindre  husker 
jeg  poetry  slam som et  dristigt  foreta-
gende, hvor de optrædende havde både 
vovede holdninger og leverede dem på 
et højt teknisk niveau. Det var glimtvist 
til stede denne torsdag aften, og jeg fry-

ser da heller ikke om mine tæer; men det 
potentiale  der  er  til  stede  i  de  rammer 
HAPS  opstiller,  berettiger  på  en  eller 
anden måde til mere. Jeg vil derfor op-
fordre alle spirende sprogekvilibrister og 
ordentlige ordsmede, til at ansøge om at 
deltage i HAPS’ fremtidige arrangemen-
ter!

For mere information om poetry slam i 
Aarhus og næste arrangement, se HAPS’ 
Facebookside:  HAPS  –  Hele  Aarhus’ 
Poetry Slam
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Knausgård om Munch 
Anmeldelse af dokumentarfilmen The Other Munch (2018)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
Af Thomas L. Alvarez

Karl Ove Knausgård, der vel ikke behø-
ver  en  udførlig  præsentation  i  denne 
ydmyge  anmeldelse  på  afdelingsbladet 
for  Nordisk  sprog  og  litteratur,  blev  i 
2017 inviteret til at kuratere en udstilling 
på Munch museet i Oslo, som han ifølge 
eget  udsagn  accepterede  øjeblikkeligt. 
På  nogenlunde  samme  tid  kom  han  i 
kontakt  med  den  norske  filminstruktør 
Joachim Trier, der gik med på ideen om 
at lave en film, der skulle følge Knaus-
gård i processen op til udstillingen, som 
kom  til  at  hedde  Mot  skogen.  Dette 
filmprojekt  var,  hvad der  endte  med at 
blive til dokumentaren The Other Munch 
(2018). Filmen er, som det fremgår, ikke 
ny, men i anledning af, at den for nyligt 
blev vist på årets CPH:dox, og siden den 
ikke  tidligere  har  været  markedsført  i 
Danmark, synes jeg, at det var oplagt at 
give den et par ord med på vejen. 

Filmen  starter  og  slutter  ved  udstillin-
gens  fernisering  på  Munch  museet  i 
Oslo. Her står en nervøs Knausgård klar 
til at guide de forventningsfulde journa-
lister  på  en  tur  igennem  de  rum,  der 
udgør udstillingen. Herimellem møder vi 
Knausgård og Trier i samtale, og vi føl-
ger dem, når de besøger Munchs hus og 
det nære lokalområde, hvor Munch ma-
lede langt de fleste af  sine malerier og 
fandt  de motiver,  som Trier  og Knaus-

gård opsøger i en venskabelig stemning. 
Vi  får  også  adgang  til  Munchmuseets 
kælder, hvor de mange værker, der ikke 
er på udstilling, hænger opbevaret.  Her 
introducerer  Knausgård os  og Trier  for 
de malerier, han har tænkt sig at præsen-
tere på sin udstilling. Knausgård blotter 
sin  nervøsitet  omkring  manglende  eks-
pertise  og  viden  om  kuratering,  mens 
Trier bakker godt op som den kammerat 
han er. Tilbage ved udstillingens fernise-
ring  holder  Knausgård  en  tale  for  det 
fremmødte publikum:Pointen er,  at  den 
Munch,  den  brede  norske  befolkning 
særligt  kender,  er  den  som  malede  i 
1890’erne.  Det  er  denne  Munch,  som 
alle nordmænd har lært om i skolen en 
gang for længe siden, og det er således 
en  anden  Munch,  der  skal  præsenteres 
på denne udstilling.

Knausgård karakteriserer de mest kendte 
af kunstnerens værker som f.eks. Skrik. 
Melankoli, Vampyr og Madonna, som en 
art symbolistisk ekspressionisme. De er 
præget af angst, kvindefrygt og et mørkt 
sind, og fælles for dem er, at de alle er 
malet  inden  for  en  kort  periode  i 
1890’erne. 
 
Det er dette perspektiv, hvorfra de fleste 
nordmænd  ser  og  forstår  Munch,  som 
Knausgård med udstillingen Mot skogen 
og filmen The Other Munch forsøger at 
udfordre. For Knausgård er Munch me-
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get  mere  end  bare  mørke,  angst  og 
tungsind. Han er også lys og liv. I 1908 
bliver Munch indlagt på et sanatorium i 
København. Munch isolerer sig herefter, 
dedikerer  sig  i  endnu  højere  grad  til 
malerkunsten og bruger  stort  set  al  sin 
tid foran lærredet. På den måde kan man 
måske tale om et før og et efter i Mun-
chs kunstproduktion. 
 
I  efter-delen  af  Munchs  kunstnervirke 
fornemmer  Knausgård  en  mere  umid-
delbar og sansende maler, der vender sig 
ud mod verden i  stedet  for indad,  som 
han gjorde tidligere. Altså en maler, der i 
højere grad er præget af sine omgivelser 
og den verden, han lever i. Og det er den 
maler,  som Knausgård  vil  præsentere  i 
sin udstilling, hvor han også vil fokusere 
på at give beskueren en mulighed for at 
få en mere umiddelbar oplevelse af vær-
kerne.

I  alt  endte  Munch  med  at  kreere  lidt 
under  2000  malerier,  foruden  træsnit, 
tryk og nogle få skulpturer. Alle værker-
ne, som Munch var i besiddelse af ved 
sin  død,  blev  testamenteret  til  Oslo 
kommune, der efterfølgende byggede et 
museum, der kunne huse dem. Konstrue-
ringen af et nyt og enormt Munch-muse-
um, der langt bedre vil kunne opbevare 
og ikke mindst fremvise et større udsnit 
af  produktionen,  er  i  skrivende stund i 
gang  på  havnefronten  i  Oslo.  Knaus-
gårds udstilling – og i forlængelse heraf 
dokumentarfilmen  –  er  således  beretti-
gede i deres forsøg på at frembringe et 
mere  nuanceret  billede  af  den  norske 
maler,  men  spørgsmålet  er  om  filmen, 
som den fremstår alene, formår så meget 
andet end gang på gang at påpege, hvor 
unuanceret  den  gængse  forståelse  af 
Munch er.

Som udfordring til den stående opfattel-
se  af  maleren  Edvard  Munch,  vinder 
filmen.  Og  denne  lille  oplysnings-
kampagne giver da helt klart et lidt mere 
nuanceret  billede  af  Munchs  kunstner-
virke. Men det virker til, at den er blevet 
til  på  foranledning  af  Knausgård,  bare 
fordi han syntes, at det kunne være sjovt, 
nu når han alligevel var i gang med både 
en udstilling og en bog om den norske 
maler (Så mye lengsel på så liten flate). 
Og  det  kunne  måske  være  grund  nok, 
men i denne sammenhæng kommer den 
til  kort.  Det  virker  tilfældigt  at  Joakim 
Trier  er  med,  og  filmen  synes  aldrig 
rigtigt at vælge sit fokus. Den kan ikke 
bestemme sig for om det er Knausgård, 
Munch,  processen omkring udstillingen 
eller sammenhængen mellem de tre, der 
er interessant,  så derfor bliver ingen af 
delene det for alvor.

The Other Munch (2018). 
Instruktør:  Emil  Trier,  Joakim  Trier. 
Medvirkende:  Karl  Ove  Knausgård, 
Joakim Trier. 
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“Den antiautoritære sproglige 
verden”  

– Dan Turéll om slang 
Transskription af Lasse Kjærgaard Hansen

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

Man kan ikke påstå – med et bare no-
genlunde koldt hoved – at danskerne 
generelt er særligt interesserede i deres 
sprog. Der er kun én undtagelse fra den 
regel, og det er den, der hedder SLANG. 

Slang kan til stadighed ophidse befolk-
ningen, for og imod. Hver gang nogen 
har vovet at tale slang, er aviserne fulde 
af læserbreve fra forargede overlærere, 
der mener, at på dén måde kan man 
overhovedet ikke tale dansk. 

Min opfattelse af slang er, at det er en 
slags sprogets graffiti. Slang ændrer sig 
med tiden, fordi forskellige befolknings-
grupper får brug for forskellige former 
for slang. For at give et eksempel har jeg 
samlet en række af de perler, vi talte til 
hinanden med,  da  jeg var  skoledreng i 
Vangede i 50'erne. Dengang var slanget 
at..

..den gik for fulde gardiner..

..op og ned ad dørstolperne..

..den var hjemme i olie..

Der var ingen der..

..knyttede sylten eller syede spalten eller 
smækkede skuffen eller lukkede røven 

eller knappede bærret..

For så gik man jo bare..

..helt agurk så man vendte det hvide ud 
af lommen, og der var ingen grund til at 

suppe i det..

og vi var af den opfattelse, at hvis man 
ikke kunne lide det sådan, så måtte det 
være fordi, man..

..havde jord i hovedet eller var rådden 
oven i bylden, og så måtte man hellere få 
så hatten passede, og skjorten snappede 

efter røvhullet onsdag kl. fire..

For ellers kunne man jo lige så godt..

..gå hjem til stodderen og vugge sin 
oldemor på kanten af en teske..

[…]
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..Men skid hul i det, ikke? Skråt op! Det 
var jo ikke andet end Kong Volmers røv 

på cykel..

Sådan  talte  de  12-14-årige  sammen  i 
Vangede på min tid, og det var naturlig-
vis fordi, de havde brug for at tale sam-
men på den måde.  Unge har  altid  haft 
brug for at have et sprog, der adskiller 
sig fra de ældres. Det er en af de måder, 
de bekræfter deres ungdom på. Og der er 
ingen  i  verden,  der  kan  ændre  på  dét. 
Heller  ikke  de  ældres  stadige  og  kon-
stante surhed, årti efter årti, over at deres 
børn har deres eget  sprog.  Til  gengæld 
ændrer  det  sprog,  som deres  børn  har, 
sig langsomt hen ad vejen.

Den  14-årige  skoledreng,  der  talte  dét 
sprog eller den type slang, som jeg lige 
har givet et eksempel på, kunne sagtens 
udvikle  sig  til  den,  der,  ti  år  efter,  var 
blevet  resultatet  af  den  såkaldte  beat-
kultur, og dermed den fortsatte amerika-
nisering, som førte til et helt andet slang.

Hvor  man stadig kaldte  den pige,  man 
var  forelsket  i  for  honey  eller  darling. 
Hvor  man  røg  en  joint.  Hvor  det  var 
fucking  far  out,  at  eksistere  i  et  weird 
trip. Crazy man. Selvom man så engang 
i mellem skulle have the blues. Et slang, 
hvor der var heavy traffic på Istedgade. 
Hvor der var street punks på gadehjørnet 
ved hamburgerbaren i t-shirts og jeans, 
mens man sad der og kiggede ud af vin-
duet,  helt  cool,  og  arbejdede  med  sit 
concept. 

Det  er  et  slang,  der er  hadet  af  mange 
især ældre danskere. Men naturligvis et 
uundgåeligt slang, der, som følge af den 
amerikanisering,  har  fundet  sted  uaf-
brudt siden 2. verdenskrig.

[…]

Det  var  to  eksempler  på  slang  -  man 
kunne give flere. En dansk gruppe som 
Gasolin, en solist som Kim Larsen, for-
nyede den form for amerikanerslang, jeg 
lige  har  gennemgået,  og  gjorde  den 
dansk. De oversatte den og fandt ud af, 
at hvis man ikke var med på den, så var 
man bare..

..nøgen,  fordi  livet  under  alle  omstæn-
digheder  var  tyk  syre.  Og det  var  bare 
helt  Palermo  at  trække  vejret,  selvom 
skeden  trampede  én  på  lemmet,  fordi 
man  pryglede  pils  i  kloakken.  Der  var 
ingen grund til at komme på skideren af 
den grund, det  er  bare med at flå fat  i 
dusken,  så  napper  hun frugtkurven,  og 
så er der afgang..

[…]

Og der  kommer  stadig  nye  slang-afde-
linger  til.  De  senere  tiders  orientalske 
religioner  og  guruismer  har  medført  et 
slang-sprog,  der  ville  være  komplet 
uforståeligt  for  de  fleste  danskere.  De 
ville  ikke  ane  hvad  det  skulle  betyde, 
hvis de fik at vide, at de var..

..pre-clear,  at  de  havde  en  udmærket 
karma, og at deres kundalini efterhånden 
havde fået dem op i sjette chakra..

Computersproget  er  et  nyt  sprog.  Det 
kan jeg desværre ikke engang selv tale, 
så nyt er det. Men sådan udvikler slang 
sig hele tiden, sådan kommer der nye lag 
oven på,  og  sådan skaller  de  langsomt 
af, som et menneske udvikler sig. Og der 
er ikke noget nyt i dét.
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I et af dansk litteraturs såkaldte 'mester-
værker', ovenikøbet ofte kaldt 'udødelige 
mesterværker',  Herman  Bangs  "Ved 
Vejen", kan man finde en lille sætning. 
Bai,  der  er  romanens  mandlige  hoved-
person, er kommet fra sin provinsby ind 
til København - ud til Knejpen, en lille 
ølhave i Pileallé, hvor nogen, der hedder 
'Banden'  holder  til  på  keglebanen:  "Da 
Nielsen kom, var Herrerne allerede ved 
L'hombren, i Skjorteærmer, med Hattene 
i Nakken", skriver Herman Bang, 

- Naa, Tvillinger, sagde Nielsen. 
- Gaar 'en?
- Man spæ'r den op, sagde den ene af de 
hørhaarede og skød Skuldrene op.
- Svævende, mente en af Løjtnanterne.
- Meget svævende, sagde den anden. 
Banden  levede  paa  Ordet  "svævende". 
Man  sagde  det  en  Gang  rundt  hvert 
Kvarterstid med sære Tonefald og smaa 
Haandviftninger.
- Svævende -
- Man maa spæ' den op, sagde Niel-

sen". Meget svævende. 

Hvad Herman Bang her – med sin ufor-
lignelige lydhørhed for talesproget – har 
fat i, er naturligvis det samme, som jeg 
forsøgte at demonstrere før med forskel-
lige  slags  slang.  Der  har  altid  været 
grupper,  der  havde  behov  for  et  sær-
sprog. På dén tid har man sagt svæven-
de, i dag ville ingen sige svævende. 

Et  andet  eksempel,  en  anden  gammel 
forfatter, Carl Muusmann, der i 90'erne 
skildrede det såkaldt 'glade København' i 
tre bind, der strakte sig over årene 1880-
1910, noterede på et tidspunkt udtrykket 
drift.  At lave drift  betød ikke hvad det 
ville  betyde  i  dag.  Det  har  intet  med 

kønsdrift eller nogen anden spontandrift 
at gøre. Det betød at lave sjov. 

At lave drift ville i virkeligheden svare 
til  at  foretage  en  offentlig  begivenhed, 
der fik folk til at standse op, kigge på én 
eller få folk til at udlevere ét eller andet, 
se et eller andet klart,  som de ikke før 
havde set.

Det vil  sige, at  det man for ti  år siden 
ville  kalde  happening,  eller  som  man 
måske i dag ville kalde en Kulørte Klat-
aktion*, det hed i 90'erne at lave drift.

[…]

På den måde ændrer sproget sig, og på 
den  måde  ændrer  slanget  sig.  I  Lorry 
Feilbergs tid, den Lorry Feilberg, der var 
skyld  i,  at  vi  i  dag  har  'Lorry'  i 
Allégade**, talte man om at flække vind. 
'At flække vind' var et udtryk, der betød, 
at man gik hjem stiv af syre i en kolossal 
brandert,  eller  i  det  der  nu  om  dage 
hedder en kongebrandert. Der er ingen, 
der  flækker vind  mere,  dvs.  der  er  nok 
nogen, der flækker vind hver dag, men de 
gør det ikke under det navn.

[…]

De,  der  ler  for  altid,  beklager  sig  over 
slangsproget, skulle erindre og være sig 
bevidste,  at  det  er  en  gammel  klage, 
ældre  end Hieronymus.  Da Lorry Feil-
berg i sin tid brugte udtrykket 'at flække 
vind',  blev  adskillige  litteraturprofesso-
rer,  bl.a.  den  meget  kendte  Professor 
Vilhelm  Andersen,  uhyrligt  forargede, 
og krævede, at der blev grebet ind over-
for dette forsøg på vulgarisering og for-
simpling af dansk. Ganske som en ældre 
overlærer i provinsen i dag kunne tæn-
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kes at blive forarget over Kim Larsen - 
eller måske ikke Kim Larsen mere, men 
så  den  nyeste  årgang  af  punkere,  der 
bruger nogle udtryk, der ikke var popu-
lære på hans tid. 

[…]

Sådan  går  verden  ubønhørligt  videre. 
Sammen  med  sin  slang.  Og  den  slang 
afsætter sig rundt om verden, og falder 
af som skaller for hver ny generation. 

Slang er frem for noget tidernes sprog. 
Dét  slang,  som  Poul  Henningsen  i 
30'erne kunne benytte, er et godt stykke 
fra dét slang, som Shu-bi-dua i 70'erne 
kan få danskere i alle aldre til at synge 
med på. 

Og  alligevel  er  der  berøringspunkter  i 
mellem dem. Berøringspunkter, der er så 
tydelige,  som der  er  mellem alt  slang. 
Slang  er  stadigvæk  sproget  underjord. 
Det  sted  hvor  det  gærer,  det  sted  hvor 
ingen rigtig ved, hvad der sker. Samtidig 
med at man ved siden af har det officiel-
le, det regelrette, det anerkendte og auto-
riserede  sprog,  "dansk,  når  det  er 
smukt.”

Og det er det jo ikke, når det er virkelig 
dansk. Den sætning, der i mange år har 
ligget mange danskere nærmest, når man 
traf dem i festligt lag, har været de be-
rømte ord øl, fisse og hornmusik. Ingen 
ved  hvem,  der  har  skabt  den  sætning. 
Men ingen tvivl om, at det er en af de 
længst  holdbare  danske  slangsætninger. 
Også selvom min generation, som flere 
andre, vragede den og mente, at det bur-

de det slet ikke hedde, det burde hedde 
LSD, kærlighed og elektriske guitarer. 

Men  der  kan  man  se,  hvor  lidt  slang 
forandrer  sig.  Man  skifter  øl  ud  med 
LSD, fisse med kærlighed og hornmusik 
med guitarer,  og straks  har  man en ny 
generation og et andet slang.

[…]

Det er synd for de mennesker, der ikke 
kan lide slang. Det er synd for dem, der 
ikke kan lide beskidt  tale.  Det  er  synd 
for dem, fordi de går glip af en masse. 
De går glip af en underdrejet, underfuld 
poesi.  Den  som kun  visse  drømme og 
rigtig  gode  løgnehistorier  har.  De  går 
glip  af  en  mulighed  for  udvidelse  af, 
hvad  der  kan  siges.  De  går  glip  af  en 
flertydighed, og de går først og fremmest 
glip  af  en  fundamentalt  antiautoritær 
sproglig verden. 

Optagelsen kan findes på dr.dk/bonanza 
under titlen ”Nye ord – og gamle”

* En udløber af BZ-bevægelsen, som stod for 
farverige,  provokerende  og  ikke-voldelige 
indslag i bybilledet

** Forlystelsessted på Frederiksberg
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Jeg er kalven, jeg er Kudan 

jeg er kalven, jeg er  
kudan, det hører jeg i 
kamfertræet på bjerget i vinden
det hører jeg i jordskorpens mumlen
nedenunder halmen, cementen
jeg hører fra spurvene 
at jeg har to dage til at leve
to dage til at tale
min mor vil ikke slikke mig ren
hun søger halmen, jeg trækker
vejret igennem mine misdannede lunger
og moderkagen, moderkagens hinde
over mine øjne, mit ansigt
er som ikke de andre kalves, 
de andre kalve finder ro på 
deres lange ben, de finder græs
til deres tunger, jeg vil finde tid 
til at tale men hvem vil høre på mig
jeg kan se bombeild, underlige maskiner
og jordskælv herindefra
moderkagens slørende gele, 
jeg kan se kræftknudens græsskud 
i bondekonens bryst. min mor
søger halmen og ikke mig, hun 
er min mor og hun er skræmt, 
hun kan ikke finde sine pletter, 
sit ansigt i miniature i mit, 
mit ansigt er et menneskes ansigt 
om en måned imellem bjerge 
ser jeg en familie samle sig 
om et nyt ægteskab, samle sig 
rundt om datterens glæde, give lidt sølv 
til en ny fremtid, livet 
om en måned imellem bjerge 
i en landsby er der ingen  
som har udvalgt dem, hvem 
hvem har valgt mig til at se dette 
er det mit navn, er det mit ansigt  

om en måned imellem bjerge i irak 
og krige og krigere er der  
granatæblebuskenes rødt i grønt 
der er kun nogle som har forvekslet fami-
lien
med andre, om en måned imellem for-
veksling 
og tryghedens græs styrter  
en bombe ned i stuehuset
om en måned og et par dage 
bag skærme vil en mand græde 
ned i sine tidligere ordrer 
om en måned vil en flig af  huset 
sendt af  bomben  
ramme buskene og give rødt 
give vådt rødt til sandet græsset 
jeg ser alt dette i min første 
dråbe blod fra min mund min smerte 
min smerte spejler andres smerte
og blodet risler som en kilde
fra min mund sammen med
jeg kan se katastroferne, det er 
en dryppen fra mine gummer, det er
det eneste jeg kommer til at smage
de andre kalve, de andre kalve, 
de finder græs på engen, jeg 
kan høre mine to dage banke i hjertet 
i daggryet kan jeg høre 
bonden gå, høre bonden ringe til 
dyrelægen og være bange, jeg 

Kudan er en japansk sagnfigur, som første 
gang blev omtalt i 1827, og derved en meget 
nutidig sagnfigur. Kudan tager oftest form 
som en kalv født med et menneskeansigt, 
mere sjældent som menneske med kalveho-
ved. Det gennemgående ved alle dets manife-
stationer er dens funktion som sandsigerske, 
som en der varsler om ulykker og katastrofer, 
og deres kortvarige liv. I kan læse mere på 
wikipedia.
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er en rædsel, jeg er lånt tid
det er sådan jeg er forbundet 
til det jeg ser, til det jeg ser vil ske 
hvorfor er jeg begyndt at leve 
for kun at se døden, se ind i  
mine øjne, se bag moderkagens gele 
se det er rosmarin om en uge, se det 
se det er rosmarin se det blomstrer  
på kysterne blåt blåt det er rosmarin 
det er blåt det er rosmarin det  
er blåt for at mindes det er bølgerne 
mod klipperne i morgen i buskene 
det er bølgerne mod klipperne  
der slår små både og blåt og rosmarin  
mod klipperne se det er rosmarin  
blåt det er blodet inden skibene mødes  
med bølgerne mod klipperne, blåt  
det er rosmarin, det er for at mindes blåt 
på gravene senere på gravene senere 
se det er rosmarin det er for at mindes 
blåt og grønt høstet fra klippekysterne 
hvorfor er jeg begyndt at leve  
for kun at se for jer, tale for jer  
hvorfor hører jeg jordens hænder
af  græs, de vil visne under 
manglende regn, hestene  
hestene et sted i spanien  
vil nippe helt tæt på jorden  
i sult i tørke og tænke på regn 
når deres ejer, deres grime 
forlader dem til dem selv 
når deres ejer deres grime  
forlader dem til dem selv 
vil de søge ind i egeskoven  
og være deres egen flok  
imod bjørnene ulvene
flere steder flere steder vil 
tørken fortsætte, tørkens grime
vil føre jorden videre.

jeg hører humlebierne 
stenhumlerne, jordhumlerne 
agerhumlerne, hushumlerne
ryste det sidste pollen ud 
af  de sidste besværlige blomster  
høstanemone kæmpe-natlys solsikke 
det vil ske når jeg ser det
det vil ske hvis jeg siger det
fra min lånte tid, daggryet 
bliver ældre, jeg lever mere 
og mere i døden  
jeg kan ikke rejse mig 
op som solen gør det 
jeg hviler på halmen som hviler  
på cementen som hviler på jorden 
jeg kan mærke jorden roterer sig 
mere og mere skrøbelig, mine lunger  
gisper, alt vil gispe som jeg 
der må have været andre som jeg 
der må have været andre som jeg 
ellers ville kamfertræet spurvene 
ikke have været så selvsikre 
ellers ville bonden ikke have været 
så grædende forskrækket, solen  
afslørede min tidligste bror  
og hans dryppende øjne for en mand  
der var ude og samle urter i skovene 
dengang vidste man hurtigt at vi kalve, 
vi kudaner er meget ærlige dyr. man bar os 
som billeder i amuletter som værn  
mod de sandheder vi talte om 
den sorte død, amerikanerne,  
giftgassen i undergrundsbanen i tokyo 
amuletterne stod ikke mod 
koleraen, tsunamierne, atombomberne 
jeg er den som drypper blodet 
ned på det søde halm, min mor har  
forladt mig med smerten, jeg er  
engbrandbærer giftig i høet 
fremtiden er mit arbejde at sige 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fremtiden er det jeg gurgler  
med blodet, med blodet som  
er mit eneste græs, de andre kalve 
hopper over engen, engen ned mod 
bækken. jeg ser solen hvile sig på de syd-
vendte 
bakker, morgenen er begyndt med sin sol 


af Gry Stokkendahl Dalgas
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Husker os 
jeg husker dig som flimrende eftermiddage, forsvundne nætter  
vi talte altid om længslen  
i dirrende præteritum  
 
og jeg kan savne at kneppe til jeg ikke får vejret  
til knæene ekser under os  
tale om Tolkien i timer  
først afbrudt af solens nye stråler  
igennem dine kælderruder  
 
er det muligt  
igen bare at strejfe langs lygtepælene i et glitrende Aalborg  
tale om siloerne, dale igennem deres indre  
hænge frosne over fjorden  
ganske nøgne

er det

 
af Anders Underbjerg Sørensen  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Mount Shasta
 
Mine ben syrer til

som Beatles i ’67

som Dalí på lærredet

Jeg hænger på Mount Shasta

i et reb mellem himmel 

og helvede

Ser ned i dalen hvordan

sneen græder søer

over solens skarpe blik

Urtidens sange runger

Shasta dundrer under

shamanistisk rumlen

Lucy på himlen med

dryppende diamantregn

sliber de uslebne tinder

Kun her sker det umulige

at bjerget over årene

fryser til

mens hvert minut optør det

Om lidt er jeg tilbage 

alene i mit telt 

med drømme langt op

ad dagen

om at vågne og

at vækkes

                                                                                                   af Lasse Skotvig Hansen  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¨

bærer kilovis af noter til bålet i nok et forsøg

at melde verden min ankomst;

års arbejder op i røg

       signaler gennem koksdalen Europa 

tuberkulose i drømmens lunger

skuet fra Stelviopasset           den letzten Traum

fra alperne skuet                unseres Alptraum

jeg siger         jeg er her

                        og ord er manglen på svar

jeg siger         røgen over alperne 

        Kafka              siger jeg        dit svin 

                                                du ringer aldrig!

                        Kafka vi vandrer på grånede kul 

jeg siger vi æder os selv 

                        Kafka              røgen står Europa i blodet

                        imens vi som er ord

                        knalder pande mod pande 

                        i sanatoriekartoteket

af Alexander Kirkegaard Holst  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Åh, at eksistere! 

At ligge her på mit værelse 

på Strandvejen 114 

d. 6. september 2018 

og findes

helt afgrænset og fast i konturerne

i denne lidt for virkelige virkelighed

der altså er 

(det må i give mig!)

overraskende virkelig 

kastet ind i et liv

der på mange måder også bare er

et tog jeg ikke nåede

men som alligevel kører rundt med mig

hvilket får mig til at tænke

at man da godt lige kunne have advaret mig først

dette meget væsentlige problem

at jeg ikke eksisterer på egne præmisser

denne følelse af 

at jeg ikke er sikker på

hvor jeg kommer fra

men at intet kunne være mere sikkert

end at det i hvert fald ikke er her

denne bund under alt

dette altoverskyggende, 

altid nærværende  

jeg vil hjem. 

                                                                                              af Christian Hjorth Vindum  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Det er lørdag og der er ingen kunder

de andre drikker Bourgogne

eskapisme andepølse fra l’Aveyron

eskapisme brie og honning

Jeg er den valmue, jeg plukkede

som tabte sine blade

så fint dryssede de

og landede på mine negle

Men jeg er ikke en valmue

bare en svedig mand på en mælkekasse

Jeg kan mærke en hveps på mit sind

Far kan klaske den uden at blive stukket

af Kasper Miranda 

	     Skønlitterære indslag                                                  	                   39    	 	



Tekop   

Nu ligger barndommen indtørret

som bundfald i 

en tekop, hvor teen

for længst er blevet drukket

og det sidste fordampet, så

skjolder som utællelige

årringe tegner sig 

mod den blanke overflade, og

hvad gør man med det?

jeg prøver at 

se mønstre, at læse

en mening i resterne, men 

ender nok bare med

at vaske koppen 

ren, at se det

gråbrune opløse sig

i sæbevandet, så

jeg kan koge nyt vand og

starte forfra

af Maria Louise Holst 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Kan du gætte klassikeren?  
 

Tegningen illustrerer en en dansk klassiker. Gæt med og vind nyudgivelsen af “Kon-
gens fald”, Johannes V. Jensen, udgivet af Gyldendal marts 2019.

*** Vinderen udtrækkes blandt publikum på udgivelsesdagen fredag d. 26. april ***

af Anna Haugberg Rasmussen  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Gå på jagt efter de ti ord der gemmer sig. 

Er du hurtigere end din sidemakker?  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Aarhus antikvariat-guide 
for nordisk-studerende

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Meget af pensum på Nordisk kan findes til fænomenale 
priser i enten genbrugsbutikker eller antikvariater. Vi har på redaktionen 

været en tur rundt i nogle af Århus mange antikvariater, for at finde 
de bedste steder at købe brugte bøger. Vi har bedømt vores oplevelse 

ud fra de tre S’er: 
Service, Sigtbarhed og SU

Her er de 7 udvalgte alle beliggende i byens centrum:

・ Aabenhus Antikvariat ・ Paradisgade 14 ・ Telefon 31 51 69 49・・・・・・

Aabenhus  antikvariat  reklamerer  med 
at have over 7000 bøger i butikken, og 
endnu  flere  kan  findes  frem fra  gem-
merne. Mange bøger på ikke så meget 
plads gør desværre at antikvariatet vir-
ker lidt rodet og uorganiseret, og det er 
derfor en god idé at sætte tid af til  at 
grave guldet frem i bunkerne. Specielt 
hvis man kommer i deres BOGSALG, 
hvor man kan købe bøger for helt ned 
til en 5’er. Desuden er det venlige per-
sonalet  altid  klar  med  en  hjælpende 
hånd.

ÅBNINGSTIDER 
Hverdage: 14.00-17.30  
Lørdag: 11.00-13.00  
Lukket søn- og helligdage.

      Service

Sigtbarhed

            SU

	     Sjov og spas                                                  		 	        43    	 	



・・・・Løves Antikvariat ・ Høegh-Guldbergs Gade 71 ・ Telefon 27831634・

・Clemens Antikvariat ・ Tordenskjoldsgade 59 ・ telefon 86789020・・・・・

ÅBNINGSTIDER 
Onsdag-fredag: 11-17  

Lørdag-tirsdag: Lukket 

           Service

         Sigtbarhed             

     SU

Et velorganiseret antikvariat med tydelige 
skilte  til  de  forskellige  sektioner.  Stedet 
har en relativ stor afdeling med faglittera-
tur, bl.a. en hel sektion med ‘litteraturhi-
storie’, som kunne være relevant for den 
Nordisk-studerende. Poesi og skuespil har 
de meget af. Og hvis du er på udkig efter 
udenlandsk litteratur er der sektioner med 
både fransk, tysk og engelsk litteratur.  
Samtidig er der en hyggelig og afslappet 
stemning i  antikvariatet  med musik i  ra-
dioen,  kaffe  på  kanden  og  et  hjælpsomt 
personale.  
Bonus:  95  % af  deres  bogsamling  er  at 
finde på nettet - www.findbogen.dk

Besøget  ved  Clemens  Antikvariat  på 
Trøjborg var en skuffende oplevelse, da 
det eneste vi mødte, var en låst dør… 
Vi  fik  en  snak  med  en  anden  skuffet 
kunde,  som beskrev  stedet  som i  den 
dyre ende og samtidig en anelse uorga-
niseret.  Antikvariatet  gemmer både på 
bøger, kunst og musik.  
På  nettet  reklamerer  de  med  over 
100.000 titler på butikkens lager. Sam-
tidig fungerer deres hjemmeside som en 
søgemaskine  -  giv  det  et  kig: 
www.clemensantikvariat.dk

ÅBNINGSTIDER 
Mandag, torsdag og fredag: 12 - 17.30  
Tirsdag, onsdag, lørdag og søndag: 
Lukket 
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・・・・・・・Hinges antikvariat ・ Banegårdsgade 27 ・ Telefon 29885561・

・Spartacus Bogcafe ・ Studsgade 12 ・ telefon 86134171・・・・・・・・・

ÅBNINGSTIDER 
Mandag-fredag: 11.30 - 17  
Lørdag og søndag: Lukket 

               Service                    
         

       Sigtbarhed               
 

SU

Hinges  er  et  mindre,  men  dermed  også 
overkommeligt  antikvariat.  Stedet  er 

velorganiseret  med  opdeling  i  mange 
sektioner; poesi - oversat litteratur - psy-
kologi  -  astronomi  -  kogebøger  -  osv.. 
Der  er  en  god  repræsentation  af  både 
ældre og nyere litteratur,  og udvalget af 
klassikere er ganske fornuftigt - også som 
tranebøger der koster omkring 50 kroner 
stk. Alt faglitteraturen er samlet bagerst i 
butikken. Personalet bestod denne dag af 
to flinke damer, som stod klar på at hjæl-
pe. De havde desuden lavet et oversigts-
ark over  de bøger,  som ikke var  sat  op 
endnu. 

Spartacus Bogcafe er et herligt sted at 
snuse  rundt.  Trods  den  begrænsede 
plads  finder  man  både  et  glimrende 
udvalg af både klassisk litteratur, lyrik 
og filosofi -  desuden også større  sam-
linger såsom “Lenins udvalgte” til 450 
kroner (advarsel:  antikvariatet  har  må-
ske/måske  ikke  marxistiske  forbindel-
ser.  Vurdér  selv).  Desuden  er  et  lille 
galleri  OG  Jyllands  største  udvalg  af 
klassisk musik også at finde i udvalget - 
stadig med god plads til at gå rundt og 
finde guld.  Her finder man både flotte 
første-udgaver med priser herefter og de 
billigere  tranebøger  til  omkring  40-50 
kroner stykket. De frivillige der driver 
stedet  virker  søde,  og  hjælper  gerne 
med at finde det man leder efter. De har 
blandt  andet  bøger  på  et  lager,  hvis 
udvalget i butikken ikke skulle række. 

ÅBNINGSTIDER 
Hverdage: 11.15 - 17.30  
Lørdag: 11.15 - 14.00 

     Service

Sigtbarhed

           SU
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・・・・・Kælderantikvariatet ・ J. M. Mørchs Gade 1 ・ telefon 27305422・ 

・Bogshoppen ・ Nørregade 45 ・ telefon 86195910・・・・・・・・・・・・

Ud over antikvariaterne så bugner det også med gode genbrugsbutikker i 
Aarhus, hvor flere af dem har store bog-afdelinger. Her kan man også være 
heldig at finde gode bøger til endnu bedre priser. Ta’ din studiekammerater 

under armen og gå på opdagelse blandt bøgerne!

ÅBNINGSTIDER 
Tirsdag - fredag: kl. 12-16  

Lukket Mandag, lørdag og søndag  
 
 
 

Kælderantikvariatet synes umiddelbart 
at være et interessant lille skatkammer - 
dog med meget begrænsede åbningsti-
der… Vi har hørt rygter om et helt loka-
le med bøger til 20 kroner stykket! 
Personalet var desværre på antikvar-
messe alle de dage vi havde planer om 
at besøge stedet. Så hermed en opfor-
dring til selv at tjekke det ud!

Et  sted  for  både  bøger,  tegneserier, 
musik,  lp’er  mm.  Det  er  organiseret 
efter  både  alfabet  og  genre  men  med 
mindre tydelig skiltning. Hvis man skal 
fylde  reolen  derhjemme  gives  der 
mængderabatter.  Udvalget  er  primært 
nyere  litteratur,  oversat  litteratur  og 
krimier, så de ældre klassikere kan man 
risikere  at  lede  længe  efter.  En  hylde 
vakte dog interesse, hvor ældre littera-
tur og de klassiske Tranebøger bl.a. er 
fint repræsenteret til priser mellem  20-
50 kr. Klassikerne drukner dog lidt i de 
mange krimier,  tegneserier  og konsol-
spil der også skal være plads til i butik-
ken.

ÅBNINGSTIDER 
Mandag - torsdag: 10.00 - 18.00

     Service

Sigtbarhed

            SU
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Vandfangets krydsord 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


Kryds løs og find det magiske ord ud fra bogstaverne til højre 
for tallene i krydsordet!

Løsningsordet findes ved at sammensætte bogstaverne i felterne med grå tal.
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Det magiske ord er:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Smid dit svar i Vandfangets postkasse, eller send det i en mail til 
vandfangetnordisk@gmail.com sammen med dit navn.

Deltag og vind lækre litterære præmier!
Vinderen trækkes blandt de rigtige svar den 28. maj, og bliver offentliggjort på vores 

facebookside – så følg med på ”Vandfanget – Afdelingsblad på Nordisk”

Præmie: Gavekort med en værdi af 350 kr. til Stakbogladen

God fornøjelse!

Sidste udgaves løsning var ordet “Folkedans”, og Magnus var den heldige vinder af 
præmien af Arv og Miljø af Vigdis Hjort

Horisontalt 
2: mise en scene
4: lydord
6: engelsk frugt
8: smertestillende
10: pigenavn
12: interjektion
14: queer-teoretiker
16: sætning
18: omringet af vand
20: to ens
22: numeralie
24: konsonant
26: pokemon
28: længde-enhed
30: måleenhed
32: en af årets dommere til kapsejlads
34: ˈiˀðəl
36: stærk
38: nordjysk
40: digt
42: svensk ø
44: to ens
46: udtryk
48: kuˈsiːnə
49: fisk
50: den rådne banan

Vertikalt
1: Efterligne
3: Aarhus Universitets Studentermagasin
5: Australsk fugl
7: kommende
9: ˈtɑjˀn
11: plante
13: A2 + b2 = c2
15: ˈlanˀ
17: dessert
19: det rager mig en ….
21: ikke voksen
23: værelse
25: hele Danmarks …
27: modsat til
29: ˈuðˀ
31: engelsk mig
33: kebab
35: h2o
37: måleenhed
39: vokal
41: bil
43: præposition
45: spøgelseslyd
47: omtrent
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Næste udgave 
.................................................. 

Tak fordi du læste med i denne udgave af Vandfanget!

Redaktionen samles igen i begyndelsen af kommende semester.
Første møde vil være et åbent redaktionsmøde for alle interesserede. 

Følg med:

Vandfanget - Afdelingsblad på Nordisk




