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[BULER I SINDET] 
En undersøgelse af modernismens  ustabile menneske eksemplificeret i novellen 

”Bulen" med fokus på kronotopi, realhistorie og virkelighedsopfattelse. 
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BULER I SINDET 
 
 
 

 

1    Indledning og emneafgrænsning 
 
 
 
 

1.1   Seebergs forfatterskab op til Eftersøgningen og andre noveller 
 

Hvordan  træder  mennesket i  forhold  til  virkeligheden, når  det, 

modernitetserfaringen ”rigere”,  opdager  at  verden  ikke har  nogen  forudgiven 

mening, men at mennesket er et frisat subjekt i  en absurd verden. I 

novellesamlingen Eftersøgningen og andre noveller1  (1962) af Peter Seeberg, er det netop 

den type problemer karaktererne står overfor, Locke fra novellen ”Bulen”. Det 

samme gør mange andre figurer i hans forfatterskab og i den europæiske 

modernistiske prosa i det hele taget. 

Peter Seeberg er en af de danske forfattere der tager de største livtag med den 

moderne meningsløshed.  Lige fra sin romandebut Bipersonerne  (1954), er Seeberg 

præget af det absurd-eksistentialistiske.  Det kommer til udtryk gennem 

hovedpersonen Sim, der er fremmedgjort pga. overdreven selvrefleksion, og hans 

modstykke, balteren, som er et sammenrand af indsigter fra, og jeg parafraserer  Jens 

Holst Sørensen, Becketts ventende menneske  i Mens vi venter på Godot, Nietzsches 

frie ånd2 og Dostojevskis fyrst Myskjins (fra Idioten) uspolerede og åbne sind.3
 

 

I  Seebergs tredje udgivelse, Eftersøgningen  og  andre   noveller   skildres verden i  små 
 

fantastiske fortællinger igennem ”sære fortælleres” blik. De fantastiske novellers 
 

 
 

1 
Seeberg, Peter, Eftersøgningen (Arena, Fredensborg, 1962) 

 
2 

Nietzsche, Friedrich, Sämtilige Werke: Menschliches, Allzumenschliches, Vorrede ( München, 1954) Bind 2, 
p.15 
3 

Sørensen, Jonas Holst, Peter Seeberg – Æstetik, eksistensfilosofi og kulturanalyse i Peter Seebergs skønlitterære 
forfatterskab (Multivers, København, 2003) pp. 39-40 
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absurd-eksistentialistiske  tankesæt er  konkretiseret i   karakterernes hverdagslige 

foreteelser, men kørt ud på et overdrev af deres fikse ideer. 

 

1.2   Opgavens formål 
 

Denne opgaves ærinde er at undersøge et eksempel moderne mennesketype, skildret 

i  litteraturen, der ikke kan holde sin egen og verdens ustabilitet  ud  og derfor 

benytter mere eller mindre hensigtsmæssige strategier for at få verden til at give 

mening. Undersøgelsen vil centrere om et eksempel fra dansk prosamodernisme, 

karakteren Locke fra ”Bulen” fra Eftersøgningen og andre  noveller. 

Jeg vil i  læsningen af ”Bulen” have fokus på novellens kronotopi  og mytepræg. 

Derudover vil jeg belyse den ud fra en ide om at den portrætterer kapitalismens 2. 

fase. Efter et kortere narratologisk afsnit om ”Bulens” udsigelsessituation,  vil jeg 

undersøge hovedkarakterens problematiske virkelighedsopfattelse  set i  forhold til 

filosofferne John Locke og Jean-Paul Sartres erkendelsesteorier..  I læsningen vil jeg, 

hvor det er relevant, inddrage andre noveller fra Eftersøgningen og andre  noveller. 

 
 

 
1.3   Begræninger 

 

Som Lennart Gottlieb demonstrerer  i sin doktorafhandling Modernisme og maleri4, er 

der, og jeg parafraserer  Torben Brostrøms anmeldelse  i Information5, en 

dobbelthed i opfattelsen  af modernismen, som både et epokalt og et modalt 

fænomen med forskellige formelle greb. Selvom den diskussion kunne være 

relevant,  vil jeg i stedet vende mig mod en af de materielle og idémæssige forhold 

der muliggjorde modernismen, og i et eller andet omfang var med til at skubbe til en 

udvikling i litteraturen  op igennem det 20. århundrede. Wittgenstein var en central 

tænker for Seeberg da han skrev ”Eftersøgningen og andre  noveller” os som demonstreret 
 
 
 
 

 
4 

Gottlieb, Lennart, Modernisme og maleri – Modernismebegrebet, modernismeforskningen og det 
modernistiske i dansk maleri 1910-1930 (Aarhus Universitetsforlag, Aarhus, 2011) 
5
Brostrøm, Torben, ”Modernisme til debat”, Dagbladet information, 04. november, 2011. 
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I Jonas Holst Sørensens bog Peter Seeberg6, også spiller en rolle i ”Bulen”.  Jeg vælger 

dog at udelade hans tænkning og indvirkning på Seebergs ide om sprog, ligesom jeg 

også udelader den del af Locke filosofi der omhandler, specielt udrensning af 

sproget.Derudover  vil man kunne fremhæve kulturhistoriske, geografiske og 

litterære periferitræk7, der kan placere novellen i en anden tradition end den noget 

snævre Brostrømske rubricering, der af Kolding-skolen bliver kaldet 

modernismekonstruktion. Disse periferitræk strejfer jeg i afsnittet om kronotopi og 

mytetræk. 

 

 
 
 
 

2    Den europæiske modernisme 
 

 
 
 

For at forstå Seebergs litterære position, mener jeg det er givtigt at prøve at forstå, 

hvilken tradition han  kommer  fra,  samt  hvilke begivenheder, strømninger og 

åndsretninger der ligger til grund for hans litteratur. Før jeg bevæger mig videre til 

denne opgaves hovedærinde, Seebergs ”Bulen”, vil jeg derfor give et kort rids over 

modernitetens og modernismens opståen. Den modernistiske åndsretning (denne 

betegnelse kan dog problematiseres) og dens kunstneriske ismer er muliggjort af 

forskellige videnskabelige,  filosofiske,  politiske, økonomiske, kulturelle og sociale 

udviklingsforløb der påvirkede og ændrede menneskets liv. Dette indvirkede også 

på menneskets syn på verden og dets plads den. Dette blev reflekteret i den nye 

kunst, modernismen, der ”eksperimenterer med og imod traditionen”8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 
Sørensen, Jonas Holst, Peter Seeberg – Æstetik, eksistensfilosofi og kulturanalyse i Peter Seebergs skønlitterære 

forfatterskab (Multivers, København, 2003) 
7 

Mai, Anne-Marie, ”Det upåfaldende”, Tidsskriftet K & K nr. 97, årg. 32 (2004) pp. 69-78 
8 

Den store danske, Gyldendals Leksikon, ”Modernisme”: 
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Litter%C3%A6re_perioder/modernisme 

http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Litter%C3%A6re_perioder/modernisme


Litteraturhistorisk emne Andreas Tvedegaard Nyboe  

6 

 

 

 

 
 
 

2.1   Den europæiske modernismes historicitet 
 

Menneskets konfrontation med den moderne virkelighed er oplevet på egen krop, 

gransket videnskabeligt og  beskrevet i  skønlitteraturen, der  altid  har  haft  en 

privilegeret plads, når det kom til at beskrive det menneskelige sind og forholdet til 

dets omverden. 

Den konfrontation og følgende subjektive betydningsdannelse, det moderne vestlige 

menneske er hensat til, kan i litteraturen spores helt tilbage til den franske digter 

Charles Baudelaires  (1821–67) storbydigte, f.eks. i.  Les  fleurs  du  mal  (1857). Per 

Stounbjerg  beskriver i sin bog Uro og urenhed9   at den modernistiske forfatter Virginia 

Woolf (1882-1941) provokerende hævdede at alle menneskelige relationer og med 

det, religion, politik og litteratur  ændredes  i eller omkring december 1910. Sådan var 

det givetvis ikke, men det er et signal om, at de moderniseringsprocesser der var 

sket i  de foregående årtier var blevet opfattet af tidens kunstnere. De 

moderniseringsprocesser der sigtes efter er dels videnskabelige landvindinger  der 

blev omsat til biler, fotoapparater, fabrikker og lægemidler, og dels tankespring der 

skulle få stor effekt på menneskets selvforståelse, såsom Darwins evolutionsteori, 

Freuds psykoanalyse, Einsteins specielle relativitetsteori og Nietzsches nihilisme. På 

grundlag af disse teknologiske, ontologiske og metafysiske opdagelser og erfaringer 

blev der skabt en ”ny” (efter Ezra Pounds kampråb ”Make it new”) modsvarende 

kunst, modernismen. 

Den  teknologiske revolution, og  med  den  en  tyrkertro på  maskinens positive 

implikationer for menneskers  liv, som fandt udtryk i bl.a. futurismen,  varede fra ca. 

1870, og til 1. verdenskrigs udbrud i 1914. Der erfarede mange unge mænd hvordan 

nyskabelser  som   senneps-   og   fosfergasser,  kampvogne  og   flyvemaskiner 

muliggjorde helt nye former for rædsler. 
 
 

 
9 Stounbjerg, Per, Uro og urenhed. Studier i Strindbergs selvbiografiske prosa.( Aarhus 

Universitetsforlag, Århus 2005 ) 
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1.verdenskrig kan ses som en art syndefald, hvor den eksistentielle desillusionering 

bliver fremherskende og  troen  på  fremskridtet, menneskeligt som  teknologisk, 

ødelægges af de rædsler mennesker udnytter teknologien  til. Syndefaldsanalogien er 

rammende, da det netop er de modernitetserfaringer fra 1. verdenskrig og frem, 

som litteraturen prøver at forlige sig med. Efter 1. verdenskrig var realhistoriske 

begivenheder som  Wall   Street-krakket (1929) og  dets  følgende  økonomiske 

depression, fascismens fremtog og 2. verdenskrig med til at cementere menneskets 

svaghed og udsatte position   i  verden. Dette  ses f.eks. afspejlet i  den  absurd- 

eksistentialistiske  strømning, med Sartre og Camus, samt det absurde teater med 

f.eks. Samuel Beckett og Ionesco. Disse strømninger gav stor inspiration til Peter 

Seebergs forfatterskab. 
 

 
 

3    Læsning af ”Bulen” 
 

 

3.1   Eftersøgningens sære komik 
 

Danmark gik ikke fri  af denne menneskelige værdikrise, og danske kunstnere 

indoptog, om end ofte med nogen forsinkelse og nogen gange kun som dønninger 

(her er ekspressionismen  et nærliggende  eksempel), de forskellige  modernistiske 

impulser fra det øvrige Europa. 

Peter Seeberg (1925-1999) har i sit forfatterskab en gennemgående mennesketype 

(ud af flere), som ikke kan holde deres egen og verdens skrøbelighed og ustabilitet 

ud. Novellesamlingen  Eftersøgningen  og  andre   noveller   myldrer nærmest med dem. 

Deres utilpashed med dem selv og deres omverden udarter sig i  følelser som 

uhjemlighed, paranoia og glemsel. Dertil kommer tildragelser som tvangshandlinger, 

subjektive oplevelser og karakterer der simpelthen bare går agurk.  Denne jagt på 

mening skildres med en varierende grad af noget man vil kunne kalde eksistentiel 

komik, en litterær, en humoristisk konkretisering af eksistentielle problemstillinger, 

som også kan findes hos f.eks. Louis-Ferdinand  Céline og Beckett. 
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Thomas Bredsdorff beskriver i sin bog Sære  fortællere10,  hvordan man kan ”skelne 

mellem tre typer noveller  i Eftersøgningen og andre  noveller af Seeberg, hvoraf jeg kun vil 

forholde mig til de første to. Temaet er for begge virkelighedserkendelsen. I den ene 

type peger undersøgelsen indad mod subjektet, heriblandt ”Patienten” og ”Spionen, 

hvor det centrale spørgsmål  er: Hvem er jeg?   I den anden type peger undersøgelsen 

udad og problematiserer karakterernes forsøg på virkelighedsskabelse. Denne type 

omfatter ifølge Bredsdorff ”Helten, Hvile, Tegneserie”11, ”Kapitulation” og ikke mindst 

”Bulen”. Fælles for dem er, at karaktererne har fået en indbildt eller sær forestilling, 

en fiks ide, om hvordan virkeligheden forholder sig, og som derefter manisk og 

ensporet prøver at afpasse den objektive verden til denne ide. 

Locke i ”Bulen” anstrenger sig for at holde sit hus fri for fluer. Han føler sig dybt 

krænket over at de invaderer hans privatsfære. Hans hus er hjemsøgt af fluer, 

hvorfor hans hjem, med et freudiansk begreb, bliver unheimlich1213   og uhjemligt for 

ham. ”Fluerne skal udryddes”14mener Locke. De hvide flader, og den maniske trang til 

at holde dem rene, tyder på at han har store krav til hygiejne i  sit hjem, men i 

virkeligheden tjener det  også for  Locke som  en  art  mentalhygiejne a la hans 

navnebroder, filosoffen John Locke. 

 

3.2   ”Bulen” - en kronotop i mytisk nutid 
 

Byrummet er  lige siden  Baudelaire  blevet  forbundet  med  den  modernistiske 

strømning i  litteraturen, mens disse nye upersonlige steder, og nye sovebyer og 

forstæder, der bl.a. skildres i ”Bulen” var i start-1960ernes  Danmark en temmelig 

signifikant kronotop,  da de var nybyggede  og derfor næsten ikke beskrevne i 

litteraturen. Begrebet kronotop stammer fra den russiske litteraturteoretiker Mikhail 

Bakhtin (der henter inspiration fra 1700-tals tænkerne Lessing  og Kant),og jeg 
 
 
 

10 
Bredsdorff, Thomas, Sære fortællere (Gyldendal, København, 1967) pp. 84-86 

11 
Bredsdorff, Thomas, Sære fortællere (Gyldendal, København, 1967) p. 85 

12 
”the uncanny is that class of frightening which leads back to what is known of old and long familiar” 

13 
Thurschwell, Pamela, Sigmund Freud (Routledge Critical Thnkers, Routledge, New York, 2000), p. 130 

14 
Seeberg, Peter, Eftersøgningen (Arena, Fredensborg, 1962) p.33 
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parafraserer Routledge Encyclopedia  of Narrative Theory, som er litterære afbildninger af 

en bestemt tid og bestemt sted (chrono = tid, top = rum). Bakhtin mente, modsat 

mange narratologer der adskiller tid og rum, at disse havde en indre forbundethed; 

gennem  ”fortætning”  eller  ”materialisering” af   tid   og  rum,   kan  narrative 

begivenheder blive repræsenteret. Bakhtin udvider også kronotopi-begrebet  til 

genre. Han skelner dog ikke mellem epik, drama og lyrik, men mellem epik, der 

portrætterer en ”absolut fortid” der er afskåret fra nutiden, og romanen (som jeg 

drister mig til  at kategorisere en novelle som ”Bulen” sammen med), hvor de 

repræsenterede hændelser foregår inden for et tidsmæssigt plan og kulturelt system 

der både implicerer forfatteren og læseren.15
 

”Bulen” centrerer om  forstaden, ligesom resten af novellerne fokuserer på de 

urbanes   yderområder,   f.eks.   hospitaler,   betonbyggerier,  baneterræner   og 

byggepladser.16  Mange af disse steder, er der hvor byen udvider og udvikler sig i 

start 1960’ernes  Danmark. Økonomisk vækst, velstand, velfærdstat, ekspansion af 

statens budgetter og øget omfordeling af goderne førte en ny udvikling og nye 

behov med sig, f.eks. blev vejsystemer og sygehusvæsen udvidet, og boligblokke og 

nye kvarterer med enfamilieshuse   i byens udkant blev bygget. Denne udvikling 

bliver betegnende for en ny  livsform i  forstæderne, hvor det arkitektoniske og 

byplansmæssige ideal var enkelhed, eller med et kritisk blik, konformitet. 

Kronotopien i ”Bulen”,  og det samme gælder for resten af novellesamlingen, er dog 

mere   kompliceret  end   den   epokale   kronotop;    velfærdsdanmarks  urbane 

randområder i  start 1960erne, der passer med Bakhtins tids- of  kulturmæssige 

definition af romangenren. Seeberg gør ”Bulens” kronotop mere sammensat og a la 

en  fantastisk fortælling ved  at  benytte noget  der  kunne  minde  om  Bakhtins 

portrættering af en absolut fortid: Disse to klassiske kronotoper, kunne man med et 

formulering lånt fra Knud Bjarne Gjesing, ”en art mytisk nutid, og stedet er intet 
 

 
 

15   
Herman, Daviet et al., Routledge Encyclopedia of Narrative Theory (Routledge, New York, 2008) pp. 64-65 

16
Gjesing, Knud Bjarne, ”Til ethvert Hvorfor? – et Hvorfor ikke?”. I Iben Holk (red.): Mytesyn – en bog om Peter 

Seebergs forfatterskab (Centrum, København, 1985) p. 43 
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sted specielt, og dermed egentlig  alle steder.”17  Denne generelle, lidt henkastede 

kommentar om  Eftersøgningen  og  andre   noveller   synes jeg det  er interessant at se 

nærmere på i ”Bulen”,  af de grunde jeg har skitseret ovenfor. 

”Bulen”, er som Bakhtins romans kronotop ved at foregå i  et for tiden yderst 

signifikant sted, forstaden. Locke og hans partner Trutti,  bor  på en  sparsomt 

beskrevet villavej med høje hække18, og har en grusrabat ud til fortovet som Trutti 

river. Dette lyder netop som en meget tidstypisk og tilforladelig kronotop. Desuden 

mimer  karakteren  Locke,  den   2.-fase-kapitalistiske småborgerligheds  værste 

stereotyp; ligusterfascisten, hvis definition fra Den danske ordbog, rammer ham på 

kornet: ”småborgerlig,  selvtilstrækkelig person der, ofte som parcelhusejer, vogter 

over sin private ejendomsret.” 19
 

”Bulen”  viser  dog  sin   eklekticisme, og  efter  min  vurdering  sin  æstetiske 

holdbarhed, ved at den har træk der løsriver den fra 1960’er-forstads-kronotopen, 

ved f.eks. at indføre underliggørende, anakronistiske eller mytiske elementer, som 

giver den mere end en snert af fremmedhed. Et eksempel på dette er karakterernes 

navne, Locke og  Trutti,   i  stedet  for  genkendelige navne. Samme type 

fremmedartede navne gå igen i  resten af novellesamlingen,  f.eks. Djap, Graves, 

Boole Half, Gringo og Wave. 

Lockes navn så samtidig mimer hans sind, som mentalt låst, og har en kendt 

navnebroder, filosoffen John Locke. Novellens Locke gestalter ligeledes filosoffens 

erkendelsesfilosofi  og tanker om privat ejendomsret hvilket lader  novellen med 

historicitet, som især bliver interessant, fordi novellens Locke er låst af de tanker 

om erkendelse og ejendomsret som filosoffen Locke skabte. Paradoksalt nok skaber 

det også ahistoricititet, en anakronisme, at en der forekommer at være John Locke 

er  med  i   en  moderne  novelle.  Både  de  fremmede  navne  og  navne-  og 

åndsfælleskabet, har  en  fremmed-  eller underliggørende  effekt.  Dette  greb  i 
 

17 
Gjesing, Knud Bjarne, , «Til ethvert Hvorfor? – et Hvorfor ikke?». I Iben Holk (red.): Mytesyn – en bog om Peter 

Seebergs forfatterskab (Centrum, København, 1985) 
18 

Seeberg, Peter p. 38 
19  

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?entry_id=41000422&query=ligusterfascisme 

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?entry_id=41000422&query=ligusterfascisme


Litteraturhistorisk emne Andreas Tvedegaard Nyboe  

11 

 

 

 
 

 
litteraturen der ifølge den russiske formalist Viktor Sjklovskij (1883-1984) kan føre 

til at læseren oplever virkeligheden på en ny måde.20 Den mytiske fortælling, som 

”Bulen” har  karakter af  er  med  til  at  betydningslade det.  Myten  sådan, som 

Johannes V. Jensen forstår den, og som gengives  i bogen Mytesyn, om Peter Seeberg, 

kan siges at  være:  ”et  dagligt Fænomen, fordybet ved hvad det  har  i  sig af 

Oprindelse.”21 Det er netop hvad der sker i ”Bulen”. Karakteren Locke, og hvad 

han repræsenterer af småborgerlighedens  dårligdomme, sættes i forbindelse med sin 

”oprindelse”, John Lockes tanker.   Ved hjælp af denne mytiske forms trækker 

fortællingen linjer og iscenesætter både fortid og nutid, og viser at John Lockes 

filosofi er forældet, paranoid og slet ikke gangbar i 1960ernes Danmark. 

Med myteformen kan ”Bulen” sætte gang i tankeprocesser; fortælle os noget om 

vores nutid; anskueliggøre at det herskende paradigme er uholdbart eller i hvert fald 

anvise nye handlemuligheder,  eller attituder til det moderne.22
 

”Bulens” mytiske nutid  der  både  rummer  genkendelige kronotoper  og 

ugenkendelige elementer, har en funktion der lig myterne bedriver en slags tænkning 

i koder, relationer eller narrativer. Iben Holks forslag er at kalde Seebergs genre for 

”mytisk realisme”23, hvilket der i denne undersøgelses perspektiv vil også vil være 
 

nærliggende. Man kunne dog problematisere realisme-termens optræden, nok især 

pga. underlig- og fremmedgørelsens samt absurditetens relativt store fylde  i f.eks. 

Eftersøgningen og andre  noveller24
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
Shklovsky, V.  (1916) Iskusstvo kak priëm; trans. B. Sher, ‘Art as Device’, i V. Shklovsky, Theory of Prose, 

(Elmwood Park: Dalkey Archive, 1990.) 
21 

Holk, Iben (red.), Mytesyn, (Centrum, 1985) p. 7 
22 

Myteformens anvisning af konstruktive attituder over for absurditeten, er mere tydelig i noveller som ”Hullet” 
og ”Hjulet” fra samme novellesamling. 

 
23 

Ibid. 
24   

I øvrigt problematiserer Thomas Bredsdorff i bogen Sære fortællere, at Peter Seebergs fortællinger skulle 
være realistiske. 
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3.3   Kapitalismens 2. fases ånd – personificeret 
 

Sociologerne Bolantski og Chiapellos  hævder i bogen Le nouvel esprit du capitalisme25 

(Kapitalismens nye ånd) at  kapitalismens  formål, ubegrænset akkumulation,  er 

absurd, og derfor kontinuerligt må finde nye rationaler til at legitimere systemet. De 

deler derfor  kapitalismen op  i  åndsfaser. Den  realhistoriske udvikling og  det 

åndsbillede, der kommer til udtryk i ”Bulen”,  betegner Bolantski som kapitalismens 

2. fase der varede fra ca. 1930-1960. Her fordeles nogle værdierne ud til ”firmaets 

mand” der gennem hårdt arbejde, kan få del i besidderens  magt og goder, og føre en 

konsumpræget  tilværelse. Kapitalismen viste at den gennem rationalitet og kalkuler 

kan sikre medarbejdernes fremtid og stadig bedre livsvilkår. 

Locke fra ”Bulen” er et prototypisk eksempel på en 2. fase-kapitalistisk  firmaets 

mand, der centrer sit liv om småborgerlige værdier som forbrug og materialisme. 

Dog er det i Lockes tilfælde gået alt for vidt med materialismen og ”rationaliteten”. 

Lockes ejerfornemmelser for enfamilieshuset og bilen er gået ud af en tangent, i en 

sådan grad at han nærmest lig er med sine ting, et tingsliggjort  menneske der 

feticherer sine ejendele. Man kan udtrykke det sådan at, en ridse på bilen også giver 

en ridse i Lockes sind. Locke siger i ”Bulen”: ”En bule er en bule” sagde han, ”Jeg 

ville ønske, at det ikke var min bil, der stod derude. Jeg ville ønske, at nogen ville 

komme og køre den i smadder. Rigtigt  i smadder. Den er ødelagt for mig. Totalt 

ødelagt.”26
 

Locke prøver, ved hjælpe af sine ejendele, at skabe sig en radikal småborgerlig utopi. 

Dette slår dog fejl, da tingene, naturligvis, ikke er perfekte. Dette fejlslagne forsøg, 

ender i  stedet i  det modsatte; destruktion: ”Han lod hammeren drøne ned over 

skærmen (på bilen). ”Nu er den bule måske så stor, at du kan se den” sagde han, 

”nu er det måske så meget, at du heller ikke bryder dig om den bil mere.”27
 

 

 
 
 

25 
Bolantski, Luc og Chiapello, Eve, Le nouvel esprit du capitalisme(Kapitalismens nye ånd) (Gallimard, France, 

1999) 
26 

Seeberg, Peter p. 37. 
27 

Seeberg, Peter p. 40. 
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Denne mislykkede borgerlige utopi  giver novellen et historisk lag af samtidskritik. 

En kritik af tidens herskende kapitalistiske system, og derunder en småborgerlig 

middelklasses ”ligusterfascisme”. Det viser hvordan denne overdrevne rationalisme, 

kan føre til det modsatte; vanvid og dehumanisering af både Locke selv, og næsten, 

Trutti. 

Samtidig mimer ”Bulen” muligvis også det patriarkalske manderolles fald, hans 

forsøg på omnipotens, f.eks. i  forsøget på at holde sit hus fri for fluer. Set i  et 

perspektiv frem  til  i  dag kan man, sige at  Seeberg viser et  forstadie til  den 

feminiserede mand, der bl.a. kommer til udtryk i 2000’ernes noveller som ikke ved 

hvordan  de  skal  performe  deres mandighed. Locke, har  som  jeg ser  det,  to 

muligheder;  forsætte sit forehavende og (for)blive sindssyg, eller at  opgive sit 

projekt og prøve at finde sin identitet som menneske og mand på ny.  Begge 

muligheder indebærer en risiko for problemer, kønsmæssige  identitetsproblemer 

mht. manderollen, som ses i nutidig  kunst og i aktuelle debatter. 

At ”Bulen” kan ses som en kommentar til tidens tendenser, og samtidig en art 

moderne myte har jeg vist ovenfor. Nu vil jeg belyse et aspekt jeg kun har nævnt i 

forbifarten; ”Bulen” som  en  art  ”filosofisk  demonstrationsstykke”28, nærmere 

betegnet, af John Lockes erkendelsesfilosofi med inddragelse af Jean-Paul Sartre. 

 

3.4   Bevidstheden i ”Bulen” 
 

”Bulen” legemliggør John  Lockes erkendelsesteori i   karakteren Locke. Dette 

eftergøres  også  effektivt  i   novellens  udsigelse og  bevidsthedsrepræsentation. 

Novellens udsigelse, der  med  et  begreb fra  Dorrit  Cohns,  ligner en 

tredjepersonsfortæller i   den  karakterdominerede form,  Citeret  monolog   (quoted 

monologue).29     I  denne form  er karakteren der taler, men  det  er fortællerens 

grammatiske struktur, der træder frem i novellen,  lidt som et maskespil. Ifølge Cohn 
 
 
 
 

28 
Bredsdorff, Thomas, Sære fortællere, p. 86 

29 
Cohn, Dorrit, , Transparent minds (Princeton University Press, Chichester, West 

Sussex, 1978) 
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benyttes Citeret  monolog  oftest i  seriøse fortællinger, men hvis dette brydes, kan 

fortællingen få et ironisk præg. 

 

 
Den fløj ud i  entreen, den steg lidt op i  trapperummets luft, mistede 
højde og gik i retning af lampen, som den omfløj og atter begyndte at 
omflyve. Da søgte den endelig ro på den polygonale glasskærm, som den 
undersøgte  i meget korte og tilsyneladende noget desorienterede løb. Det 
var en helvedes flue. 

 

 

Det ironiske præg kommer til udtryk ved, at en bagatel som fluejagt beskrives så 

detaljeret. Dette bidrager til den hjemmegjorte genrebetegnelse, eksistentiel komik, da 

det  noget  der  virker latterligt beskrives meget indfølende. Et  kendetegn ved 

eksistentielle  komik, kunne også være, at den benytter dobbeltironi, hvor noget 

udsiges med et ironisk præg, men i virkeligheden  er sandt. Med hensyn til udsigelsen 

i passagen,  er læseren, grundet kendskabet til Lockes ildhu, ikke i tvivl  om at det i 

virkeligheden er Lockes (hyper)opmærksomme  blik og idiomer der kommer til 

udtryk i passagen, men igennem fortællerens stemme. 

 
 

 
3.5   Filosofiske buler – Locke erkendelsesfilosofi som narrativ 

 

Filosoffen John Locke (1632-1704) udfolder i  sin afhandling An Essay  Concerning 

Human  Understanding30   en  empiristisk erkendelsesteori (epistemologi),  der måske 

noget ambitiøst, vil anskueliggøre den menneskelige erkendelse.31  Locke mente at 

mennesket var født som en tabula rasa, en rengjort tavle, dvs. at mennesket ikke har 

nogen medfødte ideer fra fødslen, men  først  får indhold ved sansning (deraf 

empirismen). Lockes helt centrale tanke er idebegrebet, som er et ekstra han sætter 

ind mellem Jeg’et og dets omverden Ideerne er forbindelsesled mellem disse to.32
 

Ideerne står som repræsentanter  (eller tegn) for den virkelige omverden, som de er 
 
 
 

31 
Craig, Edward et al., Routledge Encyclopedia of Philosophy  (Routledge, Version 1.0, London and 

New York, 1998) pp. 4835-4857 
 

32 
Ibid. p. 4841 
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ideer om. Ideerne er derfor ifølge Locke, det eneste der kan være direkte genstand 

for erkendelse. Menneskets er dermed, med Lockes’ sansbare ideer, afskåret fra at 

sige noget om omverdenen som ikke er indenfor ideerne, empirismens snævre 

oplevelsesfelt. Det betyder konkret, at empiristernes ”Jeg”, er et sansende ”Jeg” og 

ikke, som f.eks. rationalisternes, et tænkende. 

Med den velvalgte form for bevidsthedsrepræsentation skildret i afsnit 3.4, formår 

novellen at mime John Lockes tanke om, at menneskets bevidsthed, beror på 

sansning alene, hvor sanserne derfor er hypersensitive,  hvilket fornemmes i  de 

detaljerige og pedantiske beskrivelser. Desuden parodierer den John Lockes ideer, 

ved at Locke kun har få, men altopslugende konkret sanselige interesser (ideer); at 

holde fluer ude af sit parcelhus (måske et ordspil over det at være flueknepper – en 

der hænger sig i detaljen),  og sin bils mangel på perfektion. Dermed får Lockes og 

samtidens kapitalisme også et drag over nakken af Seebergs satiriske krabask. 

En sådan ”fluekneppende”, næsten guddommeligt omnipotent perception af verden 

kan være tegn på en grænsepsykotisk tilstand. Hans fokus på fluerne er fuldstændig 

proportionsforvrænget, og uden sans for del og helhed.   Knud Bjarne Gjesing 

fremhæver ”at dette omhyggeligt  præciserende sprog(…) ikke gør hændelser og 

genstande mere fortrolige.(...)Detaljerigdommen  gør ikke fremmedheden mindre, 

men udspringer af den og fremhæver den.”33
 

Dette medfører for Locke, en fremmedgørelse fra verden, og for læseren, en effekt 

af underliggørelse, eftersom de sansninger vi får adgang til i teksten, er så minutiøst 

beskrevne at det potentielt kan ændre læserens blik på omverdenen. 

Gjesing henviser også til Sartes begrebspar  væren-i-sig og væren-for-sig (hvor han lige 

såvel kunne have brugt Heideggers ontologiske differens: forskellen mellem det 

værende og væren), og hævder at verden i novellerne  i Eftersøgningen er en væren-i-sig- 

verden, hvor alt blot er det som det er og udelukkende  i forhold til sig selv. 
 
 
 
 
 

33 
Holk, Mytesyn, p. 41 
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Det samme gør sig gældende for tingene, fluerne og Locke i Bulen. Locke er et 

moderne menneske, der er faret vild i sin jagt på at få hans verden til at give 

mening, og derfor bliver vanvittig. 

Locke prøver desperat at skabe mening ved at være i-sig i  sit eget kontrollerbare 

rum, hans hus. Det er ikke muligt, og det presser Locke fra det nøgterne, der 

kammer over i overrationalitet  og bliver til irrationalitet, barbari og vanvid. Lockes 

totale vanvid bliver realiseret efter han opdager en bule i  hans bil  og, danner 

konspirationer om sin kone, naboerne og den resterende omverden, for til sidst at 

smadre en hammer ned i  skærmen og bryde grædende sammen.34Den spirende 

psykose ses også tydeligt da han vil sætte en stor plade for døren, hvor han tror 

fluerne kommer ind35 og da finder lidt ro i at fantasere om ”»..en sluse, hvor man  blev 

oversprøjtet med DDT,«.. »så fik man et helt rent hus.«”36
 

Slusen med DDT (en meget farlig miljøgift) ville måske gøre huset helt og aldeles 

rent og flueløst. Hvad han ikke har overvejet er, at giften inden længe også vil 

dehumanisere huset fuldstændig ved at slå Locke og hans kone ihjel. 

Dermed  ville Locke løse  flue-problemet, men  skaber et  større  og  ultimativt 

problem. En absurd løsning i et forsøg på at barrikadere sig fra verden og dens 

mangfoldige absurditet. En løsning han kan komme på, fordi han har fetischeret 

sine ejendele, f.eks sit hus og sin bil. Derfor opnår han i sit forsøg på selv at blive 

væren-i-sig eller Heideggers det værende, at tingsliggøre han sig selv og sin kone, som 

ligeledes koster rundet efter forgodtbefindende:” Jeg sidder sådan,  fordi mennesker skal 

sidde sådan”.37   og ”»puha, tror du, jeg lader mig nøje med næsten.  Det,  jeg skal have, skal være 

helt…«”38
 

Locke lader til at tro, at mennesker skal opføre på en bestemt vis, temmelig sikkert 
 

fordi John Lockes’ ideer foreskriver det. Modsat mener Sartre, at mennesket ikke 
 

 
 

34 
Seeberg, Peter, Eftersøgningen og andre noveller, p. 40 

35 
Ibid., p. 36 

36 
Ibid., p 36. 

37
Ibid., p. 39 

38 
Ibid., pp. 38-39 
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har nogen forudbestemt mening og at det er med til at sætte mennesket frit. Anden 

del af citatet spiller på ordet ”næsten”(s) dobbelthed; som i ”lige ved” og som i ”et 

medmenneske”,  og  cementerer  bare  Lockes  umenneskeliggørelse af  sit 

medmenneske, Trutti. 

 

 

”Bulen” slutter således: ”Jeg bryder mig ikke om den mere,” sagde han, ”den er for 

tynd i blikket, den skulle ikke komme til at se sådan ud for så lidt.” 

”Nej,” sagde hun, ”blikket er for tyndt på de nye biler.” Denne slutning, giver ikke 

nogen fornemmelse af løsning eller endsige særlig meget udvikling. Der  ingen 

tydelige tegn  på  at  Locke er  blevet klogere, han  bryder bare  sammen. Hvis 

slutsætningerne  læses symbolsk; som at blikket der er for tyndt, i virkeligheden  skal 

forstås som  det  moderne menneskes sårbarhed, er det  et  nedslående budskab 

novellen efterlader dog serveret som en solid satire. 
 

 
 
 
 

4    Konklusion 

Modernitetserfaringer, som følge af realhistoriske begivenheder, videnskabelige 

nyskabelser og tankespring, satte i begyndelsen  af det 20. århundrede mennesket i 

en vanskelig situation. Guds ”død”, den industrielle krigs gru, Einsteins relativering 

af samtidighed, tid og længde, Freuds tvivl om menneskets rationalitet og 

økonomisk krise gjorde at mennesket var frisat til meningsløshed,  eller i det mindste 

subjektiv betydningsdannelse. Disse mange moderniseringsprocesser  blev samlet op 

af kunstnere, der skabte modernismen  i deres billede. Disse kunstneriske impulser 

inspirerede også danske forfattere. En af dem var Peter Seeberg, der fandt megen 

inspiration fra Camus og Nietzsche. Seeberg var fra sin debutroman nihilistisk 

modernist, men fik fra novellesamlingen Eftersøgningen og andre  noveller fra 1962 en 

mere humoristisk og let stil, inspireret af Becketts absurd-humoristiske 

minimalisme. I Eftersøgningen og andre  noveller handler i høj grad om hvilke attituder 

karaktererne vælger, for at håndtere moderniteten. Locke fra novellen ”Bulen” er 
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prototypen på en, der har valgt en uhensigtsmæssig strategi. Stedet, eller kronotopen 

hvor ”Bulen” tager sin udgangspunkt er et unavngivent  forstadsmiljø  i noget der 

kunne minde om forfatterens samtid. Disse sovebyer var betegnende for årene 

omkring udgivelsen af samlingen, med 2. fase kapitalismens åndsfases fokus 

økonomiske konsolidering af konsumære muligheder for menigmand. Locke er på 

den måde en levendegørelse af tidens forsøg på at skabe en ”ligusterfascistisk” 

forstadsutopi. Dette giver novellen et samtidspræg og ligger op til en samtidskritik. 

Samtidig har kronotopen også mytiske præg med underlige navne, uden specificeret 

stedsangivelse, og uden specifik tidsangivelse og stiliserede omgivelser. Disse 

ugenkendelige elementer har en effekt af underliggørelse, der trækker novellen ud af 

den konkrete samtid der sætter gang i tankeprocesser  i gang hos læseren, der giver 

den gyldighed udover dens egen samtid. En mulig genre-udledning af dette kunne 

være mytisk realisme og tiden, mytisk nutid, eller i kraft af den indfølende 

bevidsthedsrepræsentation med en dobbeltironisk hverdagsabsurdisme, eksistentiel 

komik. 

Et af novellens mest iøjnefaldende træk er dets karakter af filosofisk 

demonstrationsstykke, som en eller en narrativ påvisning af en den førmoderne 

empirist, John Lockes’ erkendelsesteori og politiske filosofi, er inkommensurable 

med 2. fase kapitalismens moderne samfund, ved netop at placere de anakronistiske 

tanker i det moderne. 

Novellens Locke forsøg på, at gøre alt helt, eller perfekt, ender ud i dels en 

tingsliggørelse af sig selv og næsten til en med et Sartre’sk udtryk væren- i-sig (eller 

Heideggers det værende), og dels en fetichsering af tingene, hvor John Lockes 

empirisme  nedsættes  i en konkret livssammenhæng.. 



Litteraturhistorisk emne Andreas Tvedegaard Nyboe  

19 

 

 

 

 
 
 

5    Litteraturliste: 
 

 
 

-    Bredsdorff, Thomas, Sære fortællere (Gyldendal, København, 1967) 
 
 

- Brostrøm, Torben, ”Modernisme  til debat”, Dagbladet information, 04. 

november, 2011 

 

- Cohn, Dorrit, , Transparent minds (Princeton University Press, Chichester, 
West Sussex, 1978) 

 

 

-    Craig, Edward et al., Routledge Encyclopedia  of Philosophy   (Routledge, Version 

1.0, London and New York, 1998) 
 
 

- Gottlieb, Lennart, Modernisme og maleri  – Modernismebegrebet, 

modernismeforskningen og det modernistiske i dansk maleri 1910-1930 (Aarhus 

Universitetsforlag, Aarhus, 2011) 

- Herman, Daviet et al., Routledge Encyclopedia  of Narrative Theory (Routledge, 

New York, 2008) 

- Holk, Iben (red.): Mytesyn – en bog om Peter Seebergs forfatterskab (Centrum, 

København, 1985) 
 
 

- Nietzsche, Friedrich, Sämtilige Werke: ”Menschliches, Allzumenschliches, 

Vorrede” ( München, 1954) Bind 2 

-    Seeberg, Peter, Eftersøgningen (Arena, Fredensborg, 1962) 
 

-    Stounbjerg, Per, Uro og urenhed. Studier i Strindbergs selvbiografiske prosa.( Aarhus 

Universitetsforlag, Århus 2005 ) 
 
 

-    Sørensen, Jonas Holst, Peter Seeberg – Æstetik, eksistensfilosofi og kulturanalyse i 
 

Peter Seebergs skønlitterære forfatterskab (Multivers, København, 2003) 
 

- Thurschwell, Pamela, Sigmund Freud (Routledge Critical Thnkers, Routledge, 

New York, 2000) 



Litteraturhistorisk emne Andreas Tvedegaard Nyboe 20114446  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 


