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Indledning 

Vælger man at beskæftige sig med et forfatterskab som Peer Hultbergs, opdager 

man hurtigt, at den kommentarlitteratur, der eksisterer på området, er forholdsvis 

begrænset og desuden præget af en gennemgående forestilling om et faseinddelt 

forfatterskab. I den eksisterende kommentarlitteratur danner dette overordnede 

forestillingsmønster udgangspunkt for vurderingen af de enkelte værker. 

Forestillingen om en stadig udvikling eller progression bliver her målestok for den 

kunstneriske vurdering, og forfatterskabet underlægges herved en tilgang til 

litteratur, som er kendetegnende for en klassisk historistisk litteraturhistorie-

skrivning. I denne opererer man, med rødder helt tilbage i Kants formålsforklaringer 

og Adornos fremskridtstanker, med forfatterskaber som noget formålsrettet (Lübcke 

(red.), 1983, pp. 9-10 og 233-34). Et forfatterskabs enkeltværker betragtes som led i 

en udviklingsproces, hvori de hver især har et bestemt formål. Et grundlæggende 

problem i denne måde at tænke litteratur på er blot, at den lukker af for mere 

værknære læsninger, som tager udgangspunkt i det enkelte værk og dets 

selvstændige kunstneriske værdi. 

Med sin artikel i Danske digtere i det 20. Århundrede har en af de store 

kompetencer på området, litteraturhistoriker Marianne Ping Huang, været med til at 

sanktionere forestillingen om Peer Hultbergs forfatterskab som faseinddelt og tildele 

denne forestilling institutionel status. Ping Huang leverer gode teoretiske læsninger, 

men gennem ensidige og formmæssige betragtninger af forfatterskabets værker, 

underbygger og forstærker hendes læsninger den klassiske litteraturhistorie-

skrivnings grundlæggende problem. 

Det er dette grundlæggende problem, jeg i nærværende speciale ønsker at 

imødegå. I læsningen af enkeltværker i Peer Hultbergs forfatterskab bringes den 

russiske litteraturteoretiker Mikhail Bakhtin i anvendelse, hvilket man også kan 

finde belæg for at gøre i dele af den eksisterende kommentarlitteratur, som er 

skrevet af Ping Huang. Men hvor hun i sine Bakhtin-inspirerede læsninger som 

nævnt fastholder faseinddelingen i forfatterskabet, ændrer jeg i dette speciale fokus 

for gennem læsninger, der modsat Ping Huangs fokuserer på meta-tematiske 
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aspekter i værker af Peer Hultberg, at pege på et alternativ til denne måde at skrive 

litteraturhistorie på. 

 

I specialet tager jeg udgangspunkt i en analyse af Peer Hultbergs roman 

Præludier fra 1989. Analysens teoretiske fundament vil være Mikhail Bakhtins 

teorier om selvet, sproget og romanen. I forlængelse af denne Bakhtin-inspirerede 

læsning af Præludier vil jeg foretage en kortere analyse af Peer Hultbergs tidlige 

roman Desmond! fra 1968 og trække nogle linier mellem de to romaner. Min 

omfangsrige læsning af Præludier legitimerer den kortere læsning af Desmond! i 

kraft af, at de samme Bakhtin-greb anvendes på analog vis i de to værker. 

Som det fremgår heraf, inddrager jeg ikke Bakhtins karnevalistiske teorier, som 

mest indgående behandles i værket Rabelais and his world. Årsagen til dette fravalg 

er for det første, at de valgte romaner af Peer Hultberg i langt højere grad lægger op 

til at beskæftige sig med de nævnte andre aspekter af Bakhtins tænkning, og for det 

andet det faktum, at den karnevalistiske del af Bakhtins tænkning i vidt omfang er 

belyst og anvendt i den danske litteraturforskning. Her lægger jeg mig i forlængelse 

af forskerparet Morson og Emerson, der mener, at den megen fokus på Bakhtins 

karnavalismeteorier har haft en tendens til at overskygge et større og mere koncist 

omfang af Bakhtins tænkning, som eksempelvis kommer til udtryk i hans 

romanteorier (Morson og Emerson, 2001, pp. 65 og 67). I Specialet sætter jeg altså 

fokus på et sæt afgrænsede teoretisk-metodiske problemstillinger i forhold til Peer 

Hultbergs forfatterskab, hvilket forklarer, hvorfor litteraturhistoriske 

kontekstualiseringer stort set er udeladt. 

 

Bakhtin opfatter romanen som en maximalt åben genre, der ikke lader sig 

stabilisere, men som i kraft af en indbygget selvkritik og parodiering af 

romangenrens afarter er en genre i konstant udvikling (Bakhtin, 1981, p. 6 og 

Morson og Emerson, 2001, p. 89). Og han anskuer hvad som helst, der indenfor et 

litterært system arbejder på at afsløre dette systems grænser og kunstige 

begrænsninger, som romaner (Holquist, 1996, p. 31). I dette perspektiv bliver 

romangenren en anti-kanonisk genre, der parodierer de andre genrer præcis på grund 
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af deres rolle som fikserede kanoniske genrer. Romanen udstiller de andre genres 

konventionalitet, deres former og sprog, og den erkender sine egne formers og 

normers tilfældighed (Bakhtin, 1996, p. 5). Ethvert litterært værk udnytter derfor, 

ifølge Bakhtin, sin genres ressourcer på en speciel måde i forhold til en specifik 

individuel situation, og han opfatter således begrebet genre som et dynamisk og 

varierende fænomen, som, på grund af forandrede dialogiske forhold mellem dets 

elementer/tekster, er underlagt konstante modifikationer og omstruktureringer 

(Slaattelid, 1997, p. 308).  

Med udgangspunkt heri vil jeg foretage en læsning af de to nævnte værker af Peer 

Hultberg, der fremstiller dem begge som eksemplariske og entydige romaner, 

modsat dele af den eksisterende kommentarlitteratur, der mener, at Peer Hultberg i 

sine værker blot peger på noget romanagtigt (Huang, 1997, p. 116). Ligeledes vil 

jeg med Bakhtin som teoretisk omdrejningspunkt udfolde nogle centrale problem-

stillinger i Peer Hultbergs forfatterskab, som går igen i både Præludier og 

Desmond!, og som gør det muligt at forbinde de to værker af Peer Hultberg, som 

den eksisterende kommentarlitteratur placerer i to forskellige faser i forfatterskabet.1  

Ifølge den eksisterende kommentarlitteratur indledes den første fase i Peer 

Hultbergs forfatterskab i 1966 med debutromanen Mytologisk landskab med 

Daphnes forvandlinger og afsluttes med Desmond! i 1968. I denne såkaldt første 

fase skriver Peer Hultberg desuden en række noveller og kortprosastykker. 

Kendetegnende for periodens to romaner er en udpræget grad af eksperimenteren 

med selve romangenren og dens fortælletekniske greb, og de modtages med skepsis 

og forbehold af anmelderne, som finder specielt Desmond! usammenhængende, 

meningsløs, overfladisk i sine stiløvelser, skuffende og mislykket (Mohn, 1968, 7/9,  

Andersen, 1968, 18/9 og Holst, 1968, 9/9). Herefter afbrydes forfatterskabet og 

genoptages først efter 17 års pause i 1985 med romanen Requiem, der indleder det, 

den eksisterende kommentarlitteratur betegner som den anden fase i forfatterskabet. 

Requiem modtages meget positivt af anmelderne, som taler om verdenslitteratur og 

tildeler romanen en central plads i den europæiske senmodernisme (Rosdahl, 1991, 

p. 44 og Granly Jensen, 1996, p. 18). Herefter udkommer fortællingerne Slagne Veje 

 
1 Se mere herom i afsnittet om den eksisterende kommentarlitteratur. 
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i 1988 og romanerne Præludier og Byen og Verden i henholdsvis 1989 og 1992. For 

Byen og Verden modtager Peer Hultberg Kritikerprisen i 1992 og Nordisk Råds 

Litteraturpris i 1993. I 1995 udsendes kortprosasamlingen Kronologi, som 

indeholder tekster fra årene 1964-1994, og siden da har Peer Hultberg hovedsageligt 

skrevet radio- og teaterdramatik, blandt andet teaterstykket De skrøbelige, som 

udkom i bogform i 1998. 

Hvad jeg ønsker, er ikke at anskue Peer Hultbergs forfatterskab som én homogen 

fase, men snarer som et forløb, hvor der godt nok holdes en lang pause, og en stor 

udvikling finder sted, men hvor en kredsen om de samme grundlæggende temaer 

bestandigt fastholdes. Jeg ønsker ikke at dementere de forskelle i forfatterskabets 

tidlige og sene værker, som den eksisterende kommentarlitteratur har blik for, jeg 

ønsker blot at betragte de to nævnte værker i et andet perspektiv. Frem for at betone 

deres formmæssige forskelle, vil jeg påvise, hvordan de tidlige og sene værkers 

forskelle og ligheder udfolder sig og spiller sammen i et stadigt arbejde med de 

samme centrale problemstillinger. Det drejer sig om en gennemgående interesse for 

og eksperimenterende holdning til romanen som genre, en interesse for sproget og et 

gennemgående samspil mellem form og indhold, der gør det muligt at anskue både 

Præludier og Desmond! som metatekstuelle frembringelser. Desuden genfindes også 

et stærkt parodierende element i begge romaner og i begge forfatterskabets påståede 

faser. Disse centrale problemstillinger træder først tydeligt frem i læsninger, som 

anvender de nævnte teorier af Bakhtin.  

Specialets formål er dobbelt forpligtet på Peer Hultberg og Bakhtin, men vægten 

er lagt på analyserne af Peer Hultbergs værker. Valget af Bakhtin som teoretisk 

fundament er relevant, fordi Bakhtins teorier om selvets og sprogets dannelse er 

frugtbare i forhold til belysningen af det tematiske indhold i Præludier: Et barn, 

Frédéric Chopin, vokser op og tilegner sig langsomt sproget, bliver langsomt mere 

og mere bevidst om sin egen situation i verden. Ligeledes er Bakhtins genreteorier, 

som anser en flerstemmig og dialogisk form som et af romanens overordnede 

karakteristika, velegnede til at forstå, hvordan mange sprog, stemmer, 

verdensopfattelser, tekster og genrer inkorporeres, blander sig med hinanden og 

spiller sammen i Peer Hultbergs to romaner. Endelig henleder Bakhtins kronotop-
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begreb opmærksomheden på de helt overordnede tids- og rumforhold i de to 

romaner, som peger på eller indkredser deres fælles meta-tematik.  

Belysningen af Peer Hultbergs romaner ved hjælp af disse mere formelle 

genrekarakteristik - det dialogiske og det kronotopiske - kan dog ikke finde sted 

uden en vis fortolkning eller forskydning af Bakhtins teorier. Hvor Bakhtin nemlig 

udviklede sine teorier på baggrund af primært græsk, russisk, tysk, fransk, spansk og 

engelsk litteratur fra antikken til og med dannelses- og udviklingsromanerne i 

slutningen af 1800-tallet, er de to danske romaner af Peer Hultberg, som dette 

speciale søger at trække linier imellem, som nævnt, fra 1968 og 1989 og skriver sig 

dermed ind i en moderne eller senmoderne tradition, hvor romanen som genre 

antager nye former. Jeg anser ikke forskydningen og fortolkningen af visse af 

Bakhtins teorier som et problem, men som en uomgængelig nødvendighed, et vilkår, 

som Bakhtins egen helt overordnede genredefinition selv lægger op til. Ifølge 

Bakhtin er romangenrens helt overordnede særkende nemlig en eksperimenteren 

med genren og udvidelsen  af dens grænser. Og disse kendetegn genfindes i Peer 

Hultbergs romaner. Som en kommentar hertil skriver Bakhtin da også, at  
 
The compositional forms for appropriating and organizing heteroglossia in the novel, 

worked out during the long course of the genres historical development, are extremely 
heterogeneous in the variety of generic types. Each such compositional form is connected with 
particular stylistic possibilities, and demands particular forms for the artistic treatment of the 
heteroglot ”languages” introduced into it (Bakhtin, 1996, p. 301).  

 
Og Bente Tobiasen Meyer skriver: 

 
Det kan ikke undre nogen, der har beskæftiget sig bare overfladisk med Bakhtin, at de 

fleste af hans teorier på eminent vis kan forholde sig til modernistiske problemstillinger og 
tekster, på trods af, at disse tilsyneladende ikke har haft Bakhtins primære interesse. 
Spørgsmålet om romanens status og erkendelsespotentiale, i sig selv et modernistisk 
grundproblem, samt hele diskussionen omkring sprogets metastatus og æstetiske kvaliteter 
gennemsyrer romanteorien i dens dialogiske definition. Hertil kan føjes Bakhtins påpegning 
af, at prosateksten er en åben form, der tilpasser sig differentierede stilarter, diskurser og 
genrer, og ikke mindst at den parodierer, overskrider og transformerer disse diskurser (Meyer, 
1998, p. 123). 
 
Således kaster brugen af Bakhtins teorier i analyserne af Peer Hultbergs værker 

altså også lys tilbage på teorierne og viser, hvordan disse ikke kun er relevante i 

forhold til den litteratur, Bakhtin selv behandlede i sine værker, men også i forhold 
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til et nyere dansk forfatterskab. At Bakhtins begreber kan anvendes så elastisk og 

fleksibelt, anser jeg som værende en styrke ved hans teori. 

 

Helt konkret indledes specialet med et afsnit om den eksisterende 

kommentarlitteratur, hvis faseinddeling jeg ønsker at læse på tværs af. Herefter 

følger et metodeafsnit, hvor jeg introducerer omdrejningspunkter i Mikhail Bakhtins 

tænkning, som er relevante for specialet, samt min egen metode. I specialets første 

egentlige kapitel præsenteres Præludier gennem et handlingsresumé, og romanen 

sammenlignes med og modstilles forskellige af den traditionelle romans former. I 

kapitel 2 behandles Præludiers tematik i lyset af Bakhtins teorier om sproget og 

selvet. Her inddrages samtidige teorier af Lev Vygotsky og Valentin Volosinov. I 

kapitel 3 læses værket i lyset af andre af Bakhtins teorier som en eksemplarisk 

roman. I samme kapitel behandles en af romanens intertekstuelle referencer, nemlig 

Rousseaus Emil eller om opdragelsen, hvorfor et kort udblik til Kristeva og dennes 

Bakhtin-inspirerede intertekstualitetsbegreb også er at finde her. Herefter følger 

kapitel 4, der anskuer Præludier som en metatekst og behandler forbindelsen 

mellem romanens form og indhold. I dette afsnit inddrages James Joyces roman 

Portræt af kunstneren som ungt menneske, og en helt eksplicit allusion til dette værk 

i Peer Hultbergs Præludier, som den eksisterende kommentarlitteratur overraskende 

nok har overset, påvises. I kapitel 5 indkredses essensen af analysen af Præludier 

ved hjælp af Bakhtins kronotop-begreb, og i kapitel 6 læses Desmond! i forlængelse 

af hele min Bakhtin-inspirerede læsning af Præludier. Også her inddrages Joyce 

som intertekstuel reference, og endnu en hidtil ukendt allusion påvises. Specialet 

afsluttes med et perspektiverende og konkluderende afsnit 

Da litteraturhistoriker Marianne Ping Huang er den af Peer Hultbergs 

kommentatorer, der har beskæftiget sig mest indgående med ham, og da hun er den 

eneste, som eksplicit gør opmærksom på, at hendes læsninger er påvirkede af 

Bakhtin, rejser hendes artikler en række interessante problemstillinger, som det, set i 

nærværende speciales perspektiv, er relevant at vende tilbage til. I øvrigt inddrager 

jeg den væsentligste og mest relevante Bakhtin-forskning, det vil sige Katerina 

Clark, Michael Holquist, Gary Saul Morson og Caryl Emerson. Hvor der alene 
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optræder tal i parenteser, henviser disse i kapitel 2-4 til sidetal i Præludier og i 

kapitel 6 til sidetal i Desmond! 
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Om den eksisterende kommentarlitteratur 

Som nævnt i indledningen skelner den eksisterende kommentarlitteratur typisk 

meget skarpt mellem en tidlig og en sen fase i Peer Hultbergs forfatterskab.  

I artiklen ”Peer Hultberg og æggene. Et portræt af Peer Hultberg” ridser Erik 

Pelle forfatterskabet op i store træk. Her omtales de to tidlige romaner kort, men da 

disse anses for at være ”famlende begyndelser i stil og form”, hvis intentioner først 

for alvor træder frem under indtryk af det sene forfatterskab, må de hurtigt vige 

pladsen for de senere romaner. Disse, skriver Pelle, ”har alle haft et format, der selv 

i international målestok er usædvanligt” (Pelle, 1993, p. 24). Mest udførligt 

behandles Requiem og ikke mindst den store prisvinderbog Byen og Verden. Godt 

nok gør Pelle opmærksom på, at Hultbergs sene værker kaster lys tilbage på de 

tidlige, men han er blind for de tidlige værkers særegne karakter. 

Også i afsnittet om Peer Hultberg i Gads Danske Forfatterleksikon – 

Litteraturens stemmer behandler Johannes Fibiger Hultbergs tidlige værker meget 

kort. Her omtales de som to stærkt eksperimenterende bøger fra 60´erne, 

anarkistiske og kaotiske. Fibiger skriver: ”Den sprængte virkelighed er til stede fra 

forfatterskabets begyndelse, men det er først efter femten års frivillig pause, at Peer 

Hultberg finder en kunstnerisk form, der passer til hans stof” (Kielser og  

Mortensen, 1999/2000, p. 240). Og også han lægger i sin gennemgang af 

forfatterskabet vægt på Requiem og Byen og Verden. 

Yderligere skal det nævnes, at der ikke er publiceret længere selvstændige 

analyser af de tidlige romaner. Overraskende nok kommer man tættere på en god 

læsning af Desmond! i en anmeldelse af Torben Brostrøm i Information fra 1968, 

end man gør i den eksisterende kommentarlitteratur, trods anmelderens langt ringere 

mulighed for dybdegående forskning .  

Som det fremgår af ovenstående, fokuseres der i den eksisterende 

kommentarlitteratur typisk meget på de tidlige og sene værkers stilmæssige 

forskelle, som bruges i en kunstnerisk vurdering af disse værker. Herved ophører 

man med at betragte de tidlige romaner som selvstændige kunstneriske 

frembringelser, men anskuer dem blot som forsøg, øvelser, skitser, forstudier i 
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forhold til de senere ”rigtige” romaner eller færdige værker. Og hermed mere eller 

mindre negligeres Peer Hultbergs tidlige og meget eksperimenterende romaner.  

Denne skarpe faseinddeling af Peer Hultbergs forfatterskab og den medfølgende 

tilsidesættelse af eksperimentet, finder jeg helt uholdbar. Det er et indiskutabelt 

faktum, at Peer Hultberg holder en pause på 17 år i sit skønlitterære forfatterskab, 

efter at han har udgivet to romaner i 1960’erne. Men at der dermed skulle være tale 

om to skarpt opdelte faser i forfatterskabet, hvis kunstneriske værdi er afgørende 

forskellig, finder jeg i høj grad diskutabelt. Faseinddelingen resulterer i en 

utilfredsstillende og alt for restringent læsning i og af et forfatterskab. Man bliver 

blind for, hvordan de samme centrale problemstillinger løber gennem hele 

forfatterskabet, som blot udvikler sig i en bestandig eksperimenterende holdning til 

romangenren. Og uden dette perspektiv kan man ikke få øje på de tidlige romaners 

selvstændige kunstneriske værdi. Derfor vil dette speciale som nævnt foretage en 

sammenlignende læsning på tværs af den eksisterende kommentarlitteraturs 

faseinddeling i en problematisering af denne. I denne læsning behandles et tidligt 

værk, Desmond!, som et værk, der har selvstændig kunstnerisk værdi, hvilket delvist 

forklarer specialets titel. 

 

Også Marianne Ping Huang omtaler i sin gennemgang af Peer Hultbergs 

forfatterskab i Danske digtere i det 20. Århundrede udgivelsen af Desmond! som et 

”slutpunkt eller ultimatum” i kraft af romanens voldsomme eksperimenteren og 

henviser til Peer Hultbergs egen omtale af bogen som en afvikling af filosofien, 

kærligheden og kunsten i forordet til Kronologi (Huang, 2000, p. 82).2 Og Requiem 

omtales som Peer Hultbergs ”anden debut” (Huang, 2000, p. 87). Forbindelsen 

mellem forfatterskabets tidlige og sene værker består for hende i en videre 

bearbejdning i de sene værker af de tidlige værkers kredsen om ”kulturens og den 

moderne menneskemasses monumentale tyngde og styrke overfor kunstens flygtige 

bestandighed”, genkomne temaer som medfølelse, eksil og sprog og ”et  

 
2 Man kunne i stedet vælge at fouksere på, hvordan Hultberg i selv samme forord omtaler, 

hvordan han har brug for at gøre status over og sætte punktum i forhold til hele forfatterskabets 
hidtidige forløb, som han omtaler som én samlet fase (Hultberg, 1995, p. 7). 
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genkommende forhold mellem utalt og udtalt, uhørt og hørt, mellem indre og ydre 

tale”. Desuden ses en forbindelse mellem Peer Hultbergs oversættelse af Chopins 

Korrespondance og Præludier i form af en sprogstil i brevene, ”som svarer til 

udviklingen af de små formers lette musik i Præludier” (Huang, 2000, pp. 82 og 85). 

Og i sin artikel ”Livløst gående, livfuldt gående. De små formers talende og lyttende 

gestus i Peer Hultbergs romaner Requiem, Præludier og Byen og verden”, vælger 

også Ping Huang at lægge vægt på disse tre sene værker, som hun foretager en 

sammenlignende analyse af. Begrundelsen herfor er nogle kompositionelle og 

formmæssige ligheder mellem de tre romaner, som hun alle omtaler som 

fragmentsamlinger (Huang, 1996, p. 114).  

I sidstnævnte artikel tager Marianne Ping Huang udgangspunkt i Bakhtins begreb 

om det retorisk dialogiske og påpeger, hvordan Peer Hultberg i sine romaner 

sammenstiller korte prosagenrer på en måde, som peger på noget romanagtigt. 

Derfor kan man ifølge hende tale om, at de udfolder en aktivt genrereflekterende og 

-konstituerende udveksling mellem de små former og romanens form. Herefter gør 

Ping Huang opmærksom på, at hun forstår  
 
romanens genrekarakter eller dette ”romanagtige” i forlængelse af den russiske roman- og 

diskursteoretiker M.M. Bakhtins bestemmelser af 1) romanen som en dialogisk form og 2) det 
dialogiske som bl.a. et retorisk anliggende, en udveksling mellem ikke-ekspressive, men 
stilistisk genrede artikulationer forbundet med hvad Bakhtin beskriver som speech genres, 
hvilket bredt kan oversættes til diskursive genrer (Huang, 1996 p. 116).3

 
Ping Huang undersøger i sin artikel forholdet mellem det usagte, det udtalte og 

det hørte i de tre romaner. Ved at læse mellem de små former og den store form 

ønsker hun at finde frem til den tone eller timbre i Peer Hultbergs prosa, som ”beror 

i rytmiske, næsten musikalske gestus, der også finder deres allusioner i romanernes 

musikalske titler, svinger mellem det usagte og det uhørte og fungerer som resonans 

for det umiddelbart talte og hørte i romanerne, (...)” (Huang, 1996, p. 114).  

Med henvisning til Bakhtin beskrives romanens diskurs som eksternaliseret, det  

 
3 I omtalen af disse stilistisk genrede artikulationer udvikler Ping Huang enten sit eget adjektiv på 

baggrund af substantivet genre, eller også er der tale om en fejl, så der skulle have stået genererede. 
Om det ene eller det andet er tilfældet fremgår ikke af sammenhængen. 
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vil sige yderliggjort, i-tale-sat og rettet mod en anden. I romanen er der således tale 

om en formel åbenhed mellem taler og lytter, som muliggør en polyfonisk 

organisering af romanens stemmerum, skriver Ping Huang (Huang, 1996, pp. 116-

17). Og det er på baggrund af en sådan åbenhed i den lyttende instans, at Ping 

Huang beskriver de tre værker af Peer Hultberg som romanagtige.  

I sin læsning af Præludier betragter hun fragmentet som en ”aktiv afbrydelse eller  

forkortning af en i Bakhtins forstand monologisk, dvs. enhedsgørende totalitet. 

(Huang, 1996, p. 127). Ved hjælp af fragmenteringen aktiveres et dialogisk 

potentiale i barnet Chopins introverte sprogrum og bevidsthed. Fragmenterne 

fordeles på stemmer, som interagerer, fordi de alle taler om eller til Chopin, og fordi 

de alle lyder inden for det samme rum, som er Chopins bevidsthed. Ping Huang 

skriver:  
 
Kompositionen bliver egentlig dialogisk, Fryc (Chopin), den lyttende instans er samtidig 

genstand for stemmernes formgivning, men giver også selv stemmerne form i sin bevidstheds 
resonans – og i øvrigt gennem sin veludviklede evne til at parodiere stemmernes timbre, 
hvilket i romanen tematisk peger på en dialogisk lydhørhed. Præludiers dialogiske 
komposition og dens distribuering af fragmenterne på stemmer udvirker, at en livsfremstilling, 
der er præfigureret i dannelsens idealitet, går i selvsving (Huang, 1996, p. 127, min parentes). 

 
Stemmerne legemliggør et slægts- og samfundssubjekt, som Chopin skal 

identificere sig med og videreføre. Men stemmerne modsiger bestandigt sig selv og 

hinanden: ”Fragmenternes sekvens og rytme, samt deres sammenstilling giver os 

dannelsens modtekst gennem dannelsens tekst, idet stemmerne bringes polyfont i 

uoverensstemmelse med sig selv og hinanden og hele tiden tages på det forkerte 

ord”, skriver Ping Huang (Huang, 1996. P. 128). Desuden opfatter hun musikken 

som et modsprog i Præludier, både i kraft af Chopins insisteren på præludiet og den 

lille form frem for det musikalske storværk og i kraft af hans insisteren på musikken 

som improvisation og lystsprog. Chopins musikalske modsprog kommer således til 

at udgøre en trussel for det dannede borgerskab, idet det ”overskrider den diskursive 

og samfundsmæssige disciplinering af individets ”poetiske disposition”” (Huang, 

1996, p. 131). Og endelig antyder Ping Huang en forbindelse mellem Peer Hultbergs 

små prosaformer eller fragmenter og Chopins små musikalske former: præludiet, 

polonaisen, rondoen, marchen osv., det vil sige en forbindelse mellem form og 

indhold (Huang, 1997, pp. 114-15).  
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Marianne Ping Huang har således blik for, hvordan anvendelsen af Bakhtins 

teorier om sproget og romanen er frugtbare redskaber i en læsning af blandt andet 

Præludier, hvor der lægges meget vægt på romanens form. I hendes kommentarer til 

Præludier ses en stor gæld til Bakhtin, men uden at der direkte redegøres for, hvori 

denne gæld består. Ligeledes ses ansatser til en læsning af Præludier med Bakhtin 

som teoretisk fundament, der aldrig rigtig udfoldes. Og i læsninger, der ønsker at 

fange nogle forbindelser, ”som man ikke kan høre, hvis man koncentrerer sig om 

romanernes indhold eller tema” (Huang, 2000, p. 87),  retter Ping Huang så entydigt 

opmærksomheden mod de formmæssige aspekter, at hun bliver blind for de 

tematiske eller indholdsmæssige sammenhænge, der faktisk også findes i 

forfatterskabet. Det er disse udeladelser, dette speciale vil råde bod på. Her gøres 

Marianne Ping Huangs implicitte anvendelse af Bakhtin eksplicit, og her udfoldes 

den mere tematiske læsning af Præludier, som Marianne Ping Huang blot antyder i 

sin formfokuserede læsning. 
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Metode 

Om Mikhail Bakhtin og opgøret med formalismen og strukturalismen 

 
One must come to understand that it is the other, as an other capable of being justifiable 

consummated, who constitutes the hero of all the positively valuable ”fixations” of the world’s 
existent makeup: it is about the other that all the stories have been composed, all the books 
have been written, all the tears have been shed; it is to him that all the monuments have been 
erected; it is only with others that all cemeteries are filled; it is only others who are known, 
remembered, and recreated by productive memory, so that my own memory of objects, of the 
world and of life could also become an artistic memory (Bakhtin, 1990, pp. 111-12). 

 
I et citat som dette anes paralleller til den samtidige franske fænomenologi og 

eksistensfilosofi, mens det også bliver tydeligt, hvordan omdrejningspunktet for al 

Bakhtins tænkning er troen på dialogen: Dialogen mellem selvet og den anden, min 

egen og den andens tale, indre og ydre tale, tidligere, nutidige og fremtidige 

ytringer, det talte og det skrevne sprog, forfatteren og hans helt, forskellige værdier 

og ideologier, tekster, genrer og dialekter, tiden og rummet, kunsten og livet.4 

Bakhtin tager således et enormt spring fra en dialektisk eller parativ tænkning, som 

opererer med enten den ene eller den anden størrelse til en dialogisk eller relationel 

tænkning, som kan rumme begge størrelser i en gensidig udveksling (Clark og 

Holquist, 1984, p. 7 og Morson og Emerson, 2001, pp. 56-57). Denne 

gennemgående tro på en bestandig og vedvarende dialog betyder, at det ufærdige 

eller uafsluttede bliver et andet gennemgående og helt centralt aspekt i Bakhtins 

teorier. I sine værker vender han bestandigt tilbage til disse grundlæggende temaer 

blot i lidt forskellige udformninger. Todorov skriver: ”Bakhtin does not change his 

focus; sometimes he alters his formulations, but from his first to his last text, from 

1922 to 1974, his thinking remains fundamentally the same (…). Instead of 

development, there is repetition (…), a sifting over and over the same themes” 

                                                 
4 I Vor tids filosofi refereres eksempelvis følgende fra Sartres Væren og intet fra 1943: ”Det er 

kun gennem den anden, som kan se mig som objekt, at jeg har tilgang til det givne, jeg er, altså til 
min fakticitet. Jeg behøver den anden for at gribe min egen væren i dens helhed” (Lübcke, 1982, p. 
323). Og i Politikens filosofi leksikon opsummeres afslutningen på Sartres værk således: ”Samtidig 
med, at man er for sig selv, kommer man kun til at se sig selv gennem den anden, som ser én (Lübcke 
(red.), 1983, p. 385). Hvad Bakhtin gør er at ophæve dette etiske princip om forholdet til den anden 
til et æstetisk princip (Hansen, 2001, p. 69). Desuden peger citatet også i retning af den 
kristne/religiøse Bakhtin, som dette speciale ikke fokuserer på, men som opfatter Kristus som en 
vigtig begivenhed i udviklingen af menneskets bevidsthed om relationen mellem selvet og den anden 
og om Gud som det rum mellem mennesker, som ord eller ytringer kan slå bro over (Clark og 
Holquist, 1984, pp. 86 og 62). 
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(Todorov, 1998, p. 12).5 Bakhtins tænkning kredser altså om de sammen begreber, 

men glider frem og tilbage mellem det enkelte individ eller den enkelte ytrings 

mikroplan og roman- og kulturhistoriens eller filosofiens makroplan. 

 

Mikhail Mikhailovich Bakhtin lever fra 1895 til 1975. Hans tidlige teorier 

stammer fra årene 1918 til 1924 og er af filosofisk karakter. Bakhtin beskæftiger sig 

her med forholdet mellem kunst og etik, og i denne periode skriver han blandt andet 

de essays, som siden er blevet samlet i Art and Answerability. I årene 1924-29 har 

Bakhtin sproget og prosaen som primære emner. Her indgår han i polemik med den 

samtidige strukturalisme og formalisme, og her skriver han Problems of 

Dostoevsky´s Poetics.  I forlængelse heraf er Bakhtin fra 1930’erne til 1950’erne 

optaget af at finde frem til en romanens poetik, som tager udgangspunkt i dens 

historiske udvikling, og i denne periode bliver blandt andet essayene fra The 

Dialogic Imagination til. Frem til sin død genoptager Bakhtin herefter interessen for 

det filosofiske og metafysiske, men nu i et social-teoretisk og sprogfilosofisk 

perspektiv. I denne sidste periode skriver han blandt andet Speech Genres and other 

late essays og Teksten som problem i lingvistik, filosofi og andre humanistiske 

videnskaber (Morson og Emerson, 2001, p. 64-68). 

 

 Bakhtins teorier omkring sproget og romanen tager afsæt i den traditionelle 

lingvistik generelt og i særdeleshed Saussures sprogteori og den heraf følgende 

strukturalisme og formalisme. Men de bryder også afgørende hermed, og Bakhtin 

omtales derfor som både postformalist og poststrukturalist (Meyer, 1998, p. 117). 

Gælden til formalismen består i, at Bakhtin bevarer troen på, at grundlaget for 

enhver poetik er det litterære værks overordnede strukturer, opgøret i tilsætningen af 

et socio-historisk perspektiv: ”He exceeds Formalism, but only after having 

absorbed its teaching” (Todorov, 1984, pp. 38-40). 

Ifølge Saussure er sproget at opfatte som et system af tegn, forbindelser og 

forskelle, og da dette sprogsystem (la langue) anses som forudsætningen for det 

levende sprog (la parole), tildeler Saussure sprogsystemet, også kaldet sprogformen, 

 
5 Dog gør Morson og Emerson her opmærksom på, at dette ikke ubetinget indbefatter Bakhtins 

helt tidlige filosofiske periode fra 1918-1924, hvor han er meget influeret af blandt andet Bergson og 
neo-Kantianismen, og hvis tænkning i høj grad adskiller sig fra den senere og langt mere originale 
(Morson og Emerson, 2001, p. 7). 
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en førsteplads i studiet af sprog (Saussure, 1970, pp. 45-48 og 25). Han skriver: 

”Hvad enten man betragter indholds- eller udtrykssiden, så opererer sproget hverken 

med ideer eller lyd, der kan siges at have eksisteret forud for det sproglige system, 

men kun med begrebsmæssige og lydlige forskelle, der hidrører fra dette samme 

system” (Saussure, 1970, p. 46). Vores sprogbrug tilpasses de muligheder, systemet 

rummer. Ordenes betydning opstår i kraft af deres indbyrdes forskelligheder og er 

ikke afhængig af den virkelighed, tegnet refererer til (Melberg, 1996, p. 65). 

Lingvistikken er således interesseret i tegnenes indre logik, i tegnets forhold til 

andre tegn inden for det lukkede sprogsystem, ikke i det talende individ eller den 

afspejlede virkelighed. I sin omtale af sproget som et socialt fænomen er Saussure 

blot optaget af, hvordan sprogformen eksisterer som en art overenskomst sluttet 

mellem et samfunds medlemmer. Sprogformen er lig det grammatiske system eller 

den aflejring, som er ”udfældet ved udøvelsen af talen hos individer tilhørende 

samme fællesskab” (Saussure, 1970, pp. 27-29). Og den litterære tekst opfattes som 

et resultat af kræfter, der arbejder inden for det litterære sprogsystem. Teksten 

fungerer altså uafhængigt af sine ekstralitterære omgivelser (Clark og Holquist, 

1984, p. 186). 

I modsætning hertil tager Bakhtin udgangspunkt i sproget og tegnet som sociale 

fænomener i levende kontekster. Bakhtin studerer ikke det abstrakte sprogsystem, 

men hverdagens konkrete sprogbrug, og hans brud med formalismen og den 

traditionelle lingvistik består som sagt hovedsageligt i, at han tilskriver det litterære 

værks ekstratekstuelle forhold betydning. Selv betegner Bakhtin sin metode som 

metalingvistisk, andre taler om Bakhtins translingvistik, en lingvistik, der 

overskrider sproget som system og er interesseret i talende og lyttende personer i 

konkrete og levende sociale kontekster (Bakhtin, 1999a, pp. 181-83, Kristeva, 1986, 

p. 37 og 40, Clark og Holquist, 1984, pp. 212-15 og Gemzøe, 1971, p. 5).6 Også 

Bertel Pedersen beskriver Bakhtins interesse for ordets semantiske stilling som 

netop værende ”rettet mod det specifikke (la parole) snarere end mod et system” og, 

tilføjer han, ”den undersøger yderligere en række funktioner, der ligger uden for 

sprogvidenskabens (daværende) interesseområde (Pedersen, 1976, p. 62).7 Bakhtin 

 
6Igen ses en parallel til fænomenologien/eksistentialismen, hvor eksempelvis Merleau-Ponty 

betragter  eksistensen i en konkret social, historisk og sproglig sammenhæng (Lübcke, 1982, p. 347). 
7 Ved betegnelsen ord forstår Bakhtin ikke kun den leksikalske betydning, men nærmere diskurs, 

en komplet ytring, der placerer sig mellem en afsender, en modtager og andre diskurser (Gemzøe, 
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overvinder med andre ord strukturalismens og formalismens dikotomi mellem form 

og indhold. I indledningen til sit store essay ”Discourse in the Novel” i The Dialogic 

Imagination skriver Bakhtin selv: ”Form and content in discourse are one, once we 

understand that verbal discourse is a social phenomenon” (Bakhtin, 1996, p. 259).  

Sprogets vigtigste aspekt er for Bakhtin dets evne til at udtrykke værdier og 

betyde noget (Clark og Holquist, 1984, p. 187). Ifølge ham skal sproget ikke blot 

opfattes i restriktiv lingvistisk forstand, da det ikke blot kan lagdeles i fonetiske 

dialekter, men også i socio-ideologiske sprog, som tilhører forskellige professioner, 

generationer og genrer inden for et nationalsprog (Clark og Holquist, 1984, p. 194). 

Derfor opfinder Bakhtin begrebet heteroglossia, der betegner en forestilling om 

sproget, ikke som en abstrakt kode, men som det fungerer i en konkret og historisk 

kontekst i disse socio-ideologiske lag (Bakhtin, 1996, p. 263). For Bakhtin er det 

her, sprogets betydning opstår, en betydning, som forandrer sig i takt med, at vores 

konkrete omgivelser gør det. Heteroglossia betegner altså den individuelle ytrings 

kontekstuelle overtoner og bryder således rammerne for den systematiske lingvistik. 

Som en betegnelse for denne heteroglossiske verdens epistemologiske modus 

opererer Bakhtin med begrebet Dialogisme: I den virkelige verden indgår individets 

ytringer altid i dialog med andre ytringer inden for et socio-ideologisk sprog og det 

individuelle sprog med andre socio-ideologiske sprog inden for nationalsproget. I 

konstruktionen af ytringen om et objekt møder individets ord andres fremmede og 

tidligere udtalte ord om det samme objekt, som interagerer med individets egne ord 

og dermed påvirker ytringens endelige form (Bakhtin, 1996, pp. 275-76). 

Talehandlingen forudsætter således ikke blot eksistensen af et sprogsystem, men 

også forudgående ytringer at indgå i dialog med (Bakhtin, 1999, p. 69). Ligeledes 

påvirkes konstruktionen af den individuelle ytring af mulige og forestillede svar 

herpå i fremtidige kontekster (Bakhtin, 1999, p. 95). Således er ordet flerstemmigt 

og både bestemt af tidligere, nutidige og fremtidige kontekster.  

I enhver ytring foregår, ifølge Bakhtin, ligeledes en bestandig dialog eller kamp 

mellem centrifugale og centripetale kræfter. Han skriver:  
 

 
1971, p. 5). Og med ytring menes størrelser, der indgår i konkrete talesituationer modsat sætninger, 
der blot er en del af sproget som abstrakt system (Morson og Emerson, 2001, p. 125). 
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Every concrete utterance of a speaking subject serves as a point where centrifugal as well 
as centripetal forces are brought to bear. The processes of centralization and decentralization, 
of unification and disunification, intersect in the utterance (Bakhtin, 1996, p. 272).  

 
Hvor de centrifugale kræfter arbejder på at splitte en ytring ad, forsøger de 

centripetale kræfter at få ytringens mange elementer til at forene sig og entydigt 

pege i samme retning. Hvor de centrifugale kræfter åbner sig mod og afspejler 

virkelighedens heterogenitet og derfor altid er til stede, søger de centripetale kræfter 

at etablere et unitarisk sprog, der lukker af for virkelighedens heteroglossia. Dette 

unitariske sprog er derfor postuleret og i konstant modsætning til virkelighedens 

heteroglossia (Bakhtin, 1996, p. 270 og Hansen, 2001, p. 74), og konstruktionen af 

det finder ifølge Bakhtin sted i langt størsteparten af de poetiske genrer, blandt andet 

eposet, som benytter sig af en monologisk og autoritativ diskurs. Hermed bevæger 

Bakhtin sig op på et mere overordnet plan og beskriver, hvordan denne kamp 

mellem opløsende og samlende kræfter i sproget afspejles i romanens 

udviklingshistorie, hvor en bestandig kamp mellem det talte, uofficielle sprog i de 

lave genrer og det litterære og officielle sprog i de høje har fundet sted, og hvor 

førstnævnte uofficielle sprog ofte forholder sig parodisk til sidstnævnte officielle 

(Bakhtin, 1996, p. 273). 

Modsat eposet opfattes romanen som den genre, der bedst lader den 

heteroglosiske verdens dialogisme og sprogkamp komme til udtryk. Ved hjælp af 

bevidst konstruerede sproglige hybrider kan romanen indoptage verdens 

heteroglossitet i sig og således bestandigt forny sig. Bakhtin beskriver romanen som 

en multiform i stil og en formvariation i tale og stemme, dens stil som en 

kombination af stilarter og dens sprog som et system af mange sprog. Romanen kan 

således defineres som en variation af sociale taletyper og individuelle stemmer, som 

er kunstnerisk organiserede eller stiliserede. Og romanens primære stilistiske projekt 

består derfor i skabelsen af sprogbilleder (Bakhtin, 1996, pp. 261-262, 366 ). Det er 

denne overordnede stilistiske karakter, Bakhtin mener, den traditionelle lingvistisk 

overser i sin fokusering på romanens enkeltstående stilistiske elementer.8  

I fremskrivningen af en metode, hvormed romanens sproglige univers kan 

begribes, opponerer Bakhtin altså til stadighed mod den traditionelle stilistiske 

 
8 Ved således i sin tilgang til litterære frembringelser at tage udgangspunkt i begrebet genre, er 

der lighedspunkter at spore i forhold til den samtidige Pavel Medvedevs tænkning, idet sidstnævne i 
The formal Method in Literary Scholarship skriver: ”For genre is the typical form of the whole work, 
the whole utterance. A work is only real in the form of a definite genre” (Medvedev, 1978, p. 129). 
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analyse. Ud over at gøre det i etableringen af en forbindelse mellem form og indhold 

genetablerer Bakhtin ligeledes romangenrens status i polemik med formalismen, der 

havde taget udgangspunkt i og hovedsageligt beskæftiget sig med den nye russiske 

poesi, som opstod i begyndelsen af 1900-tallet. Hvor formalismen havde adskilt det 

poetiske sprog og hverdagssproget og betragtet hverdagssproget som en størrelse, 

der skulle overkommes i etableringen af et poetisk sprog, nedskriver Bakhtin det 

poetiske sprog til et sprog på lige fod med hverdagens prosaiske sprog, de litterære 

såvel som de talte. Det poetiske sprog anskues således blot som et af hundredvis af 

kæmpende sprog inden for det enkelte nationalsprog (Clark og Holquist, 1984, pp. 

190-94).9 Desuden genindsætter Bakhtin det kreative individ bag teksten som en 

instans, der orkestrerer dens mange diskurser, hvor både strukturalismen og 

poststrukturalismen havde afslået at beskæftige sig med forfatteren overhovedet. 

Om egen metode 

Bakhtin taler meget ofte om forfatteren bag et værk (author) og ganske sjældent 

om fortælleren (narrator/ (story)teller). Taler han endelig om sidstnævnte, er det som 

en instans, der er anbragt af forfatteren i værket, en instans, hvis verdensopfattelse, 

værdidomme og intentioner adskiller sig fra forfatterens, og til hvem forfatteren kan 

distancere sig i en manifestation af egne synspunkter (Bakhtin, 1996, pp. 312-14).10  

Bag fortællerens historie findes en anden historie, nemlig forfatterens, og denne er 

for Bakhtin langt den vigtigste. Han skriver: ”If one fails to sense this second level, 

the intentions and accents of the author himself, then one has failed to understand 

the work” (Bakhtin, 1996, p. 314). Hvad Bakhtin derimod ikke har blik for, er den 

implicitte fortæller, der skyder sig ind mellem forfatteren og dennes personer, det vil 

sige den fortælleposition, forfatteren iscenesætter, hvorfra de øvrige personer, 

heriblandt den eksplicitte fortæller, iscenesættes (Jørgensen, 1994, pp. 17-18). I 

mange af de litterære eksempler, Bakhtin trækker på og læser i sine skrifter, er 

forfatter og fortæller da også sammenfaldende. I sådanne tilfælde skelner Bakhtin 

                                                 
9 Igen er der hermed overensstemmelser at spore mellem Bakhtins og Medvedevs tænkning i The 

Formal Method in Literary Scholarship, hvor både formalismens og det poetiske sprogs 
førerpositioner også kritiseres (Medvedev, 1978, p. 98). 

10 I nogle posthumt udgivne notater taler Bakhtin om forfatteren som en såkaldt ren autor til 
forskel fra den autor, som er delvist skildret eller vist i værket og derfor indgår i det som en del af det. 
Han skelner mellem forfatteren som biografisk person og forfatteren som et værks skabende, men 
ikke repræsenterede kraft. Samme sted taler han også om forskellen mellem autors masker og autor 
selv (Bakhtin, 1995, p. 51 og 53 og Morson og Emerson, 2001, p. 430). 
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ikke mellem de to instanser, men taler blot om den altafgørende forfatters tale og 

intentioner. 

 Bakhtin kan derfor ikke stå uimodsagt, alene ud fra hans teorier kan man ikke 

foretage udtømmende læsninger af tekster. Men det er heller ikke sigtet med dette 

speciale. Helt overordnet forholder jeg mig ukritisk til den litterære konstruktions 

konstruerethed og tager fiktionen for pålydende. Med udgangspunkt i Bakhtins 

tanker om selvets og sprogets dannelse vil jeg fokusere på det fortalte eller 

indholdsmæssige niveau i Præludier. Ligeledes vil jeg med udgangspunkt i hans 

kredsen om romangenrens dialogiske potentiale pege på de forskellige diskurser, 

intentioner og verdensopfattelser, der faktisk bringes i dialog med hinanden i 

romanen. Jeg er derimod helt i Bakhtins ånd ikke interesseret i forholdet mellem 

denne fortællesituation og selve fortællerinstansen. Ligeledes er jeg i forhold til 

Desmond! intereseret i den dialog mellem, variation over eller stilisering af sprog, 

genrer og tekster og den kamp mellem centripetale og centrifugale kræfter, som 

kommer til udtryk i denne roman, og ikke i instansen, som giver udtryk for alt dette.  

Interessen i specialet er med andre ord samlet omkring, at noget bliver sagt i de to 

værker af Peer Hultberg, i den romantypiske måde dette bliver sagt på og i, hvad det 

er, der siges, og ikke i spørgsmålet om, hvem det er, der i sidste instans taler eller 

fortæller i romanerne eller i, om fortælleren er troværdig eller ej. For Bakhtin er 

sprogets væsentligste funktion nemlig, at ”nogen siger noget om noget” (Hansen, 

2001, p. 74). I en insisteren på dette bakhtinske perspektiv, vil jeg ikke diskutere 

forholdet mellem Præludiers eksplicitte jeg-fortæller, som er drengen Frédéric 

Chopin, og romanens implicitte fortæller, som er den instans, der skaber det 

gennemgående, kværnende, rytmiske, konstruerede barnesprog, som er romanens. 

Ligeledes vil jeg ikke diskutere forholdet mellem Desmond!s jeg-fortæller, Bart, og 

romanens helt overordnede eller implicitte fortælleinstans. Og jeg tager ikke stilling 

til jeg-fortællerenes troværdighed. 

Begrundelsen for dette metodiske valg er et ønske om helt at forankre mine 

læsninger af Præludier og Desmond! i Bakhtins teorier, at fastholde denne 

forankring for hermed at indskrive begge værker i én og samme romantradition og 

for hermed, som nævnt i indledningen, at pege på forbindelser eller linier mellem de 

to værker. I dette speciale vælger jeg altså at gå ind på både de skønlitterære og de 

teoretiske værkers præmisser, at læse med værkerne og ikke imod dem. 
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Med denne fokuseren på det fortalte niveau er der lighedspunkter mellem dette 

speciales Bakhtin-inspirerede læsninger og Genéveskolens fænomenologisk 

inspirerede tematiske kritik fra 1950´erne og 1960´erne. Her var en af 

inspirationskilderne den tyske hermeneutik og indfølingsæstetik, som har rødder 

tilbage til Dilthey og Schleiermacher. I forlængelse af disse mente man, at 

fortolkning af litteratur indebærer en dialog mellem kritikeren og forfatteren (eller 

teksten), hvor det er kritikerens opgave at trænge ind i og identificere sig med en 

anden bevidsthed, nemlig det digterisk tænkende ”jeg”. Sigtet var dog ikke at føre 

det litterære værk tilbage til forfatterens erfaringsverden, men udelukkende at 

fokusere på den erfaring og bevidsthed, som er inkarneret i værket (Hansen, 2001, 

pp. 65-55).11 Langt mindre optaget var man af spørgsmål vedrørende det litterære 

værks form, i hvert fald var udgangspunktet et andet: Kun gennem indsigt i den 

indre tvang, som motiverer et værks form, kan de formelle strukturer forstås og 

begrundes (Kittang m.fl., 1996, pp. 31-32 og Kittang m.fl., 1998, p. 218). Og som 

Nils Lykke Knudsen skriver det i sin gennemgang af den tematiske kritik i Aspekter 

af nyere fransk litteraturkritik: ”(…) teksten som udtrykspraksis interesserer således 

ikke denne kritik, der går direkte til meningen og det skabende subjekt i et 

forfatterskab ved at opstille et inventar over dets temaer” (Knudsen, 1972, p. 45). 

En af de førende repræsentanter for den tematiske kritik, Jean-Pierre Richard, 

taler om, hvordan kritikeren frit skal lade sig glide ind i det objekt, han ønsker at 

forstå, ud fra en overbevisning om, at objektet selv, alene i sin fremtrædelse, vil 

bringe de latente mønstre for dagen, som er kendetegnende for værket. Man skal 

med andre ord først og fremmest identificere sig med værket indefra for på værkets 

egne betingelser at kunne forstå dets anliggender og mening (Knudsen, 1972, p. 46). 

Med betegnelsen værk henviser Richard både til den enkelte tekst og til en bestemt  

forfatters samlede værk eller forfatterskab. Sidstnævnte er eksempelvis tilfældet i 

hans doktorafhandling om Mallarmé. I indledningen hertil skriver Richard om, 

hvordan han har forsøgt at finde frem til nogle ”Grunnstrukturar og fundamentale 

 
11 Parallelt hermed skriver Bakhtin i essayet ”Author and Hero in Aesthetic Activity” fra Art and 

Answerability om, hvordan erkendelsen af et værk som værende æstetisk kommer af at føle en andens 
bevidsthed i det (Morson og Emerson, 2002, p. 78). Og i de posthumt udgivne notater skriver han 
om, hvordan det ”At se og forstå autor til et værk betyder at se og forstå en anden fremmed 
bevidsthed og dens verden” (Bakhtin, 1995, p. 52). 
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tematiske mønster” hos den digteriske bevidsthed. Og videre: ”For det er tvillaust at 

alt det som ein stor diktar har skrive, eig sin særeigne stil, stadfester ei spesiell 

holdning og formidlar ein eigen måte å leve å uttrykke seg på, uafhengig av alle dei 

tilfeldige faktorane som har spela inn under arbeidet med verket”(Kittang m.fl., 

1998, p. 212 og 213).12  

I sin definition af, hvad et tema er, tyr Richard til Mallarmé selv og dennes 

sammenligning af temabegrebet med lingvistikkens morfologiske rødder, denne 

sammenstilling af bogstaver til et skelet, som i sin dissekerede tilstand peger på flere 

ord i et sprog og på et slægtskab mellem disse. Overført til studiet af litteratur er der 

ifølge Richard også her tale om et fast opbygningsprincip eller skema, hvorom et 

helt univers har tendens til at samle og udfolde sig. I sin læsning af Mallarmé ønsker 

Richard da også at finde enheden og den betydende orden bag et tilsyneladende 

yderst heterogent tekstmateriale. Han ønsker at opstille en syntaks over det 

mallarméske bevidsthedsunivers ved at finde de motiver, der gentager sig gennem 

værket, og gennem hvilke man skimter ét og samme projekt (Knudsen, 1972, p. 76). 

Der er således tale om en beslægtethed med Husserls fænomenologiske reduktion, 

der betegner en bestræbelse på at reducere det konstituerede og føre det tilbage til de 

konstituerende elementer. Hvad det handler om, er at afdække det slægtskab, der 

gemmer sig bag de mest forskelligartede hylstre. Man sætter således fokus på det, 

som forbliver invariant på tværs af forskellige fremtrædelsesformer (Hansen, 2001, 

pp. 92 og 94). Og det er netop det, jeg vil i dette speciale: Jeg vil afdække den 

(meta-)tematik, som skaber forbindelseslinier i Peer Hultbergs værk. Her som der er 

idealet at få et tentativt greb om et værks unikke erfaringsmønstre og bruge dette 

som en form for tekstens egen metode (Hansen, 2001, p. 94). 

 
12 Af dette citat fremgår det tydeligt, at Richards metode ikke skal forveksles med den biografiske, 

hvor man netop ikke fokuserer på de strukturer, temaer eller holdninger, som kommer til udtryk i et 
værk, men netop på biografiske omstændigheder i en forfatters liv. Ligeledes tager Bakhtin i 
indledningen til essayet ”Author and Hero in Aesthetic Activity” skarpt afstand fra den biografiske 
metode og pointerer, hvordan hans egen metode fokuserer på forfatterens kreativt produktive 
karakter, som den manifesterer sig i de skabte strukturer (Bakhtin, 1990, p. 8). 
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Kapitel 1: Kort præsentation af Præludier 

Handlingsresumé med præsentation af Præludiers centrale personer 

I Præludier præsenterer Peer Hultberg os for en fiktiv historie om vidunderbarnet 

Frédéric Chopins barndom i Warszawa i begyndelsen af 1800-tallet. Chopin, også 

kaldet Fryc, vokser op omgivet af sine forældre, sine søstre Ludwisia, Izabelka og 

Emilka, adoptivsøsteren Zuzia, tjenestepigen Baska, spillelæreren herr Zywny, 

Doktor Malcz og husets venner og bekendte. Moderen mistede sine forældre som 

lille pige og kom i huset hos en grevinde, indtil hun blev gift med faderen, der er 

landflygtig franskmand og fungerer som professor for 6-8 drenge, der bor hos 

familien. Derudover arbejder faderen på byens gymnasium. Undervisningen af deres 

egne børn tager moderen sig hovedsageligt af. I korte, kronologisk ordnede 

tekststykker fortæller den lille Chopin sin historie, fra han fødes, til han som 12-årig 

begynder at forberede sig på at skulle i gymnasiet.  

Verden anskues altså gennem dette musiske barns optik, og historien fortælles 

ved hjælp af en art stream of conciousness.13 I denne strøm berettes der om, hvordan 

Chopin ganske tidligt begynder at spille klaver og komponere selvstændige værker 

og ender med at spille for fyrster og grevinder, og vi følger familien gennem 

dagenes og årenes gang, hvor Fryc opdrages i overensstemmelse med det dannede 

borgerskabs idealer. Romanen er således ikke centreret omkring store og 

skelsættende begivenheder, men omkring de små begivenheder i dagligdagen, som 

er afgørende for Chopins indre livs dannelse.14 Fryc fortæller sin historie i takt med, 

                                                 
13 Termen Stream og Consciousness introduceres i 1890 af psykolog William James i værket 

Principles of Psychology, hvor den betegnede den ubrudte strøm af perceptioner, tanker og følelser i 
det vågnende sind. Siden overtages den af litteraturkritikken, hvor den refererer til en teknik, der ofte 
anvendes i moderne fiktion, og som søger at skildre de mangfoldige tanker og følelser, som passerer 
gennem sindet (Abrams, 1993, p. 202 og Cuddon, 1992, p. 919). Modsat den indre monolog, der 
betegner bevidsthedsstrømmens forløb og rytme, præcis som den forekommer i en persons sind, helt 
uden forfatterens indgriben i form af en ordnen af de mange indfald i en logisk rækkefølge og i 
grammatiske sætninger, betegner Stream of Consciousness alle de forskellige former, som forfattere 
anvender for at beskrive en karakters generelle bevidsthedstilstand og -proces (Abrams, 1993, p. 
202). Således forstået kan fragmenterne i Præludier opfattes som en art Stream of Consciousness, 
trods den mangel på deliriske tankespring mellem flere tidsplaner og overraskende associationer, som 
ofte ses i andre værker, der anvender samme teknik og til trods for, at Peer Hultberg selv modsætter 
sig den betegnelse, fordi han ser den som udtryk for hjernens frem for hjertets strøm (Wredstrøm, 
1998). 

14 Således minder  Peer Hultbergs brug af Stream of Consciousness-teknikken i Præludier om 
James Joyces brug af samme i Ulysses. Denne omtales nemlig af Franco Moretti som en strøm for 
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at han tilegner sig sproget og langsomt forstår og begriber mere og mere. I sin 

fortælling optager han alle de omgivende stemmer, det hørte og det læste, i sin egen 

stemmeføring.  

Opgøret med den traditionelle roman 

Præludier adskiller sig på mange måder fra den traditionelle romans eksisterende 

former. I artiklen ”Livløst gående, livfuldt gående. De små formers talende og 

lyttende gestus i Peer Hultbergs romaner Requiem, Præludier og Byen og Verden” 

beskriver Marianne Ping Huang, som tidligere nævnt, de tre romaner af Peer  

Hultberg som samlinger af små prosaformer, fragmentsamlinger. Hun skriver, at 

romanernes korte former lader sig læse som ”tabte former af en moderne roman” og 

henviser til, hvordan Peer Hultberg selv i forordet til Kronologi taler om ”den tabte 

forms princip” i forbindelse med opgivelsen af den traditionelle mimetiske 

narration: 
 
Cire perdue, ”tabt voks”, er en støbeteknik, der kort fortalt beror på at en original model af 

voks, dækket af en lerkappe, smeltes væk under støbeprocessen; herved dannes der en negativ 
form, et hulrum, som hurtigt fyldes med det indstrømmende metal; leret hakkes senere væk, 
hvad der medfører at det færdige objekt, modsat i andre støbeteknikker, på godt eller ondt 
bliver et unikat – sammen med voksen forsvinder formen under kunstværkets opståelse. Det er 
”den tabte forms princip” (Hultberg, 1995, pp. 13-14). 

 
Hos Peer Hultberg finder Ping Huang et spil mellem ”prosaens kortformer og 

romanens monumentalitet”. Og til de små former i Præludier regner hun ”den 

didaktiske remse, den moralske anekdote eller fabel og maximen” (Huang, 1997, p. 

114). Desuden mener hun, at Peer Hultberg i Præludier bryder med 1800-tallets 

store, sammenhængende, fortællende romanform, for nok følges et individ 

kronologisk, men det sker i en opbrudt eller fragmenteret form. Ping Huang skriver: 
 
Præludier fortælles på kanten af historien om Frédéric Chopin, selve myten med sine 

historiske og æstetiske implikationer forbliver en tabt form, som anes gennem de små formers 
dialogiske relationer og formningen af romanens stemmerum, som er drengen Frycs 
bevidsthed eller indre tale (Huang, 1997, p. 126). 

 
I artiklen ”Netværk punkter netværk. Danske romaner i en begyndelse” beskriver 

Ping Huang, inspireret af Roland Barthes, videre, hvordan der er sket et skred i 

                                                                                                                                          
”den absolutte normalitet: for en almindelig person på en almindelig dag” (Moretti, 1999, p. 56). Selv 
taler Peer Hultberg også om at ville tydeliggøre det almindelige liv (Wredstrøm, 1998). 
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romanens form i midten af det tyvende århundrede. Romanen forlader her den 

enstrengede, genealogiske, kosmogonisk stræbende fortælling, som udfolder sig i et 

stabilt rum, der er slægtens, historiens, familiens, og hvis progression subjektet er en 

fortsættelse af. Denne samlende og enstrengede form opgives til fordel for en spredt 

og mere opbrudt, fragmenteret fremstilling. Her dementeres fortællingen delvist ved 

ikke at operere med et stabilt jeg-punkt, som samler tid og rum i begyndelse, 

fortsættelse og slutning. Til gengæld er der tale om en stadig tilvækst af skrift. 

Romanen producerer med andre ord fortælleformer, der ikke er enstrengede og 

stabile romanværker, men som nærmer sig romanen som tekst. Ping Huang taler 

ligefrem om romanværkets død.  

I romanen som værk optager historien rummet, et subjekt følges fra fødsel til død, 

og overordnet er formålet formidlingen af en almen erfaring. De ord, hvormed denne 

almene erfaring beskrives, betragtes som transparente og informations-

transporterende, som et medie, der ikke trænger sig på. Anskuer man derimod 

romanen som tekst, som på én gang værende både fortælling og ord, ophører den 

sproglige form med blot at være transparent og transporterende, men bliver 

yderligere også transformerende. ”Romanen kan ikke fuldt ud i sin kosmogoniske 

bestræbelse ”glemme” sig selv som skrift. (…) Adskillelsen mellem fortælling og 

skrift er i romansproget ikke et enten-eller, men et ustabilt både-og”, skriver Ping 

Huang (Huang, 1990, p. 73). Siden sin værkdød har romanen derfor søgt 

begyndelsen til sin form som både fortælling og skrift. Det karakteristiske eller 

genretypiske for romanen som form er netop dens vibreren mellem sprog som 

fortælling og sprog som materiale, konkluderer hun. Og dette er ifølge hende netop 

også karakteristisk for Præludier. Her fungerer fragmenternes pauseløse amokløb 

som den dannende livsfremstillings sidetekst (Ping Huang, 1996, p. 79). 

Vender vi nu tilbage til artiklen ”Livløst gående, livfuldt gående. De små formers 

talende og lyttende gestus i Peer Hultbergs romaner Requiem, Præludier og Byen og 

Verden” beskriver Ping Huang yderligere, hvordan Præludier på en gang spiller på 

og afviger fra udviklingsromanens form. Her spilles der på kunstnermyten om det 

musikalske salon-geni Frédéric Chopin, uden at vores forventninger til denne 

kunstnermytes modning og desillusion udfoldes i selve værket. Også Peer Hultberg 

selv omtaler, hvordan Præludier er tænkt som en form for udviklingsroman, der 
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behandler en periode, som normalt ikke er genstand for udviklingsromanen, nemlig 

barndommen (Granly Jensen, 1996, p. 18). Præludier behandler altså tiden fra 

fødsel til pubertet, hvor udviklingsromanen også behandler pubertet og voksenliv. 

Peer Hultberg omtaler videre, hvordan vores kendskab til Chopin er en forudsætning 

for forståelsen af Præludier, hvilket ikke havde været tilfældet, hvis værket var 

opbygget som en klassisk roman, hvor hovedpersonen præsenteres og forklares 

(Granly Jensen, 1996, p. 18).15

Endelig tager Jens-Martin Eriksen i sin artikel ”Forspil til det ubekendte” skarpt 

afstand fra at opfatte Præludier som en direkte biografisk eller historisk roman. Til 

forskel fra biografien, der stræber efter at fremlægge en persons liv, og som er 

forpligtet på virkeligheden, karakteriseres Præludier som  
 
et eksistentielt forspil til livet og sproget og verden, og ikke noget specielt menneskes 

forspil og egenartede livsbane. Men blot et menneske, hvis navn tilfældigvis er Chopin, som 
vokser op i 1800-tallets Polen, og dermed eksemplarisk viser en tilblivelseshistorie i en 
klassisk borgerlig verden (Eriksen, 1999, p. 183).  

 
Ligeledes mener Jens-Martin Eriksen, at Præludier mangler den historiske 

romans grundstrukturer, skabt af historiske kulisser, virkelige byer og hændelser, 

sæder og skikke, alt det der ”rejser en verden, som er forskellig fra vores egen tid” 

(Eriksen, 1999, p. 183). Han opfatter ikke romanen som et forsøg på at skildre 

faktiske historiske begivenheder med fiktionens virkemidler, hvilket er en af den 

historiske romans almindelige definitioner (Fibiger og Lütken, 1996, p. 455). 

Delkonklusion 

I dette kapitel har jeg præsenteret Præludier som en roman, der adskiller sig fra 

mange af den traditionelle romans eksisterende former, både 1800-tallets fortællende 

roman, romanen som rent værk, udviklingsromanen, biografien og den historiske 

roman. I lyset heraf kunne man konkludere, at Peer Hultberg i Præludier har 

inkorporeret en indirekte kritik af eller et opgør med forskellige af romanens afarter 

og tilført genren en ny afart. Og da en sådan kritik og fornyelse ifølge Bakhtin er 

                                                 
15 I denne forbindelse kan jeg nævne, at Peer Hultberg også selv har en ganske stor viden om 

Chopins liv. Dette er tydeligt at se, hvis man sammenligner Præludier med biografier om Chopin, 
hvor mange af romanens navne, steder og begivenheder viser sig at svare til virkelighedens verden. 
Desuden har Peer Hultberg oversat uddrag af Chopins brevveksling med venner, familie, 
kærlighedsforbindelser, lærere og andre musikere gennem tiden i bogen Frédéric Chopin.Breve. 
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helt fundamental for romanen som genre, ønsker jeg med denne foreløbige læsning 

af Præludier at pege på værket som en fundamentalt set eksemplarisk roman. 

Desuden antyder Marianne Ping Huangs læsning af Præludier som værende på én 

gang værk og tekst, hvordan Præludier som tekst peger på sit eget materiale, på 

ordene og på sproget. Dette metaaspekt vender jeg tilbage til i kapitel 4.  
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Kapitel 2: En tematisk læsning af Præludier 

Om et levende, socialt sprog, som halvvejs er en andens 

Anskuet gennem en bakhtinsk optik er Præludier primært historien om et barn, 

der tilegner sig sproget og verden. Vi følger Chopin fra hans helt tidlige sansninger, 

da han som etårig ligger i sin vugge i det fri, til han er 12 år gammel og sidder ved 

klaveret og reflekterer over sin fremtidige skæbne. Den lille Fryc optager alle 

stemmerne omkring sig i sin indre tale, reproducerer dem ”både råt og delvist 

fordøjet”, som Jens-Martin Eriksen beskriver det i sin læsning af Præludier, ”Forspil 

til det ubekendte” (Jens-Martin Eriksen, 1999, p. 183). Det er denne forbindelse 

mellem de talende andre og den lyttende Fryc, Marianne Ping Huang omtaler som et 

forhold mellem det talte og det hørte i Præludier. 

I essayet ”Discourse in the Novel” fra The Dialogic Imagination beskriver 

Bakhtin, hvordan der ikke eksisterer neutrale ord. Fyldt med andres intentioner og 

betoninger bærer de alle noget med sig fra livet i sociale kontekster. Vi må således 

ikke opfatte os selv som den bibelske Adam, der navngiver, karakteriserer og 

evaluerer verden for første gang (Bakhtin, 1999b, p. 93). De ord, som optræder i 

vores sprog, er halvvejs en andens.16 Derfor ligger sproget for den individuelle 

bevidsthed på grænsen mellem sig selv og den anden, min egen og en anden 

fremmed kontekst, og det bliver således først vores eget, når vi befolker dets ord 

med egne intentioner og betoninger. Før vi gør dette, eksisterer ordene kun i de 

andres kontekster, hvor det kun tjener deres intentioner. For at kunne opfylde vore 

egne intentioner, må vi tage ordene og gøre dem til vores egne. (Bakhtin, 1996, pp. 

293-294 og 284). I Problems of Dostoevsky´s Poetics skriver Bakhtin:  
 

In dialogue a person not only shows himself outwardly, but he becomes for the first time 
that which he is – and, we repeat, not only for others but for himself as well. To be means to 
communicate dialogically. When dialogue ends, everything ends (Bakhtin, 1999, p. 252). 

 

                                                 
16 Også her anes en genklang af samtidens fænomenologi og eksistensfilosofi. Eksempelvis 

kredser Merleau-Ponty i mange af sine arbejder om, hvordan den betydningsgivende akt aldrig 
eksisterer i et sprogligt tomrum (Hansen, 2001, pp. 19-20). Ligeledes taler Sartre om, hvordan det 
enkelte individ kommer til sig selv i en verden, som også er den andens verden, og at denne fælles 
verden allerede har mening eller betydning (Lübcke, 1982, pp. 24-25). 
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Det er altså først, når vi indgår i dialog med andre mennesker, at vi bliver til for 

os selv og andre, træder i eksistens. Og der findes derfor heller ikke isolerede 

handlinger i vores bevidsthed, enhver tanke er knyttet til andres tanker (Clark og 

Holquist, 1984, p. 77). For Bakhtin er selvet derfor ikke at forstå som et autonomt 

hele, men som noget, der kun kan eksistere i et dialogisk og strækbart forhold til 

andres selv. Og dette, at min identitet ikke er unitarisk, er ikke et vilkår, Bakhtin 

begræder. Snarere anskuer han denne evne til at svare på det omgivende miljø som 

livet selv. Selvet har ingen mening i sig selv uden et miljø, som kan teste dets evne 

til at svare. Uden miljøet får selvet ikke levende eksistens. Verden har brug for min 

foranderlighed for at give mening, og jeg har brug for de andres autoritet for at 

kunne definere mig selv. Vores essentielle relation til verden er derfor 

kommunikativ, og mennesket er i sin natur et dialogisk væsen. At være til er at 

kommunikere dialogisk (Clark og Holquist, 1984, pp. 65-66 og 84-86).  

Denne personlige og dialogiske tilegnelse af ordene træder særdeles tydeligt frem 

i Præludier, hvor vi netop følger et barn, der tager de andres ord i sin egen mund og 

langsomt gør dem til sine egne ved at fylde dem med egne intentioner og betoninger. 

Dette ses helt eksemplarisk udfoldet i et fragment, hvor Fryc indledningsvis 

gentager ordet tjene i den kontekst, forældrene har brugt det i, nemlig i forbindelse 

med at Fryc skal tjene sine forældre, sin familie, sin Gud og sit fædreland. Men fordi 

forældrenes ønsker divergerer med Frycs egne drømme, indsættes ordet i slutningen 

af fragmentet i en ny kontekst, som er Frycs egen. Her tjener det til at udtrykke 

Frycs egne intentioner om at blive kunstner. Der står:  
 
Jeg skal tjene. Jeg skal tjene kunsten. Jeg skal tjene musikken. Tjene musikken, og ikke 

mig selv, og ikke mit fædreland, og ikke mine søstre, og ikke mine forældre, og ikke min Gud. 
Tjene og tjene. Tjene musikken ( 240). 

 
Fryc er splittet mellem forældrenes ønsker og sine egne, han må vælge mellem at 

tjene familie, Gud og fædreland eller at tjene musikken, og fragmentet gengiver, 

hvordan forældrenes og Frycs egne intentioner kæmper om at få overtaget i Frycs 

indre tale. Af det ovenstående citat fremgår det, hvordan Frycs egen intention om at 

tjene musikken afslutningsvis løber af med sejren – i hvert fald i dette fragment. 
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I sin artikel ”Dialog og annetspråklighet – Bakhtins alternativ til formalismen” 

påviser Jostein Børtnes, hvordan der er mange lighedspunkter mellem Bakhtins og 

den samtidige psykolog Lev Vygotskys bevidsthedsteori. Og man antager også, at 

Vygotsky kendte til Bakhtin. Også Morson og Emerson har blik for denne 

forbindelse og indsætter Bakhtin i denne kontekst.  

Mens Freud og Piaget postulerede, at udgangspunktet for barnets sprogudvikling 

var dets egocentriske tale, et stadie mellem den indadvendte tanke og det realiserede 

udtryk, og at den ydre kommunikation tilhørte en senere fase end den indre, 

placerede Vygotsky i lighed med Bakhtin helt modsat udviklingen af den indre tale i 

en fase, hvor barnet allerede er i stand til at se sig selv i en social kontekst. Talen er 

fra begyndelsen orienteret mod en socialitet eller et miljø, og den egocentriske tale 

vokser ud af, eller rettere ind af, den ydre tale. Den indre tale følger efter tilegnelsen 

af den ydre, og når den indre tale opstår, er der således tale om en internalisering af 

ydre verbale interaktioner. Først lærer barnet at tale med andre for så derefter at 

internalisere disse dialoger i indre tale eller tænkning. Om forholdet mellem 

tænkning og ord skriver Vygotsky: 
 
Forholdet mellem tanke og ord repræsenteres ikke ved en ting men ved en proces; 

forholdet kommer til udtryk i en bevægelse fra tanke til ord og omvendt – fra ord til tanke. 
Psykologisk analytisk set repræsenterer forholdet en udviklingsproces, der forløber gennem 
flere stadier, og undergår alle de forandringer, der med rette ophøjer processen til at kaldes en 
udviklingsproces i dette ords sande betydning. Naturligvis taler vi ikke om en aldersmæssig, 
men om en funktionel udvikling, hvor selve tænkningens bevægelse fra tanke til ord er en 
udvikling. Tanken kommer ikke blot til udtryk i ordet – den forløber i ordet (Vygotsky, 1971, 
pp. 351-352, min kursivering). 

 
Vygotsky opfatter altså sprog og tænkning som en enhed, hvor tanken forløber i 

ord og kun eksisterer i sin sproglige form (Svejgaard, 1990, p. 81). Og gennem 

denne internalisering af ordet bliver barnets bevidsthed radikalt anderledes og langt 

rigere, bevidstheden bliver lig de stemmer, der befolker os, og som vi konverserer 

med. Der er således tale om en internalisering af ydre verbale interaktioner, som 

bibeholder hele registret af kæmpende sociale værdier (Morson, 1986, pp. 28-30 og 

85). Med tiden afløser den indre tale helt den egocentriske, og barnet bliver sin egen 

bedste samtalepartner. Børtnes skriver: 
 
I Vygotskijs teori representerer det egosentriske stadium i språkutviklingen en overgang 

mellom språkutfoldelse avhengig av andres hjelp, og barnets individualiserende bevissthet når 
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den har nådd den grad av språkbeherskelse som gjør det i stand til å bruke språket individuelt i 
dets ulike funksjoner (Børtnes, 1992, p. 27). 

 
Afgørende for den udvikling er et udfordrende verbalt og psykologisk miljø. Den 

egocentriske tale kan kun internaliseres, hvis den udfordres af ydre stemmer. Kun på 

den måde bliver dialogen med ens egen fremtidige opgave mulig (Morson, 1986, p. 

8 og Morson og Emerson, 2001, p. 213-14).  

Vender vi nu tilbage til Præludier, er det lige præcis denne overgang, der her 

skildres. I Præludier fremstilles Frycs tanker eller bevidsthed lige netop gennem 

indre samtaler eller monologer. Selv omtaler Peer Hultberg sine personers tale som 

liggende inde i munden, som noget, der ikke kan høres, en ikke-talt tale eller uudtalt, 

mumlende monolog (Wredstrøm, 1998). Og hvad angår tilstedeværelsen af et 

verbalt og psykologisk udfordrende miljø, som Fryc kan indgå i dialog med, 

udfylder den omgivende forældregeneration, ikke mindst Frycs mor, til fulde denne 

rolle.  

Om at se sig selv gennem sin mor 

I et af de meget tidlige bevidsthedsfragmenter beskriver Fryc, hvordan han og 

moderen står foran et spejl. Fryc er for lille til at kunne se sig selv i spejlet, men 

moderen kan se ham, og hun fortæller ham, hvordan hun altid vil kunne holde øje 

med ham og kontrollere hans adfærd. Dog opdager Fryc, at der findes en måde at 

skjule sig for moderens blik på, han skal blot placere sig lige bag hende. Her er han  

fri af hendes vogtende og styrende blik (32). Således fornemmes meget tidligt, 

hvordan forældrenes syn på verden og deres søn af sønnen selv opfattes som noget 

begrænsende, som det gælder om at finde bag om ryggen på. Samtidig er Fryc dog i 

sin dannelse som menneske helt afhængig af dette forældrenes blik. Kun gennem 

gentagelser og forvrængninger af forældrenes optik og sprog kan Fryc udvikle og 

skabe sin egen optik, sit eget sprog.  

Helt i tråd med Bakhtins tale om selvet som værende strækbart og i dialog med 

den andens selv, skriver han i ”Author and Hero in Aesthetic Activity” fra 

samlingen Art and Answerability om, hvordan vi ikke selv er i stand til at opfatte 

vores egen personligheds givne helhed. Vi ser aldrig os selv fuldstændigt: Jeg 

oplever mig selv indefra, kun den anden kan se mig udefra, og vi er derfor helt 
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afhængige af hinanden. Vi evaluerer os selv fra den andens synspunkt (Bakhtin, 

1990, p. 5, 28, 35-37 og 15). Bakhtin skriver: 
 
As soon as a human being begins to experience himself from within, he at once meets with 

acts of recognition and love that come to him from outside – from his mother, from others 
who are close to him. The child receives all initial determinations of himself and of his body 
from his mother’s lips and from the lips of those who are close to him. It is from their lips, in 
the emotional-volitional tones of their love, that the child hears and begins to acknowledge his 
own proper name and the names of all the features pertaining to his body and to his inner 
states and experiences. The words of a loving human being are the first and the most 
authoritative words about him; they are the words that for the first time determine his 
personality from outside, the words that come to meet his indistinct inner sensation of himself, 
giving it a form and a name in which, for the first time, he finds himself and becomes aware of 
himself as something. Words of love and acts of genuine concern come to meet the dark chaos 
of my inner sensation of myself: they name, direct, satisfy, and connect it with the outside 
world – as with a response that is interested in me and in my need. And as a result, they give 
plastic form, as it were, to this boundless, ”darkly stirring chaos” of needs and dissatisfactions, 
wherein the future dyad of the child’s personality and the outside world confronting it is still 
submerged and dissolved (Bakhtin, 1990, pp. 49-50). 

 
Det, som hjælper barnet ud af dets indre livs kaotiske mørke, er moderens og 

andre nærtstående personers ord og handlinger. Det er her, afgrænsningen og 

opbygningen af barnets personlighed begynder. Når barnet begynder at se sig selv 

for første gang, ser det sig selv gennem moderens øjne, når det begynder at tale om 

sig selv, benytter det moderens vokabular og betoninger (Bakhtin, 1990, p. 50). 

Heraf fremgår det, hvordan Bakhtin taler for en aktiv og responderende 

forståelsesakt (Bakhtin, 1999b, p. 68 og Bakhtin, 1996, pp. 280-281), igen i polemik 

med Saussures opfattelse af, at den lyttende instans i en samtale passivt opfatter og 

forstår den andens tale (Saussure, 1970, pp. 27-28). Tværtimod mener Bakhtin, at 

man opnår indsigt, når man anstrenger sig for at forstå. Det at opnå bevidsthed 

opfattes som en aktivitet, hvor man aktivt responderer på andres tale ved både at 

lytte og tale (Holquist, 1990, p. 44). 

I Præludier er der netop tale om en sådan aktiv forståelsesakt, når Fryc i sin indre 

tale ordret og med moderen som 1-persons gengiver, hvad hun har fortalt ham, da 

han var baby: ”Du er lige til at spise. For din hud er så blød og den er snehvid. Jeg 

kunne sætte tænderne i dig. Jeg kunne sætte tænderne i dig (…)” (6). I andre tilfælde 

optræder Fryc selv som 1-persons fortæller, men ikke uden at visse af moderens 

udtalelser blander sig med hans egen tale. Dette sker blandt andet, da Fryc beskriver, 

hvordan moderen sidder foran spejlet og skal have børstet sit hår. Fryc fascineres af 

håret, der falder ned som en kaskade, da moderens knold løses op, og i hans indre 
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tale afløses hans egen bøn om at komme til at røre ved det af moderens afslag og 

formaninger:  
 
Baska børster, og min mor vender sig til den anden side, og det falder, falder blankt, 

funklende, min mors hår, og må jeg ikke få lov, bare røre det, bare stryge over det, bare tage 
det mellem mine fingre, men han vil jo bare ugle det til, og det er ikke noget for dig (…) jeg 
tror drengen er tovlig, mens hans mor bliver friseret, for nok se men ikke røre, ikke røre (…) 
(10-11).  

 
Og da Fryc skal forholde sig til, at han har fået bylder, er det moderens stemme 

eller tale, der hovedsageligt fylder hans bevidsthedsstrøm. Det du, som optræder i 

dette fragment, udtales af moderen og refererer til Fryc. Kun få gange taler Fryc i 

første person ental, kun få gange benytter han det possessive pronomen min i 

forbindelse med omtalen af moderen:  
 
Bylder, du har fået bylder. Det er derfor du ikke kan sidde. Lad mor se. Ja det er bylder. 

Bylder i halen. Det har mor også engang haft. Det er der så mange der har. Men nu må Doktor 
Malcz komme. Men du skal ikke være bange. Doktor Malcz gør dig ikke noget. Det kommer 
ikke til at gøre ondt. Doktor Malcz ser bare på dem. Og Doktor Malcz har sikkert noget salve. 
Og så er det overstået. Ikke mere. For da min mor havde bylder i halen siger min mor. Og i 
morgen kommer Doktor Malcz. Og du skal ikke være bange. For mor er hos dig. En mor 
forlader ikke sit barn. Når det er i nød. Hvad der så end sker. Og Doktor Malcz ser på min 
mor. Og her må jeg jo skære siger Doktor Malcz til min mor. Og jeg er helt klar over hvad det 
betyder (34, mine kursiveringer).  

 
I et fragment bliver moderens beskrivelse af børnenes antal ”Og så er I fire” til 

”så er vi fire” i Frycs indre tale, hvorefter de personlige pronomener vi og os 

skiftevis markerer moderens omtale af sig selv og faderen eller Frycs omtale af sig 

selv og sine søskende (16-17). Og endelig viser brugen af det possessive pronomen 

min i et andet fragment, hvordan moderens stemme bestandigt blander sig med 

Frycs egen helt ind i konstruktionen af de enkelte sætninger: ”men min mor og hvad 

ville min mand ikke sige” (65).  

Fryc gengiver altså de andres tale i sin egen indre tale i forsøg på at forstå, hvad 

der bliver sagt og tilegne sig sproget. Dette gælder også de voksnes brug af enkelte 

svære og for Fryc ukendte ord og forklaringer på deres betydninger. Eksempler 

herpå er ord som velgører (29), Helligbrøde (95), recitere (106), damoklessværd 

(111), plamager (182) og rekonvalescent (260), som Fryc gentager i de fragmenter, 

hvori de optræder. Til tider går det da også galt for Fryc, når han vil gentage sine 

forældres ord og sprogbrug, eksempelvis bliver ordsproget om, at man skal tjene sit 

brød i sit ansigts sved, i Frycs gengivelse til, at man skal æde sit brød i sit ansigts 
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sved (102). Med al denne ivrige sprogtilegnelse går der da heller ikke lang tid, før 

Fryc, gennem forældrenes belæringer, erkender, at han i modsætning til dyrene er et 

talende væsen: 
 
Hunden bjæffer, vildsvinet grynter, grisen hviner, hesten vrinsker, hanen galer, æslet 

skryder, katten spinder, killingen mjaver, stæren fløjter, tyren brøler, fåret bræger, løven 
brummer, ulven hyler, tigeren knurrer, ræven gør, musen piber, frøen kvækker, spurven 
pipper, droslen triller, svalen kvidrer, skaden skræpper, rørdrummen trommer, urfuglen 
skogrer, duen kurrer, hønen kagler, kalkunen pludrer, påfuglen skriger, lærken synger, gøgen 
kukker, billen brummer, nattergalen klukker, græshoppen skrætter, bien summer, anden 
snadrer, storken knebrer, uglen tuder, slangen hvæser, lille Frycek taler (31). 

 
Siden får Frycs egen stemme mere og mere overtaget, eksempelvis i et meget fint 

fragment om trøst, hvor moderens stemme kun ganske få gange bryder ind i Frycs 1-

persons bevidsthedsstrøm. Fryc leger med en bold, som er lavet af to af modernes 

gamle kjoler, syet af moderen selv. For Fryc er det næsten som at holde moderen 

selv ind til sig, men så pludselig mister han bolden:  
 
Og så er den væk og det nytter ikke noget og jeg græder og hvad græder du sådan for hvad 

er der sket og min mor trykker mig ind til sig og mor skal lave dig en ny du skal ikke være ked 
af det og jeg græder endnu voldsommere og min mor trøster mig og kryster mig endnu fastere 
og jeg ved at hun ikke synes det er noget at græde over og jeg synes heller ikke selv det er 
noget at græde over og hun ved med sig selv at jeg ikke græder over det med bolden for jeg 
græder over noget helt andet men jeg kan ikke sige til hende hvad det er for hun forstår ikke 
og jeg ved at hun ikke forstår og hun ved selv at hun ikke forstår så jeg vil ikke vise hende 
hvad det er jeg græder over og hun trøster og jeg trøstes og hun ved at jeg ved og jeg ved at 
hun selv ved og det er da ikke noget at tage sådan på vej over og hun trykker mig helt fast ind 
til sig (…) (41). 

 
Med tabet af bolden symboliseres her, hvordan Frycs adskillelse fra moderen er 

begyndt og hans egen personlighed ved at tage over. Både moderen og Fryc ved, at 

dette er tilfældet, men ingen af dem kan sætte ord på dette forhold, og de trøster 

derfor blot hinanden i stedet.  

Om at finde sig selv og sin egen stemme 

Herefter træder Frycs eget sprog og hans egen personlighed mere og mere 

tydeligt frem, ikke mindst i hans tale om musikken. For eksempel fortæller Fryc et 

sted i lang tid, uforstyrret af de andres stemmer, om en melodi, han har hørt, og som 

han forsøger at spille ved klaveret. Han fortæller om, hvordan hans søstre forstyrrer 

ham, og om hvordan han derfor ender med at kalde på sin mor. Først til allersidst i 

fragmentet indfinder moderens stemme sig med sit ”Men så lad ham da være i fred, 
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og hvis I vil lege fine damer så må I gå et andet sted hen.” (67). Snart adskiller Frycs 

forhold til musikken sig dog ikke kun fra hans søskendes, men også fra forældrenes: 
 
Fryc har lært at spille klaver. Min mor har lært ham. Og jeg er blevet så dygtig. Jeg må 

have evner i den retning. Jeg er nu så langt at jeg kan spille firehændigt med Ludwisia skønt 
hun har fået undervisning af min mor i næsten to år. Og Fryc, ja jeg har såmænd kun prøvet et 
halvt års tid. Men han kan ligesom af sig selv. Og prøv nu at se de to. Er det ikke henrivende. 
Og ingen af dem kan jo nå ned til jorden fra deres stole. De dejlige børn. Jeg hader at skulle 
spille firehændigt med Ludwisia. For hun kan læse noder og det kan jeg ikke. Og jeg spiller 
bare udenad. Som jeg husker det. Og så kritiserer hun mig for det lyder ikke som når min mor 
spiller firehændigt med hende. Og sig nu til ham siger hun til min mor. Du skal spille 
ordentligt Og Ludwisia slår mig rigtig hårdt over hænderne med sine knoer når min mor ikke 
ser det. Og Ludwisia bumper sådan. Hun spiller bassen. Det er næsten ikke til at holde ud at 
høre på. Og jeg er ulykkelig for når jeg nu prøver på, sådan sagte og stille, og det ligesom skal 
synge. Men det bumper bare. Hvorfor skal jeg. Må jeg ikke være fri. Bare i dag. Men det er jo 
så henrivende. Bror og søster. Og så optaget de ser ud. De er så koncentrerede. De mærker slet 
ikke, vi er til stede. Hvor ser det dog smukt ud. Bror og søster. Hvor må De dog være lykkelig 
(89). 

 
Her sammenblandes moderens og Frycs sætningskonstruktioner bestandigt, selv 

inden for de enkelte perioder, men hvor det, der betyder noget for moderen, er synet 

af de to børn, der spiller sammen, er det musikken, som har betydning for Fryc.  

Efterhånden som Præludier skrider frem, erstattes ikke kun moderens, men 

generelt den omgivende forældregenerations tale mere og mere af Frycs egne 

omskrivninger af denne. Hvor der i de tidlige fragmenter veksles mellem 

gengivelser af forældrenes tale til Fryc om din mor og din far og Frycs egne 

udtalelser om min mor og min far ( se eksempelvis side 75-76), får sidstnævnte i 

forening med en gengivelsesform, som benytter første person ental, mere og mere 

overtaget i de senere fragmenter. Eksempelvis er moderens tale om din far i et af 

disse sene fragmenter helt afløst af Frycs egen omtale af sin far, hvor sætningsledet 

min far/min fars optræder hele 15 gange (137-138). Ligeledes anvender Fryc det 

personlige pronomen jeg syv gange i sin indre tale i et fragment på side 139-140 i 

Præludier, hvilket også er markant hyppigere, end i de tidlige fragmenter. Og da 

Fryc har komponeret sin tredje mazurka, taler han om det i sit helt eget sprog og 

uden indblanding af andres stemmer et helt bevidsthedsfragment igennem: 
 
Jeg har komponeret en mazurka. Det er den tredje. Jeg kan den udenad for jeg har endnu 

ikke lært at skrive noder rigtigt. Og jeg spiller den igen og igen, og Ludwisia tager Izabelka i 
hånden og så Emilka og de danser sammen til min mazurka skønt Emilka næsten kun lige har 
lært at gå. Og senere er der stilhed og vi sidder hver for sig med vores lektier, og Izabelka er 
ved at lære at brodere. Og pludselig hører jeg Baska ude fra køkkenet. Hun synger min 
mazurka. Hun har taget ordene fra en anden sang og synger den til min melodi. Jeg kan næsten 
ikke fatte det, at det er min mazurka, at høre den sådan sunget, af et voksent menneske. Det er 
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ligesom den slet ikke tilhører mig mere, det er ligesom en fugl der er sat fri og flyver helt sin 
egen vej. Jeg sidder ganske stille og lader som om jeg læser, og jeg lytter, og jeg kan slet ikke 
fatte (94). 

 
Jo mere man nærmer sig slutningen af Præludier, jo mere kommer gengivelser af 

Fryc, som spiller, komponerer, optræder også til at dominere fragmenterne. Her taler 

Fryc ikke længere om at tjene familie, Gud og fædreland, derimod træder musikeren 

og komponisten Chopin mere og mere i karakter: 
 
Min fuga er i g-mol, med d som optakt. For nu kan det være nok med polonaiser og 

mazurkaer som Baska kan synge og danse efter. Det skal være som Bach. Og mit tema kan 
tætføres. Jeg har valgt det så det kan tætføres. Og tilmed spejlvendes, men tør jeg spejlvende. 
Og det kommer i d-mol og så igen i g-mol og så ikke mere for jeg vover alligevel ikke en 
firestemmig fuga. Men jeg fører temaerne igennem. Og derefter spejlvendingen. Det går 
alligevel. Og tema og spejlvending. Og så tætføring. Og tør jeg tætføre spejlvendingen. Jeg tør 
(…) (219). 

 
At det bestandigt er Frycs indre tale, hans gengivelser af de andres tale, vi møder 

i Præludier, og ikke rent faktisk de andres direkte tale, understreges af, at det er 

talesprogets helsætninger og parataktiske sætningskonstruktioner, som dominerer 

romanens fragmenter. Der er ligefrem tale om en ganske monoton paratakse, hvor 

hovedsætninger bestandig sættes sammen med den samme sideordningskonjunktion, 

nemlig sideordningskonjunktionen og. Dette er netop kendetegnende for barnets 

sprog, modsat den voksnes mere varierede sprogbrug. Om sproget i Præludier siger 

Steffen Mossin, at det er aldersbestemt: Det høres ”ikke i voksendommens 

systematiske sprogbrug. Sproget høres heller ikke i de ”dannede kredse”, som jo 

netop Chopin kom til at tilhøre, om nogen. Det høres af børn og blandt børn. Det er 

dér, det tales” (Mossin, 1993, p. 8). Og Søren Schou opfatter fragmenternes 

ufuldstændige sætninger, parataktiske konstruktioner og begrundelsesmarkører, der 

er løsrevet fra begrundelserne som udtryk for barnets uudviklede evne til at redegøre 

for årsagssammenhænge (Schou, 1999, p. 388). I romanens begyndelse er både 

fragmenterne og deres perioder forholdsvis korte og til tider usammenhængende, 

men i takt med at Fryc bliver ældre, bliver både fragmenterne og deres perioder 

længere. Desuden fletter 40 indsatte stykker af didaktisk karakter sig ind og ud 

mellem Frycs gengivelser af hverdagens begivenheder og samtaler. Disse er omgivet 

af grafiske markører, er hentet fra dagligdagens indlæringssituationer og datidens 

lære- og børnebøger og viser, hvordan Fryc bliver i stand til at tilegne sig sværere og 

sværere stof. Dette bekræfter ligeledes, at den talende i Præludier indledningsvis er 
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det lille barn Fryc, hvis sprog og identitet stadig er tæt forbundet med moderens, og 

afslutningsvis er en ung Chopin med et begyndende eget sprog og en begyndende 

egen identitet. 

Denne aktivitet, der knytter sig til selvets dannelse, og som udfolder sig i 

Præludier, behandles også i Bakhtins skrifter under betegnelsen self-activity 

(Bakhtin, 1996, p. 126). Her argumenteres der for, hvordan den europæiske prosa i 

sine indledende stadier opererede med en statisk helt for først siden at lære at 

repræsentere en ægte udvikling i individet (Morson og Emerson, 2001, p. 48). Den 

sene romanhelt får, modsat den tidligere helt i eposet, frihed til at forandre sig. 

Dialogen anses som essentiel for selvet og romanen som den mest dialogiske af alle 

genrer, og Bakhtin tildeler derfor også romangenren status som den bedst egnede til 

psykologiske undersøgelser eller skildringer af det psykologiske liv. I romanen er 

der en nær kontakt mellem fortiden, nutiden og en uafsluttet fremtid. Den beder os 

om at forestille os, hvad der skete hvis nu…, og den rummer derfor mulighed for en 

synliggørelse af meget dybtliggende potentialer i dens hovedpersoner (Morson, 

1986, pp. 34-35 og 424 og Morson og Emerson, 2001, p. 343, 423, 218 og 425). 

Bringer man disse betragtninger med ind i læsningen af Præludier, kan man sige, at 

denne roman helt i Bakhtins eller sin egen ånd lader os følge en helt eller 

hovedperson, som udvikler sig.  

 

Først må man se verden gennem en andens horisont, så må man vende tilbage til 

sin egen, for at de endelige eller rekapitulerende begivenheder kan finde sted i os 

selv, i vort eget livs kategorier, skriver Bakhtin i ”Author and hero in Aesthetic 

Activity” (Bakhtin, 1990, p. 17). Ligeledes pointerer Bakhtin her gentagne gange, 

hvordan vores bevidsthed ikke er en på forhånd given enhed eller størrelse, men en 

opgave, som vi skal løse (Bakhtin, 1990, p. 16). I refleksionen omkring en selv 

opererer man ikke på noget tidspunkt med nogen form for givethed: ”I am – in my 

meaning and value for myself – thrust back into the world of endlessly demanding 

meaning” (Bakhtin, 1990, p. 123). En sådan selv-aktivitet kan man ikke pludselig 

forlade, man kan ikke pludselig stivne som et selvtilstrækkeligt og færdigt væsen. 

Ens indre erfaringer fortsætter i det uendelige, og gennem disse levede erfaringer 
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finder selvbevidsthedens aktivitet sted. Således konstitueres ens ansvarlighed og 

trofasthed i forhold til en selv, ens fremtid og ens rettethed (Bakhtin, 1990, p. 125): 
  
My own unity, for myself, is one that confronts me eternally as a unity-yet-to-be. It is a 

unity that is both given and not given to me, a unity that is incessantly conquered by me at the 
sharpest point of my self-activity. (…) It is a unity which is given to me only when any value 
confronts me as a task – as a value to be achieved (Bakhtin, 1990, p. 126). 

 
I enhver handling eller bedrift, som man udfører – hvad enten den er indre eller 

ydre – konfronterer fremtiden en med muligheden for en fuldstændig gyldig mening 

og tilskynder således en til at handle, som man gør. Men denne fremtid af 

fuldstændig mening realiseres aldrig i nogen given handling. Den forbliver altid en 

opgave for en i ens temporalitet, historicitet og finalitet. Selvbestemmelsens 

aksiologiske centrum er placeret i fremtiden, og man tror i virkeligheden aldrig på, 

at man kun er det, man er her og nu. Man betragter kun sig selv som fuldendt i lyset 

af det, som skal komme, det som burde være, det begærede. Livets organiserende 

princip konstitueres af bevidstheden om det faktum, at man i forhold til det, som er 

mest essentielt, endnu ikke eksisterer (Bakhtin, 1990, p. 123 og 127).  

I kraft af Frycs udvikling fra barn til ung mand i Præludier er denne uafsluttethed 

bestandigt nærværende i romanen, som slutter med, at Chopin sidder ved klaveret og 

betragter, hvordan regndråber slår mod ruden foran ham og i deres løb ned over den 

danner mønstre. Fryc søger i tanken at forlige sig med, at han er på vej ud af 

barndommen og må følge forældrenes ønsker om, at han skal erstatte musikken og 

kompositionerne med skolebøger, gymnasiet og en fornuftig uddannelse, med andre 

ord videreføre sine forældres fornuftige borgerlige liv. Men da det er meget svært 

for Fryc at affinde sig med denne skæbne, søger han en bekræftelse af, at hans egne 

fremtidsdrømme vil gå i opfyldelse. Fryc udvælger sig en dråbe og lader dennes 

forløb ned over ruden symbolisere hans egen fremtidige skæbne. Hans tanke er nu, 

at hvis dråben når helt ned til enden af ruden, vil han selv blive en berømt musiker, 

pianist og komponist. I lang tid tegner det godt for dråben, men pludselig går den i 

stå for så at sprede sig i mangfoldige småløb. Tilbage sidder Chopin med en masse 

håb og drømme, som ikke tegner til at gå i opfyldelse. Hermed antydes det, hvordan 

Chopins kamp for at blive den, han er, vil fortsætte længe efter, at vi slipper ham 

ved romanens slutning. Barnets kamp for at tilegne sig sproget vil fortsætte længe 

efter, at han har lært at tale polsk, fordi denne kamp, som det allerede fremgår af 
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romanen, hænger nøje sammen med og mere og mere afløses af den unge Chopins 

kamp for at tilegne sig et eget sprog og en egen identitet. Sagt med bakhtinske 

termer betragter Fryc sig selv i lyset af fremtiden og det, som skal komme. 

Konfronteret med fremtiden som en mulighed for fuldstændig gyldig mening 

tilskyndes Fryc til at handle i nuet.  

I kraft af at vi på forhånd kender historien om den berømte komponist Chopin, 

ved vi også, at den lille Frycs egen indre stemme vil vinde i kampen mod 

forældrenes. Også det faktum, at Peer Hultberg i dette afsluttende fragment samtidig 

får alluderet til det meget kendte regndråbe-præludium, som Chopin kommer til at 

skrive, efter at vi har forladt ham i romanens fortælling, minder os herom.17

Ekskurs til Valentin Volosinov 

I forlængelse af tankerne omkring menneskets sprogtilegnelse skriver Bakhtin i 

”Discourse in the Novel” videre om, hvordan mennesket også i sin ideologiske 

tilblivelse selektivt tilpasser sig de andres ord. I den forbindelse oplever vi enten den 

andens diskurs som autoritativ og overtalende eller som indre overbevisende. Ofte 

opstår der en kløft mellem de to diskurser, og ifølge Bakhtin er det netop den 

interaktion, der er konstituerende for selvets udvikling.  

I ”The Problem of Speech Genres” fra samlingen Speech Genres and Other Late 

Essays beskrives, hvordan den autoritative diskurs ikke kun er til stede på et 

samfundsmæssigt makroplan, men også helt ned på det familiære mikroplan. Her 

angiver den autoritative diskurs retningslinierne for det enkelte individs handlinger i 

en given livssfære, og disse retningslinier optages i individets psyke og bliver 

bestemmende for dets tankesfære (Morson og Emerson, 2001, p. 219). Hvor den 

autoritative diskurs eksempelvis kan være faderens, lærerens eller generelt bare de 

voksnes diskurs og dermed er placeret højt i samfundets hierarki, er den indre 

overbevisende diskurs nægtet alle privilegier. Den indre overbevisende diskurs 

bakkes ikke op af nogen autoritet og anerkendes ofte ikke engang af det omgivende 

samfund. Og hvor den autoritative diskurs er placeret i en fjern zone og organisk 

                                                 
17 Ifølge overleveringen komponerer Chopin dette regndråbepræludium i Valdemosa-klostret på 

Mallorca, inspireret af regnens trommen på taget, deraf præludiets navn (Kirchner Hansen, 1984, p. 
30). 
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forbundet med fortiden, bliver den indre overbevisende diskurs til i en dialog med de 

samtidige omkringværende diskurser (Bakhtin, 1996, pp. 341-348). Bakhtin skriver:  
 
The internally persuasive word is either a contemporary word, born in a zone of contact 

with unresolved contemporaneity, or else it is a word that has been reclaimed for 
contemporaneity (…) (Bakhtin, 1996, pp. 346).  

 
Den autoritative diskurs lyder til os som en stemme fra en uendelig fjern zone, en 

stemme hvis udsagn, der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved, men som kræver, at vi 

gør den til vores egen. Det er en stemme, som ikke tillader selektiv sammenblanding 

med andre stemmer (Morson og Emerson, 2001, p. 219). Det siger derfor sig selv, at 

det er svært, for ikke at sige umuligt, at inkorporere semantiske ændringer i den 

autoritative diskurs. Man kan undlade at adlyde den, men man kan ikke diskutere 

med den. Den autoritative diskurs må derfor enten helt afvises eller helt bekræftes. I 

modsætning hertil er den indre overtalende diskurs forbundet med udviklingen af 

vores bevidsthed og bliver til i en fri og kreativ udvikling af den andens ord, som 

indsættes i nye kontekster og fravristes nye svar (Bakhtin, 1996, pp. 343-346). Det 

indre overbevisende fastholdes netop, fordi det er overbevisende, ufærdigt og i 

bestandig dialog med andre og også ufærdige stemmer (Morson og Emerson, 2001, 

p. 220). Og til trods for, at individets egen stemme eller diskurs er affødt af den 

andens diskurs, vil den før eller senere begynde at frigøre sig fra den andens 

autoritative diskurs gennem tankens uafhængige, eksperimenterende og selektive 

vurdering af de omgivende diskurser. For kun således kan den indre overbevisende 

diskurs og selvet konstitueres.  

 

I disse Bakhtins teorier om individets dannelse ses paralleller til den noget 

selektive og meget kritiske læsning af Freud og freudianismen, som kom til udtryk i 

Valentin Volosinovs Freudianism: A Critical Sketch.18 Her påvises en række 

 
18 Voloshinov var ven af Bakhtin og medlem af den kreds af tænkere, som omgav Bakhtin på 

daværende tidspunkt. I den eksisterende Bakhtin-forskning diskuterer man til stadighed, hvorvidt 
Freudianism: A Critical Sketch og værket Marxism and the Philosophy of Language, som også er 
udgivet i Volosinovs navn, samt det tidligere omtalte værk The Formal Method in Literary 
Scholarship. A Chritical Introduction to Sociological Poetics, som er udkommet i kredsmedlemmet 
Pavel Medvedevs navn, faktisk er skrevet af disse kredsmedlemmer, eller om de i virkligheden er 
skrevet af Bakhtin og blot udgivet i kredsmedlemmernes navne, blandt andet grundet Bakhtins 
vanskeligheder ved at få lov til at publicere. Min egen holdning til dette uafklarede spørgsmål lægger 
sig op ad Clark og Holquist, som ikke tillægger afklaringen af spørgsmålet den store betydning, da de 
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metodologiske fejl i Freuds model for det ubevidste, der ifølge Volosinov 

konstitueres ved hjælp af begreber som vilje, følelse og forestilling, traditionelle 

psykiske fænomener, der alle forudsætter bevidsthed. Volosinov ender derfor med at 

reformulere Freuds skelnen mellem det bevidste og det ubevidste: Da begge 

begreber er variationer over det samme fænomen, nemlig bevidstheden, er der ikke 

tale om en ontologisk, men om en ideologisk forskel. Det ubevidste redefineres som 

et motiv i bevidstheden, et sted, hvor ideologier undertrykkes, hvorimod det bevidste 

identificeres med et offentligt sted, hvor man frit kan dele sine ideologiske 

synspunkter med andre. Hos Volosinov erstattes Freuds ubevidste hermed med 

begrebet unofficial conscious og bevidstheden med begrebet official conscious 

(Volosinov, 1976, p. 85). Og der er således mange ligheder at spore mellem den 

uofficielle bevidstheds sprog og det Vygotsky kaldte for indre tale, den officielle 

bevidstheds sprog og det Vygotsky omtalte som den ydre tale. Da det officielle, ydre 

sprog yderligere beskrives som rigidt, som fædrenes og fortidens sprog, er det oplagt 

også at se en ækvivalens mellem dette og Bakhtins begreb om den autoritative 

diskurs og i forlængelse heraf også mellem Volosinovs uofficielle bevidsthed og 

Bakhtins indre, overbevisende diskurs. 

Det uofficielle, individuelle eller personlige system, som står i diametral 

modsætning til det officielle, fastlåste, rigide system, kalder Volosinov i sin 

ideologiske redefinering også for behavioral ideology. Han skriver: 
 
The behavioral ideology is in certain respects more sensitive, more responsive, more 

excitable and livelier than an ideology that has undergone formulation and become ”official” 
(Volosinov, 1976, p. 88). 

 
Og Clark og Holquist supplerer: 

 
It is not finished off, not completely formulated, because it is the world ideologised from 

the point of view of a still-developing individual consciousness that lives in ”the absolute 
future” of possibility (…). An ideology, once formulated, has an enormous impact on the 
individuals comprising the society it defines, but the opposite is also the case, for ”in the 
depths of behavioral ideology accumulate those contradictions which, once having reached a 
certain threshold, ultimately burst asunder the system of the official ideology. (…) It is not 
true ”that every motive in contradiction with the official ideology must degenerate into 
indistinct inner speech and then die out – it might well engage in a struggle with that official 
ideology (and) …if it is not merely the motive of a déclassé loner, then it has a chance for a 
future and perhaps even a victorious future” (Clark og Holquist, 1984, pp. 183 og 185). 

 
under alle omstændigheder anser de omdiskuterede værker som værende bakhtinske i fundamental 
forstand. 
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Hermed er vi tilbage ved individets aldrig afsluttede identitet eller bevidsthed, 

dog her betragtet gennem en ideologisk optik. Og ligesom Bakhtin slår også 

Volosinov fast, hvordan den personlige overbevisende diskurs ikke er dømt til et 

evigt liv som indre, uofficiel bevidsthed eller tale, men også ideologisk har en 

indbygget mulighed i sig for at tage kampen mod den officielle diskurs op og bryde 

igennem som ydre tale.  

I sin karakteristik af Præludier beskriver Jens-Martin Eriksen først, hvordan den 

officielle bevidsthed eller tale har overtaget i forhold til Chopins dannelse som 

menneske: 
 
Det er, så vidt jeg kan se, først og fremmest en roman om sproget, om verden og 

socialiseringen i den klassiske borgerlige familie set og fulgt igennem sprogets optik – livet og 
opvæksten i dette livløse akvarium spejlet og hørt og set igennem sproget. 

Det er også historien om sprogafretningen, om tillæringen af de alt for færdigpolerede 
sætninger. Disse sætninger, der altid har noget skræmmende over sig, fordi de er de andres. De 
kommer fra de andre, og de skal langsomt og sikkert knække dig og forme dig og gøre dig til 
den, du skal blive. Det er nærmest sprogets fascistoide karakter, dets katatoniske 
gentagelsestvang, der på en måde bærer døden i sig, fordi det med sin anmasselse siger, at du 
ikke er dig selv, at du ingen gyldighed har i dig selv, men at du er de andre, du er den, der skal 
komme af dem (Eriksen, 1999, pp .182 og 185). 

 
Men han beskriver videre også romanen som  

 
en mimen af sprog og gester, en strøm af bevidsthed, som gennem en monoman gentagelse 

af fraser og påbud, af læresætninger og tilrettevisninger gradvist vil etablere sig i en ny tekst, i 
et nyt sprog, et nyt menneske og en ny verden. 

Det er en historie, der forvrider og forvrænger et sprog, og gentager og gentager alle de 
brokker og fragmenter til ulidelighed, der til sidst skal vise sig at danne noget nyt; antaster til 
et nyt personligt sprog (…) (Eriksen, 1999, pp. 184 og 183). 

 
Ligesom Volosinov ser individets mulighed for med sin uofficielle diskurs at 

bryde igennem den officielle diskurs, aner Jens-Martin Eriksen og vi med ham, at 

der er håb for, at Chopins indre overbevisende og uofficielle diskurs vil sejre over 

det dannede borgerskabs officielle og autoritative diskurs. Jeg oversætter således 

ikke termen ideologi direkte og opfatter den ikke i streng økonomisk, politisk eller 

filosofisk forstand, men snarere blot som et sæt af holdninger, der ligger til grund for 

en social gruppes, en generations eller en epokes levevis.19

 
19 En sådan ”oversættelse” af Bakhtins tale om ideologi mener jeg er forsvarlig, fordi den 

ækvivalerer med Bakhtins hele tankesæt. Også Emerson oversætter ideologi til ”an ”idea system” 
determined socially, something that means” (Morson, 1986, p. 23). 
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Delkonklusion 

Med dette kapitels tematiske læsning af Præludier har jeg ønsket at pege på, 

hvordan individets etablering af eget sprog og selv er et overordnet tema i denne 

sene roman af Peer Hultberg. Helt i overensstemmelse med Bakhtins definition af 

romanen som en genre, der giver sin helt eller hovedperson frihed til at forandre sig, 

er Præludier historien om et lille menneske, der langsomt tilegner sig sit eget 

personlige sprog og bliver til for sig selv. Og helt i overensstemmelse med Bakhtins 

romanteorier formår også denne roman at skildre en hovedpersons meget 

dybtliggende potentiale og bringe dette i kontakt med en uafsluttet fremtid. Igen kan 

man altså, med udblik til visse af Bakhtins teorier, karakterisere Præludier som en 

eksemplarisk roman.  

Da man på baggrund af denne læsning kan konkludere, at Præludier, som er en 

roman, der selv er dannet af sprog, har sprogdannelsen som et af sine overordnede 

temaer, leder dette kapitel igen tanken hen på det metaperspektiv, som er 

omdrejningspunktet for specialets kapitel 4.  
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Kapitel 3: Præludier – en eksemplarisk, dialogisk roman 

I dialog med det talte sprog 

Jeg har tidligere omtalt, hvordan Fryc afslører sig som fortæller af Præludier 

gennem sine parataktiske sætningskonstruktioner, og jeg har påpeget, hvordan det i 

høj grad er den omgivende verdens talte sprog, han optager i sin tanke- og/eller 

talestrøm. I sin artikel ”Det ikke-glemte sprog” behandler også Steffen Mossin 

Præludiers enorme lydhørhed over for diktionen, den menneskelige stemmeføring, 

det talte sprog. Han skriver blandt andet: ”Hele dens litteraritet, ”det skrevne”, 

bygges på og ud fra mundtlighedens strukturer og grammatikker” (Mossin, 1993, p. 

7). Og selv taler Peer Hultberg om, hvordan sproget i hans romaner på en gang er 

talt og skrevet, at det skrevne sprog har et meget mundtligt tonefald (Wredstrøm, 

1998). Ofte gøres de påbegyndte sætninger ikke færdige, men fremstår perforerede, 

hele sætningsdele mangler, fordi Fryc, eller den person, hvis tale han gengiver, har 

afbrudt sig selv i sin talestrøm. Et eksempel på en sådan aposiopese er at finde i en 

sætning som ”Og somme tider er det ham ligefrem vederstyggeligt ve-der-stygge-

ligt at se hvad disse damer, det er mod naturens orden” (227). Kun fordi det fremgår 

af fragmentets tidligere sætninger, ved vi, at det er visse damers forhold til deres 

kæledyr, herr Linde finder vederstyggeligt, af denne sætning fremgår det ikke.20 I 

øvrigt markerer opdelingen af adjektivet vederstyggeligt i stavelser, hvordan herr 

Linde i det talte sprog har betonet hver enkelt af adjektivets stavelser i en 

understregning af sin pointe. Helt overordnet må Præludier derfor siges at gå i 

dialog med det levende sprog, som anvendes af mennesker i sociale kontekster. Og 

helt i Bakhtins ånd formår også denne roman således at indoptage verdens 

heteroglossia. 

Betragtninger over  det litterære sprogs lagdeling 

Det litterære, meningsbærende sprog er ifølge Bakhtin altid inddelt i forskellige 

lag, overordnet i forhold til genre, og inden for de enkelte genrer i forskellige 

                                                 
20 Også sådanne syntaktiske udeladelser er i øvrigt karakteristiske for den indre tale, Bakhtin taler 

om. 
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professioner, sociale lag, generationer og epoker (Bakhtin, 1996, pp. 288-89). Denne 

lagdeling udgør for Bakhtin en speciel måde at konceptualisere forståelsen og 

evaluere verden på (Morson og Emerson, 2001, p. 141): 
 
(…) all languages of heteroglossia, whatever the principle underlying them and making 

each unique, are specific points of view on the world, forms for conceptualizing the world in 
words, specific world views, each characterized by its own objects, meanings and values. As 
such they all may be juxtaposed to one another, mutually supplement one another, contradict 
one another and be interrelated dialogically. As such they encounter one another and co-exist 
in the consciousness of real people – first and foremost, in the creative consciousness of 
people who write novels. As such these languages live a real life, they struggle and evolve in 
an environment of social heteroglossia. Therefore they are all able to enter into the unitary 
plane of the novel, which can unite in itself a parodic stylization of generic languages, various 
forms of stylizations and illustrations of professional and period-bound languages, the 
language of particular generations, of social dialects and others (…). They may all be drawn in 
by the novelist for the orchestration of his themes and for the refracted (indirect) expression of 
his intentions and values (Bakhtin, 1996, pp. 291-92). 

 
Den omgivende verdens sproglige lagdeling kommer altså eksemplarisk til udtryk 

i romangenren. I samme essay lægger Bakhtin vægt på, hvordan det er gennem de 

stilistiske forskelle, det vil sige forskelle i vokabular, i måden hvorpå intentioner 

manifesteres og evalueringer konkretiseres, romanen som genre formår at indoptage 

alle disse sprog (Bakhtin, 1996, p. 289).  

Som allerede nævnt får ingen andre end Fryc lov til at tale direkte i Præludier, da 

alle de andres stemmer passerer gennem hans bevidsthed. De sprog, som knytter sig 

til romanens andre personer, formidles gennem barnet Frycs indre tale, hvorved 

deres stilistiske forskelle delvist udviskes af en gennemgående og ensartet 

sprogtone. Dog er store dele af Frycs indre tale som også tidligere nævnt ordrette 

gengivelser af de andres tale, hvorved karakteristiske ord og vendinger trods alt 

bevares, blot formidlet gennem det musikalske vidunderbarns parataktiske 

sprogbrug og rytmik. Således er der altså, trods stilistiske forskelle, fortsat mange 

lighedspunkter mellem Peer Hultbergs kompositionsform og Bakhtins teorier om 

romangenren som en form, der inkorporerer mange sprog. 

Som det fremgår af ovenstående citat er det desuden en vigtig pointe hos Bakhtin, 

at forskellige sprog udtrykker forskellige verdensopfattelser, værdier og intentioner, 

og at det netop også er disse, og ikke blot heteroglossias stilistiske forskelle, 

romanen som genre formår at bringe i dialog med hinanden. Disse betragtninger 

hænger sammen med Bakhtins interesse for romanens evne til at parodiere, og om 
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det parodiske ord skriver Bertel Pedersen, at det kan have mange forskellige 

udformninger: ”En anden persons stil kan parodieres som stil, en anden persons 

samfundstypiske eller særegne synsmåde, tænkning og tale kan parodieres 

(Pedersen, 1976, pp. 68-69). Ifølge Bakhtin indoptages verdens sociale heteroglossia 

i romanen som genre blandt andet gennem dens fortæller eller gennem dens 

karakterer. Romanens menneske beskrives først og fremmest som et talende 

menneske. Og i forlængelse af Bakhtins kobling mellem sprog og ideologi, 

beskrives romanens talende personer og deres særlige sprog som udtryk for 

ideologier og særlige verdensopfattelser (Bakhtin, 1996, pp. 271 og 332-33). Den 

andens tale beskrives i Problems of Dostojevskiy´s Poetics som udtryk for et 

synspunkt eller en holdning (Bakhtin, 1999, p. 189). Hvert ord er gennemhullet af 

intentioner og betoninger (Bakhtin, 1996, p. 293). Ethvert sprog legemliggør sin 

egen specifikke verdensopfattelse eller sit eget specifikke værdisystem, og således 

taler ethvert subjekt til dels et fremmed sprog i forhold til alle andre (Booth, 1999, p. 

32). Og i parodien introduceres og testes en andens semantiske intention, evt. den 

autoritære diskurs’ intentioner (Morson og Emerson, 2001, pp. 152 og 222).  

Da Præludiers talende personer, stemmer eller sprog i høj grad udtrykker 

forskellige verdensopfattelser, mener jeg fortsat, det er forsvarligt at anvende 

Bakhtins teorier i min læsning af romanen. 

Om lagdelingen i forskellige generationer og epoker i Præludier 

Som nævnt er en af måderne, hvorpå det litterære sprog lagdeler sig, gennem 

indoptagelsen af forskellige generationers talte sprog. Hver aldersgruppe, hver 

generation vil på et hvilket som helst tidspunkt i historien have sit eget sprog, 

vokabular og tonefald, som alle kan indoptages og komme til udtryk i romanen 

(Bakhtin, 1996, p. 290). Mere overordnet i forhold hertil taler Bakhtin om sprogets 

epokale lagdeling, om hvordan forskellige perioders og epokers sprog, forskellige  

fortidige eller nutidige socio-ideologiske sprog, kan indoptages og mødes i romanen. 

Romanen forener stilistiske parodieringer af meget forskelligartede perioders sprog, 

som associeres med bestemte verdenssyn (Bakhtin, 1996, pp. 291-93).  
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Dette møde mellem to generationer, livsopfattelser, ideologier eller epoker 

antydes allerede meget tidligt i Præludier i form af en kamp mellem den meget lille 

Frycs ønske om at nyde musikken og forældrenes modstand herimod: 
 
Noget mærkeligt det er der nu med det barn. For det må han ikke. Hold fast på ham. Og det 

er hver gang der er nogen der spiller. Og han begynder. Og han står på det ene ben. Og han 
står på det andet. Og han gynger og han gynger. Og han prøver at gynge i takt. Og igen og 
igen. Det kan da ikke være normalt. Han kan blive hjulbenet af det. Og selvom Doktor Malcz 
har sagt at det nok skal fortage sig. Vugge i timevis når der bliver spillet. Time ud. Time ind. 
Vugge og vugge. Det er ikke normalt. Det må han ikke. Han kan ødelægge ryggen. Hold på 
ham. Sig til ham, at han ikke må gå hen til klaveret når hans mor spiller. Han må blive hvor 
han er. Hold ham fast. Sig han ikke må. Bare nu han ikke bliver tosset (10). 

 
Ligeledes fremgår det af det tredje bevidsthedsfragment, hvordan Fryc som godt 

etårig bemærker den rytmiske lyd, der fremkommer ved, at en mand går og mejer. 

At Fryc altså meget tidligt er opmærksom på rytmikken omkring sig understreges 

også af fragmentets form, af sætningernes konstruktion, hvori han indoptager leens 

rytmik i sin egen sprogbrug: ”Og det lyder. Og rytmisk og rytmisk og rytmisk (…). 

Mejende mejende mejende” (5). Og i et lidt senere fragment, hvor faderen viser Fryc 

sit ur, dets perler, guldbelægning, turkiser og romertal, er det urets tikken og siden 

faderens hjertelyd, som optager Fryc: ”og det tikker og tikker, (…) og hør hvor det 

tikker når du lægger det til øret, og når jeg lægger øret til min far kan jeg høre det 

tikke, (…) og hans hjerte dunker” (13). Som Marianne Ping Huang er inde på, finder 

Fryc fra romanens begyndelse sit eget private lystsprog i musikken, som kommer til 

at fungere som et modsprog i forhold til dannelsens sprog (Huang, 1997, pp. 128 og 

130). Gennem Fryc præsenteres vi for det dannede borgerskabs sprog, 

verdensanskuelse, værdisæt eller ideologi i det tidlige 1800-tal, samtidig med at han 

i kraft af sin personlighed antyder et fremtidens alternativ.  

At Frycs nutidige eller fremtidige sprog i Præludier mødes med et fortidigt eller 

uddøende sprog understreges også på det helt konkret sproglige eller stilistiske plan, 

idet Peer Hultberg har valgt at lade Frycs forældre benytte nogle ord, som vi i dag 

ikke længere anvender i det danske sprog. Eksempler herpå er verbet forgive, som 

betyder forgifte (60), adjektivet strunk, som betyder rank (61), verbet udæske, som 

betyder udfordre (75), adjektivet upasselig, som betyder utilpas (156, 236), 

substantiverne rejsning og byrd, som betyder holdning og fødsel/herkomst/ 

afstamning (163) og verbet vanke, som betyder vandre (205). Når Peer Hultberg 
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lader dem anvende disse i vore dage noget forældede ord, kastes desuden et lidt 

komisk skær over forældrene, som understreges af Frycs gengivelser af forældrenes 

selvmodsigende handlen og talen. Mere herom i dette kapitels afsnit om Rousseau 

og Fryc som moderne fjols. 

Også forældrenes ønske om at se sig selv spejlet i deres børn indhylles i 

parodiens skær. Det er komisk, når moderen glæder sig over eksisterende ligheder 

mellem Fryc hans far (65) eller fremtvinger en ikke-eksisterende lighed mellem 

dem: Fordi faderen hver aften spiser rabarberkompot med velbehag, giver moderen 

det udseende af, at Fryc elsker denne spise lige så højt som faderen. Dette til trods 

for at det af Frycs gengivelse af situationen helt tydeligt fremgår, hvordan han finder 

rabarberkompotten slimet og ækel og slet ikke har lyst til at smage på den (51-52).  

Forældrene ønsker, at Frycs liv skal gentage deres egen borgerlige tilværelse. De 

betragter musikken som en god interesse, hvormed Fryc kan glæde sine 

medmennesker og siden sin kone og sine børn (258) og er kun interesserede i Frycs 

musikalitet, fordi den konnoterer dannelse og åndrighed og dermed holder familiens  

position i Warszawas sociale og kulturelle elite i hævd. Frycs far siger ligeud, at 

”vores familie er ikke som andre, og det viser sig især gennem det børnene kan og 

ved” (141). I et fragment gengiver Fryc, hvordan faderen har fortalt om sit eget 

fravalg af musikken, og har sagt at ”Musikkens vej er trang. Og hvilken betydning 

har musikanten overhovedet i samfundslivet. Med al respekt for. Nej Fryc han skal 

nu have en ordentlig uddannelse” (203-04), og i et andet, hvordan moderen har sagt: 

”Det er jo ikke meningen at han skal tjene til dagen og vejen med at spille (…) Og 

sådan bare spille. Være musiker. Det er jo ikke det, min mand og jeg havde tænkt os 

for vor søn” (234).  

Helt i overensstemmelse med disse udtalelser opmuntrer forældrene da også kun 

Fryc til at øve sig og spille i romanens første halvdel, mens han endnu er lille, og 

musikaliteten ikke opfattes som en trussel for den boglige og regelrette fremtid, de 

har planlagt for deres søn. Om Præludier skriver Søren Schou: ”Bogen handler om 

et individ, der formes i en subtil vekselvirkning – som undertiden udvikler sig til en 

kollision – mellem den lille Frycs lidenskabelige lyst til at skabe musik og de 

socialiserende omgivelser, det vil i første omgang sige forældrene, der nok agter 
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musikken, men ikke betragter den som en passende levevej for deres søn” (Schou, 

1999, p. 385). 

Denne forældrenes holdning til musikken bekræftes af store dele af deres 

omgangskreds. Eksempelvis afsluttes spillelæreren Zywnys fortælling om sit og sin 

faders liv med ord om, at ”musiker, nej musikkens vej er trang når jeg tænker på min 

far som var en af de fineste fløjtespillere og selv Mozart så få du dig en ordentlig 

uddannelse og glæd dig så over musikken den vil berige dit liv men som levebrød 

aldrig og min far nikker” (168-69). Også andre fra omgangskredsen giver over for 

Frycs far udtryk for, hvordan man mener, at Fryc skal gøre brug af sine litterære 

evner i karrieremæssigt øjemed og så blot dyrke musikken ved siden af (183-84). 

Med disse mange gentagelser af en bestemt holdning til musikken bliver det klart, at 

det er en generel holdning hos en hel generation i et bestemt samfundslag.  

For Fryc derimod kan musikken ikke blot betragtes som en underholdende 

bibeskæftigelse, idet han som kunstner beskæftiger sig med den bestandigt. At Fryc 

allerede meget tidligt opfatter musikken som kunst og sig selv som kunstner 

understreges af, at han spejler sig selv i en ung maler, der portrætterer Chopin-

børnene. Fragmentet, hvori han gengiver dette besøg, afsluttes med en pluralisform 

af substantivet fagmand, hvilket indikerer, at Fryc opfatter sig selv som tilhørende  

kategorien af kunstnerisk udøvende fagmænd. Der står: ”sådan er det at være 

kunstner, og jeg ranker ryggen. Fagmænd” (110). 

 

Dette modsætningsforhold mellem to livsopfattelser, en gammel og en ny, 

understreges også af forældregenerationens forhold til musikhistoriens store 

komponister: Mens 1700- tallets nyklassicistiske Mozart bestandigt lovprises af herr 

Zywny, har man ikke meget tilovers for den samtidige Beethoven, der af datidens 

publikum blev opfattet som ”den egentlige begyndelse på den nyere tids 

musikhistorie” (Ketting (red.), 1984, bind 4, p. 29). Hør bare dette fragment: 
 
Beethoven-bulder, Beethoven-juks, Beethoven-bras, Beethoven-rabalder, Beethoven-hø, 

Beethoven-larm, Beethoven-stads, Beethoven-møg, Beethoven-pjask, Beethoven-pøjt, 
Beethoven-bæ, gad vide hvorfor den mand er blevet så populær, men det er jo typisk for Wien, 
altid kun det nymodens, altid med på noderne, altid døgnfluer, og hvem er han i 
sammenligning med Mozart eller Hummel, nej der er Warszawa nu bedre, der løber man ikke 
efter den første den bedste Hans Wurst, der ved man trods alt stadig hvad musik er, siger herr 
Zywny ( 215). 
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Med Beethoven markeres en overgang i musikhistorien (Benestad, 1983, p. 224). 

Hvor musikken før Beethoven i høj grad blev betragtet som et håndværk, baseret på 

helt faste regler, tilføres den med ham det dynamiske, komplekse, kontrastfulde, 

konfliktfyldte og individuelle originale udtryk. Beethoven eksperimenterede med sit 

stof, med ham blev kompositionernes temaer mere åbne og uafsluttede, end de 

tidligere havde været. Hvor Mozart holdt fast i klassikken - i harmonien, klarheden 

og traditionen - brød Beethoven på afgørende vis med centrale normer i den 

klassiske stil og indledte romantikken i musikhistorien (Sørensen og Marschner 

(red.), 1990, p. 343, Ketting (red.), 1982-84, bind 2, p.115 og Benestad, 1983, p. 

214). Denne holdning til den moderne musik træder også frem i omtalen af en anden 

moderne komponist ved navn Gyrowetz Gyrowetz: 
 
Moderne stads egentlig skulle du slet ikke have lov til at spille det moderne stads 

Gyrowetz Gyrowetz hvad er det for noget stumpværk og har man nogensinde hørt mage og se 
bare på de harmonier og det er jo det rene fordærv Gyrowetz Gyrowetz (185). 

 
I forlængelse heraf kan man sige, at der i Præludier udspiller sig en kamp mellem 

på den ene side en opfattelse af livet som noget legende og lystfyldt og på den anden 

side en opfattelse af livet som værende forbundet med regler, pligter og disciplineret 

arbejde. Fryc spiller efter gehør, når han efterligner Baskas sange på klaveret (103) 

og improviserer og eksperimenterer for ikke at dø af kedsomhed, når han skal øve 

sig sammen med faderen: 
 
Min far vil så gerne. Spille fløjte med mig. Og han øver sig tilmed. For han ved hvor 

flydende jeg spiller. Skønt jeg ikke rigtig kan læse fra bladet. Men jeg husker hvad jeg én gang 
har hørt. Det er så smukt. Se far og søn. Og min mor og ungerne sidder stille og syr. Men jeg 
er ved at forgå. Af kedsomhed. Altid det samme. Altid Quantz. Altid f-dur. Og jeg kan ikke 
udstå f-dur. Men vi må øve os. For vi skal spille for gæsterne på min fars navnedag. Far og 
søn. Og for at få lidt afveksling laver jeg mine egne harmonier. Men min far mærker intet, for 
han må koncentrere sig om de hurtige løb, han skulle jo nødig virke dårligere end jeg. Og vi 
må prøve igen og igen. Om og om. Og for hver gang forsøger jeg en ny harmonisering. Det er 
først i den langsomme sats at min far hører efter. Så spil dog ordentligt, og han tager fløjten 
fra munden. Og han gentager skingrende, hvad er det du laver spil nu ordentligt. Og det 
kommer fra min mor, ja jeg synes også det lyder så besynderligt. Men jeg kan næsten ikke 
holde det ud for bar kedsommelighed. Igen og igen improviserer jeg. Spændende akkorder. 
Nye modulationer. Mens min far fløjter i de langsomme langsomme satser i f-dur og f-dur. 
(…) (147-48) 
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Modsat Fryc har forældrene et stærkt ønske om, at han skal lære noder, så han kan 

skrive sine kompositioner ned (223). Mens Fryc endnu er for lille til selv at kunne 

dette, gør faderen det, og den situation beskriver Frys således: 
 
(…) og jeg sidder og må gentage nøjagtig akkord efter akkord, melodilinie efter 

melodilinie, og min far ser på mine fingre, og så skriver han, og jeg keder mig og keder mig, 
for det går så langsomt, og senere prøver min mor at spille, hvad han har skrevet (…) og det 
går også langsomt, og i hak, og jeg kan næsten ikke genkende mine oprindelige klange, nej 
sådan, og jeg sætter mig til klaveret og det lyder igen som det skal lyde, og min mor sætter sig 
med noderne foran sig og det lyder igen helt anderledes, ikke sådan ikke sådan, det er forkert, 
men mine forældre ler begge to ad mig, han er så lille, han husker ikke, for hvad de har 
skrevet er jo korrekt, sådan skal det være, det er mig der ikke ved nok og er lille, og hvad der 
står skrevet, det er altid rigtigt (…) (96). 

 
Ligeledes plæderer Frycs forældre for, at man altid skal gøre sin pligt og aldrig 

sidde uvirksom hen, for: 
 
Lediggang er roden til alt ondt, se blot på Jeres mor, og min mor nikker for lediggang er 

roden til alt ondt og se blot på Jeres far, og min far skal være på gymnasiet klokken otte hver 
morgen, og lige til klokken fem, og i middagspausen opsyn med pensionærerne, og når han 
endelig er hjemme lektier med pensionærerne, om aftenen, og min mor, hun er oppe før min 
far, og har I nogensinde set Jeres mor sidde uden at bestille noget, altid et eller andet, i hvert 
fald et håndarbejde (…) og Baskas, og hun skal op før min mor, for hun skal tænde op (…) for 
det må I forstå, lediggang er roden til alt ondt, også selv om man er så glad for at spille, for det 
er ikke det vigtigste i denne verden, om ikke andet må man øve sig, for det nytter ikke noget at 
man har let ved det, det er ikke nok, man må arbejde, som mor arbejder, som far arbejder, det 
er det der kommer først i denne verden, arbejde (…) ( 99-100). 

 
Og igen bakkes der op omkring forældrenes holdning. Selv siger Baska om Fryc: 

”hvad vil han dog med alle de sange, bare for at han kan sidde der og spille, nej 

noget nyttigt, det var det han burde gøre (…)” (103). I denne tro på reglerne afviser 

faderen et digt, Fryc har skrevet til ham, fordi det ikke overholder reglerne for, 

hvordan man laver korrekte rim (142-143). Og herr Zywny afviser andensatsen i en 

sonate, Fryc har skrevet, for  
 
den har jo ikke nogen rigtig form (…), den er ingenting, det rene ingenting, den er for fri, 

hvor begynder den og hvor ender den, der er et motiv i a-dur og så skifter du til d-dur, men det 
er jo helt umuligt, det går ikke, man må holde sig til reglerne (…) (221) . 

 
Men samtidig med, at alle de voksne planlægger, hvordan Fryc skal have en 

boglig uddannelse, beskriver de ham også som en drømmer, overfølsom, til tider 

tungnem i forhold til matematikken og grammatikken, som Fryc selv er temmelig 

ligeglad med (180, 196 og 253-254). Og i I Gyldendals Musikhistorie – Bind 4 

beskrives Chopin som ”indbegrebet af den romantiske komponist” (Ketting, 1984, p. 
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66), og om romantikken skriver Bengt Johnsson i Chopins klavermusik: ”Trangen til 

det frie bliver romantikkens adelsmærke og hertil kommer fantasiens ubundne sving: 

”Formel hält uns nicht gebunden, unsere Kunst heist Poesi”, således skriver den 

unge Gade, opflammet af romantikkens tanker, over sin Ossianouverture” 

(Johnsson, 1949, p. 7). Og han beskriver, hvorledes den improviserende romantiske 

komponist står i skarp modsætning til den klassiske, der udarbejdede sine 

musikalske tanker i en ganske bestemt form. Desuden pointerer Johnsson, hvordan 

Chopins præludier intet har at gøre med de gammelklassiske præludier, men er en 

betegnelse, Chopin valgte for at fremhæve satsernes frit improvisatoriske karakter 

(Johnsson, 1949, pp. 9 og 29).  

I kraft af lagdelingen af det litterære sprog i forhold til generationer, udspiller der 

sig altså i Præludier en kamp mellem en gammel og en ny epoke. Og igen er vi i 

kraft af kendskabet til den verdensberømte romantiske komponist Chopin klar over, 

at Frycs legende og lystbetonede livsopfattelse vil sejre over forældregenerationens 

regelrette og veldisciplinerede liv.  

Om lagdelingen i sociale lag i Præludier 

I ”Discourse in the Novel” nævner Bakhtin også en social lagdeling, som til tider 

falder sammen med en inddeling i professioner. Denne sociale lagdeling kan 

primært spores i måden, hvorpå personer fra forskellige sociale grupper anvender 

forskellige udtryksformer, når de skal gengive betydningen af noget, eller i måden 

hvorpå de giver udtryk for forskellige trossystemer gennem dannelsen af forskellige 

sproglige begreber og betoninger (Bakhtin, 1996, p. 290). I sine refleksioner over 

egne værker går Peer Hultberg selv ind på denne tankegang, når han siger, at man 

kan skelne personernes sociale lag gennem deres sprog (Wredstrøm, 1998). 

I Præludier kommer den sociale lagdeling tydeligt til udtryk i forholdet mellem 

Chopins belæste far og familiens tjenestepige Baska. Mens faderen er barn af 

oplysningstiden og hans udtalelser gennemsyret af en rationalistisk tilgang til 

verden, bærer Baskas udtalelser præg af stor overtro. Eksempelvis tror Baska på 

vandrehistorien om den hovedløse mand i skoven (70-71), hun tror, man får hareskår 

af at spise haresteg (50), at man bliver pukkelrygget, hvis man har suttet på 
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tommelfingeren som barn (58), at fru Szczurowska er en varulv (53), at Fryc er 

blevet forgiftet af fru Marcinkowskas kvædekonfekt (60-61), at en hestesko og visse 

tal bringer lykke, mens andre tal bringer ulykke (87-88 og 108-09), at en urt ved 

navn stinksennep kan beskytte mod lynnedslag (169), og at hvidløg holder vampyrer 

væk og ved afvaskning af børn i forening med vin kan forhindre satans kræfter i at 

få magt over dem (98-99 og 163). 

Af de fleste af disse fragmenter fremgår det, hvordan Frycs mor dybest set også 

tror på Baskas historier, men frygter for sin mands reaktion og derfor søger at undgå, 

at denne skal få noget at vide om hendes og Baskas foranstaltninger:  
 
Vogt dig for tallet syv siger Baska. Og hun ser på min mor. Og min mor nikker Og hun ser 

forfærdet ud så jeg bliver selv helt forfærdet, og må gøre korsets tegn. Ja, slå du kun kors for 
dig siger Baska, og hun og min mor slår kors for sig. For syv er døden selv (…). (109) 

Min mor er meget stille og min mor er meget højtidelig, og også Baska er højtidelig og 
stille og hun tysser på os. For min mor har fået et tegn. Men min far må ikke vide noget om 
det for min far er meget imod den slags og min far forstår sig slet ikke på noget. Men min mor 
og Baska (225). 

 
Frycs mor fremstilles således som en hykler, der udadtil giver sin mand ret og 

forsøger at vænne Fryc af med at være overtroisk (54), men i bund og grund selv er 

det.  

Faderen derimod modsætter sig helt eksplicit denne overtro og søger på alle 

måder i stedet at leve op til den rationalistiske oplysningsfilosof Rousseaus 

forskrifter. Eksempelvis forhindrer han Baska i at lægge Emilka i svøb. Hvor hun 

tror, at svøbet forhindrer barnet i frit at kunne bevæge sig og herved få vanskabte 

lemmer, taler Rousseau netop for barnets frie bevægelighed og tror svøbet hindrer 

dets naturlige vækst og sunde udvikling (Rousseau, 1897, pp. 39 og 13-14). Og 

faderen kalder Baskas udtalelser for ”taabelige Ræsonnementer” (39). Ligeledes er 

faderen igen helt i overensstemmelse med Rousseau, når han tager afstand fra 

Baskas tro på, at spædbørn skal vaskes i vin. Denne praksis kaldes nemlig af den 

stor filosof for ”temmelig unødvendig” (Rousseau, 1897, p. 38).21 Og i forbindelse 

med Frycs påståede forgiftning lyder hans gengivelse af faderens ord således: 
 

 
21 Se mere om Rousseau i afsnittet herom. 
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(…) og hvad er det for noget vrøvl siger min far, jeg spiste fire stykker siger min far og jeg 
mærker ikke det ringeste det er det rene pjat og hvorfor skulle Marcinkowska (…), beskylde 
fru Marcinkowska I er jo fra vid og sans alle sammen (61). 

 
Også Baskas tro på hekse, hvis sjæle hentes af djævelen, når de er døde, kalder 

faderen slet og ret for overtro (164 og 141).  

Ved hjælp af inddelingen af det litterære sprog i sociale lag, udspiller der sig i 

Præludier altså ligeledes en kamp mellem forskellige overbevisninger, via 

gengivelsen af Baskas og faderens tale bringes overtroen og fornuften i dialog med 

hinanden. 

Om sprogets centripetale og centrifugale kræfter 

Som nævnt i afsnittet om at se sig selv gennem sin mor går det til tider galt for 

Fryc, når han forsøger at tilegne sig de voksnes sprog. Også i andre tilfælde stiller 

sproget sig ligesom i vejen for sig selv og yder modstand mod sin egen evne til 

gnidningsfri kommunikation. I et fragment, hvor faderen viser Fryc, hvordan man 

trækker et ur op, lyder den rytmiske Frycs indre tale ”og det grættes grættes som det 

trækkes trækkes” (19). Ligeledes opfinder Fryc et nyt ord, som kan rime på Baskas 

brors gnækkende stemme, da denne kommer på besøg: ”og den gnækker og 

snækker” (36). I de nævnte eksempler bliver ordenes rim og rytme vigtigere for den 

musikalske Fryc end deres betydning. Tilsvarende mener Søren Schou, at Frycs  

gentagelse og tilegnelse af svære ord er udtryk for en leven sig ind i ordene, der med 

sine rige fascinerende vokalklange får en nærmest mantraagtig funktion for det 

musikalske barn (Scou, 1999, p. 387). Ordene selv, deres klang eller lydlige udtryk 

tildeles autonom værdi og løsriver sig fra deres reference til virkeligheden. Således 

peges der i Præludier ikke kun i romanens indhold eller tema, men også helt ned på 

det formelle plan, på ordene eller sproget selv, som et overordnet tema.  

Med udblik til Bakhtins beskrivelse af sætninger som mødested for både 

centrifugale og centripetale kræfter kan man uddybende sige, at det musikalske 

vidunderbarn Fryc modsætter sig de voksnes regelrette ideologi og enhedssprog 

samt dette sprogs centripetale kræfter, som arbejder på at sikre et maksimum af 

gensidig forståelse i alle sfærer af det ideologiske liv (Bakhtin, 1996, p. 271). Eller i 

en gennemførelse af Marianne Ping Huangs anslag: Det dannelsens eller 
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borgerskabets modsprog, Frycs musiske tilgang til verden repræsenterer i Præludier, 

etablerer sig ikke blot i Frycs insisteren på det lystbetonede og improviserede 

præludium som form, men trænger også helt ind i de sproglige manifestationer. De 

voksnes eller forældregenerationens sprog fremstilles således i Præludier som 

værende til stede midt i det heteroglossia, hvor også andre ideologier eller 

verdensopfattelser er til stede, eksempelvis Frycs. 

Udblik til Rousseaus Emil eller om opdragelsen  

Som nævnt i afsnittet om det litterære sprogs sociale lagdeling, alluderes der i 

Præludier implicit til Rousseaus pædagogik, som den kommer til udtryk i værket 

Emil eller om opdragelsen fra 1762. Andre steder bliver allusionerne til Rousseau 

eller Emil eller om opdragelsen helt eksplicitte. Eksempelvis informeres vi om, at 

Frycs far har et billede af Rousseaus hjem hængende på sit arbejdsværelse (134-35). 

Desuden taler faderen om ”den store Rousseau” (63), som mener, at børn skal 

hærdes og leve i det fri (84), og han omtaler Fryc som vor Emilie: 
 
(…) som Fryc er vor Emilie, vor rigtige Emilie, for vor Emilie som er Fryc han skal have 

en søster og hun skal hedde Emilka, og det skal være vor Emilie og vor Emilka, og Fryc skulle 
oprindelig have heddet Emilie (19-20). 

 
I Emil eller om opdragelsen fremkommer Rousseau skiftevis med helt generelle 

overvejelser omkring børneopdragelse og eksemplificeringer af, hvordan han selv 

ville anvende disse teorier i en konkret opdragelsessituation. I disse 

eksemplificeringer indsætter han sig selv som hovmester for en fiktiv fostersøn, 

Emil. Værket er opdelt i fem bøger, hvoraf de to første omhandler barndommen, det 

vil sige alderen 0-12 år. Da det også er i dette tidsrum, vi følger Chopin i Præludier, 

er det disse to indledende bøger, jeg i det nedenstående forholder mig til. 

Ud over faderens nævnte afstandtagen fra at lægge børn i svøb og vaske dem i 

vin, følger faderen også andre steder Rousseaus forskrifter. Eksempelvis er han 

meget præget af Rousseaus forestillinger om at tage ved lære af egne erfaringer. En 

dag Fryc og han skal ud at gå tur, lader faderen Fryc gå uden vanter, da han ikke vil 

tage disse på. Herefter vælger han den rute, hvor blæsten mærkes mest, for, da Frys 

vil stikke hænderne i frakkelommerne, at modsætte sig dette med argumentet om, at 

det ikke ser pænt ud at gå med hænderne i lommen på gaden. Fryc kommer nu til at 
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fryse rigtig meget om fingrene, hvorefter faderen lægger vejen forbi en bekendt, som 

han ved altid holder det meget varmt i sine stuer. Og da de kommer hjem, lader han 

ligeledes Fryc stikke sine kolde fingre i varmt vand. Den pludselige varme øger 

smerten i fingrene, og faderen mener således at have ladet Fryc selv erfare, hvordan 

det betaler sig at tage vanter på, når det er koldt (63-64). Dette faderens eksempel 

svarer fuldstændig til lignende eksempler hos Rousseau: Hvis barnet har smadret 

sine møbler eller en rude, skal man vente med at udskifte disse, indtil det selv har 

erfaret, at det er irriterende at leve uden møbler og koldt at leve uden ruder 

(Rousseau, 1897, pp. 99-100).  

Denne overensstemmelse i tankegang er dog ikke at se i forhold til Rousseaus 

helt overordnede principper, hvilket kommer til udtryk på mange forskellige måder. 

Eksempelvis skriver Rousseau om, hvordan forældrenes betragtninger over deres 

børns fremtidslykke vil være børnene helt ligegyldige, og om hvordan børn ikke er 

modtagelige for fornuftsgrunde, da barndommen ses som Fornuftens Søvn 

(Rousseau, 1897, pp. 113, 83, 111). Dette strider helt imod alle forældrenes nævnte 

formaninger om, hvordan Fryc skal opgive musikken til fordel for bøgerne og den 

sikre fremtid og faderens udtalelser om, at børn skal opdrages gennem fornuften, da 

”et barn er modtageligt for Raison” (70 og 63). Ligeledes står den citerede passage, 

hvor Fryc gengiver sine forældres formaninger om aldrig at sidde uvirksom hen i 

skærende kontrast til Rousseaus opdragelsesprincipper. Grundreglen for Rousseau er 

nemlig den ikke at vinde, men at spilde tid (Rousseau, 1897, p. 89). Han skriver: 
 
Lad Naturen raade, førend du giver dig af med at handle i dens Sted, at du ikke skal 

komme til at krydse dens Værk. Du véd, siger du, hvad Tiden er værd, og du vil ikke spilde 
den. Du ser ikke, at du i højere Grad spilder den ved at bruge den slet end ved intet at gøre, og 
at et daarligt oplært Barn er længere borte fra Visdommen, end det der slet ikke er undervist. 
Du er oprørt over at se Barnet tilbringe sine første Aar med ikke at udrette noget. Hvorledes! 
Er det at være glad og lykkelig da slet intet? Er det at springe, lege og løbe hele Dagen 
igennem da slet intet? (Rousseau, 1897, p. 111).   

 
Rousseau taler altså i Emil eller om opdragelsen for en pædagogik, der tager 

udgangspunkt i barnets oprindelige eller naturlige tilbøjeligheder. Ifølge ham skal 

barnet arbejde sig frem efter ”sine medfødte Gaver, sin Lyst, sin Trang, sine Evner, 

sin Ihærdighed”. ”Det i Sandhed fri Menneske vil kun, hvad det kan og gør det, som 

det har Lyst til. Se dette er min store Grundsætning. Det gælder kun om at anvende 
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den på Barndommen, og man vil da af den kunne udlede alle Regler for 

Opdragelsen”, siger Rousseau (Rousseau, 1897, pp. 42 og 74). Forud for 

forældrenes krav til barnet om at blive præst, soldat eller øvrighedsperson, går 

naturens kald til at blive menneske. Først ”Med skelsaar og alder begynder det 

borgerlige Livs Trældom”, og ”hvorfor skal man da komme den i forkøbet ved at 

begynde med den allerede i Hjemmet?” spørger Rousseau og opfordrer forældre til 

at lade deres børn tumle sig i ”den naturlige Frihed.” Og ”Giv ikke din elev nogen 

Lærdom i Ord; han bør kun faa det gennem Erfaringen”, siger han (Rousseau, 1897, 

pp. 10, 82 og 87). Rousseau er dog godt klar over, at langt størsteparten af samtidens 

opdragelse ikke foregik på den ønskede måde. Han skriver: ”Forældre, som leve i 

det borgerlige Samfund, omplante før Tiden deres Barn deri”. De forlanger af 

barnet, ”hvad Naturen ikke har forlangt, ved at gøre deres Vilje til Hersker over den 

lille Kraft, som det har fået til at fuldbyrde sin egen Vilje” (Rousseau, 1897, p. 75). 

Og dette er jo netop sagens kerne i forholdet mellem Fryc og hans forældre. Godt 

nok står der i et fragment, at: 
 
Børn skal ikke lære for tidligt siger min far, der skal ikke terpes med børn, børn skal være 

frie siger min far, børn skal nyde deres barndom, de kan tids nok, og det med at læse det 
kommer ganske naturligt, når et barn føler trang af sig selv, fuldkommen af sig selv (…) og 
børnene lærer hinanden, og således går det ganske naturligt til, og kundskaberne sidder 
stærkere fast end når de er hamret ind som i sin tid med spanskrør hos jesuitterne, helt 
naturligt, og hvorfor skal Fryc lære noder, hør på hans skønne improvisationer, hør hvorledes 
han spiller af sig selv uden at kunne læse noder, skrive musik, læse noder, det kan tids nok 
komme, det kommer når tiden er inde, alt til sin tid, som en leg (56). 

 
På den anden side ved vi også fra afsnittet om det litterære sprogs epokale 

lagdeling, at forældrene i praksis slet ikke lader Fryc blive ved sine improvisationer. 

Denne diskrepans, mellem hvad der siges, og hvad der gøres, understreges af, at vi 

på den ene side hører forældrene beklage sig over Frycs evindelige spil fra tidlig 

morgen til sen aften (189), får Frycs egne beskrivelser af, hvordan han øver sig, 

kender faderens påbud om at han skal øve sig (203) og ved, at forældrene har ansat 

en spillelærer til at undervise Fryc og på den anden side også hører moderen udtale 

sig om, at Fryc ikke behøver at øve sig på skalaer og treklange, og at han derfor 

aldrig gør det, da han, helt som den moderne rousseauske pædagogik foreskriver, 

kan lege og improvisere sig til det hele (217).  
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Ligeledes viser faderens afstandtagen fra jesuitternes afstraffelse med spanskrør 

sig også blot at være hyklerisk og tom snak. Til trods for, at faderen, helt i 

Rousseaus ånd, modsætter sig korporlig afstraffelse af sine egne børn, tøver han 

nemlig ikke med selv at uddele lussinger til sine elever, når de er uartige. Et sted 

siger faderen, at 
 
Uden slag, og det har jeg også sagt til min kone og til alle i huset, uden slag, mine børn er 

opdraget uden slag, for det er ikke nødvendigt at slå et barn, et barn kan opdrages anderledes, 
et barn er modtagelig for raison, man skal vide at omgås et barn, men det er det jo de færreste 
der gør sig den umage at lære, skønt den store Rousseau, og hvor let er det ikke at overbevise 
et barn, (…) (63). 

 
Et andet sted afsløres det dog, hvordan han ikke selv kan leve op til disse forskrifter, 

da Fryc gengiver hans fortælling om, hvordan han føler sig nødsaget til at straffe 

sine elever med slag (148-49): 
 
(…)ingen af dem har nogensinde, ikke så meget som en lussing, ingen af dem (hans egne 

børn) ved hvad et slag med Madame Rózga vil sige, skønt de har set hende når pensionærerne, 
de har set hende når jeg har taget hende frem, og de har hørt det når pensionærerne har fået 
hende at smage, for orden må der være, hvorledes kan man ellers holde styr på seks drenge og 
i den alder, nej Madame Rózga er en nødvendighed, og jeg har engang, skønt jeg kunne 
naturligvis aldrig, men jeg har engang set vores Fryc blegne ved synet af hende (70, min 
parentes). 

 
Også Rousseaus tanker om det frie, ubekymrede og legende barn, som faderen 

verbalt bekender sig til (56), står i skærende kontrast til forældrenes opdragelse, 

hvori der indgår et utal af forbud. Just efter, at Fryc har gengivet denne faderens 

bekenden sig til de rosseauske principper for børneopdragelse, beskrives hvordan 

moderen har belært Fryc om, at han hverken må være hidsig, trist, vild, ulykkelig, 

lad, sur, trodsig, ked af det, pjanket, stilfærdig, arrig, forknyt eller utrøstelig (57). Og 

så er det jo sin sag at opføre sig som et frit og naturligt barn.  

I sin kun delvise efterlevelse af Rousseaus forskrifter skildres Frycs far, ligesom 

moderen, som en hykler, og det parodiske skær, som forældrenes forhold til 

musikken og moderens forhold til overtroen kaster over dem, understreges heraf. 

Marianne Ping Huang skriver: ”Ved på én gang at mime dannelsens forudsætninger, 

ved for eksempel at citere Rousseaus Émilie, og fragmentere dem i stemmer, 

gennemføres et forløb, som antager karakter af selvafsløring” (Ping Huang, 1997, p. 

128). I en udfoldelse heraf kunne man også sige, at Peer Hultberg i Præludier netop 

fremstiller det frie og legende, eksperimenterende barn, Rousseau ønskede at 
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fremelske, og samtidig, gennem Frycs gengivelser, afslører, hvordan faderen, trods 

sin strenge bekenden sig til den store filosof, ikke påskønner sit barns medfødte 

gaver. 

Ekskurs til Kristevas intertekstualitetsbegreb 

I ”Discourse in the Novel” taler Bakhtin om forskellige typer kompositorisk-

stilistiske enheder, som en roman ofte kan brydes op i. I den forbindelse nævnes 

forskellige former for litterære, men ekstra-artistisk forfattertale, eksempelvis 

moralske, filosofiske eller videnskabelige udtalelser, som kan flette sig ind og ud 

imellem romanens øvrige diskurser. At dette også er tilfældet i Præludier kom 

tydeligt til udtryk i afsnittet om Rousseau. I forlængelse heraf omtaler Bakhtin i 

samme essay, hvordan andres diskurser kan øve indflydelse på en given forfatter. 

Han skriver:  
 
When such influences are laid bare, the half-concealed life lived by another’s discourse is 

revealed within the new context of the given author. When such an influence is deep and 
productive, there is no external imitation, no simple act of reproduction, but rather a further 
creative development of another’s (more precisely, half-other) discourse in a new context and 
under new conditions (Bakhtin, 1996, p. 347). 

 
Og i essayet ”Author and Hero in Aesthetic Activity” påpeger Bakhtin direkte, 

hvordan en forfatters kreative handling helt og aldeles fuldendes inden for en ren 

litterær værdi-kontekst:  
 
What the Author finds is literary language and literary forms – the world of literature and 

nothing else – and it is in this literary world that his inspiration is born, i.e., his creative 
impulse to produce new form-combinations within that literary world, without in any way 
exceeding its bounds (Bakhtin, 1990, p. 196).  

 
At Bakhtin har blik for dette indbyrdes forhold mellem tekster, kommer af hans 

interesse i romanens evne til at parodiere det omgivende heteroglossias mange 

genrer og sprog. Parodien defineres netop også som en spøgende eller spottende 

efterligning af en litterær genre eller stil, hvor form og tone bevares, men hvor 

indholdet ombyttes med et andet. Specielt for de parodiske kunstværker er altså 

netop, at de forholder sig til andre kunstværker (Pedersen, 1976, pp. 27 og 53). 

I ”The Problem of Speech Genres” defineres romanen på de allerførste sider som 

en ytring i sig selv, og læses essayet i forlængelse heraf, peger Bakhtin også her på 
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et indbyrdes forhold mellem tekster. I essayet står nemlig blandt andet, at ”any 

utterance, in addition to its own theme, always responds (in the broad sense of the 

word) in one form or another to others´ utterances that precede it” (Bakhtin, 1986, p. 

93). Siden tager Julia Kristeva afsæt heri, samt i Bakhtins refleksioner over al tales 

dialog med en anden, og udvikler på baggrund heraf sit berømte 

intertekstualitetsbegreb. Hun læser Bakhtins dialog som ”a writing where one reads 

the other” og ”writing as a reading of the anterior literary corpus and the text as an 

absorption and a reply to another text” (Kristeva, 1986, p. 39). Hun skriver: 
 
(...) each word (text) is an intersection of word (texts) where at least one other word (text) 

can be read. (…) any text is constructed as a mosaic of quotations; any text is the absorption 
and transformation of another. The notion of intertextuality replaces that of intersubjectivity, 
and poetic language is read as at least double” (Kristeva, 1986, p. 37).  

 
I forlængelse heraf læser Anker Gemzøe Kristeva således: ”Altså ud med alt det 

personlige, subjektive, dialogbegrebet slæber med sig; det der sker, sker mellem 

tekster og i skriften – i ”tekstens rum” (Gemzøe, 1997, p. 35). Her foregår et utal af 

koblinger og kombinationer, deformerende omskrivninger, som har skriften selv 

som subjekt, materiale og resultat.  

Kristevas radikale læsning af Bakhtin indebærer et opgør med teksten som 

repræsentation. Her mister teksten helt sin mulighed for at referere til ekstra-

tekstuelle virkeligheder, idet den ifølge Kristeva udelukkende refererer til andre 

tekster. Da denne tolkning af Bakhtin frem for alt tjener til at præsentere Kristevas 

egne idéer, og ikke Bakhtins, som jo netop bevarer kontakten med den ekstra-

tekstuelle virkelighed, vil jeg ikke redegøre videre for den her, men blot fastholde 

begrebet som udtryk for en indbyrdes afhængighed imellem enhver litterær tekst og 

de litterære tekster, som er gået forud for denne (Cuddon, 1992, p.454).  

Min egen anvendelse af begrebet intertekstualitet lægger sig op af et af Anker 

Gemzøes underbegreber ved navn specifik intertekstualitet, det vil sige direkte 

påvirkninger eller polemikker, bevidste og specifikke henvisninger, hvad enten de er 

lettilgængelige eller mere skjulte, til samtidige eller fortidige tekster eller forfattere 

(Gemzøe, 1997, p. 51). Opfattet således hviler teksten på tidligere tekster, som 

genfindes og synliggøres gennem studiet af allusioner, citater og referencer 

(Preminger m. fl. (red.), 1993, p. 620). 
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Efter denne ekskurs, kan vi nu vende tilbage til den egentlige kurs igen ved at 

sige, at dialogen mellem forskellige diskurser foregår på flere planer i Præludier: Ud 

over det dialogiske forhold mellem Fryc og de omgivende karakterers stemmer, 

indgår romanen Præludier altså også i dialog med tidligere skrevne tekster, blandt 

andet Rousseaus Emil eller om opdragelsen, og, som jeg vender tilbage til i kapitel 

4, James Joyces Portræt af kunstneren som ungt menneske. 

Fryc som et moderne fjols 

Som tidligere nævnt afslører Frycs gengivelser af forældrenes udtalelser og 

handlinger, hvordan de ofte modsiger sig selv eller siger ét og gør noget andet, 

hvilket kaster et dybt parodierende skær over dem. Desuden udstilles forældrenes 

egoisme ofte: Når Fryc er ked af det, er moderen ikke så optaget af at forstå, hvorfor 

han er ked af det, som hun er optaget af, at det gør hende ked af det, og at hun føler 

det som en bebrejdelse (150-151). Ligeledes er moderen mere optaget af, hvor 

dygtig hun er til at lave æggehvideomslag til Emilka, som er faldet og har slået sig, 

end hun er optaget af, at det gør ondt på datteren (182). Og da Fryc skal spille for 

fyrstinden Czartoryska, fortæller forældrene ham om den sorg en dreng i en 

tilsvarende situation voldte sine forældre, da han ikke kunne spille en eneste tone af 

bare nervøsitet (178). Heraf fremgår det med al tydelighed, at Frycs forældre er 

mere optagede af sig selv og deres egen situation end af deres dreng. Når de ønsker 

at berolige ham, er det ikke for hans skyld, men i forsøg på at undgå, at han skal 

bringe skam over familien (193). 
 

I sin gennemgang af romanens historiske udvikling i essayet ” Forms of Time and 

of the Chronotope in the Novel”, beretter Bakhtin om, hvordan der i middelalderen, 

parallelt med de høje genrer i litteraturen, udfoldede sig en folkelig tradition, som 

tenderede mod satiren og parodien. Inden for denne samfundets udskudslitteratur 

optrådte tre figurer, slynglen, klovnen og fjolset, som siden får enorm betydning for 

udviklingen af den europæiske roman, fordi de ser og udstiller bagsiden og 

falskheden i enhver situation. Romanforfatteren har brug for en fælles formel maske, 

hvormed hans egen position i og syn på samfundet kan defineres, og hvormed det 

private kan gøres offentligt. Og det er her, klovnens eller fjolsets maske kommer 
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ham til hjælp. Med disse garanteres han retten til ikke at forstå, til at sammenblande, 

drille og overdrive livet, retten til at parodiere andre, rive deres masker af eller rase 

mod dem. I kraft af skurkens vid, klovnens hån og fjolsets manglende forståelse 

blotlægges og udstilles enhver form for konventionalitet, ethvert menneskeligt 

forholds falske stereotyper. Falskheden illumineres af en ironisk bevidsthed, og i 

munden på slynglen parodierer den sig selv.  

På et senere stadie i romanens udviklingshisorie transformeres slynglen, klovnen 

og narren som figurer og indtræder i selve romanens indhold som hovedpersoner 

(Bakhtin, 1996, p. 159- 163). Når dette sker, gives forfatteren adgang til at udforske 

romanpersonernes indre liv (Morson og Emerson, 2001, p. 402). Og selvom klovnen 

eller fjolset med tiden mister sin fundamentale organiserende rolle i romanen, 

forbliver aspektet med ikke at begribe samfundets konventioner en essentiel 

bestanddel af prosastilen. I ”Discourse in the Novel” skriver Bakhtin: 
 
Either the prose writer represents a world through the words of a narrator, who does not 

understand this world (…); or else the prose writer introduces a character who does not 
understand; or finally, the direct style of the author himself involves a deliberate (polemical) 
failure to understand the habitual way of conceiving the world (…). It is possible, of course, to 
make simultaneous use at all three levels of such failures to understand, such prosaic forms of 
stupidity (Bakhtin, 1996, p. 402). 

 
Enhver roman, enhver kunstnerisk tendens vil demonstrere et eller andet aspekt af 

denne dumhed eller uforstand og vil strukturere sit billede af fjolset i henhold til det 

valgte aspekt. Gennem tiden forædles og differentieres disse tre figurer, de løsriver 

sig fra de statiske, ydre, symbolske fremtrædelsesformer, de har haft i 

middelalderen, men forbliver vigtige for organiseringen af romanens stil (Bakhtin, 

1999, pp. 404-405). 

I lyset af denne gennemgang bliver det muligt at betragte Fryc som en art 

moderne fjols, der udstiller sine forældres falskhed og hykleri. Dette underbygges 

også af, at man hos Bakhtin sporer en historisk sammenhæng mellem klovnens 

afsløring af falskhed og konventionalitet og de centrifugale kræfters gennembrud til 

det centripetale enhedssprog og afsløringen af dets ensidighed. I Præludier 

udtrykkes dette, som tidligere nævnt, i Frycs musikalske sprog, som kommer til at 

fungere som en centrifugal kræft i forhold til forældregenerationens enhedssprog. At 

Fryc i Præludier har påtaget sig denne fjolsets karikerende rolle understreges også 
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af, at han i fragmenterne selv gengiver, hvordan han elsker at karikere personer fra 

forældrenes omgangskreds, eksempelvis Fru Linczewska (126 og 136). 

Om hybridkonstruktioner 

I et par af de foregående afsnit har jeg påvist, hvordan forskellige generationers, 

epokers og sociale klassers verdensopfattelser bringes i dialog med hinanden i 

Præludier. Desuden har jeg påvist, hvordan det, der bringer disse forskellige  

verdensopfattelser i dialog med hinanden, er Frycs funktion som fortæller og en art 

moderne fjols. Som nævnt i det indledende afsnit om Bakhtin er en af måderne, 

hvorpå romanforfatteren stilistisk kan inkorporere flere af disse forskellige 

ideologier eller værdisystemer i sit værk, gennem såkaldte intentionelle sproglige 

hybridkonstruktioner.  

I ”Discourse in the Novel” beskrives den intentionelle stilistiske hybrid som en 

dialogiseret ytring: Her udfoldes to individualiserede sprogbevidstheder, to 

intentioner, to semantiske og aksiologiske trossystemer, to synspunkter med hver sin 

egen konkrete sprogstil, inden for et enkelt syntaktisk hele. Grammatisk tilhører 

ytringen en eneste taler, men i realiteten bringes to taleres sprog altså i dialog med 

hinanden i en og samme ytring. En sådan stilisering kræver en samtidig 

sprogbevidsthed, under hvis indflydelse en stil kan stiliseres, og mod hvis baggrund 

den stiliserede stil kan antage ny betydning. Det stiliserede sprog repræsenteres og 

udstilles af denne samtidige stiliserende sprogbevidsthed, som kaster et bestemt lys 

over det og ikke kun udtrykker det stiliserede sprogs intentioner, men også sine egne 

og tilkendegiver sin opfattelse af den stiliserede eller repræsenterede lingvistiske 

bevidsthed. I den forbindelse skriver Bakhtin i Problems of Dostoevsky´s Poetics 

om, hvordan forfatteren i gennemførelsen af egne hensigter kan gøre brug af en 

andens diskurs ”by inserting a new semantic intention into a discourse which already 

has, and which retains, an intention of its own.” (Bakhtin, 1999a, p. 189).  Og er der 

tale om parodisk stilisering, erstattes dialogen mellem den repræsenterende og den 

repræsenterede diskurs af en åbenlys diskussion (Bakhtin, 1996, pp. 359-60, 76 , 

304 og 364). 
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I Marxism and the Philosophy of Language definerer Volosinov en rapporteret 

ytring som tale i tale, ytring i ytring og samtidig også som tale om tale, ytring om 

ytring. En rapporteret ytring kan indgå i talens syntaktiske sammensætning, som en 

integreret del af dens konstruktion. Herved bevarer den autonomi, hvad angår 

konstruktion og semantik, samtidig med at den inkorporerende taletekstur efterlades 

intakt. Ikke kun en ytrings betydning, men også lingvistiske særegenheder i den 

verbale udførelse, gengives. Således bliver den rapporterede tale en af den nye tales 

temaer (Volosinov, 1973, pp. 38, 115 og 121). Igen er der altså paralleller at spore 

mellem Volosinovs og Bakhtins tænkning, i dette tilfælde mellem Volosinovs tale 

om rapporterede ytringer og Bakhtins tale om sproglige hybridkonstruktioner. 

Overført på Præludier er der netop tale om, at repræsenterede, stiliserede, 

rapporterede ytringer indoptages i de repræsenterende, stiliserende, rapporterende. 

Her absorberes omverdenens tale – specielt forældrenes – jo netop ofte helt 

ubearbejdet i Frycs indre sætningskonstruktioner. Grammatisk tilhører alle ytringer i 

Præludier således Fryc, men i realiteten blander de omgivende personers stemmer 

sig bestandigt i dennes tale. Da Præludier således helt overordnet er konstrueret som 

hybrider af Frycs og de andres tale, vil jeg ikke anføre enkeltstående eksempler 

herpå. Hver gang de andre taler, belærer, irettesætter, sladrer, fortæller osv., gør de 

det gennem Fryc, og meget ofte taler Fryc selv gennem de andre. I alle disse 

situationer er der tale om hybride konstruktioner af flere forskellige personers tale. 
 

I mange af de litterære eksempler, Bakhtin forholder sig til i sine skrifter, er det 

sådan, at der i den tale, der fremtræder som forfatterens, gemmer sig en af 

romankarakterenes tale. Det er altså her forfatterens og romankarakterernes 

stemmer, der blander sig med hinanden, forfatteren som forholder sig stiliserende til 

en anden sprogbevidsthed. Og i essayet ”Epic and Novel”, også fra The Dialogic 

Imagination, beskriver Bakhtin, hvordan romanens indoptagelse af samtiden 

markerer et radikalt brud med fortidsorienteringen i eposet og de øvrige høje genrer 

i den klassiske oldtid og middelalderen: Hvor eposet fremstillede og hyldede en 

fjern og fortidig verden, som var fuldstændig afskåret fra den tid, sangeren og hans 

tilhørere befandt sig i, befinder forfatter, læser og den fremstillede verden sig på ét 

og samme værdi- og tidsmæssige niveau i romanen, ”for the ”depicting” authorial 



KAPITEL 3: PRÆLUDIER – EN EKSEMPLARISK, DIALOGISK ROMAN 
 
 
 

64 

language now lies on the same plan as the ”depicted” language of the hero, and may 

enter into dialogic relations and hybrid combinations with it (indeed it cannot help 

but enter into such relations)” (Bakhtin, 1996, pp. 15-16 og 27-28). Der er således 

tale om, at den parodierende forfatterdiskurs, den parodierede diskurs og læseren 

befinder sig inden for samme tidshorisont i de fleste af Bakhtins eksempler.  

Dette, at romanen i sin æstetiske orientering tager udgangspunkt i samtiden, 

udelukker dog ifølge Bakhtin ikke en fremstilling af fortiden, som i visse tilfælde er 

travesterende, i andre ikke. Blot er det samtiden, der bestemmer synsvinkel og 

evalueringskriterier i forhold til fortiden. Hvor fjern den fremstillede tid end måtte 

være fra vores egen, relateres den til det liv og den verden, som forfatter og læsere 

har del i. Hermed forudsætter romanens fremstilling af fortiden ikke en 

modernisering af den, blot knyttes den gennem en samtidig æstetisk fremstilling til 

nutiden og peger således også mod fremtiden. 

I ”Discourse in the Novel” beskriver Bakhtin videre, hvordan den komiske 

romans primære kilder er givne sociale gruppers fællessprog som udtryk for en 

fælles opfattelse, et fælles værdisystem. Hvad forfatteren til den komiske roman gør, 

er at distancere sig selv fra denne fælles holdning, som ofte er snævert rationel, 

overfladisk, falsk, hyklerisk og utilstrækkelig i forhold til virkeligheden, for at lade 

sine egne intentioner brydes i og spredes gennem det fælles sprog  (Bakhtin, 1996, 

pp. 301-302 og 311). Disse sociale sprog undergår således en kunstnerisk 

reformulering og transformation i romanen, karakteristiske eller symbolske aspekter 

udvælges og overdrives eventuelt (Bakhtin, 1996, p. 336).  

Som nævnt tidligere er det nødvendigt at foretage visse forskydninger af Bakhtins 

teorier, når disse skal anvendes på en nyere dansk roman som Præludier. Modsat 

mange af Bakhtins eksempler er den parodierende diskurs ikke lig en alvidende, 

tilbagetrukket forfatter eller fortæller i Præludier, hvor der på intet tidspunkt 

forekommer direkte (og eventuelt fortolkende) fortællerkommentarer. Måden, 

fortælleren manifesterer sig på, er i stedet gennem sin orkestrering af stemmer. Eller 

som Bakhtin siger det på et mere overordnet plan, hvor han ikke skelner skarpt 

mellem forfatter- og fortællerpositioner: Prosaforfatteren eliminerer ikke de 

sproglige karakteristika eller de talemåder, der glimrer bag forskellige ord og 
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former, og som alle rummer intentioner, der ligger kortere eller længere fra hans 

egne personlige intentioner. Han taler gennem forskellige sprog og smelter aldrig 

fuldstændig sammen med de valgte ord eller stemmer, men betoner i stedet hver af 

dem på en bestemt måde: Humoristisk, ironisk, parodisk og så videre (Bakhtin, 

1996, pp. 298-299).  

I Præludier er det ikke forfatter og romanpersoners stemmer, der indgår i 

hybridkonstruktioner med hinanden, men fortællerens og de andres stemmer. Og det 

er ligeledes ikke forfatteren Peer Hultberg og romankaraktererne, som befinder sig 

på det samme værdi- og tidsmæssige niveau, men netop fortælleren, Fryc, og de 

øvrige romanpersoner, han er omgivet af. Dog er det fortsat sådan, at Præludier 

fremstiller en fortidig verden, det dannede borgerskabs verden i begyndelsen af 

1800-tallet, men anskuet og evalueret gennem det fremadrettede fjols Frycs optik, 

som igen og i sidste instans er indsat i romanen af Peer Hultberg og således også 

bringer dennes samtidige perspektiv med sig. 

Gennem den eksplicitte jeg-fortæller, Fryc, repræsenteres og parodieres en social 

gruppes sprog, nemlig sproget i det dannede borgerskab i begyndelsen af 1800-

tallet. Der er altså fortsat en vis identitet mellem forfatters og fortællers intentioner: I 

kraft af, at den implicitte fortæller i Præludier har begrænset sin viden og sin 

synsvinkel til kun at omfatte Fryc og dennes tanker eller bevidsthedsstrøm, bliver 

Fryc forfatterens eneste talerør. Det er gennem ham, al parodieringen af de andre 

finder sted, og det er derfor næsten uundgåeligt ikke også at tilskrive Fryc 

forfatterens sympati. Gennem Fryc italesætter Peer Hultberg en bestemt ideologi 

eller verdensopfattelse, som taler for et liv i fri kunstnerisk udfoldelse og for den 

lille form, præludiet. Som jeg skal vende tilbage til i næste kapitel, er der flere 

lighedspunkter mellem Chopins og Peer Hultbergs kunstneriske praksis, hvilket 

bekræfter forfatterens sympati med sin fortæller. 

Delkonklusion 

I dette kapitel har jeg påvist, hvordan mange af de træk, Bakhtin anser som 

værende karakteristiske for romanen som genre, er til stede i Præludier. Det drejer 

sig om en indoptagelse af verdens heteroglossia i romanen, en epokal og en social 
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lagdeling af det litterære sprog, en laden sprogets centrifugale kræfter udfolde sig 

blandt dets strukturerende centripetale kræfter, brug af intertekstualitet, parodiering 

ved hjælp af et moderne fjols og formidling af heteroglossia og det dialogiske 

forhold mellem sprog og verdensopfattelser ved hjælp af hybridkonstruktioner. I 

kraft heraf anskuer jeg Præludier som en eksemplarisk roman. 
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Kapitel 4: Spejlinger 

Præludier – en meta-roman 

Præludier er i sin form bygget op omkring gentagelser og variationer over en 

række hovedtemaer. I sin skildring af familien Chopins hverdagsliv kredser 

romanens mange fragmenter om tilbagevendende begivenheder. Som nævnt 

tidligere hører vi gentagne gange om forældrenes undervisning og opdragelse af 

Fryc, deres formaninger, Frycs klaverspil, kompositioner og koncerter, spillelærer 

Zywnys besøg, faderens forholden sig til Rousseau og moderens og Baskas overtro. 

Desuden hører vi igen og igen om navnedage, kirkegang, forældrenes og Baskas 

barndom og opvækst, om hvordan forældrene har gæster, og om hvordan de sladrer 

om deres bekendte. Dog er det bestandigt nye ting, Fryc lærer, nye formaninger, han 

modtager, nye værker, han spiller og komponerer, nye mennesker, han optræder for, 

nye gæster, som kommer på besøg, eller de samme, som kommer i forskellige 

anledninger, nye episoder fra forældrenes og Baskas opvækst, der fortælles om, nye 

navnedage, der fejres, nye episoder i forbindelse med kirkegangen og nye aspekter 

af faderens rationalisme og Baskas overtro, der gengives. Desuden optræder de 

samme vendinger gentagne gange i flere forskellige fragmenter, eksempelvis  

vendingerne Warszawas Mozart (198 og 214), Wilus fra Wilusbanden (118 og 198) 

og uden slag (63 og 70). Man kan således tale om en mængde variationer over 

gentagelser fragmenterne imellem, som danner rytme og sammenhæng i romanen. 

Som det også fremgår af omtalen af Frycs tilegnelse af nye svære ord og af 

mange af de citerede passager fra Præludier, er adskillige af de enkelte fragmenter 

ligeledes bygget op omkring gentagelsen af visse ord inden for samme fragment. 

Meget ofte er det sådan, at enkelte ord, sætningsled eller sætninger og variationer af 

disse præger et fragment og udgør det tema, der binder fragmentet sammen. Et 

eksempel på, hvordan et enkelt ord gentages inden for et enkelt fragment, er at finde 

på side 26, hvor ordet jord gentages 22 gange på bare 19 linier. Andre gange 

varieres gentagelserne ved ordenes forskellige bøjninger: 
 
For hun skulle have ligget i svøb, og hvis hun havde ligget i svøb, for hun har nogle 

besynderlige bevægelser med hånden, Emilka bevæger sin hånd på sådan en mærkelig måde 
når hun er ophidset, og hvis hun havde ligget i svøb, og Baska mener, for det er jo noget 
ganske nymodens noget, det med ikke at svøbe, og da Baska var lille og da Basks var ung og 
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før Baska kom til os, og da lå børn altid i svøb, og det var først efter hun var kommet til os, 
den slags nymodens ting, for det er jo også vigtigt for holdningen, for ryggen, den kan blive 
krummet, og Baska kender en mor og af en eller anden grund, men altså et af hendes børn, hun 
blev ikke svøbt, og for resten af livet, pukkelrygget, bare fordi moderen ikke lagde hende i 
svøb, og det er givet at Emilka, med de håndbevægelser, men Gud bevare os Baska er ikke den 
der skal sige noget, det lader hun mine forældre om, men hvis det var hendes barn, og godt det 
ikke er hendes barn, og det stakkels barn, hvis det ikke ligger i svøb, synker helt sammen, 
deform for livstid, og i hvert fald de besynderligste bevægelser med hånden (39-40, mine 
kursiveringer).22

 
Også hele sætningsled gentages  og varieres som sagt: 

 
Men når bare det ikke kommer ud, og kommer ud til fremmede, for det værste der kan ske 

når det værste skal ske det er dog at fremmede får noget at vide, og heldigvis i vor familie, det 
er jo sådan, der er ikke noget vi behøver at skamme os over, men hvad der end sker, og hvad 
der end bliver sagt, det må I sørge for, ikke ud til fremmede, for at det kommer ud til 
fremmede, det er dog den værste skam, ud til fremmede, skam, skandale, hvad må de ikke 
tænke, I må sørge for, blive i familien, aldrig ud til fremmede (216, mine kursiveringer).23

 
Og man ser også tit gentagelser af sætninger med enkelte variationer: 

 
Den lille Makarewich siger min far, ja den lille Makarewich siger min mor” (223) og ”Min 

mor er upasselig (…). Fruen er upasselig (…) din hustru er upasselig (…). Og min mor skal 
skånes. Og Fruen skal skånes” (236). 

 
Som det fremgår af de allerede citerede fragmenter i dette kapitel, er der også ofte 

tale om, at flere forskellige ord eller sætningsdele gentages inden for et enkelt 

fragment, eksempelvis vendes der i fragmentet om at lægge børn i svøb også 

gentagne gange tilbage til Emilkas håndbevægelser. Typisk introduceres de ord, som 

siden gentages, i fragmentets første halvdel og fletter sig så siden ind og ud imellem 

hinanden gennem fragmentet til dets slutning. Et eksempel herpå er et fragment, som 

er bygget op omkring faderens angst for at blive levende begravet og hans udtalelser 

herom, en søndag, hvor familien sidder sammen i mørkningen. Et koncentrat af 

fragmentet, som alene gengiver dets gentagelsesstruktur, lyder således: 
 
Og det må I sørge for, det er det eneste jeg beder jer om, det må I sørge for, og særlig du 

Fryc, for du vil nok overleve mig, og du er min søn, og det falder vel til dig, det må du sørge 
for, det må I alle sørge for, det er det eneste jeg har at bede mine børn om (…), og det er 
mørkning, og vi sidder sammen (…), og jeg kan høre min fars stemme, og den skælver, og 
min fars stemme må ikke skælve, den må ikke skælve, når den beder mig om noget, og det 

 
22 Også mange andre fragmenter er bygget op omkring et enkelt ord, bemærk eksempelvis 

gentagelsen af ord som dufte/lugte (9), fluer (23), uglen (27-28), lig (33), adlyde (76), hår (76-77), 
Fruen (81-82), Gud (83-84), spyttebakken (91-92), døvstum (97-98), børn (104), fru Linde (116), herr 
Zywny (128-129), hymne (162), fru Brodowski (172-173), pige (181-182), kålrabi (200-201), 
fornuftig (205-206), mælketænder (208-209), selskabsblære (215) og munden (224-225).  

23 Øvrige eksempler på sætningsdele, som gentages, er den sorte mand (8-9), den lille Janek (40), 
dårlig luft (107), Warszawas Mozart (198) og klaverhænder skånes (239).  
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beder jeg Jer om, men min far har ikke noget at bede os om, og særlig du, men min far har 
ikke noget særligt at bede mig om, og min far er angst, og pludselig opdager jeg at min far er 
angst, min far angst, men min far kan ikke være angst, og det beder jeg Jer om (…), hvorfor 
skal vi sidde, og sidde her i mørkningen, og min fars stemme, og jeg kan ikke se hans ansigt 
(…), og jeg er angst for at komme til at se hans ansigt, jeg kan kun høre, min fars stemme (…) 
men min far må ikke være angst, min far må ikke bede mig, og særlig dig, min søn, og det 
falder vel til mig, og hvad falder til mig, han må ikke være angst, og særlig dig, dig min søn, 
og min fars stemme skælver, (…) (242). 

 
Desuden er det meget ofte sådan, at et ord anvendes og gentages, afløses af et nyt 

ord, som gentages, som afløses af et nyt ord, som gentages osv. I et fragment afløses 

den hyppige brug af ordet perler eksempelvis af gentagelser af ordet romertal, som 

slutteligt afløses af variationer over ordet tikker (12-13), i et andet afløses 

variationer over verbet græde mere og mere af variationer over verbet trøste (41).24 

I andre tilfælde vendes der tilbage til udgangspunktet i slutningen af fragmentet, 

således når en indledende gentagelse af Jeres mor afløses af gentagelser af Jeres 

søster, hvorefter der afslutningsvis vendes tilbage til Jeres mor igen (16). Men ofte 

er variationerne mere komplicerede. Et eksempel herpå er, når en indledende omtale 

af lind afføring afløses af sætningsledet smukkeste pølser, som gentages, for så at 

afløses af gentagelser af substantivet kartofler, hvorefter der vendes tilbage til de 

smukke pølser og afslutningsvis også til den lind(e) afføring igen (61-62). Endelig er 

det også ofte sådan, at et fragment, som rummer gentagelser af flere forskellige ord, 

ender med at kombinere disse. Eksempelvis kombineres ordene engel, næse og ørn 

afslutningsvis i sammensætninger i et fragment: ”en ørne- og en englenæse mors ørn 

mors engel mors lille ørneengel” (26-27). 

Skal man sige noget overordnet stilistisk om Præludiers mange gentagelser, 

gøres der jævnligt brug af anaforiske konstruktioner, hvor det samme ord gentages i 

begyndelsen af flere sætninger eller led. Dette sker med overlæg i et fragment, hvor 

konstruktionerne og min far og han løfter og han sænker gentagne gange gentages 

anaforisk (6). Til tider forekommer også epiforiske konstruktioner, hvor gentagelsen 

forekommer i slutningen af flere sætninger eller led. Eksempelvis gentages sød igen 

i slutningen af mange af sætninger/perioder i et andet  fragment (44). Også den 

stilistiske figur epanastrofe, hvor et leds slutning gentages ved næste leds 

 
24 For øvrige eksempler se side 17 i Præludier, hvor gentagelser af ordet søster afløses af 

gentagelser af ordet bryst og side 57-58, hvor gentagelser med variationer af substantivet sorgen 
afløses af gentagelser af adjektivet grønne. 

  



KAPITEL 4: SPEJLINGER 
 
 
 

70 

                                                

begyndelse, benyttes: Jeg hører lyden. Lyden af en mejende mand (5) og men d-dur 

er den rigtige toneart til en sonate, en sonate skal være i d-dur (221). Og en figur 

som symploken, hvor samme led gentages ved begyndelsen og slutningen af et hele, 

benyttes, eksempelvis i brugen af sætninger og sætningsled som Du/du er lige til at 

spise (6), Du/ du er vel ikke ked af det, for en artig dreng er aldrig ked af det (150-

51), Én/én ulykke kommer sjældent alene (239-49) og Så/så følsom ( 250) i 

begyndelsen og slutningen af et fragment.  

Ligesom gentagelsen af dagligdagens begivenheder og genbrug af de samme 

vendinger i flere fragmenter skaber sammenhæng fragmenterne imellem, skabes der 

altså også rytme og sammenhæng ved hjælp af gentagelser inden for de enkelte 

fragmenter. Og denne rytme og sammenhæng inden for de enkelte fragmenter 

understreges yderligere af romanens tidligere nævnte parataktiske sætnings-

konstruktioner, som gør hyppigt brug af sideordningskonjunktionen og. 

 

I kraft af denne gennemgående rytmiske gentagelsesstruktur i Præludier er det 

oplagt heri at se en parallel til den klassiske musiks kompositioner.25 En klassisk 

komposition er nemlig typisk bygget op omkring en optakt, en såkaldt intro, hvor 

værkets temaer anslås, en ekspositionsdel, hvor de anslåede temaer moduleres og 

varieres og en afslutning, en såkaldt coda, hvor der vendes tilbage til introens 

tematiske anslag og toneart. Som den klassiske musiks kompositioner bygges altså 

også fragmenterne i Præludier op omkring en række formmæssige og tematiske 

variationer over og gentagelser af et hovedtema og eventuelle sidetemaer.  

Hermed udbygges min påstand fra afsnittet om sprogets centripetale og 

centrifugale kræfter om, at Fryc i sin indre tale etablerer et musikkens modsprog i 

forhold til dannelsens sprog: Fordøjet af Fryc forvandles det dannede borgerskabs 

regelrette sprog til musik. I forlængelse heraf er det oplagt også at pege på en mere 

specifik sammenhæng mellem Peer Hultbergs fragmentariske romanform, hans 

korte afrundede tekststykker og Chopins præludier eller korte afrundede 

klaverstykker (Schou, 1999, p. 384). Ligesom Chopins præludier ofte hviler på, 

 
25 Peer Hultberg er også selv opmærksom på, hvordan musikken fungerer som en vigtig 

inspirationskilde i forhold til hans egen måde at opbygge tekster eller større helheder på, hvordan 
disse lægger sig ind under en eller anden form for klassisk musikstykkes opbygning (Wredstrøm, 
1998). 
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varierer og modulerer en eneste grundidé, et enkelt tema eller motiv, fremgår det af 

dette afsnit, hvordan det samme ofte er tilfældet i Peer Hultbergs fragmenter i 

Præludier.  

Chopins Préludes, Opus 28 består af 24 præludier. Om disse skriver Howard 

Ferguson i The New Grove Dictionary of Music and Musicians bind 15, at de 

tilsyneladende altid har været tænkt som en samlet cyklus (Sadie, 1980, p. 211). 

Denne opfattelse bekræftes af Walter Wiora, som begrunder sit syn med, at de 24 

præludiers tonarter er bestemt af dur-mol-systemets 24 tonarter, og at deres 

indbyrdes rækkefølge er bestemt af kvintcirklen (Lissa (red.), 1960, p. 73). 

Sammenlignende består Peer Hultbergs Præludier af 377 fragmenter, som 

tilsammen danner et romanværk. 

Præludium kommer af latin og betyder forspil, og oprindeligt betegnede ordet  

blot en indledning til større kompositioner. Først med Chopin løsrives præludiet fra 

denne sammenhæng, tildeles værdi som et autonomt, selvberoende værk og 

defineres som en selvstændig genre. På lignende vis mener jeg også, at Peer 

Hultberg i Præludier – og i øvrigt også i værker som Requiem og Byen og Verden – 

tildeler den lille form eller fragmentet selvstændig betydning og definerer 

fragmentromanen som en selvstændig genre. Heri ligger den anden del af 

forklaringen på specialets titel. 

I Præludier tildeles forspillet altså selvstændig betydning både tematisk og 

formelt: Som nævnt i afsnittet om opgøret med den traditionelle roman fokuserer 

Peer Hultberg i Præludier på den periode i menneskelivet, som i udviklingsromanen 

blot fungerer som en optakt til en ekspositionsdel, nemlig barndommen. Ligeledes er 

den store episke form i Præludier, som nævnt i samme afsnit, afløst af en mængde 

fritstående fragmenter eller optakter. Og som det fremgår af dette afsnit, er der altså 

ligheder at spore mellem Chopins og Peer Hultbergs kortformer. Således ses en 

sammenhæng eller en spejling mellem form og indhold i Præludier, som lader 

romanens overordnede tematik læses som en meta-tematik: Ikke nok med at 

Præludier, som påvist i kapitel 2, er et kunstværk, som er dannet af sprog, og som 

handler om sprogdannelse. Bag den fiktive fortælling om Chopins barndom og 

opvækst i Warszawa gemmer sig yderligere også en fortælling, som dybest set 

handler om sin egen form. Indlejret i fragmentromanen Præludier er beskrivelser af 
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en dreng, som komponerer fragmenter. Og omvendt overføres Chopins måde at 

komponere på til romanens form. Man kan således tale om en romanens formelle 

mise en abyme i dens musikalske former.26 I tråd hermed ser Marianne Ping Huang 

en formel mise en abyme i modsætningen mellem Frycs leg ved klaveret og dennes 

fastholdelse på nodebladet i genren improvisation som en tematisering af 

uforeneligheden mellem en komposition, der flyder og veksler mellem stemmer, og 

en form, som vil fastholde og heri finde en perfektion. (Huang, 1997, p. 130).  

I bogen Narcissistic Narrative. The Metafictional Paradox behandler Linda 

Hutcheon helt overordnet moderne fiktion, som på forskellig vis tematiserer sin egen 

fiktionalitet. Men ind og ud her imellem fletter sig også bemærkninger om den 

selvrefleksive fiktion generelt. En af hendes pointer er, at romanen altid har været 

selvbevidst, men at den bliver det på en langt mere fysisk eller eksplicit måde i den 

moderne litteratur, end den tidligere har været. I den moderne roman udvikler 

genren sig nemlig ofte således, at teksten bliver sit eget spejl, skriver hun. Hermed 

er det ikke arten, men blot graden af selvabsorption, der har ændret sig. Hun skriver: 
 
In fiction, this critical awareness or self-consciousness has been more and more 

structurally internalized, moving from Preface into the content, and finally into the structure of 
the novel itself (Hutcheon, 1991, p. 45). 

 
Vejen til den romanens selvbevidsthed, som er internaliseret i selve dens struktur, 

går altså over en selvbevidsthed, som kommer til udtryk i valget af indhold, 

eksempelvis i de såkaldte künstlerromaner, som dukkede op i slutningen af 1800-

tallet og bredte sig videre ind i 1900-tallet. Desuden påviser Hutcheon, hvordan der 

ofte finder en sammenblanding af litteraturen og kritikken heraf sted i den moderne 

roman (Hutcheon, 1991, pp. 13-15). Den moderne litteraturs selvrefleksive romaner 

afslører 1800 tallets ”novelistic realism”, det realistiske periodekoncept, som truede 

med at befæste hele romangenrens definition, som blot et sæt af litterære 

konventioner (Hutcheon, 1991, pp. 41-42 og 18). Hun skriver: 
 

 
26 Denne term defineres således af Rimmon-Kenan: ”An analogy which verges on identity making 

the hypodiegetic level a mirror and reduplication of the diegetic, is known in French as mise en 
abyme. It can be described as the equivalent in narrative fiction of something like Matisse’s famous 
painting of a room in which a miniature version of the same painting hangs on one of the walls” 
(Rimmon-Kenan, 1996, p. 93). 
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The familiar image of the mimetic mirror suggests too passive a process; the use of micro-
macro allegorical mirroring and mise en abyme in metafiction contests that very image of 
passivity, making the mirror productive as the genetic core of the work (Hutcheon, 1991, p. 
42). 

 
Nutidens selvrefleksive romaner opfattes derfor ikke som resultatet af et brud i 

romantraditionen, men som en fortsættelse af en allerede eksisterende narcissistisk 

tendens. 

Sammenholder man nu Hutcheons teorier med min hidtidige læsning af 

Præludier, skriver Peer Hultberg sig med denne roman på eksemplarisk vis ind i den 

selvrefleksive romans historie. Her spejler tekstens form sit indhold, således at selve 

denne spejling bliver en helt central del af værket. Ligeledes indskriver værket sig i 

rækken af Künstlerromaner, hvis navn netop hentyder til romanernes emne, nemlig 

en kunstners udvikling og vækst (Olofsson, 1982, p. 56 og Hutcheon, 1991, p. 11). 

Udblik til James Joyces Portræt af kunstneren som ungt menneske 

Som det fremgår af afsnittet om Rousseau, henviser Peer Hultberg gentagne 

gange i Præludier til dennes Emil eller om opdragelsen. På et mere overordnet plan 

alluderer romanen som samlet udsagn til James Joyces selvbiografiske 

künstlerroman Portræt af kunstneren som ungt menneske. Igen placerer værket sig 

altså som en tekst, som går i dialog med tidligere skrevne tekster. 

Portræt af kunstneren som ungt menneske er historien om drengen Stephen 

Dedalus’ ungdomsår i Dublin, og som titlen angiver, portrætteres her, ligesom i 

Præludier, et barn eller ungt menneske i perioden, før dets endelige kunstneriske 

gennembrud finder sted. I begge romaner er den ydre handling eller intrigen af 

mindre betydning. Det, som holder begge romaner sammen, er en ung kunstners 

indre udvikling. Begge beretninger er episodiske og lader trivielle eller dagligdags 

faktorer spille en rolle for heltenes udvikling. Således forholder James Joyce sig i 

Portræt af kunstneren som ungt menneske, ligesom Peer Hultberg i Præludier, 

kritisk til dannelsesromanens tradition. Tommy Olofsson beskriver ligefrem Joyces 

værk som en anti-dannelsesroman (Olofsson, 1982, pp. 51, 57, 58 og 60).  

Som i Præludier alluderes der også i Portræt af kunstneren som ungt menneske til 

andre litterære værker (Eco, 1982, pp. 10-11), og i begge romaner er der indsat 

uddrag af digte, sagntekster, remser, lære- og børnebøger. I begge romaner ses 
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verden gennem de to drenges øjne, de indledes begge med deres allertidligste 

erindringer, er begge holdt i en sprogstil, som er tilpasset de forskellige stadier i 

deres modningsproces og benytter begge stream of consciousness-teknikken. Men 

også mange af Præludiers mere specifikke træk henter inspiration i Joyces værk. 

Som det fremgår af tidligere afsnit, er den dreng, der portrætteres i Præludier, 

stærkt optaget af ordene og sprogets klang og rytme, ligesom han har en højt 

udviklet musikalsk sans. Ligeledes har Stephen Dedalus en højt udviklet artistisk og 

æstetisk sans og er ofte mere optaget af ordenes rytmiske stigen og falden end af 

deres betydning (Jensen, 1963, p. 45 og Joyce, 1962, p. 170). Stephen Dedalus bider 

mærke i nye og ukendte ord som præfekter og spytslikker, han gentager, ligesom 

Fryc, de ord, han ikke forstår og opfatter læsebogens sætninger som digte, ord som 

musik. Han hører gassens susen i rørene som en lille sang og togkonduktørens 

raslende nøgler som spillende små musikstykker, han foretrækker læsesalen frem for 

fodboldbanen, og han bemærker og glæder sig over det, når virkelighedens verden 

ligner litteraturens. Ligesom Fryc higer efter at spille og komponere, længes Stephen 

efter at studere digtning og retorik og bruger al sin fritid i 6. klasse på at læse og 

skrive (Joyce, 1962, pp. 8, 11, 63, 25, 10, 12, 20-21, 10, 17 og 80). Ligesom 

musikken er et fristed for Fryc i Præludier, bliver poesien og muligheden for at 

tænke i smukke farver og roser et tilflugtssted for Stephen i Portræt af kunstneren 

som ungt menneske (Joyce, 1962, p. 13) Og ligesom Fryc taler for improvisationen 

og præludiet, taler Stephen for en friere udvikling af personlige temaer i et opgør 

med sine middelalderlige forbilleder. I stedet skitserer han en personlig teori, hvor 

Thomas Aquinas tro og lære moderniseres med udgangspunkt i den fremherskende 

romantiske idé i den samtidige kultur (Eco, 1989, pp. 22 og 29). Sidstnævnte 

ækvivalerer med, at Fryc i Præludier med sine kompositioner som nævnt skriver sig 

ind i den romantiske æra.  

Trods formelle forskelle møder vi som i Præludier yderligere også i Portræt af 

kunstneren som ungt menneske en dreng, som er omgivet af stemmer:  
 
Han (Stephen Dedalus) var optaget af at forfølge uhåndgribelige drømmesyner i sit indre, 

og når han vankelmodigt gav op i denne jagt, hørte han sin faders og sine læreres stemmer om 
sig, der formanede ham til frem for alt at være en gentleman, eller til frem for alt at være en 
god katolik. Disse stemmer lød til sidst hult i hans øren. Da han gjorde sin entré i 
gymnastiksalen, kom der en ny stemme til, der formanede ham til at være stærk og mandig og 
sund, og da den nationale genrejsning holdt sit indtog på skolen, lød der atter en ny stemme 
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med bud om at være trofast mod sit land og være med til at hævde dets sprog og traditioner. 
På det mere verdslige område forudså han, at en verdslig stemme ville befale ham at forbedre 
sin faders dårlige forhold gennem sit arbejde, og indtil da var der kammeraternes stemmer, der 
forlangte af ham, at han skulle være en god kammerat, beskytte de andre mod overgreb eller 
bede dem fri for straf og gøre sit bedste for at skaffe fridage fra skolegangen. Og det var 
larmen fra alle disse hult klingende stemmer, som fik ham til vankelmodigt at holde inde med 
sin forfølgelse af drømmesyner. Han lyttede kun til stemmerne, når de talte direkte til ham, 
men han var lykkelig, når han var uden for deres rækkevidde, alene var sammen med sine 
kammerater fra fantasiens verden (Joyce, 1962, pp. 85-86, min parentes). 

 
Og i en artikel om Portræt af kunstneren som ungt menneske beskriver Tommy 

Olofsson Stephens kamp som en kamp mod alle fædre og mødre. Ud over en 

kontrollerende far repræsenterer også den autoritære struktur på den jesuitterskole, 

Stephen frekventerer, det faderlige princip: I klasseværelset er det lærerne, der 

optræder i faderrollen, i al almindelighed fungerer Gud som den store fader, Stephen 

revolterer imod. I begyndelsen af romanen søger Stephen tilflugt fra faderens 

strenghed hos moderen, men siden ophæves også det symbiotiske forhold til hende i 

kraft af et kostskoleophold. Desuden forbinder Stephen sit hjemland Irland med 

noget moderligt, og dette udvandrer han fra ved romanens slutning (Olsson, 1982, 

pp. 63-64). Det er således heller ikke på dette plan svært at se parallellerne til 

Præludier, hvor Fryc, som tidligere omtalt, løsriver sig fra symbiosen med sin mor 

og revolterer mod begge sine forældre. Endelig genfindes Frycs parodierende 

gengivelse af forældregenerationens tale også i Portræt af kunstneren som ungt 

menneske, hvor Stephen parodierer den katolske kirkes autoritære latinske diskurs 

(Eco, 1982, p. 5). 

Som det var tilfældet i Præludier, mødes generationsmodsætninger altså også i 

Portræt af kunstneren som ungt menneske. Her som der gøres der op med det 

fædrene og det mødrene ophav, og her som der er tilegnelsen af 

forældregenerationens egenskaber en forudsætning for opgøret: Ligesom for Fryc 

går vejen til det personlige sprog for Stephen gennem assimileringen eller 

internaliseringen af de andres tale. Og som Præludier er Portræt af kunstneren som 

ungt menneske et portræt af sprogtilegnelsen og en stilisering af dens forskellige 

udtryk og inspirationer (Meyers, 1998, pp. 128, 132 og 127). Eller med Bakhtin: 

Også i Portræt af kunstneren som ungt menneske går vejen til den indre 

overbevisende diskurs over tilegnelsen af den autoritære. Hvor Fryc må tilegne sig 

forældrenes sprog og de klassiske kompositionsteknikker i sin dannelse som individ 

og komponist, må Stephen Dedalus tilegne sig det alfaderlige skabende og det 
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moderlige frugtbarhedsprincip i sin dannelse til forfatter (Olofsson, 1982, p. 63-68 

og 93).  

To tredjedele inde i romanen driver Stephen bandende genklangen af de mange 

stemmer omkring ham ud af sit hjerte, og ikke længe efter tænker Stephen i sin 

disput med skolens præst og studiedekan: 
 
- Det sprog, vi taler, er hans, før det er mit. Der er stor forskel på ordene hjem, Kristus, øl,  

Mester på hans læber og på mine! Jeg kender hans sprog, men det vil dog altid være mig 
fremmed, det vil altid være et sprog, jeg har tilegnet mig. Jeg har ikke skabt eller accepteret 
dets ord. Min stemme vægrer sig ved dem. Min sjæl finder ikke hvile i skyggen af hans sprog 
(Joyce, 1962, p. 193). 

 
Og mod romanens slutning siger Stephen: 

 
Jeg vil ikke tjene det, som jeg ikke længere tror på, enten det så kalder sig mit hjem, mit 

fædreland eller min kirke: og jeg vil prøve på at udtrykke mig selv gennem en eller anden 
tilværelsesform eller kunstform, så frit jeg kan, og så helt jeg kan (…) (Joyce, 1962, p. 253). 

 
Med dette citat bliver det klart, hvordan Peer Hultberg i Præludier også helt 

eksplicit alluderer til Joyce og dennes Portræt af kunstneren som ungt menneske, 

jævnfør det tidligere citerede fragment fra Præludier, der handler om, hvorvidt Fryc 

skal tjene  familie, Gud og fædreland eller musikken. 

Endelig skal det nævnes, hvordan både Stephen Dedalus og Frédéric Chopins 

navne angiver en splittelse mellem tilværelsen i en borgerlig familie og tilværelsen 

som kunstner. I Portræt af kunstneren som ungt menneske refererer navnet Stephen 

til den første kristne martyr Stephanus og angiver dermed drengens tilhørsforhold til 

den jesuitterskole, han frekventerer og som repræsenterer en borgerlig og religiøs 

livsførelse. Hans efternavn Dedalus, derimod, henviser til den græske sagnhelt 

Daidalos, en kunstner og bygmester fra Athen, som opfandt kunsthåndværket. 

Daidalos bliver på latin og engelsk til Daedalu og i Portræt af kunstneren som ungt 

menneske endelig til Dedalus (Bellinger, 1993, p. 89). I kraft af sit efternavn 

indskriver Stephen sig således i rækken af efterkommere af Daidalos, det vil sige i 

rækken af kunstnere. Uden en decideret symbolik, som i Portræt af kunstneren som 

ungt menneske, markerer kaldenavnet Fryc i Præludier ligeledes barnets 

tilhørsforhold til en borgerlig familie. Og efternavnet Chopin, som er det navn, den 

berømte komponist er kendt under, henviser ligeledes til et liv som kunstner. Meget 
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kendetegnende omtaler Chopin også først sig selv ved dette navn på romanens fjerde 

sidste side. 

Da vi slipper de to unge mænd ved romanernes slutninger, har de begge bestemt 

sig for at følge kunstnerkaldet frem for det borgerlige kald til præst eller professor. 

Stephen har skrevet sit første digt, og Fryc har komponeret sine første præludier. 

Dog når hverken Fryc eller Stephen at træde fuldt ud i karakter som kunstnere inden 

for deres respektive romaners ramme, og det er således den samme usikkerhed i 

forhold til deres egen formåen, de to sidder tilbage med, da vi forlader dem i de to 

romaner. Og at man som læser af romanerne ikke deler de unge kunstnerspirers 

usikkerhed skyldes i begge tilfælde, at man har en viden om de to berømte 

hovedpersoner, som de ikke har på daværende tidspunkt: Vi ved, at det vil lykkes 

både Chopin og James Joyce at slå igennem som kunstnere.27  

Med denne sammenlignende læsning bliver det klart, hvordan Peer Hultberg i 

Præludier er inspireret af Joyces Portræt af kunstneren som ungt menneske. Helt i 

Bakhtins ånd indoptages også denne forudgående tekst i hans værk, den bliver et 

afsæt til kreativ videreudvikling, fordi James Joyce som Peer Hultberg selv er 

optaget af kunsten og sproget selv. Der er med andre ord tale om, at Peer Hultberg 

alluderer til James Joyces metaroman i sin egen metaroman.  

Delkonklusion 

Af dette kapitel fremgår det, hvordan Præludier er komponeret over en række 

gentagelser og variationer over temaer og således afspejler den klassiske musiks 

kompositioner, mere specifikt også Chopins præludier. Således har jeg i dette kapitel 

påvist en sammenhæng mellem romanens form og indhold. Jeg har påvist, hvordan 

Præludier i sit indhold behandler sin egen kompositionsform, hvordan romanen 

dybest set handler om retten til præluderende eksperimenteren, og hvordan dens 

tematik derfor er en meta-tematik. I kraft af denne meta-tematik har jeg i dette 

kapitel peget på en endog meget stærk forbindelse mellem form og indhold i 

Præludier, modsat den eksisterende kommentarlitteratur, som har fokuseret på dette 

                                                 
27 Også selvom man ikke læser Portræt af kunstneren som ungt menneske selvbiografisk, afslører 

bogens titel denne kendsgerning (Olofsson, 1982, pp. 56, 77, 85 og 99).  
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værks formmæssige aspekter uden at inddrage de indholdsmæssige. At dette meta-

tematiske lag virkelig er til stede i Præludier, har jeg efterfølgende underbygget med 

påvisningen af Præludiers allusioner til James Joyces metaroman Portræt af 

kunstneren som ungt menneske. Mere om dette Præludiers metaaspekt i næste 

kapitel. 
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Kapitel 5: Bestemmelse af Præludiers overordnede kronotop 

I ”Forms of Time and of the Chronotope in the Novel” introducerer Bakhtin  

begrebet kronotopi. Betegnelsen er lånt fra den teoretiske fysik, og det er skabt af de 

græske ord kronos og topos, tid og rum. Hos Bakhtin er tid og rum konstituerende 

for al eksistens og erkendelse. Og de to størrelser er derfor også helt essentielle i 

dannelsen af litterære universer. 

Kronotop-begrebet betegner et konkret kontinuum af  tiden og rummet.28 At dette 

kontinuum er konkret skyldes, at kronotopen vedrører umiddelbare dimensioner i 

menneskelivet, sådan som det er organiseret inden for en given kulturel horisont, og 

at der er tale om et kontinuum skyldes, at kronotopen altid indebærer en 

sammenvævning af det tidslige og det rumlige aspekt, sådan som tiden er aflejret i 

rummet, og rummet eksisterer i tiden (Tygstrup, 2000, p. 41). Selv definerer Bakhtin 

begrebet således: 
 
We will give the name Chronotope (literally, ”time space”) to the intrinsic connectedness 

of temporal and spatial relationships that are artistically expressed in literature (…). 
In the literary artistic cronotope, spatial and temporal indicators are fused into one 

carefully thought-out, concrete whole. Time, as it were, thickens, takes on flesh, becomes 
artistically visible; likewise, space becomes charged and responsive to the movements of time, 
plot and history. This intersection of axes and fusion of indicators characterizes the artistic 
chronotope (Bakhtin, 1996, p. 84). 

 
Senere i samme essay siger Bakhtin også, at et litterært værks kunstneriske enhed 

i forhold til en faktisk virkelighed er defineret af dets kronotop (Bakhtin, 1996, pp. 

243), og hertil må det så føjes, at den faktiske virkelighed for Bakhtin også omfatter 

tænkningen og sproget (Gemzøe, 1998, p. 358). Desuden skal det nævnes, at 

Bakhtin opfatter tiden som det vigtigste princip i de litterære kronotoper, selvom 

denne ofte fremstilles indirekte og kun bliver synlig og sanselig gennem 

gestaltningen af rummet (Gemzøe, 1998, p. 358), han skriver: ”in literature the 

primary category in the chronotope is time” (Bakhtin, 1996, p. 85). 

I sit essay slår Bakhtin herefter ned på forskellige genreskabende eller 

genretypiske kronotopiske konstellationer i den vestlige litteraturhistorie fra 

 
28 Således trækker Bakhtin i sin definition af begrebet både på fysikkens og filosofiens 

erkendelser, eksempelvis taler Kant om uadskilleligheden af tid og rum og Einstein om tiden og 
rummet som gensidigt forbundne (Morson og Emerson, 2001, p. 367). 
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antikkens eventyr- til 1800-tallets dannelsesroman, hvilket peger på kronotopen som 

en historisk størrelse eller snarere en mangfoldighed af størrelser, der ændrer sig 

gennem tiden (Morson og Emerson, 2001, p. 369). Herefter nævner han  

afslutningsvis syv vidt udbredte og mere generelle eller stabile kronotoper, som hver 

for sig eller flere i forening er karakteristiske for bestemte romanformer. Det drejer 

sig om mødets, vejens, slottets, dagligstuers og saloners, provinsbyens, tærsklens og 

den biografiske tids kronotop (Gemzøe, 1997, p. 50 og Gemzøe, 1998, p. 357).  

Som i forbindelse med inddelingen af det litterære sprog i nogle overordnede 

genrer og inden for disse i professioner, sociale lag, generationer, epoker og så 

videre, hjælper også kronotop-begrebet således Bakhtin til både at definere de 

forskellige genrer og deres særegenheder samt til at adskille romangenrens 

forskellige afarter: ”The cronotope both defines genre and generic distinction and 

establish the boundaries between the various intrageneric subcategories of the major 

literary types” (Clark and Holquist1984, p. 280). 

 

Set i forhold til de stabile kronotoper er Præludier præget af den biografiske tids 

kronotop. Her vægtes varighed og udstrækning af tiden frem for øjeblikket, her 

skildres hovedpersonens kriser og efterfølgende erkendelser ikke som pludselige 

nedslag, men følger stødt og roligt den biografiske tid. Og det er jo netop tilfældet 

for Fryc i Præludier. Man kunne dog i denne roman også tale om en langsom 

skriven sig frem mod den tærsklens kronotop, som netop er fokuseret på kriser og 

brud i hovedpersonens liv, på den afgørende beslutning eller mangel på samme, som 

vil ændre personens liv, bringe personen over tærsklen til et andet. Her er man netop 

optaget af den pludselige erkendelse, der falder uden for den biografiske tids 

almindelige forløb.29 Selv siger Peer Hultberg, at han er optaget af at skildre 

personer i faser af deres liv, hvor de befinder sig på kanten af noget, hvor de skal 

træffe afgørende beslutninger for at forandre deres liv (Wredstrøm, 1998). Og da 

Chopin sidder ved klaveret og følger regndråberne over ruden ved Præludiers 

 
29Som eksempel på et forfatterskab, der er præget af den biografiske tids kronotop, nævner 

Bakhtin Tolstojs, hvorimod han ser Dostojevskijs forfatterskab som værende centreret omkring 
tærsklens kronotop. 
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slutning, ved vi jo, at netop et sådant afgørende brud med forældrenes ønsker vil 

følge i nær fremtid.  

På baggrund af den eksisterende kommentarlitteratur, der taler om Præludier som 

en roman, der både handler om ”Chopins særlige barndom, men også om barnets 

måde at være til i verden på” (Fibiger, 2000, p. 241), ”om at tage udgangspunkt i 

”det små”, barndommen” (Mossin, 1993, p. 7) eller først og fremmest anskuer 

romanen som ”en tilblivelseshistorie i en klassisk borgerlig verden (Eriksen, 1999, 

p. 183), ”en beretning om det borgerskabs fremkomst, hvis normer og værdisæt, 

forfatterskabets øvrige stemmer er naturlige ekkoer af” (Pelle, 1993, p. 29), synes 

det oplagt yderligere helt overordnet at karakterisere romanen som værende præget 

af barndommens eller den borgerlige families kronotop. Men på baggrund af dette 

speciales læsning af Præludier finder jeg det dog mere oplagt at tale om en helt 

tredje og endnu mere overordnet kronotop, nemlig sprogtilegnelsens eller den indre 

tanke- eller bevidsthedsstrøms kronotop. Denne tese angående den overordnede 

kronotop i Præludier bekræftes af, at den samme kronotop også i større eller mindre 

grad er fremherskende i Peer Hultbergs øvrige romaner. Bakhtin skriver: 
 
Within the limits of a single work and within the total literary output of a single author we 

may notice a number of different chronotopes and complex interactions among them, specific 
to the given work or author; it is common moreover for one of these chronotopes to envelope 
or dominate the others (…) (Bakhtin, 1996, p. 252). 

 
Inden jeg vil forsøge at indkredse denne Præludiers helt overordnede kronotop, 

følger her et par aktuelle digressioner. Anker Gemzøe omtaler kronotop-begrebet 

som værende ”ikke fast defineret, klart afgrænset eller nemt håndterligt”, men 

derimod et ”utroligt suggestivt og mulighedsrigt begreb” (Gemzøe, 1998, p. 357). 

Begrebet rummer således mulighed for afvigelser, og man er derfor ikke, som 

Gemzøe selv, tvunget til at lægge sig i lige forlængelse af Bakhtins fokuseren på 

tiden som den vigtigste af begrebets to kategorier, når man bringer det i anvendelse.  

I sin artikel ”The chronotope and the South” siger Sandra Lee Kleppe, at de to 

koordinater ikke altid er lige fremtrædende i alle værker, og at det deraf følger, at de 

to koordinater ikke nødvendigvis skal diskuteres samtidig. Selv vælger hun da også 

at sætte fokus på ”the neglected spatial coordinate of the chronotope” i sin 

behandling af den amerikanske sydstatslitteratur (Kleppe, 2000, p. 34). Også Janne 
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Tornvig Jensen tager i sin anvendelse af Bakhtins kronotop-begreb i en læsning af 

Peter Høegs Frøken Smillas fornemmelse for sne, i sine betragtninger over isens, 

byens og havets kronotop, udgangspunkt i rummet for derigennem at forstå 

romanens tidsgestaltning.30 I mit eget forsøg på at indkredse den dominerende 

kronotop i Præludier, vil jeg ligeledes tage udgangspunkt i kategorien rum, dog i en 

mere abstrakt forstand, idet jeg vil tage udgangspunkt i det indre stemmerum, 

romanen etablerer. Dette gør dog langt fra Bakhtins kronotop-begreb mindre aktuelt. 

Om kronotop-begrebets forhold til den abstrakte tanke siger han nemlig, at selvom 

mange af litteraturens elementer, eksempelvis den abstrakte kognition, ikke direkte 

er underlagt det kronotopiske, må de alligevel forstås i en kronotopisk kontekst for 

at kunne indoptages i vores erfaringsverden. Og han fortsætter:  
 
Without such temporal-spatial expression, even abstract thought is impossible. 

Consequently, every entry into the sphere of meaning is accomplished only through the gates 
of the chronotope (Bakhtin, 1996, p. 258). 

 
I ”Author and Hero in Aesthetic Activity” skriver Bakhtin om, hvordan en given 

indre erfaring og indre helhed i en person kan opfattes som enten personens egen 

eller som et andet helt bestemt og unikt menneskes oplevede erfaring. På baggrund 

heraf opstiller Bakhtin forskellige kategorier, blandt andet en jeg-for-mig-selv- og 

en den-anden-for-mig-kategori (Bakhtin, 1990, p. 24). Videre skriver han om, 

hvordan vi i oplevelsen af os selv indefra strukturerer vores indre jeg, som vil, 

elsker, ser, føler og ved, inde fra os selv og ud fra helt andre værdikategorier end det 

er tilfældet med vores ydre jeg. I min levede erfaring af verden starter jeg inde fra 

mig selv og tager så retning mod verden og dens objekter. (Bakhtin, 1990, pp. 28, 

30, 38).  
 
I am not – for myself – entirely connatural with the outside world, for there is always 

something essential in me that I can set over against that world, namely, my inner self-activity, 
my subjectivity, which confronts the outside world as object, and which is incapable of being 
contained in it (Bakhrin, 1990, p. 40). 

 

 
30 Bakhtin gør i øvrigt selv det samme i forbindelse med omtalen af Oldtidens retoriske 

autobiografi og biografi, som konstitueres af agoraen, altså rummet (Bakhtin, 1996, p. 131) og i 
forbindelse med omtalen af de stabile kronotoper, som også defineres af deres spatiale karakteristika. 
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Jeget opfattes som intimt forbundet med sin indre verdensoverskridende 

selvaktivitet. Alt det, som er rumligt givet i mig, nærmer sig mit eget ikke-rumlige 

indre centrum (Bakhtin, 1990, p. 41). Min egen krop opleves således fundamentalt 

som en indre krop i modsætning til den andens krop, som fundamentalt set opfattes 

som en ydre størrelse (Bakhtin, 1990, p. 47). Og i forlængelse af Bakhtins tidligere 

omtalte opfattelse af bevidstheden som noget aldrig fuldt ud realiseret, skal det 

nævnes, hvordan også jeg-for-mig-selv-oplevelsen omtales som en blot potentiel 

helhed, noget uafsluttet hvad angår betydning, mening og værdi. Den autentiske jeg-

for-mig-selv oplevelse er en opgave, som man bestandigt arbejder på at fuldføre og 

bringe til stede i sin væren. At være for sig selv betyder således at være til stede for 

sig selv som noget, der skal blive (Bakhtin, 1990, pp. 123-124). Dette får Gemzøe til 

at konkludere, at min egen indre jeg-oplevelse er af en art åndelig udødelighed og 

uafgrænsethed, en enhed af betydning eller mening, som er uden for tid og rum, og 

at et litterært værk svarende til denne oplevelse således må være uden plot (Gemzøe, 

1997, p. 493). Bakhtin skriver selv: ”The spirit cannot be the bearer of a plot or 

storyline, for the spirit is not present, it does not exist – at every given moment, it is 

set as a task, it is yet-to-be” (Bakhtin, 1990, p. 110). I litterære værker, der svarer til 

denne jeg-for-mig-selv oplevelse, er der således tale om skildringen af en jegets 

fænomenologi, en nedtoning af de ydre beskrivelser, en fokusering på muligheden 

og en gennemført koncentration om jeg-bevidstheden (Gemzøe, 1997, p. 493).  

Min påstand er nu, at Præludier er et sådant litterært værk, et værk, hvis 

overordnede kronotop svarer til denne Bakhtins beskrivelse af jeg-for-mig-selv- 

oplevelsen, hvor de ydre rum- og tidsforhold afløses af indre. Og da også både 

Mytologisk landskab med Daphnes forvandling, Requiem og Byen og Verden er 

centrerede omkring sådanne indre stemmerum, kan man med denne læsning af Peer 

Hultbergs Præludier tilføje en ny kronotopisk konstellation blandt romangenrens 

afarter.
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Kapitel 6: Linier i Peer Hultbergs forfatterskab: Læsning af 

Desmond!  

Kort præsentation af Desmond!  

I Desmond! kan man i endnu mindre grad end i Præludier tale om en decideret 

handling eller et specifikt plot. Ved første øjekast synes det eneste, som binder 

romanen sammen, at være jeg-fortælleren Bart, gennem hvem vi i romanens første 

del møder en mand ved navn Jimmy, en kvinde ved navn Bolette og en slags person 

ved navn Desmond. De er alle tre på én gang både afdøde og levende, hvilket 

fremgår af en indlagt parodi på Purcells opera Dido og Aeneas, hvorigennem 

personernes forhistorie ridses op: Jimmi blev som barn forladt af sin mor, kom i 

pleje hos et barnløst ægtepar og har siden gået i gymnasiet sammen med både 

Desmond og Bolette. De to slår hinanden ihjel, hvorefter Jimmi under en sadistisk 

seance slår Bart ihjel, for derefter at tage sit eget liv. Efter deres død flytter Jimmy, 

Bolette og Desmond sammen i et broderskab præget af sadisme og seksuel 

eksperimenteren, og her besøger Bart dem ved romanens begyndelse.  

I romanens første del dediceres tre digte til Desmond, og der alluderes i versform 

til The Beatles’ sangtekst: ”It’s been a hard day’s night”. I denne del veksles der 

nemlig mellem prosaformen og parodier på andre genreformer: Poesiens rim og 

grafiske opstilling, dramaets replikker og regibemærkninger og den videnskabelige 

afhandlings fodnoter. Også en enkelt madopskrift fra en kogebog er medtaget.  

Afsnit to består af 52 fragmenter, hvis længde varierer fra få linier til flere sider, 

og hvis indhold omhandler alt mellem himmel og jord, eksempelvis parløruddrag, 

aktuelle udenrigs- og indenrigsnyheder, efterlysninger, julehilsener, matematiske 

formler, regnestykker, parodier på aftenskoleundervisning, kontaktannoncer, 

historiske gennemgange, argumentationer og modargumentationer.  

I tredje og sidste del er Bart igen anbragt i rollen som jeg-fortæller, der skildrer 

en happening, hvor han ender med at brænde Veermers berømte billede Udsigt over 

Delft af, for herefter at tage sit eget liv. Dette til trods for, at han jo er død i forvejen. 

Desuden forhindrer denne handling heller ikke Bart i, i romanens epilog, at leve 

videre sammen med sine seks tanter, der har sat ham under administration. 
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Endnu en tekst, som gør op med den traditionelle roman  

Som det fremgår af denne korte gennemgang af Desmond!, gør også dette værk i  

høj grad op med den traditionelle fortælling eller roman. Bogen udkom i sin tid på 

Forlaget Arena, som ved udgivelsen af hver ny bog indlagde lidt information om det 

pågældende værk i værket selv. I tilfældet Desmond! valgte man at lade Peer 

Hultberg selv redegøre for mål og midler i moderne skønlitteratur og give gode råd 

til læsningen heraf. I denne Arena-information skriver Peer Hultberg blandt andet 

om, hvordan romanen, trods sin kunstnerisk selvstændige skønlitterære form, 

gennem de sidste tre hundrede år hovedsagelig har beskæftiget sig med at videregive 

ganske bestemte veldefinerede intellektuelle synspunkter. Vejen frem for romanen, 

skriver Peer Hultberg, er nu, at dens digtere begynder at koncentrere sig om 

rendyrkelsen af den lange prosaform som kunst for kunstens egen skyld. Og herefter 

må dens læsere ikke afkræve den en bestemt mening eller hensigt, men betragte den 

som åben for forskellige interpretationer (Andersen, 1968, 18/9).  

Torben Brostrøm omtaler Desmond! som ”et ”tekstlandskab”, et spil med 

forskellige genrer, teksttyper, stilniveauer, en collage” (Brostrøm, 1968, 30/8). 

Sammenholdt med Marianne Ping Huangs påpegning af den moderne romans 

vibreren mellem tekst og værk, må Desmond! i endnu højere grad end Præludier 

siges at befinde sig i dette skisma, i endnu højere grad at tendere mod romanen som 

tekst. I Desmond! er der nemlig i udpræget grad tale om en mangel på ”et stabilt jeg-

punkt, som samler tid og rum i begyndelse, fortsættelse og afslutning”. Til gengæld 

er der tale om en stadig tilvækst af skrift (Huang, 1990, p. 72). 

Endnu en eksemplarisk roman 

Ud over karakterernes brug af sproget og skabelsen af sproglige hybrid-

konstruktioner nævner Bakhtin en anden måde, hvorpå heteroglossia kan indoptages 

i romanen, nemlig ved hjælp af forskellige inkorporerede genrer. Bakhtin skriver: 
 
The novel permits the incorporation of various genres, both artistic (inserted short stories, 

lyrical songs, poems, dramatic scenes etc.) and extra-artistic (everyday, rhetorical, scholarly, 
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religious genres and others. In principle, any genre could be included in the construction of the 
novel (…)” (Bakhtin, 1996, pp. 320-321). 

 
Alle disse genrer medbringer hver deres eget sprog, når de træder ind i romanen, 

og disse er derfor – ligesom generationernes, epokernes, professionernes og de 

sociale lags sprog – med til at lagdele romanens lingvistiske enhed og intensivere 

den talediversitet, som hersker i heteroglossia. Disse inkorporerede genrer, skriver 

Bakhtin, giver, som i tilfældet hybridkonstruktioner, ikke altid direkte udtryk for 

forfatterens intentioner. Ofte er de udtryk for parodiske stiliseringer og således også 

for en relativering af den lingvistiske bevidstheds opfattelse af sproglige grænser. 

Desuden nævner Bakhtin stiliseringen af forskellige former for semi-litterær 

hverdagsnarration som et andet romankarakteristisk træk, hvorved heteroglossia 

indoptages i genren.31 Også ved den form for stilisering ændrer udsagnene  

betydning, fordi andres stemmer nu genspejles, og autors stemme nu indgår i dem 

(Bakhtin, 1995, p. 56). 

I Desmond! er begge de nævnte træk i udpræget grad til stede. I bogens første del 

parodieres, som nævnt, både poesien, dramaet og den videnskabelige afhandling, i 

anden del stiliseres og parodieres forskellige af hverdagens semi-litterære 

hverdagsnarrationer, eksempelvis de nævnte julehilsener, kontaktannoncer og 

efterlysninger. Og at der er tale om parodieringer fremgår med al tydelighed.  

Med hensyn til den videnskabelige afhandlings indsatte fodnoter befinder disse 

sig i en alt andet end videnskabelig kontekst og oplyser om nogle alt andet end 

videnskabelige forhold, nemlig om forholdet mellem Jimmys hænder og hans 

seksuelle tilbøjeligheder eller om Desmonds omklædning til lædertøj. Herved 

fremstår formen som latterlig.  

I forhold til parodieringen af poesien gengives eksempelvis blot de enderimende 

ord fra Jimmys konfirmationssang (21-23), resten af versene markeres blot af 

stiplede linier eller fuldstændige tomrum. Således påpeges og parodieres det, 

hvordan konfirmationssangen som genre mest af alt lægger vægt på rimet, mindre på 

indholdet. Desuden kan man af enderim som pine hvine, prygl trygl, kæde glæde, 

 
31 I Politikens Store Nye Nudansk Ordbog beskrives stilisering som det forhold, at man giver 

”noget en forenklet form så hovedtrækkene træder tydeligt frem”  (Politikens Store Nye Nudansk 
Ordbog, bind 2, 1996,  p. 1137). 
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tötenschläger vederkvæger, stok amok, nage klage, kraft saft, lænke skænke, støvle 

høvle, ynk klynk og stød død genkende Jimmys sadistiske væsen allerede i barne- og 

ungdomsårene. Dette indhold står i diametral modsætning til og forholder sig 

således også parodierende til genrens almindelige udtryk, som søger at fremhæve 

konfirmandens gode og sympatiske træk.  

Hvad angår dramaet som genre, afløses stiliseringen af en anden form for 

gensidig sproglig illuminering, som Bakhtin kalder variation. Hvor den stiliserende 

lingvistiske bevidsthed udelukkende arbejder med det materiale, som det stiliserede 

sprog stiller til rådighed, uden at iblande dette elementer fra sit eget samtidige sprog, 

anvender den varierende stilistiske bevidsthed sådanne anakronismer med fuldt 

overlæg. Her blander den stiliserende bevidstheds sprog sig helt bevidst med det 

stiliseredes (Bakhtin, 1996, pp. 362-363). Bakhtin skriver: 
 
Variation freely incorporates material from alien languages into contemporary topics, joins 

the stylized world with the world of contemporary consciousness, projects the stylized 
language into new scenarios, testing it in situations that would have been impossible for it on 
its own” (Bakhtin, 1996, p. 363). 

 
I Desmond! anvendes dette variationens greb netop i forbindelse med den indsatte 

Purcell-opera, som tilsættes fortællingen om Jimmy, Bolette, Desmond og Barts liv. 

I dette dramatiske syngespil fra 1689 blander gammel italiensk sprogbrug sig med 

ord som bæreposer (44), matematiker, første-G´ere, pedellen (46), biokemi (47) og 

hovedpinetablet (48). Ud og ind imellem en beretning, som lægger sig meget op ad 

den klassiske tragedies stil, fletter sig oplysninger om, hvordan personer går ud for 

at lave kaffe (44), tilbereder et vegetarisk måltid (47), lægger en plade på 

grammofonen (50) eller får en lejlighed lydisoleret fuldstændig (48), således at den 

kan bruges til udfoldelse af sadistiske tilbøjeligheder. Denne anvendelse af variation  

kaster igen et parodisk skær over en gammel og veletableret genre. En anmelder 

skriver: ”en blændende parodi på et handlingsresumé af en opera, denne den mest 

europæiske og mest opstyltede af alle kunstarter” (Troelsen, 1968, 2/9).  

Endelig er stiliseringen af semi-litterære hverdagsgenrer som  julehilsenerne, 

kontaktannoncerne og efterlysningerne kogt ned til kun lige akkurat at gengive det 

allermest særegne for netop deres udtryksform, og de fremstår herved som klicheer. 

Hør bare: ”17. EFTERLYSNING. BORTKOMMET en hund (bastard) lydende 
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navnet ETTORE”. Eller julehilsenens to variationer: ”35. JULEHILSEN/I. glædelig 

jul og godt nytår” og ”36. JULEHILSEN/II. med alle gode ønsker for julen og det 

nye år”. I forbindelse med kontaktannoncerne opremses en række, for denne genre 

typiske, oplysninger angående udseende, egenskaber og fritidsinteresser eller krav til 

samme, som ikke går på nogen bestemt person, men som netop blot mimer eller er et 

udpluk af mange forskellige annoncer. De mange oplysninger er således ofte helt 

modstridende, eksempelvis ønskes eller haves en person med en alder på mellem 19 

og 54 og en højde på både 167 og 180 centimeter, som på en gang er både feminin 

og maskulin, yderliggående, diskret, velskabt, intellektuel, sund, rå og som har et 

væld af forskellige fritidsinteresser. Dette, kombineret med vendinger som Nu er det 

forår igen (…) og dog ingen hindring (81) samt forsikringer om absolut diskretion 

(82), kaster et temmelig parodisk skær over genren. 

Som et led i beretningen om romanens historiske udvikling fortæller Bakhtin om, 

hvordan en uofficiel folkelig genre som romanen bestandig har mødt poesien og de 

andre høje og officielle genrer med sine centrifugale, parodierende kræfter. I denne 

lavgenre eksisterede sproglig centralisering eller systematisering ikke. Her sang man 

på gaden, fortalte anekdoter, gengav folkelige mundheld og ordspil og modsatte sig 

helt bevidst det officielle litterære sprog (Bakhtin, 1996, pp. 272-73). De lavere 

genrer har således altid kritiseret de højere genres ensidighed og korrigeret dem i 

forhold til den virkelighed, som er langt rigere og mere modsætningsfuld, end de 

selv giver udtryk for (Bakhtin, 1996, pp. 52 og 55). Som det fremgår af min 

foreløbige læsning af Desmond!, bibeholdes denne tendens her, og således skriver 

også denne roman af Peer Hultberg sig på eksemplarisk vis ind i romanens 

udviklingshistorie. 
 

I Desmond! optræder desuden nogle af de romankarakteristiske træk, som også er 

til stede i Præludier, blandt andet de centrifugale kræfters indbrud i et centripetalt 

funderet sprogligt system. Dette forhold kommer blandt andet til udtryk i 

konfirmations-digtets udeladelse af ord (21-23), i de manglende mellemrum mellem 

nogle ord - eksempelvis densortebordlampe, grammofonenharlængedrejetsig (28),  

nydendenydelsernesnydelser (31) og naturmusikfotobiograf (81) - i en til tider 

fuldstændig mangel på eller meget begrænset tegnsætning (43, 64, 83-90), en 
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generel blanding af store og små bogstaver og en vekslen mellem lydefterlignende 

og helt almindelige ord, kursivering og ikke-kursivering. Desuden blander  

forskellige beretninger sig ind og ud imellem hinanden i fragment nummer 5, 11, 42 

og 43 i romanens anden del. I fragment nummer 5 blandes en fortælling fra Irland 

med oplysninger om fisk, instrukser i stående samleje og gymnastiske øvelser (66). I 

fragment nummer 42 fletter beskrivelser af kroppens organer, sanser og funktioner 

sig ind og ud imellem overvejelser angående eksistensens gåde (83-86), og i 

fragment nummer 43 iblandes beretninger fra et buddhistisk tempel et religiøst jegs 

argumentation over for et ateistisk du og beskrivelser af dissektioner af dyr og 

mennesker (86-90). Forvirringen intensiveres yderligere af, at der også her hersker 

en fuldstændig mangel på tegnsætning. Ved denne indtrængen af de centrifugale 

kræfter i sproget besværliggøres læsningen og forståelsen af romanen, og 

opmærksomheden rettes igen, ligesom i Præludier, mod sproget selv. 

Desuden alluderes der også i Desmond! til en række andre litterære værker. 

Eksempelvis gengives strofer af Svevo og Proust ved indgangen til henholdsvis del 

to og tre, og i epilogen alluderes der implicit til en børnebog af Elsa Beskow ved 

navn Tante Grøn, tante Brun og tante Lilla. Igen har vi altså at gøre med en roman, 

som går i dialog med tidligere skrevne tekster. 

Endnu en Joyce-inspireret roman 

I ”Discourse in the Novel” taler Bakhtin om, hvordan en ytring er dialogisk 

orienteret på flere forskellige planer: Den er til stede blandt andre ytringer inden for 

den enkeltes sprog, dette er til blandt andre sociale sprog, som igen er til inden for et 

enkelt nationalsprog, som endelig er til blandt andre nationalsprog inden for den 

samme kultur (Bakhtin, 1996, p. 275). Bakhtin beskriver det enkelte litterære 

nationalsprog som et mikrokosmos, der reflekterer et makrokosmos af såvel national 

som europæisk heteroglossia (Bakhtin, 1996, p. 295). Dette omgivende ekstra-

nationale hav af heteroglossia relativerer de enkelte nationaliteters litterære sprog-

bevidstheder. Også hvor det ikke direkte trænger igennem til det litterære sprog og 

dets prosagenrer, bestyrker fornemmelsen af at være omgivet af andre nationers 

intentionelle, mytologiske, religiøse, socio-politiske litterære systemer det enkelte 
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litterære nationalsprogs indre eller iboende modsætninger, ”it undermines the 

authority of custom and of whatever traditions still fetter linguistic consciousness; it 

erodes that system of national myth that is organically fused with language”, skriver 

Bakhtin (Bakhtin, 1996, pp. 368-369).  

I Desmond! er der faktisk tale om, at dette ekstra-nationale heteroglossiske hav, 

som det danske sprog er omgivet af, trænger helt ind i og eksplicit kommer til udtryk 

i prosaen. Her optræder et hav af forskellige fremmede sprog, eksempelvis engelsk, 

spansk, italiensk, latin, fransk, tysk og norsk.  

Ud over således at underminere vanens autoritet og løsrive den lingvistiske 

bevidsthed fra traditionens lænker knytter dette og de andre af Desmond!s nævnte 

særtræk også en forbindelse til James Joyces Ulysses. Også her mødes man af en 

lang række af forskellige nationalsprog, eksempelvis latin, tysk, italiensk, fransk og 

græsk. Også her alluderes der til en række andre litterære værker, eksempelvis til 

Nietzsches Also sprach Zarathustra (Joyce, 1949, pp. 27 og 400) eller helt 

overordnet til Homers Odysseen, hvis mytiske handlingsgang og personregister 

degraderes til begivenheder i nogle helt almindelige menneskers liv en helt 

almindelig dag i Dublin i 1904 (Madsen og Rønning, 1990, p. 21). Også dette værk 

forholder sig således parodierende til den græske mytologi/klassiske digtning. Også 

her benyttes Bakhtins variationsbegreb, når hovedpersonen Mr. Bloom betragter 

hverdagens personer og begivenheder gennem heltesagnets eller ridderromanens 

filter (Joyce, 1949, pp. 301-09 og 390-403). 

Derudover bryder de centrifugale kræfter også i Ulysses ind i det litterære sprog 

og henleder igen opmærksomheden på sproget selv: Her er ofte mangel på 

tegnsætning (Joyce, 1949, pp. 716-765), en lang række lydefterlignende ord - en kats 

Mkgnao!, en klokkes Bimbam! Bimbam! eller Dingeling!, Mr. Blooms Trala lalaj 

lala trala lalum, småstenenes Rtststr eller gasblussets Puah! Pfuiiiiii! (Joyce, 1949, 

pp. 59, 74, 244, 110, 120 og 403) – og ord der efterligner talesproget - Wi æ ej ful 

(Joyce, 1949, p. 432). Ofte mangler der mellemrum mellem ord - 

hvaderdetnuhanhedder eller Nationalgymnasiummuseumsanatoriumogsuspensor- 

iumsordinærprivatdocentforalmindelighistoriespecialprofessordoktor (Joyce, 1949, 

pp. 65 og 314) - ord mangler endelser - Bloo smi gaa hurt og En el an lom. Det er 
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aldel umul – har for mange endelser - uendelighedhedhed (Joyce, 1949, pp. 271, 286 

og 283) – har både for mange, for få og forkerte bogstaver - Hglemte hat hbede hfor 

hmin rhoders hjælehred (Joyce, 1949, p. 570) - eller er helt uden mening - Kaa e el 

el og Kopthsh (Joyce, 1949, pp. 118 og 119). Endelig bryder de centrifugale kræfter 

også i Ulysses ind i romanen, når der pludselig bruges store bogstaver i en art 

overskrifter (Joyce, 1949, pp. 122-156), eller der bestandig veksles mellem 

kursiverede og ikke-kursiverede ord, ligesom det var tilfældet i Desmond!.  

Som i Desmond! stiliseres også i Ulysses forskellige af hverdagens semi-litterære 

genrer, eksempelvis brevformen, reklamen, nekrologen og avisartiklen  (Joyce, 

1949, pp. 70, 79, 660, 623 og 129). Svarende til Desmond!s regnestykker er i 

Ulysses indsat nodeliner og budgetter (Joyce, 1949, p. 205, 667-668 og 688), til den 

nævnte Beatlestekst i Desmond! et væld af andre sangtekster i Ulysses. Og her er det 

ikke aftenskoleundervisningens, men eksempelvis retsagens form eller Kristi 

lidelseshistorie, der parodieres (Joyce, 1949, pp. 461-471). Som Desmond! forholder 

også Ulysses sig parodisk stiliserende til forskellige genrer, i særdeleshed poesien, 

hvis almindeligvis højtravende indhold i en lang række strofer og vers afløses af et 

helt banalt hverdagsindhold. Hør for eksempel disse Mr. Blooms meget 

madfikserede vers: Maagen mager af sult, I flugt over vandet smult eller 

Forbandelsernes forbandelse Syv dage hver dag Og syv tørre torsdage Over dig, 

Barney Kiernan, Som ikke giver vand Til at slukke min tørst, Og tarmene skriger 

Efter lunge fra Lowrey. (Joyce, 1949, pp. 159 og 319). Men heller ikke dramaets 

replikker og regibemærkninger går  fri af prosaforfatterens parodierende blik i 

skildringen af et bordelbesøg i Ulysses (Joyce, 1949, pp. 436-583). Og også i dette 

værk stiliseres forskellige genrerationers, professioners og sociale lags sprog, i høj 

grad de katolske præsters latinske sprog og den heri afspejlede verdensopfattelse, 

også i Ulysses afslører personerne sadistiske og sadomasochistiske tilbøjeligheder 

(Joyce, 1949, pp. 468, 517-23), og også dette værk har en udpræget mangel på plot.  

Endelig optræder på side 144 i Ulysses dele af et italiensk digt, hvor kun den 

sidste og rimende del af versene er gengivet. I lyset heraf er det ikke svært at se en 

helt klar Joyce-inspiration i den konfirmationssang, som optræder i Desmond!.  Og i 

lyset af hele dette afsnit, er det umuligt ikke også at se en generel Joyce-påvirkning i 
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hele romanen. Det synes derfor også sandsynligt, at Peer Hultberg med romanens 

navn alluderer til den jarl af provinsen Desmond, som nævnes i Ulysses (Joyce, 

1949, pp. 334-35). 

Hvor Peer Hultberg i Præludier viste sig at være inspireret af temaet i Portræt af 

kunstneren som ungt menneske, kan man i kølvandet på den sporadiske og 

perspektiverende analyse af Desmond! sige, at han her primært er inspireret af 

formen i Ulysses. Men i begge Peer Hultbergs romaner, som i den eksisterende 

kommentarlitteratur påstås at tilhøre to forskellige faser i  forfatterskabet, ses altså 

en påvirkning fra Joyce.32

Niels Jensen beskriver Ulysses’ stil som ”de mangfoldige stilarter” (Skou-

Hansen, 1963, p. 32), og Umberto Eco kalder Joyces Ulysses for ”en helhed af 

encyklopædi og litterær summa” og refererer, hvordan Joyce selv har sagt, at den 

opgave, han teknisk set stillede sig selv i Ulysses, var at skrive en bog fra 18 

forskellige synsvinkler og i lige så mange stilarter, som alle var ukendte eller 

uopdagede af hans kolleger. Med Ulysses grundlægges muligheden for en bog, hvis 

form er det vigtigste og mest eksplicitte af dens budskaber, siger Eco (Madsen og 

Rønning, 1990, pp. 135 og 137). Og Bertel Pedersen siger: 
 
Efterhånden som Ulysses skrider fremad i et tekstforløb, der bevæger sig længere og 

længere bort fra en realistisk orientering, udfoldes og nedbrydes den ene eksperimenterende 
teknik efter den anden, mens litterære allusioner ophobes i dens dobbeltskrift til det 
udmattelsespunkt, hvor seriøse betydningsmuligheder begynder at bryde sammen (…) Ulysses 
bliver i høj grad en bog om ord, teksten handler om sig selv (…) Teksten er så at sige begyndt 
at tale med eller undersøge sig selv og er blevet sit eget emne” (Pedersen, 1976, pp. 205,  167 
og 206).  

 
De samme udtalelser kan med rette overføres direkte til Peer Hultbergs 

Desmond!, og vi er således tilbage ved Bakhtins definition af romangenrens stil som 

en kombination af stilarter og fremme ved dette kapitels sidste afsnit.  

 
32 Også i Præludier genfindes træk fra Ulysses. Udover den nævnte hverdags-stream og  indre 

synsvinkel samt ophøjelsen af dagliglivets handlinger til fuld gyldighed som narrativt materiale 
(Madsen og Rønning, 1990, p. 141) kan nævnes, hvordan også Joyces var påvirket af den klassiske 
musikkomposition i Ulysses. Dette ses i romanens rytmik og i brugen af ledemotiver, temaer, 
modtemaer og variationer herover (Jensen, 1963, pp. 44 og 34). 
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Endnu en meta-roman 

I forlængelse af dette kapitels læsning er min påstand, at vi igen i Desmond! har 

at gøre med en roman, der dybest set handler om sig selv og sin egen form, og at 

man i kraft heraf også i dette værk kan tale om et metaaspekt. Dette underbygges 

flere steder i romanen, blandt andet i strofen af Svevo, som længes efter den dag, 

hvor livet vil være litteratur (61) og i fragmenter, som handler om grammatik eller 

om en glemt forfatter (73 og 79). Også dette leder tanken i retning af, at dette stykke 

litteratur handler om litteraturen selv.  

I sin anmeldelse omtaler Torben Brostrøm Desmond! som et l’art pour l’art-værk, 

der indirekte kommenterer sig selv (Brostrøm, 1968, 30/8), og Bjarne Troelsen er i 

sin anmeldelse tæt på at formulere det samme standpunkt. Han skriver: ”Bogen er 

vild og kaotisk, men dens kaos er af samme art, som det, en af hovedpersonerne, 

Jimmy, oplever under oprydningen af forældrenes hus efter deres død”. I den 

forbindelse fortæller Jimmy: 
 
Jeg var alene i et hus, hvor alt på et enkelt øjeblik havde mistet sin mening. Indtil samme 

morgen havde selv de mindste småting været knyttet til hinanden med uendelige, uanelige, 
meningsfyldte bånd, nu var alle tilknytninger bristet, og alting var enkeltting, så ude af relation 
til hinanden som skrammel i en marskandiserbutik (25). 

 
Og Bart beskriver Jimmy: 

 
Da tager han neglesaksen op. Neglesaksen der ikke længere er nogen bestemt neglesaks 

men en anonym neglesaks med en ganske fast værdi og et hak i æggen. Da ødelægger han 
mønsteret. Da skubber han med ét, NEGLEKLIPPER, NEGLESAKS, NEGLEFIL, 
NEGLERENSER, DEN VATOMVUNDNE TRÆPIND, skubber dem med ét sammen til en 
bunke, tager dem op og kyler, smider, slynger, kaster, stritter, slænger dem rundt i værelset; og 
hans ser dem ligge på seng, på gulv, i krog, i vindueskarm; og han tager fotografier, 
askebæger, bøger, kamme, blyanter, stager, æsker, spejle, briller, postkort, futteraler, aviser, 
lommetørklæder, tøfler, knive, linealer, skohorn, termometre, lyseduge, hårbørster; og han 
kyler, smider, slynger, kaster, stritter, slænger dem rundt i værelset, for dog at fremtvinge en 
slags forvirringens og forstyrrelsens meningsfuldhed og tilintetgøre funktionsløsheden. Og se: 
NEGLEKLIPPER, NEGLESAKS, NEGLEFIL, NEGLERENSER, VAT, TRÆ, PIND, 
genopstår som elementer i kaos (25-26). 

 
I et citat som dette er det igen næsten umuligt ikke at se en formel mise en abyme 

og med den og Peer Hultbergs egen læsevejledning i erindringen ikke at opfatte 

opgøret med den traditionelle roman som selve temaet i Desmond! Også i digtene til 

Desmond bliver metaaspektet eklatant, ikke mindst i det første og det tredje, hvor 

navnet Desmond udsættes for systematiske verbale fordrejninger (17 og 52), 
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ligesom den personlignende Desmond, der på det narrative plan optræder som tjener 

(16), mishandles, voldtages, lemlæstes, elskes, belæres, modelleres og dannes efter 

alle kunstens eller retter efter alle romankunstens regler. Brostrøm omtaler Desmond 

som et billede på selve romanen, et ”udtryk for en forfatters manipuleren med et 

stof, der både har en overraskende selvstændig vilje og adlyder de mest ydmygende 

ordrer” (Brostrøm, 1968, 30/8). I forlængelse heraf kan romanens beskrivelse af 

Desmond, der besøger sin egen grav, og Barts ønske om at sige farvel til Desmond 

(7 og 55) let opfattes som romanens farvel til gamle og uddøde romanformer. 

I Desmond! er romanens krise således fortsat ud over værkdøden, helt som 

Marianne Ping Huang i ”Netværk punkter netværk. Danske romaner i en 

begyndelse” foreskriver, at den vil gøre det. Hun skriver: ”Dette er muligt, fordi 

romanen som nævnt ved siden af sin værkform også er tekst”, fordi romanen siden 

sin værkdød har søgt begyndelsen til sin form som både fortælling og skrift i blandt 

andet metafiktionære undersøgelser. ”Fra sin krise blinker romanen til os med nye 

navne: ”Antiroman, ”roman-roman”, ”ny”, ”ny-ny-roman”, ”skrift” og 

”metaroman”” (Huang, 1990, p. 73).  

Skulle man afslutningsvis forsøge at indkredse den overordnede kronotop i 

Desmond!, måtte man derfor nødvendigvis tale om en romanens kronotopi, eller 

bedre, om en romantekstens kronotopi. Med romanværkets død fødes romanen som 

tekst, og endnu en ny afart kan tilføjes Bakhtins fortegnelse over kronotopiske 

konstellationer.
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Perspektiverende konklusion 

Med dette speciale har jeg på afgørende punkter søgt at gøre op med den 

kommentarlitteratur, der eksisterer på området Peer Hultbergs forfatterskab. Jeg har 

udfoldet en Bakhtin-inspireret læsning af Peer Hultbergs Præludier og Desmond!, 

der, modsat de eksisterende læsninger, både har blik for værkernes formelle og 

tematiske aspekter og ikke mindst for de to aspekters forbindelse med hinanden. I 

denne læsning har jeg desuden revurderet de to værker af Peer Hultberg: Fra en 

status som blot romanagtige i den eksisterende kommentarlitteratur, har jeg i dette 

speciale tildelt dem status af helt igennem eksemplariske romaner. Dette er sket ved 

hjælp af Bakhtins teorier om romanen som på én og samme tid en selvkritisk genre i 

konstant fornyelse og en genre med veldefinerede karakteristika. Yderligere har jeg 

angivet en indgangsvinkel til en forståelse af Peer Hultbergs forfatterskab på tværs 

af den eksisterende kommentarlitteraturs almene faseopdeling. Dette er igen først og 

fremmest sket ved hjælp af et udvalg af Bakhtins teorier samt ved hjælp af udblik til 

værker af James Joyce og påvisningen af en påvirkning fra denne i begge de to 

påståede faser i forfatterskabet.  

I min behandling af Præludier har jeg blandt andet fremlæst en meta-tematik, 

som den eksisterende kommentarlitteratur ikke har udfoldet. I min læsning af 

Desmond! genfandt jeg denne meta-tematik. Hermed har jeg påvist, hvordan der 

ikke kun findes formmæssige, men også tematiske forbindelser, mellem et tidligt og 

et sent værk i Peer Hultbergs forfatterskab. Og dette, mener jeg, berettiger til en 

opblødning af den eksisterende kommentarlitteraturs faseinddeling heraf.  

Med læsningen af Præludier og Desmond! som to værker, der grundlæggende 

behandler sig selv og deres egen kompositionsform, har dette speciale anskuet 

kunsten selv som et centralt tema i Peer Hultbergs forfatterskab. Dog må man sige, 

at der inden for dette gennemgående arbejde med kategorien kunst har fundet en 

udvikling sted, hvad angår holdningen til denne: Hvor Peer Hultberg i Desmond! 

endte med at lade kunsten gå op i røg, lader han os i Præludier følge Chopins tidlige 

kamp for at blive kunstner og ender her med at antyde, hvordan dette kunstnerens liv 

i præluderende selvudfoldelse vil sejre over den bedsteborgerlige livsførelse.  
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Jeg har i nærværende speciale søgt at gennemskue et problem, som knytter sig til 

den historistiske litteraturhistorieskrivning, herunder også den eksisterende 

kommentarlitteraturs tilgang til Peer Hultbergs forfatterskab. Utilfreds med denne 

tilgang, som anskuer det enkelte værk som led i en fremadrettet udvikling og ikke 

tildeler eksperimentet selvstændig kunstnerisk værdi, har jeg, med en bakhtin-

inspireret nærlæsning af et tidligt og et senere værk af Peer Hultberg, søgt at angive 

et alternativ hertil. Hvor den eksisterende kommentarlitteratur betragter Peer 

Hultbergs værker på en armlængdes afstand, har jeg i dette speciale søgt at redegøre 

for de kvaliteter, som faktisk sættes i værk, når man læser et udvalg af disse. Jeg 

håber hermed, det er blevet klarere, hvordan den historistiske litteraturhistorie-

skrivning i en vis forstand er dybt naiv og dybt normativ i sin tilgang til litteratur, 

ikke mindst den eksperimenterende. Og jeg håber, at specialet har overbevist sine 

læsere om nødvendigheden af en genskrivning af Peer Hultbergs forfatterskab i den 

danske litteraturhistorie. 

Afslutningsvis og perspektiverende vil jeg anføre, at jeg også mener, der findes 

andre forbindelseslinier på tværs af den eksisterende kommentarlitteraturs påståede 

to faser i Peer Hultbergs forfatterskab, som jeg af pladsmæssige årsager ikke har 

kunnet udfolde i nærværende studie. Eksempelvis kunne det være interessant at 

arbejde med, hvordan en Joyce- eller måske rettere Ulysses-inspireret Peer Hultberg 

både i det tidlige værk Mytologisk landskab med Daphnes forvandling og i de senere 

værker Requiem og Byen og verden i ekstrem grad indoptager og bearbejder 

mytologiske referencer og således igen i et arbejde med gennemgående 

interessefelter i forfatterskabet skriver sig på tværs af de faser, den eksisterende 

kommentarlitteratur mener, Peer Hultbergs forfatterskab er inddelt i. 
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Summary 

This thesis attempts to shed new light on the work of the Danish author Peer 

Hultberg. Up until now research in this area has been dominated by the idea that 

Peer Hultberg’s authorship can be divided into two phases; an early and a late phase. 

The only connection is believed to be that Hultberg’s early books are incomplete 

experiments that are merely leading up to his late and complete masterpieces. 

Furthermore, the prevailing idea of the research on Peer Hultberg’s authorship 

carried out so far is that Peer Hultberg’s books are not real novels, but only of a 

novel-like character. 

Contrary to this notion, this thesis deals with two books by Peer Hultberg; a late 

one called Præludier and an early one called Desmond! treating both as independent 

artistic products. Existing literature on Peer Hultberg’s authorship has primarily 

concentrated on the form of the work. This thesis, however, establishes a connection 

between the two above-mentioned books through their common theme, being a 

meta-theme. At the same time they are upgraded to a status of real, exemplary 

novels. 

The meta-thematic and novelistic reading is carried out by means of the Russian 

language- and literature theorist and philosopher Mikhail Bakhtin’s thoughts on self, 

language and novel. The meta-thematic connection between the two selected novels 

of Peer Hultberg is emphasised by the influence of James Joyce. 

My starting point and main object of analysis is the late novel, Præludier. 

Through Bakhtin’s theories on the novel as a self-critical and ever evolving genre 

and the results of the existing research I begin my analysis characterising Præludier 

as an exemplary novel in chapter 1. In the following chapter I point out how one of 

the main themes of Præludier is the development and formation of self and language 

and how the novel simultaneously is made of and is about the same thing; namely 

language. Here theories of two other Russians, Lev Vygotsky and Valentin 

Volosinov, are included. In chapter 3 I show how many of the characteristics, which 

Bakhtin finds essential for the novel as a genre, can be found in Præludier and 

thereby underlining the exemplary nature of this novel. In this chapter I incorporate 

both Rousseau’s work L’Emile and the theories of intertextuality by Julia Kristeva. 



SUMMARY 
 
 
 

II 

In chapter 4 I demonstrate how Præludier as a meta-text, deals with its own form 

through the prelude and form of composition connected with its main character 

Chopin, and how the right to compose in a new and different way is one of the major 

themes or statements of this novel. This meta-aspect is underlined by the pointing 

out of Peer Hultberg’s reference to James Joyce’s autobiographic meta-text, A 

Portrait of the Artist as a young Man. In addition to this, I try to grab the essence of 

my analysis of Præludier through the help of Bakhtin’s concept of the chronotope in 

chapter 5. Finally, in chapter 6 I employ the same theories of Bakhtin plus some of 

his additional theories in an analysis of Peer Hultberg’s early novel Desmond!, 

thereby placing it as another exemplary and Joyce-inspired meta-novel. In this way a 

thematic connection, which transcends the idea of the existing research on Peer 

Hultberg’s work as an authorship divided in phases, is established. On this basis, I 

suggest further perspectives for such reading in the conclusion and call for rewriting 

the Danish literary history concerning Peer Hultberg’s authorship. 
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