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Det poetiske ord i M. M. Bachtins Ordet i romanen. En eksperimentel diskussion. 

Introduktion

Jeg kunne have indledt med andre ord end disse, der nu står skrevet. Jeg kunne have begyndt med: Denne 
tekst handler om Bachtins forståelse af ordet, i poesien og i romanen. Men jeg valgte altså nogle andre 
ord. I mit valg af ord skar jeg et billede af sproget i det sproglige livs mangfoldighed af mulige ord, mulige 
billeder af sprog. Billedet af sproget opstod i brydningen mellem den videnskabelige genres fordring om et 
præcist og ligefremt sprog og negationen af dette sprog i den indledende bemærkning. For at billedet af 
det videnskabelige sprog kunne opstå, måtte man betragte det udefra fra et andet sprogs synspunkt.

Det ovenstående billede på en lille flig af Michail Michailovitj Bachtins teori om romanen, udfoldet i 
essayet Ordet i romanen, viser den egenskab ved alle teoriens dele og begreber, der går igen: nemlig den 
evige kredsen om binariteter, oftest af dialektisk karakter, om kræfter der taler med og mod hinanden i 
spændinger og bølger, der brydes og mødes. 

I Ordet i romanen beskrives romanen som et billede af sproget, der er orkestreret af autor. Den er et 
mikrokosmos af alle de ’sprog’, nationale, regionale, sociale og kulturelle osv., som det sproglige liv er 
befolket af. Romanen repræsenterer disse sprog i en kunstnerisk iscenesættelse, den afspejler og taler 
med den kontekst, den indgår i. Ord og sprog er dialogiske og forankret i en social-historisk kontekst. Det 
der giver en roman sine særlige karakteristika er alle disse ord og sprog, der som en symfoni af stemmer 
peger både med og mod autors mening. Autor er ikke enehersker over sproget; i romanen får sproget sit 
eget liv, og heltene kan tale og ytre sig mod autors intention, fordi heltene repræsenterer andre stemmer 
og andre verdenssyn i romanen end autors. 

Med poesien forholder det sig helt anderledes. I poesien er ordet enstemmigt og autoritært. Det poetiske 
ord stræber efter kun at have én mening; den der er tiltænkt af autor. Dermed stiller poesien sig i en 
position, hvor den strider mod sprogets naturlige indre dialogicitet. Fra Bachtins synspunkt er det en 
fejlagtig stræben, og derfor rangerer romanen højst blandt de litterære kunstarter. Romanen er den 
fuldendte kunstneriske repræsentation af al verbal-sproglig kommunikation. 

Men er ordet i poesien virkelig autoritært og enstemmigt? Og er det en universel egenskab ved poesien, 
sådan at den ikke påvirkes i nævneværdig grad af en tids-rumlig tilknytning? Ærindet her er at se nærmere 
på den dikotomi som Bachtin opstiller mellem roman og poesi for at fremhæve romanens position som det 
fuldendte litterære værk. Det gøres helt konkret ved at efterprøve den på nogle udvalgte eksempler fra 
dansk lyrik, nærmere bestemt tre danske digte fra tre forskellige perioder: Adam Oehlenschlägers ”Der er 
et yndigt land”, Tove Ditlevsens ”Barndommens gade” og Søren Ulrik Thomsens Det værste og det bedste. 
De tre digte spænder over en periode på næsten 200 år – nærmere bestemt fra 1819 til 2002. Denne 
historiske spændvidde udfordrer Bachtins teori, fordi ikke alene ytringernes udtryk og stil, men også 
autorintentionen ændrer sig i denne tidsperiode. 

Men først en opridsning af nogle af Bachtins begreber.

Genrens stilistik

I Ordet i romanen vil Bachtin løse romanteoriens problem og definere romanen. Definitionen skal findes i 
enheden mellem form og indhold, og bæreren af denne enhed er romanens stil. Men romanens stil er for 
Bachtin andet og mere end den traditionelle opfattelse af stil (fx en teksts troper og figurer, rytme, 
syntaks osv.), og den eksisterende stilistik er derfor ikke adækvat til at løse romanteoriens problem og 
definere romanen. Man må i stedet finde en ny stilistik, en ”genrestilistik”, der kan rumme romanen. 

Genrerne udgør i Bachtins forståelse et sæt regler for hvordan og hvad man kan ytre i en given genre. [1] 
De er de yderste rammer for både hverdagslig kommunikation og de kunstneriske og videnskabelige 
repræsentationsformer. Genren udgør mulighedsbetingelserne for udfoldelsen af en ytring, uanset om 
ytringen består af et enkelt ord eller et litterært værk. (Og ytringen kan i Bachtins brede definition 
sagtens være både det ene og det andet). [2] 

Desuden betragter Bachtin ikke genren som en sproglig enhed, der er løsrevet fra sin kontekst, men som 
historisk forankret og bærer af en bestemt verdensanskuelse. Når han overfører genren på en stilistik, der 
skal bestemme romanen, betyder det samtidig, at man altså må tænke på ordet og sproget som defineret 
af en genre og dermed forankret i en historisk virkelighed. 



Med denne forståelse af ordet placerer Bachtin ordets mening i mødet med både ordets genstand og 
samtidig i mødet med ”det fremmede ord”, dvs. alle de konnotationer og andre ord, der knytter sig til 
ordet, alt der er sagt om ordet før, måder det har været brugt på, betydninger ved ordet før, nu og i 
morgen. [3] Ordet får ikke mening i sprogsystemet, men i sprogbrugen, i den konkrete ytring. [4] Det 
betyder dog ikke, at ordet kun er meningsfuldt i det øjeblik, det indgår i en talendes ytring eller et 
litterært værk. Ordet er altid omgivet af andre ord, det er altid kontekstuelt og historisk. 

Ordets dialogicitet

Som det allerede fremgår, betragter Bachtin ordet som dialogisk, for det første fordi det i sin rettethed 
mod genstanden møder modstand fra det fremmede ord. Det står i et dialogisk forhold til alle de ord, der 
omgiver det og taler med det eller mod det. Men ordet er også dialogisk, fordi enhver ytring forudsætter 
et svar, også selvom svaret kun kommer indirekte som f.eks. hos læseren af en roman. [5] Denne 
dialogicitet kalder Bachtin ”indre”, fordi det ikke er en dialogicitet, der er kompositionelt synlig, men 
”gennemtrænger hele ordets struktur, alle dets meningsmæssige og ekspressive lag”. [6] 

Forskelligsprogetheden er, som jeg ser det, en videreudvikling af ideen om dialogens udfoldelsesrum i 
sproget. Her er dialogiciteten blot flyttet fra ordets indre plan til niveauet mellem ord, mellem ytringer 
og mellem sprog, forstået som bl.a. sociale og kulturelle sprog, der spiller sammen i det sproglige liv, og 
som refrakteres i romanen, dvs. udskilles og sættes sammen i nye sammenhænge bestemt af autor. 
Forskelligsprogetheden i romanen er altså indførelsen af ’sprog’ i romanen, repræsenteret ved fremmed 
tale, eksempelvis heltenes. Når heltene i romanen taler, fordrer de et eget sprog, der er adskilt fra 
autors. Indførelsen af forskelligstemmigheden (altså at forskellige ”stemmer” taler, det kan fx både være 
forskellige subjekters stemmer eller flere stemmer udtrykt af det samme subjekt eller fortællerstemmen) 
bibringer forskelligsprogethed, fordi stemmerne tilhører hvert sit sprog og repræsenterer hvert sit syn på 
verden. Samtidig er hvert indført sprog dialogisk og tillader mange forskellige sociale stemmer at mødes 
og indgå i relationer med hinanden. [7] 

Hybriden og billedet af sproget

De indre spændinger mellem de forskellige sprog i romanen, de divergerende verdensanskuelser om man 
vil, kan komme til udtryk gennem sproglige hybrider. Hybriden er en sammensmeltning af autorordet og 
fremmed tale inden for samme ytring, sågar inden for samme sætningsenhed eller det samme ord. I et 
eksempel fra Dan Turèlls Vangede billeder viser denne passage den dobbelte stemmeføring, som 
karakteriserer novellesamlingens gennemførte ironi:

”Min mor var fra Nørrebro, og min far var fra Nørrebro, og selv er jeg døbt på Vesterbro, og Sem er den 
eneste af os der er født i Vangede, som vi har boet i siden ’55. Men hvis nogen spurgte os hvor vi kom fra, 
ville vi alle sammen sige ”Vangede” uden at tøve et øjeblik. Vangede er det sted vi kommer fra.” [8] 

Turèll (her: fortælleren) bruger kursiv til at understrege det vigtige i at tilhøre forstadskommunen 
Vangede, der er finere end Nørrebro. Men med kursiveringen lægger han samtidig en klar ironisk distance 
til ideen om, at det skulle være finere at bo et sted frem for et andet – at Sem er højest placeret i 
hierakiet, fordi han er født i en anden bydel. Vangede er nabokommune til Hellerup, og trangen til at 
”snobbe opad” ligger netop i bevidstheden om, at ”de rigtig fine” bor en spytklat derfra, og at Turèll-
familiens meget begrænsede midler sættes så meget desto tydeligere i relief. 

Der er her en hybrid indlagt i de kursiverede ord, en sammenblanding af barnet Dan Turèll og hans families 
værdimæssige horisont, hvor det at ”komme fra Vangede” blev hævdet for at styrke selvfølelsen, og den 
voksne Dan Turèll, der som fortæller lægger ironisk afstand til hævdelsen.

For at vende tilbage til Bachtins romandefinition, er romanen som helhed også en hybrid:

”romanen som hybrid [udgør] et kunstnerisk organiseret system af sproglige sammenstillinger, et system, 
som har til formål at belyse et sprog ved hjælp af et andet sprog, at hugge et levende billede ud af det 
andet sprog.” [9] 

Og med dette citat kan man skitsere Bachtins romandefinition: ud fra teorien om romanens 
repræsentation af det sproglige livs forskelligsprogethed kan man sige, at romanen er en hybrid, der 
skaber et billede af sproget, romanen lader os se den sprogmangfoldighed og forskelligsprogethed, som 
det sproglige liv er befolket af, ved at skabe et mikrokosmos – dvs. romanen – ud af makrokosmos – dvs. 
hele ”sproget”.



Det poetiske ord og romanordet

Romanen udgør et mikrokosmos af det sproglige liv, fordi romanforfatteren ”inviterer 
forskelligsprogetheden og sprogmangfoldigheden” ind i værket. [10] Han ønsker at værket skal fremstå 
åbent, uafsluttet og dialogisk, sådan som sprogets og ordets natur fordrer. Dermed styrkes værket og 
tilføres dybde. 

Bachtin sætter således romanen over andre litterære genrer, særligt de poetiske. For hvor romanen 
styrkes ved at blive bygget på et fundament af forskelligsprogethed, svækkes poesien af en modsat 
stræben efter et enhedssprog. Det poetiske ord ønsker at være monologisk, udelukkende rettet direkte 
intentionelt mod sin genstand, bundet af digterens intention med ordet. Digteren stræber efter at tømme 
ordet for alle andre meninger end den intenderede, så kun digterens egen mening står tilbage. Denne 
stræben er også rettet mod digtet som en lukket enhed, et afsluttet værk, der ikke forudsætter andre 
ytringer uden for sine egne grænser. Det er med andre ord et forsøg på at gøre poesien ahistorisk, 
universel og eviggyldig, et uimodsigeligt udsagn, fordi det ikke tillader andre udsagn at bryde ind i dets 
sfære. [11] 

Modstillingen mellem det poetiske og det prosaistiske ord er problematisk på flere punkter. For det første 
ved at ville gøre digtet ahistorisk i en eller anden grad: det poetiske ord følger i Bachtins forståelse nogle 
længerevarende epokale strømninger og er ikke umiddelbart sensibelt over for små ændringer i den social-
historiske kontekst. Bachtin beskriver her ordets tilknytning til den historiske kontekst som en socialitet, 
dvs. at ordet er socialt, fordi dets betydningslag afspejler både den historiske kontekst, det er indlejret i, 
den præsente kontekst, som det udtrykkes overfor, og samtidig bærer betydning videre til alle de ord, der 
siden vil blive kontekstualiseret i forhold til det. 

”Naturligvis er også det poetiske ord socialt, men de poetiske former afspejler mere langvarige sociale 
processer, om man så må sige de ”epokale tendenser” i det sociale liv. Romanordet derimod reagerer 
meget sensibelt på de mindste forskydninger og svingninger i den sociale atmosfære.” [12] 

Det poetiske skulle dermed bevare sin form mere dogmatisk end romanordet og ikke umiddelbart ændres 
af påvirkninger fra det sociale liv. Påstanden fremstår umiddelbart problematisk og måske decideret 
fejlagtig. Alene modernismens mange forskellige udtryk, der – måske fra den samme smeltedigel – 
spændte vidt i både form og verdenssyn, (fra dadaisme til futurisme, surrealisme og ekspressionisme, der 
også havde eksponenter inden for lyrikken, eksempelvis hos de danske digtere Rudolf Broby-Johansen og 
Tom Kristensen), vidner om den mangfoldighed af udtryksmuligheder, der er opstået inden for samme 
tidsperiode, og som ikke er blevet færre op gennem det 20. århundrede. Bachtins anklage mod poesiens 
enhedssprog er netop især rettet mod symbolister og futurister fra begyndelsen af det 20. århundrede, 
der drømte om at skabe et særligt ’poesiens sprog’. Men at man erklærer dette mål i et programskrift, gør 
vel ikke dermed poesien mindre historisk forankret og social. Snarere er programerklæringen blot en 
understregning af det poetiske ords kontekstualitet.

Et andet problem ved modstillingen af det poetiske ord og romanordet er Bachtins definition af digterens 
rolle. Igen er definitionen meget kategorisk og levner ikke plads til, at digterens rolle måske kan være 
formet efter de givne omstændigheder, hvorunder digtet bliver til:

”Digteren må tage sit sprog fuldstændig i besiddelse som enehersker, må påtage sig samme ansvar for alle 
sprogets momenter og underordne dem alle sine egne og kun sine egne intentioner.” [13] 

Dette problem hænger sammen med et tredje og meget oplagt problem vedrørende digterens og poesiens 
stræben efter den rene intentionelle mening, der undviger forskelligsprogetheden og sprogets lagdelthed.

Bachtin definerer selv ordet som indre dialogisk og flerstemmigt, hvilket gør det vanskeligt overhovedet at 
beskrive en tekst som monologisk. 

Det poetiske ord hos Oehlenschläger…

Digtet ”Der er et yndigt land” af Adam Oehlenschläger er fra 1819 og hører til romantikken. Dermed 
støtter det som udgangspunkt Bachtins opfattelse af digterens ophøjede rolle og poesiens unikke væsen. 
Digtet blev valgt til Danmarks nationalsang på bestilling fra prins Frederik af Hessen-Kassel, fætter og 
svoger til Frederik 6.. Prins Frederik udskrev i 1818 en konkurrence med en pris på 400 Rigsdaler i sølv til 
det af de indsendte forslag, der blev valgt til Danmarks nationalsang. Konkurrencen vandt Juliane Marie 
Jessen med digtet ”Dannemark! Dannemark! Hellige lyd!”, men valget vakte så stor skandale hos 
befolkningen, at man bad Adam Oehlenschläger om at skrive et digt, som kunne afløse Juliane Marie 
Jessens upopulære hymne. [14] Det er usikkert, om Oehlenschläger selv deltog i konkurrencen til at 



begynde med, men Frk. Jessen skulle efter sigende have vundet, fordi hendes håndskrift lignede 
Oehlenschlägers. [15] 

Som det fremgår har digtet altså fra første færd været omgærdet af tale om, med og mod sig i kraft af 
positionen som en nationalsang, som blev født under stor ståhej, og som faldt i god jord hos nogle, mens 
andre var mere kritiske. (Der har siden været tale om at udskifte Oehlenschlägers digt med H.C. 
Andersens ”I Danmark er jeg født”, fordi man mente, at denne sang havde en større poetisk kvalitet). 
Siden er ”Der er et yndigt land” bl.a. blevet en fast bestanddel af enhver sportsbegivenhed, og sangen 
skriver sig her ind i en anden diskurs, stadig med det nationale aspekt, men nu i hybrid med semantiske 
konnotationer som sportsånd, kamp, fællesskab, øl, larm osv. Man kunne fristes til at sige, at linjerne ”de 
harniskklædte kæmper, udhvilede fra strid” og ”ædle kvinder, skønne mø’r, og mænd og raske svende” 
[16] tilføres en ny mening i den moderne sportsarena, hvortil kampene for fædrelandet er flyttet. De 
danske helte er nu fodboldspillere, håndboldpiger eller roere, forbilleder for viljestyrke, kampgejst og 
ære. 

Så er der en del af digtets forskelligsprogethed, en variation af det poetiske, som Bachtin slet ikke 
medtænker i sin teori, nemlig at nogle digte får en melodi. H. E. Krøyer skrev melodien til 
Oehlenschlägers ord i 1835. Der gik altså 16 år fra digtets tilblivelse til det rent faktisk blev en sang og 
endnu længere tid, før sangen havde bidt sig fast som Danmarks nationalsang. 

Der kan ikke herske tvivl om, at ”Der er et yndigt land” er et digt, der sætter flere sprog i spil. Dets 
betydning som nationalsang, ord versus melodi, og dets epokale tilhørsforhold i den danske 
nationalromantik er alle lag i sproget, der gør digtet historisk forankret. Dertil kommer digtets ordniveau, 
hvad Oehlenschläger rent faktisk nedfældede og den intentionelle mening, han tilskrev digtet.

For det første indeholder digtet en stor del sentimentalisme eller ’nationalfølelse’ og giver et poetisk 
billede af Danmark som et bakket landskab med bøgetræer, omkranset af havet. Her opfyldes to af tre 
elementer (nationalfølelse og poetisk Danmarksbillede), som må være tilstede for at frembringe en 
brugbar fædrelandssang. Det tredje element udgøres af en god, strofisk melodi. [17] Ind i det poetiske 
billede af landet flettes danneborgerens kendetegn, som sagt de ædle kvinder og raske svende, der alle 
gør, hvad de kan for landets ve og vel, og hele denne scene puttes ind i en allegori om vikingetidens 
bautasten, kæmpende stridsmænd og asatro. Oehlenschläger bruger allegorien til at fremstille et billede 
af danskerne som helte, og det gør han bedst ved at distancere sig fra sin samtid og rykke den ud af sin 
sammenhæng, hvorpå han placerer den i fortidens og mytologiens slørede idyl. Den intentionelle mening 
med de ord, der tilhører det allegoriske plan, er dermed en distance, der placerer Oehlenschlägers samtid 
i et romantisk lys skabt af billedet af fortidens heltegerninger, og som får en afsmittende effekt på 
nutiden, når man gribes af den sentimentale følelse af fædrelandskærlighed. 

Endvidere har Oehlenschläger skrevet digtet i en ifølge Jørgen Fafner ’aparte’ strofe, nemlig en aflægger 
af den såkaldte epitafium-strofe, der typisk har fire verslinjer, hvor linje 1 og tre har 13 stavelser, og linje 
2 og 4 har 6. [18] De kan også opfattes som 6 linjer af tre kortvers på henholdsvis 6, 7 og 6 stavelser, altså 
6,7,6,6,7,6. I ”Der er et yndigt land” har Oehlenschläger netop brugt denne form, men fyldt yderligere 2 
stavelser på i 4. verslinje, så strofen bliver 6,7,6,8,7,6. 

Oehlenschläger har altså brugt en kendt form, men dernæst har han omformet den, måske af hensyn til at 
den skulle være velegnet til at synge. Man kunne med lidt god vilje sige, at strofens form er en historisk, 
verbal form, som knytter sig til forskellige ytringer, der har antaget denne form. Hvad Oehlenschläger gør 
ved at bruge formen, er da at bringe disse ytringer i tale, samtidig med, at han skaber en helt ny 
variation, og dermed stiller sig som skaber af et værk, der bygger på en grund af alle de ytringer, der 
tidligere har antaget epitafiets form. Eller at Oehlenschläger skaber en hybrid mellem gammelt og nyt, 
både i form og indhold.

Der var i romantikken et ønske om at bryde de eksisterende regler for, hvad digtekunsten var og skulle. 
Derfor er det i Bachtins ånd at sige, at digteren ønskede at skrive det originale digt, som det lod sig 
nedfælde gennem inspirationen. Den poetiske form skulle sættes i frihed, og man blandede derfor de 
gamle former og man skabte nye, således at digtets ord kom til at stå frem på dets egne præmisser og 
ikke blev hæmmet af, at det skulle passe i en stram metrisk form. 

Med den tids forståelse af digteren som en ophøjet kunstner, ”geniet”, der stod hævet over ordene og 
inspireret satte dem sammen til smukke enheder, findes en del af ophavet til Bachtins forståelse af 
digterens forhold til ordet. Her hersker jo netop den tanke, at digteren er skaberen, hvorfra ordene flyder. 
Han sætter ikke ordene sammen af forskellige sprog, han lader ikke digtet forstyrres af horisonter, som 
det ikke var hans intention at portrættere. Der er kun digterens eget sprog, for han er dets livgiver.



På den måde kan Bachtin have ret i, at der i denne litterære epoke har været et ønske om et enhedssprog 
i poesien, som kun repræsenterede digterens sprog, og altså ytredes monologisk. Men samtidig hævder 
Bachtin selv, at alle ord er dialogiske, alle ord står i relation til andre ord, og der ligger dermed en 
modsætning mellem intentionen om enhed og det sublime, og det reelle digt, der må være mislykket, hvis 
alle ord er indre dialogiske.

Spørgsmålet er, om det er en relevant anskuelse at betragte poesien i romantikken som mislykket, 
fordi der eksisterede en intention om enhed. Man kunne også vælge at anskue poesien som et billede 
af sproget, der udgør et fragment, et udsnit (og ikke et mikrokosmos) af den historiske virkelighed, 
den er blevet til i. Om billedet er en symfoni eller blot en koncert for solopiano, er måske mindre 
væsentligt. Men – lad os blive ved Bachtins forståelse af digteren som geniet, der søger det sublime 
udtryk, der helt rent udtrykker digterens intentionelle mening. Måske kan man finde en grad af 
sandhed ved Bachtins idé i analysen af et romantisk digt. Men hvordan passer ideen på mere moderne 
digtning?

… i ”Barndommens gade”…

Tove Ditlevsens digt, ”Barndommens gade”, udkom første gang i digtsamlingen Lille verden fra 1942. 
Digtet er opdelt i tre dele, der alle består af rimede strofer, første del har 10 strofer á fire verslinjer, 
anden del har 8 strofer á fire verslinjer, og sidste del har 10 strofer á 6 verslinjer. Fra den faste metriske 
form og til dette rimede digt er der et stykke vej, for selv om der er lige mange vers i hver strofe og 
enderim efter 2. og 4. vers i de firlinjede strofer og efter 3. og 6. vers i de seks-linjede strofer, så er der 
ikke lige mange stavelser i hver verslinje, og tryksvage og trykstærke stavelser er fordelt forskelligt i 
stroferne. Ditlevsen bruger altså strofernes form meget frit. Alligevel er sproget ikke prosaistisk, selvom 
der er mange vers med en ligefrem sætningsopbygning som ”Jeg sidder her på marken” og et vers med 
talesprogspræget sætningsopbygning, hvor der lægges en særlig emfase på subjektet via en 
sætningskløvning: ”Det er mig der har lært dig at hade”. [19] Endnu flere vers er nemlig præget af en stil, 
hvor verbernes endelser snuppes af, måske for at gøre rytmen i digtet mere mundtlig, som stilen i det 
antikke epos. Eksempler er: regnen ”siled”, drenge ”grined og letted på huen”, der ”strømmed” musik, 
osv. [20] Sammen med linjer med omvendt ordstilling (”lad faldne de visnede blade”, 1. del, 1. strofe, 
vers 2) og udtrykket ”far hen” i første dels første og sidste strofe: ”Det stormer derude – far hen, far 
hen”, giver disse greb en arkaiserende virkning, som står i kontrast til mere talesprogsprægede sekvenser 
særligt i tredje del, hvor der flere gange bruges citationstegn som udtryk for, at der her er andre der 
taler: 

”og skæp nu lidt i kassen,

bliv rørt du brede borger,

ved søndagskaffen i din lænestol.” [21] 

I 3.dels 7. strofe er der citationstegn om udtrykkene ”Hurra” og ”Ud i livet”:

”Blive konfirmerede.

”Hurra” og ”Ud i livet” –

6 lange dage på en sur fabrik,

få sig en kæreste

en søndagsnat på Bakken,

lidt syttenårig, hastig romantik.”

Den frie brug af formen stemmer godt overens med den romantiske forestilling om, at digtet bliver til på 
ordenes egne præmisser og ikke er underlagt et fast metrisk mønster. Men andre elementer i digtet peger 
på, at de ord, Ditlevsen italesætter, ikke er blevet til som et udtryk for, at de er ”jomfruelige” – et udtryk 
Bachtin anvender om det poetiske ords stræben efter den rene intentionelle mening, der er ubrydelig og 
universel, fordi den forudsætter andre responsord uden for sig selv. Tværtimod refereres det i 3. del, 2. 
strofe, at 

”Et blad har bedt mig skrive,

en yndig, lille hymne



om baggårdsbørn, der længes efter sol”.

Hvad Tove Ditlevsen formulerer er dermed en (muligvis fiktiv) erindring, der inden for fiktionens rammer 
er rettet mod et bestemt publikum, nemlig læserne af det pågældende blad, med et formål fra bladets 
side om at få borgerskabet til at hjælpe de ubemidlede. Om den konkrete erindring er fiktiv eller sand 
ændrer ikke ved, at den er social-historisk forankret i den virkelighed, Ditlevsen voksede op i som fattigt 
barn i Istedgade på Vesterbro – før 3. og 4. baggård blev revet ned. Det fiktive og faktuelle niveau vil i 
begge tilfælde stå i dialog med hinanden. Det poetiske ord er dermed ikke blot rettet mod sin genstand i 
digtets indre, men er også rettet mod responsordet, både inden for og uden for digtets rammer: hos 
læserne af bladet, hos bladet, der har bestilt digtet, og hos læserne af digtsamlingen Lille verden. 
Endvidere er digtet forskelligsproget, fordi det inkorporerer citater af andre, ’bladets’ ord om digtets 
formål, og det alment vedtagne sprog, (det borgerlige), der hylder konfirmationen, hvor barnet træder 
ind i de voksnes rækker og skal ”ud i livet”. De to fremmede ytringer repræsenterer to fremmede sprog, 
der citeres og træder frem, fordi de bryder autorordet, der straks efter dementerer disse sprogs værdi- og 
meningsmæssige verdenssyn, først med udbruddet ”hold op med alt det sludder” og dernæst ved at lade 
”Hurra” og ”Ud i livet” efterfølges af en tankestreg og ordene ”6 lange dage på en sur fabrik”: Det var det 
liv, der blev lykønsket med. 

Var det ikke for citationstegnene, der med det samme indikerer, at det ikke er autors ord i disse passager, 
kunne man have kaldt dem for hybrider – en litterær sammensmeltning af to stemmer, to sprog inden for 
den samme ytring. Men der er faktisk en hybrid i digtet, lige efter Bachtins forbillede, som han 
demonstrerer den i en analyse af Charles Dickens’ Little Dorrit. [22] Hybriden indeholder samme form for 
ironi, som de foregående eksempler. Hybriden findes i det allerede citerede stykke fra 3. del, 2. strofe. 
Hybriden er indeholdt i et enkelt udtryk: ”en yndig, lille hymne”. Ordene er bladets, det er den type 
produkt, de ønsker fra Ditlevsen. Samtidig er ordene sagt af digtets jeg-person, hvis distancering fra at se 
på sit liv som en yndig, lille hymne skaber en klar ironi, hvor det borgerlige ord igen brydes. 

Endvidere er der en vis form for forskelligstemmighed i digtet, idet første og sidste del, der begge kan 
opfattes som udtrykt af det samme ’jeg’, danner rammen om selve erindringen – ikke det erindrede, dvs. 
jegets proces med at mindes barndommen – her er det erindringen konkretiseret i barndommens gade, der 
taler til jeget. Den stemme, der taler i 2. del, er altså gadens stemme, erindringens stemme. Om jeget 
husker erindringen eller glemmer den, fordi der er kommet bedre tider, er uvæsentligt, for gaden kender 
altid jeget igen. Denne anden stemme fremstår dermed som digtets mest magtfulde; jegets behov for at 
mindes og bladets behov for at vække medmenneskelighed hos det brede borgerskab er kun sekundære; 
barndommens mærke er for længe siden afsat på jegets sind, og alt hvad det foretager sig, vil præges af 
det.

Tove Ditlevsens digt fra 1942 står i en brydning mellem klassisk og moderne, det er forskelligsproget i sit 
udtryk og inddrager fremmede ord, og samtidig fastholdes et klassisk formprincip med faste strofer og 
rim. Man ser forskellige lyriske genrer (stile) blandes med hinanden. En helt anden genre bryder ind i 
digtet og bringer det yderligere i dialog i 1986, hvor musikeren og sangeren Anne Linnet skriver en melodi 
til digtets 2. del, sætter musik til det og udgiver det på albummet Barndommens gade. (Der laves samtidig 
en film om Tove Ditlevsen med samme titel).

At Tove Ditlevsen stræber efter at formidle en personlig erindring, og altså en erindring, som hun alene 
kan udtrykke, er således ikke ensbetydende med, at erindringen ikke accentueres af det sproglige liv, der 
omgiver den, og at den i sproget bliver en fælles ytring, udsagt af Tove Ditlevsen og brudt af fremmede 
ord og fremmede stemmer, der gør ytringen levende, organisk og dynamisk. 

…og i Det værste og det bedste

Der har efterhånden tegnet sig et billede af, hvordan poesien forholder sig til Bachtins teori, men jeg vil 
alligevel inddrage endnu en dansk lyriker for at bringe teorien i spil med helt ny poesi. 

Søren Ulrik Thomsen udgav i 2002 digtsamlingen Det værste og det bedste, der egentlig er ét digt delt op i 
21 mindre digte på hver 27 linjer (inklusive mellemrum) fordelt på strofer af vilkårlig længde. [23] Digtet 
er uden rim og gennemgående prosaistisk med mundrette sætninger med en ligefrem sætningsopbygning 
indeholdende subjekt, verbum, subjektsprædikat eller objekt. Rytmen i digtet kommer især gennem 
gentagelsen af fraserne ”Det er det bedste” og ”Det er det værste” i forskellige variationer og af den 
opremsende stil. 

Digtet har flyttet sig helt væk fra faste metriske skabeloner over i en moderne fri form, og her står det 
nærmest eksplicit i Thomsens efterskrift, at digtet ikke gør sig til af at være et udtryk, der stræber efter 
enhedssprog eller efter at være en monologisk ytring på trods af, at hele digtet rent faktisk fremstår som 



en monolog over emnet ”Det værste og det bedste”. Digtet er helt bevidst en genskrivning af et tidligere 
digt af Thomsen selv, og samtidig en fri gendigtning af Charles Bukowskis digt ”the worst and the best” fra 
Love is a Dog from Hell, Poems 1974-1977. Thomsen gengiver både Bukowskis digt og sit eget digt fra 1980 
i efterskriften, så disse to ytringer kommer til at stå i et dialogisk forhold til det nye digt. Samtidig gør 
Thomsen opmærksom på, hvor forskellige udtryk i digtet er hentet eller inspireret af, og en af de passager 
han nævner, giver et meget præcist billede af, hvor svært, om ikke umuligt, det er at afdække alle ordets 
lag, dvs. alle de sammenhænge, det har indgået i og som kunne være ubevidste inspirationskilder til 
anvendelsen af det, uanset et eventuelt ønske om at møde ordet i dets jomfruelige vorden. Passagen, der 
omtales, er billedet ”en sko fuld af blod”, som Thomsen fornemmer at have lånt et sted fra, men uden 
dog at vide hvor. Han foreslår selv et digt af Henrik Nordbrandt, og har desuden fået et bud på sagen, der 
foreslår, at det kunne være et rim fra Brødrene Grimms ”Askepot”. Hovedsagen er, at billedets oprindelse 
ikke kendes. Billedet står dog ikke mindre stærkt, snarere tværtimod; måske er det med disse billeder, 
eller med ord i det hele taget, at de bliver stærkere, jo flere konnotationer og fremmede ord, de kan 
divergere med. Ordets betydningslag, eller netværk, udvides og giver det styrke og værdi, det fyldes med 
mening(er) for den, som mødes med det og brydes i det.

I de to foregående digte har det musikalske sprog spillet sammen med ordene; i Thomsens digt spiller 
ordene sammen med en række illustrationer af tegneren Ib Spang Olsen. Man kan ikke blot tale om 
forskelligsprogethed, fordi der er tale om to sproglige niveauer, et verbal-sprogligt og et visuelt-sprogligt 
(billedsprogligt), men også fordi det visuelt-sproglige ikke blot imiterer det verbal-sproglige, men 
supplerer det og spinder videre over de tråde, det verbal-sproglige niveau sender ud. 

Med den prosaistiske stil og den bevidste forskelligsprogethed er det tydeligt, at den poetiske stræben er 
veget for den stræben, som prosaisten stod for. Betyder det, at Søren Ulrik Thomsens lyrik er blevet 
romanificeret i en eller anden grad? 

Grundlaget for, at romanen som form overhovedet kan opstå, er ifølge Bachtin en decentralisering af den 
verbal-ideologiske verden, dvs. nedbrydningen af en sproglig absolutisme, som bunder i faste og stabile 
sociale magtstrukturer. Når de sociale grupper begynder at interagere og samtidig at blive nedbrudt, 
opstår en åbning for en bevidsthed, der i stedet for at se sproget som et direkte udtryk for mening og 
sandhed, snarere udtrykker flere hypoteser om mening. Og her i den nye sproglige heterogenitet kan 
romanens form skabes. Udviklingen hen imod en totalt decentraliseret sproglig bevidsthed er en proces, 
der har været undervejs siden de første romanlignende værker blev skrevet, og som først er blevet 
fuldbyrdet med romanen, som vi kender den i dag. 

Men siden romanformen er udsprunget af de epokale sociale strukturelle forandringer og kan blomstre nu, 
simpelthen fordi de rette betingelser i nutidens decentraliserede, heterogene og fragmentariske sociale 
struktur og verbal-ideologi er tilstede, må udviklingen blive universel og gælde på alle niveauer i sproget 
og inden for alle genrer, ikke blot romanen. Også det poetiske sprog formes i forskelligsprogethedens 
epoke:

”Poesien finder også sproget lagdelt i en proces af uophørlig ideologisk tilblivelse, finder det splittet op i 
forskellige sprog. Også sit eget sprog ser poesien omringet af sprog, af den litterære og ikke-litterære 
forskelligsprogethed.” [24] 

Så langt vil Bachtin gå med til, at poesien berøres af forskelligsprogetheden, men heller ikke længere:

”Men når poesien stræber mod at nå renhedens yderste grænser, anvender den sit eget sprog, som om det 
var det eneste og ensartede sprog, som om der ikke var nogen forskelligsprogethed uden for det. Poesien 
holder sig så at sige til en midte i sit sprogs territorium og nærmer sig ikke dets grænser, hvor det 
uundgåeligt vil berøre forskelligsprogetheden dialogisk, den vogter sig for at kaste et blik hinsides sit 
sprogs grænser. Når poesien ændrer sit sprog under de epokale sproglige kriser, så kanoniserer det straks 
sit nye sprog som det eneste og ensartede sprog, og lader som om der overhovedet ikke fandtes et andet 
sprog.” [25] 

I Det værste og det bedste søger poesien ikke mod et enhedssprog. Det betyder samtidig, at den netop 
kan afsøge sit sproglige territoriums grænser og gå i dialog med forskelligsprogetheden, invitere den ind 
og bruge den bevidst og aktivt. På en vis måde kan man godt sige, at poesien er blevet romanificeret i en 
eller anden grad, hvis man da forstår romanificeringen netop som en udvikling af den sproglige bevidsthed 
fra en absolutistisk, enhedspræget verbal-ideologi til en verbal-ideologi, der er kendetegnet ved 
heterogenitet, forskellig-sprogethed, dialog, decentralisering og relativering. Og at romanen såvel som 
poesien hver især er lige kvalificerede former at udtrykke den nye verbal-ideologi med. 



Hvad eksperimentet frembragte

Den romantisk-modernistiske tænkning, som Bachtin bevæger sig indenfor, kan rumme ideen om det 
ahistoriske, ubrydelige poetiske ord, ytret af digteren, der fuldt ud behersker sit eget sprog. Men lige så 
snart man bevæger sig væk fra den romantisk-modernistiske diskurs og dens genstandsfelt, kommer 
teorien i problemer. Poesien viser sig i høj grad at være historisk forankret, også selvom digteren havde en 
intention om at frembringe en jomfruelig ytring.

Bachtins begreb om genrer må revideres, hvis teorien skal være brugbar. Løsningen af romanens problem 
bygger hos Bachtin på skabelsen af den nye stilistik – genrestilistikken. Genren findes i alle former for 
kommunikation og determinerer ytringens komposition, tematik og stil. Dermed giver han romanen et 
struktureringsprincip, som er nødvendigt for, at alle de mange ord og de uendelige kæder af konnotative 
(og denotative) ord, der knyttes til dem, ikke skal blive til en uforståelig kakofoni, men en symfoni. Men 
da romanen og det poetiske deles op i hver sin kategori af genrer, hvor det poetiske tilhører talegenrerne 
med deres brug af det direkte ord modsat romanens indirekte, citerende og refererende ord, tillader 
Bachtin ikke, at genren bliver samme overordnede struktureringsprincip i de poetiske genrer som i 
romanen. I de poetiske genrer, der definitivt kun kan benytte direkte ord, bliver genren en spændetrøje, 
som er alt for snæver og inadækvat til at rumme poesien, som den eksempelvis udtrykkes hos Thomsen. 

For at kunne bruge Bachtins genrebegreb på poesien er det nødvendigt også at betragte de poetiske 
genrer som genrer, der kan operere med både direkte og indirekte ord, og dermed kan indeholde 
fremmede ord, fremmede stemmer, forskelligsprogethed som romanen. 

Alle genrer må tænkes som åbne og uafsluttede former, der forandres i takt med sprogets og det sociale 
livs epokale og momentane ændringer. ”Romanificeringen” af sproget bunder i den historiske udvikling fra 
et enhedssprog i et absolutistisk verdensbillede til en verden af sproglig mangfoldighed i et 
verdensbillede, der ikke er ét, men utallige billeder, der alle er udsnit og som tilsammen udgør et hele. I 
det fragmentariske hele er det ikke muligt at gribe altet, den sande mening, men kun at se ét eller måske 
nogle få udsnit ad gangen og i dem finde hypotesen om mulig mening, et muligt hele.

Når genren tænkes som åben og uafsluttet, falder forskelligsprogetheden på plads i sit udtryk (i værket), 
fordi den ikke determineres af genrens grænser, men kan udfolde sig frit på tværs af alle genrekategorier. 
I virkeligheden må forskelligsprogethedens sande genre være den, der ikke er én genre, men dem alle på 
en gang. Bachtin mente, at romanen var denne altrummende genre, men måske er historien allerede som 
et stykke musik moduleret videre, den har skiftet toneart, og romanen er blot endnu en historisk genre, 
som forskelligsprogetheden kan bruge til at udtrykke en del af sit levende, dynamiske kosmos i en mosaik 
af genrer og former. 

Litteratur

Michail Michailovitj Bachtin: Ordet i romanen, Forlaget Gyldendal, København 2003. 

”Bachtins stilbegreb mellem genredeterminisme og geniæsetik” af Jørgen Bruhn, s. 45-62 in: Nina Møller 
Andersen & Jan Lundquist (red.): Smuthuller. Perspektiver i dansk Bachtin-forskning, Forlaget Politisk 
Revy, København 2003. 

”På sporet af poesien: Bachtin og genreteori” af Line Henriksen, s. 119-128 in: Nina Møller Andersen & Jan 
Lundquist (red.): Smuthuller. Perspektiver i dansk Bachtin-forskning, Forlaget Politisk Revy, København 
2003. 

Tove Ditlevsen: ”Barndommens gade”, Samlede digte s. 56-61.

Jørgen Fafner: Dansk vershistorie 1, C. A. Reitzels Forlag, København 1994.

Jørgen Fafner: Dansk vershistorie 2, C. A. Reitzels Forlag, København 2000. 

Georg Metz: Den danske sang, Forlaget Aschehoug, København 2001.

Adam Oehlenschläger: ”Der er et yndigt land”, i Georg Metz: Den danske sang s. 97, Forlaget Aschehoug, 
København 2001. 

Søren Ulrik Thomsen: Det værste og det bedste, Forlaget Vindrose, København 2002.

Dan Turèll: Vangede billeder, Gyldendal, København 1995 (1978).



[1] Introduktionen af Jørgen Bruhn og Jan Lundquist i Ordet i romanen, s. 16.
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for sig selv, og s. 66, hvor ”hvert konkret ord” er en ytring.

[3] Ibid. s. 66.

[4] Begreberne om sprogsystem versus sprogbrug er hentet fra Ferdinand de Saussures sprogteori, hvor 
Saussure i Cours de linguistique générale (1915) skelner mellem langue (sprogsystemet) og parole (de 
konkrete sproglige ytringer). 

[5] Ordet i romanen s. 71.

[6] Ibid. s. 70. Dvs. at ordet selv i en monologisk ytring er dialogisk i sit indre.

[7] Ibid. s. 46-47.
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[9] Ordet i romanen, s. 195, kursiveringerne er Bachtins egne.
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[14] Den danske sang s. 97-99. Hele beretningen om, hvordan den danske nationalsang blev til, er hentet 
herfra og fra Dansk Vershistorie 1.
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[16] 2. strofe, vers 2-3 og 3. strofe, vers 4-5.
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[19] 2. del, 5. strofe. I stedet for at skrive: ”Jeg har lært dig at hade” skriver Ditlevsen altså ”Det er mig, 
der har lært dig at hade”.

[20] 1. del, 2. strofe; 1. del, 3. strofe; 1. del, 5. strofe.

[21] 3. del, 2. strofe. Citatet fortsætter i 3. strofe.

[22] Ordet i romanen, s. 106-114.

[23] Disse oplysninger giver S.U.T. selv i sin efterskrift.

[24] Ordet i romanen, s. 251.

[25] Ibid. s. 251.
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