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Prolog  

I Versuch einer Poetik des Raumes. Der lyrische, epische und dramatische Raum, inddeler Frank C. 

Maatje (1968/69) litteraturvidenskabens forskning inden for fortællinger i fem trin. Den femte, og 

seneste, omtales som: ”5. die Verbindung von Raumanalyse, Zeitanalyse und 

Perspektivenforschung zu einer integralen Theorie des Epischen, welche letztere freilich vorläufig 

noch aussteht.” (Maatje 1968/69: 412).  

Nærværende speciale ligger inden for sidstnævnte litteraturteoretiske felt. Med en særlig 

interesse for provinsen undersøges dennes rum (og tid) ved indledningsvist metodisk at indkredse, 

hvad der definerer et litterært rum i nyere dansk episk litteratur.  

I afdækningen af det provinsielle rum præsenteres og analyseres samspillet mellem en 

række fagligheder, ikke mindst sammenhænge mellem naturvidenskabens og humanismens 

udvikling. Rum og tid er indbyrdes afhængige, og derved inddrages den tidslige dimension i det 

omfang, der skønnes nødvendigt for analysen.  

Min metode er, at der først redegøres for opfattelser af rummet i renæssancen. Denne tids 

nye perspektivbegreb i form af malerkunsten fremdrages, efterfulgt af matematikkens euklidiske 

opmåling af rummet og den fænomenologiske filosofis forståelse af rum og tid, og frem til 

litteraturens gestaltning af et oplevet, tænkt rum. Inden for litteratur fokuseres der på epikken, der 

litteraturvidenskabeligt er vægtet for hhv. sin tidslige og rumlige dimension. Afsluttende på 

teoriafsnittet fremdrages epikkens spatiale egenskaber i en særskilt kronotopisk forståelse. Igennem 

to romananalyser undersøges, hvilket provinsielt rum der bliver gestaltet i nyere dansk episk 

litteratur, med inddragelser af socialhistoriske aspekter. Det fremanalyserede sammenholdes i et 

kortere litteraturhistorisk afsnit med samtidig episk litteratur. Afslutningsvist sammenholdes dette 

med tanken om en potentiel ny egenskab ved det provinsielle rum: den globale provinsialisme.  

I romananalyserne henviser jeg til den roman, der analyseres i den enkelte analyse, med 

sidereferencer, der er indfattet af en parentes. 

 På dette sted ønsker jeg at rette en særlig tak til Anker Gemzøe for stort engagement 

gennem hele vejledningsprocessen. 

_____________________________________________ 

Louise T. Christensen 

Aalborg, 2009 
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1. Indledning 

Rum og dets udtryk for den situation, som aktanterne indgår i, er blevet et vigtigt objekt i 

forskningssammenhænge, og især byens urbane rum er blevet belyst. Men sammenknytningen af den 

rumlige dimension i provinsen i form af det provinsielle rum synes underbelyst i forhold til den rolle, 

som den spiller i nutidig episk litteratur. Det er dette speciales formål at bidrage til at belyse og 

undersøge det provinsielle rumbegreb. Dette gøres ud fra følgende problemformulering, hvor de to 

valgte analyse-eksemplificeringer i undersøgelsen udmærker sig ved at gestalte provinsielle rum, der 

udvikler sig over cirka 70 år og i tre slægters tre generationer: 

 Hvilket provinsielt rum gestaltes hos nye danske forfattere i fortællinger udgivet efter år 

2000 med udgangspunkt i analyser af Jens Smærup Sørensens Mærkedage (2007) og Dennis Gade 

Kofods Nexø Trawl (2007)? Hvorledes gestaltes rummet? Og hvad kan forklare denne proces?  
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2. Analysens teoretiske baggrund 

2.1. Forskellige fagområders rum-tid-forståelse 

Rum og tid er grundlæggende begreber inden for meget forskellige fag. Og den forståelse af rum-tid, 

der her vil ligge bag den litterære analyse af to nyere romaner, bygger på en lang udvikling af 

forståelsen af rum-tid. En udvikling, der ikke alene er sket blandt litteratur- og dramateoretikere, men 

også blandt fagfolk fra andre retninger som filosoffer, malere og arkitekter.  

Rum-begrebet kan opfattes på to måder: den euklidiske, hvor man kvantitativt via 

matematiske modeller måler og illustrerer, hvorledes et fysisk forhold udfolder sig, og den 

topologiske, som kvalitativt knytter sig til rummet som et oplevet, tænkt fænomen.1 Disse to 

opfattelser er hhv. meget konkrete og en kende uhåndgribelige, og til trods for, at de kan syne 

divergerende, er det ikke desto mindre vigtigt at sætte begge opfattelser af rummet i spil i dette afsnit, 

idet netop interaktionen mellem de to rumopfattelser er vigtig i udviklingen og forståelsen af dem. For 

alle rumopfattelser gælder det, at blikket har en central betydning. 

2.1.1. Det fysiske rum 

Efter at det gennem årtusinder havde været almindeligt at se himmelen som en hvælving over Jorden, 

begyndte man i middelalderen at se på himmelen som et eller flere lag, der lå uden om den runde 

klode. Og da Kopernikus i 1500-tallet præsenterede det heliocentriske verdensbillede, forsvandt tilmed 

opfattelsen af, at Jorden var i centrum for himlene. Det var ikke kun ny tænkning for 

naturvidenskaberne. Den nye erkendelse af det euklidiske rum var en voldsom omvæltning, der fik sat 

rummet som et oplevet, tænkt fænomen på dagsordenen for mange ikke-naturvidenskabsmænd.  

I dag er rummet i fysisk forstand både blevet betegnelsen for universet, der opfattes som uden 

grænser og for dets modsætning: Det, der netop beskrives ved sine grænser: ”[en] strækning, bestemt 

ved sin størrelse ell. udstrækning (især i længde, bredde og højde); strækning, betragtet som udsnit, del 

af (den tredimensionelle) verden; indbegrebet af dimensionerne længde, bredde og højde; verdens, 

universets udstrækning i disse dimensioner”2. Altså en afgrænset, rammebestemt enhed; hvor vid 

rammen så end er. 

                                                           
1 David Kranes (1991) foretager denne inddeling i sin ”Space and Literature: Notes Toward a Theory of Mapping” 
1991: 12 
2 ordnet.dk/ods/opslag?id=531153 



S i d e  | 9 

 

2.1.2. Rum-tid 

I litteraturen kan rummet ses konstrueret på flere måder. For det første i den betydning, hvor rummet 

(som ovenfor) er det abstrakte rum. Eksempelvis i en metafor som i det virtuelle rum. For det andet i 

den betydning, der forekommer hyppigst i de to analyserede romaner, der, hvor rummet er blevet et 

sted ved at være ”taget i besiddelse gennem sproget [og blevet] det velkendte, hjemlige og af 

fortællinger prægede sted” (Kultur og Klasse 2000: 9). Eksempelvis en kasselinje i Netto, en 

beværtning ved nattetide, et forsamlingshus eller en brakmark. For det tredje som gestaltet i læserens 

bevidsthed – en stemning, hvor tid og rum forenes (Tygstrup 1999b: 41). Inden for dette rum foregår 

begivenheder, tiden passerer, og begivenhederne influeres af den tid, der findes i rummet. I alle tre 

betydninger søges det i analyserne at fremhæve, hvorledes rumopfattelsen kan ses som en rum-tid-

opfattelse. 

2.1.3. Det arkitektoniske perspektiv: L. B. Alberti 

Den klassiske, euklidiske formel for det fysiske rum blev fremme i 1700-tallet tilført en fjerde 

dimension: tiden, der blev sat i relation til rummets øvrige tre dimensioner, hvis indbyrdes afstande 

måles af metrik, mens tidens spænd deles ind i intervaller ved brug af et kronometer. Netop denne 

tænkning i rummet og tiden som fire sammenhængende dimensioner udviklede Albert Einstein videre. 

For ham havde hvert enkelt individ sin egen tid, der kunne agere med divergerende hastighed: ”To 

klokker som er i en relativ bevegelse går ulike fort. Det er målt og verifisiert, og det har intet med 

klokkene å gjøre. Slik oppfører verden seg overfor fysiske objekter som for eksempel klokker.” 

(Laudall 2003: 56). Mennesket og alle genstande bevæger sig gennem rummet. Denne opfattelse af en 

fysisk enhed af rum-tid synes – som det senere skal diskuteres - også at have inspireret opfattelsen om 

rummet som et oplevet, tænkt rum-tid-fænomen. 

Under renæssancen arbejdede arkitekter på nye måder med rummet. I Firenze 

eksperimenterede Filippo Brunelleschi med hvælvets form i konstruktionen af kuplen i domkirken 

Santa Maria del Fiore fra 1375. Ikke blot som teknisk avanceret konstruktion, men som en 

(himmel)hvælvet overbygning for det, som beskueren oplever i rummet. 

Selve blikket blev nu tillagt en væsentlig betydning, idet blikket og synssansen ansås som 

kernemetoden til, at mennesket kunne benytte sin dømmekraft. 

Renæssance-blikket mimede læsningen ved, fra venstre mod højre, at tage de enkelte 

genstandes indbyrdes rumlige placering i øjesyn. Blandt de, der på denne måde undersøgte og 
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gestaltede et rum vha. matematiske udregninger, fremhæves ofte Leone Battista Alberti (1404-1472), 

der overførte matematiske begreber til billedkunsten i konstruktionen af et perspektivisk rum. Hans 

nytænkning fremgår primært af afhandlingen De Pittura (1435). Efterhånden som det heliocentriske 

verdensbillede tog til, forrykkede sig også, omend i det små, tanken om mennesket som et fænomen, 

der på én gang havde en del af himmelen i sig, og samtidig var kødeligt og handlede derefter (Alberti 

1435: 24). Den middelalderlige verdensforståelse, hvor tiden var uendelig, rummet var ikke-afgrænset 

(Verdens Litteraturhistorie bd. 3 1985: 169), og hvor mennesket var underordnet en højere, religiøs 

magt, blev med renæssancen erstattet af en opfattelse af mennesket som centrum ”her” og ”nu”. 

Frem til renæssancen havde man opfattet synssansen som en måde, hvorpå mennesket kunne 

anskue en samlet billedflade med de enkelte genstande. Eksempelvis på et maleri af et bord og en stol 

var spatiummet mellem bordet og stolen et rum, som ikke kunne blive nærmere udmålt, da man ikke 

havde metoden til at gøre det (Bek 1999: 23). Albertis nytænkning tilstræbte, og lykkedes med, at 

udstyre mennesket med en sådan metode. En organisationsevne. Når blikket falder på et maleri, kastes 

en synsstråle. Vha. synsfeltets yder-, midter- og centralstråler3 tager mennesket en genstand i øjesyn 

qua en såkaldt synspyramide (øjet, der ser på den afgrænsede genstand vha. yderstrålerne, og ser på 

genstanden med midter- og ikke mindst centralstrålerne). Ændres vinklen, hvormed man ser på en 

genstand, er perspektivet et andet. Alberti anvender den euklidiske geometri til inden for malerkunsten 

at konstruere en æstetik i kraft af et centralperspektiv, der på maleriets (fysisk) plane flade kan gestalte 

en illusion om (en rumopfattelse af) dybde og rumlighed.  

Også inden for dramaturgien gjorde denne nye perspektivtanke sig gældende. I 

konstruktionen af nye teatre op gennem 1500-tallet tog man højde for, hvor tilskuerne så scenen fra. 

De nye kulisser blev indlejret i et defineret, tillukket rum (Verdens litteraturhistorie bd. 3 1985: 169). 

En art ”kukkasseteater”, inden for hvilket dramaet kunne skabe sin helt egen verdensorden. Denne 

organisering af rummet på tilskuerens synsfelts præmisser er på sin vis en forgænger for de populære 

små perspektivkasser, der blev bygget i Holland i 1650-16754. Denne symbiotiske relation finder vej 

til passagen ”En gammel Mand med en Perspektivkasse” i Adam Oehlenschlägers Sanct Hansaftens-

Spil. Her bruger den gamle mand perspektivkassen til – på romantisk vis - at fortælle tilskuerne, der 

kigger ”igiennem disse Huller tree” (Oehlenschläger 1803: 235), om svundne tider, naturens kraft og 

hengemte historier. Og netop denne kasses reelt flade konstruktion påpeges til slut med ordene: ”Alle 

                                                           
3 Albertis inddeling 1435: 249 
4 Jensen, Claus: ”Perspektivkasser og matematik” in Mat 17/03 
(www.matilde.mathematics.dk/arkiv/M19/claus_jensen.pdf) 
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stirre henrykte paa Maleriet. Den Gamle lader Laaget synke. Valdhornene blæse under Egetræet, ved 

Gyngen.” (ibid. 240).  

Den af disse perspektivtanker, der har overlevet, er tanken om, at enkeltgenstande ikke står 

alene, og opfattes uafhængigt af sine omgivelser, men at de enkelte genstande og omgivelser tænkes 

som ét hele, som man kan navigere imellem (Bek 1999: 38). 

2.1.4. Rummet og tiden i før-bevidstheden: det filosofiske ståsted 

Fremme i 1781 ser Immanuel Kant (1724-1804) i Kritik af den rene Fornuft tid og rum som a priori-

principper, som mennesket er bekendt med, allerede før en erkendelsesproces indledes: ”Hvad angår 

materiens form, så må den derimod allerede a priori ligge parat i sindet” (Kant 1781: 63). Tiden og 

rummet er således udgangspunktet for, at mennesket kan sanse og percipere den verden, der omgiver 

ham/hende. Når en genstand er anbragt, er den det altid inden for tid og rum, og det er først i kraft af 

anskuelsesformer og regler, at man har mulighed for at sanse den (Tygstrup 1999b: 42): ”Rummet skal 

altså ses som en betingelse for fænomenernes mulighed, ikke som en bestemmelse, der er afhængig af 

dem – det er en a priori forestilling, der nødvendigvis ligger til grund for ydre fænomener.” (Kant 

1781: 65-66). Når fænomenet så først er blevet oplevet og sanset, tager forstanden over, og omsætter 

transcendentalt de enkelte sansninger til bevidsthedens erfaring af den verden og det rum, der omgiver 

mennesket (Tygstrup 1999b: 43). Forstanden bearbejder de anskuelser, som den subjektive sansning 

har modtaget, og denne vekselvirkning medfører en erkendelse og en erfaring inde i mennesket. Som 

følge heraf er hele denne erfaring under stadig udvikling (ibid. 42). 

2.2. Rum-tid specifikt ift. litteraturen 

Man kan nu stille spørgsmålet, hvorledes man kan tale om, at der er tid og rum i litteraturen. På denne 

plane flade, hvor bogstaverne forenes i ord, som læseren afkoder og forstår i ét hele, er der vel næppe 

hverken skred i tid eller skridt i rum?  

Som det fremgår af det følgende, har litteraturforskningen gennem tiderne vægtet tiden og 

rummet forskelligt. 

2.2.1. Tiden falder i slag: G.E. Lessing 

I antikken var omdrejningspunktet for Aristoteles’ Poetikken (ca. 335-323 f.Kr.5) den narrative 

fortælling, mens tid-rum-tanken, der ellers synes snublende nær for dramagenren, befandt sig ude i 

                                                           
5 Datering er gengivet fra indledningen fra Aristoteles 2004: 11. 
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periferien (Tygstrup 1999a: 38). Man skulle helt frem til det 18. århundrede, før man inden for 

litteraturteorien fattede interesse for én af de to dimensioner; den temporale. Dramatiker og 

teaterkritiker Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) analyserede værker af Homer samt den 

hellenistiske skulpturgruppe Laokoon i afhandlingen Laokoon oder über die Grenzen Malerie und 

Poesie i 1766. Han forholdt sig til litteraturen som organiseret i en lineær tid6, der både gav sig konkret 

til udtryk i narratologien og tekstens fortløbende handling (Passage. Tidsskrift for litteratur og kritik 

1999: 3): ”Gegenstände, die aufeinander, oder deren Teile aufeinander folgen, heiβen überhaupt 

Handlungen. Folglich sind Handlungen der eigenliche Gegenstandder Poesie.” (Lessing 1766: 360). 

Lessing så litteratur som kausal, hvor den ene begivenhed forårsagede den næste. Dette fik ham til at 

se digterens litterære værk som aufeinander in der Zeit, mens malerens kunstværk var nebeneinander 

im Raume: ”die Zeitfolge ist das Gebiete des Dichters, so wie der Raum das Gebiete des Malers.” 

(ibid. 371).  

Lessings Laokoon bevirkede et stærkt dominerende fokus på det temporale aspekt i eftertidens 

litteratur; både i skønlitteraturen og litteraturteorier. Op gennem 1800-tallet var det således i 

overvejende grad tidslighed, plot og den kausale, lineære tid, som gjorde sig gældende inden for 

romangenren (Tygstrup 1999a: 40). Fænomenologiens grundtanke om, at det er fænomenerne 

(heriblandt menneskets krop), der i deres plads i rummet konstruerer rummet, gjorde det dog 

nærliggende at udvide fokus til også at omfatte den spatiale dimension i litteraturen. Dette medførte, at 

forfattere og kunstnere, specielt inden for modernismen, eksperimenterede med tekst og billede; disse 

elementer blev nu set som egenskaber, der kunne tilføre hinanden værdi ved at udgøre en helhed. 

2.2.2. Rummet vinder indpas: Joseph Frank 

I 1945 vandt denne interesse for den rumlige mekanisme for alvor indpas med Joseph Franks ”Spatial 

Form in Modern Literature”. Her analyserer han værker med særlig interesse for enkeltelementerne; 

dvs. de greb, som forfatterne gør brug af for at gestalte en litteratur med et helt særligt rum (ibid. 40). 

Hvor Lessing påpegede lineariteten i, at: ”der Dichter führe uns in der schönsten Ordnung von einem 

Teile des Gegenstandes zu dem andern” (Lessing 1766: 366), gik Frank skridtet videre ved at fokusere 

på det rum, der opstod imellem disse dele.  

Med Gustave Flauberts realistiske roman Madame Bovary. Livet i provinsen (1857) som 

teksteksempel understreger han, at man ved at adskille tiden i små stillbilleder kan gribe om de 
                                                           
6 Lessing var med sin linearitetstanke i 1766 forud for sin tid, idet man skulle cirka en generation frem, før 
samfundet omkring år 1800 for alvor fulgte trop, og tidsligt og rumligt bevægede sig lineært fremad (Fischer 1990: 
86). 
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indkapslede sproglige pointer. Han refererer til passagen, hvori udsagnene fra Emma Bovarys 

kærlighedsbekendtskab Rodolphe gennem en kiastisk vekselvirkning bliver sidestillet med en 

opremsning af et markeds præmiegrise.7 ”This scene illustrates, on a small scale, what we mean by the 

spatialization of form in a novel” (Frank 1945: 65), og Frank påpeger ydermere, at tiden her må vige til 

fordel for en interaktion mellem disse (dialogiske) udsagn, der forener sig til én koncentreret mening. 

Frank fortsætter ved at påpege, at James Joyce i Ulysses (1922) inkorporerede en stor mængde 

fragmenter i ét værk. Fragmenter, der så sammenføjes hos læseren i et større kohærensskabende 

rekonstruktionsarbejde (ibid. 67). Joyce forudsætter som fortæller, at læseren af Ulysses er yderst 

bekendt med værkets rum Dublin, og af den grund efterlader han kun små brødkrummer af information 

om personer og lokaliteter, som læseren så må samle til sig (ibid. 67). På sin vis argumenterer dette for 

Lessings opfattelse af litteraturen som kausalt betinget, idet Lessing netop fordrer, at: ”[der] Leser 

nach und nach zuzählen, um ihm dadurch ein Bild von dem Ganzen machen zu wollen: heiβt ein 

Eingriff des Dichters in das Gebiete des Malers, wobei der Dichter viel Imagination ohne allen Nutzen 

verschwendet.” (Lessing 1766: 371). Det er denne ”imagination”, der hos Frank ses som 

udgangspunktet for det rum, der skabes hos læseren i læseprocessen. 

I eksemplet om Marcel Prousts På Sporet af den tabte Tid fremhæves det, at fortælleren må 

rykke sig til et tidspunkt efter det, han har oplevet med det formål både at blive bevidst om tidens 

gang, og for samtidig at kunne sammenholde sit tilbageværende billede af, hvordan verden så ud 

førhen, med den reelle verden, han står i (Frank 1945: 70). 

Denne indfaldsvinkel, hvor (tænkte) modeller tages i brug i forståelsen af det litterære rum, er 

efter Joseph Frank anvendt af en teoretiker som Frank C. Maatje. Den rumlige dimension er, i 

kombination med den tidslige, blevet comme il faut i litterære analyser. Eller som udtrykt af David 

Kranes i 1991 med ordene: ”Space – as a word, as a concept, as a metaphor, as a dream, as a physical 

reality – surrounds us.” (Kranes 1991: 11). 

2.3. Rummet inden for de tre litterære storgenrer: lyrik, drama og epik 

Der konstrueres forskelligartede rum inden for rammerne for hhv. lyrik, drama og epik. Genrer, der 

alle er indvævet i Mærkedage og Nexø Trawl. I det følgende vil der blive foretaget nedslag i 

                                                           
7 For passage, se: Flaubert, Gustave: Madame Bovary. Livet i provinsen. Oversat af Hans Peter Lund (1857; anvendt 
udgave: 2004): 187-189 
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storgenrernes rumlige egenskaber, baseret på hhv. Frank C. Maatje (1968/69)8, der finder stor 

inspiration i Emil Staiger, samt Alena Petrova (2008), der tager udgangspunkt i G.W.F. Hegel. Der 

afrundes med epikken, der så i afsnit 2.4 defineres nærmere vha. Michail Bachtins begrebsapparat. 

2.3.1. Lyrik 

Et digt indeholder altid en tidslig og en rumlig dimension, og en digter kan, som påpeget af Maatje, 

lægge vægten på enten ”Raum-im-Werk” eller ”Zeit-im-Werk”. I denne gestaltning er det inden for det 

lyriske (med Maatje) ”sproglige kunstværk” ofte, men ikke altid, erindringen, der tematiseres (Maatje 

1968/69: 402). Netop ”Erinnerung” er det nøgleord, Emil Staiger hæfter på den lyriske storgenre.  

Et digt er som oftest rytmisk og musikalsk, og netop et digts første linje er essentielt i 

forståelsen af rummet (Petrova 2008: 95). Lyrikken er forbundet med en subjektiv ”Innerlichkeit”. 

Dette udtrykkes i formidlingen, hvor der ifølge Petrova sker et sammenfald mellem det, der 

fremstilles, og det, der bliver fremstillet (ibid. 71). Lyrikken formidler refleksioner og tilstande i en 

”begrenzte subjektive Totalität” (ibid. 92), og det er den indre verden frem for den ydre verden, der 

vægtes.  

2.3.2. Drama 

Dramaets rum kan inddeles i tre: 1) teatrets (reale) rum, 2) det scenografiske rum og 3) det dramatiske 

(fiktive) rum (ibid. 127). Maatje påpeger, at rummet i nogle tilfælde godt kan være den lokalitet, der 

fremvises på scenen: ”Aber die dramatis personae werden erst diesen Raum erfüllen und es dem 

Zuschauer ermöglichen, in ihm einen dreidimensionalen Raum zu sehen.” (Maatje 1968/69: 408). 

Nogle gange antydes der handling uden for scenens rum, eksempelvis via lyde, og denne interaktionen 

mellem ”Innen-Raum” og ”Auβen-Raum” fordrer en spænding, ligesom der opstår en spænding og 

”die dramatische Welt” mellem det konkrete sceniske rum og det rum, som skuespillerne gestalter 

igennem deres fremførelse (ibid. 410).  

Scenen (”Schauplautz”) er en rumlig ramme for den handling, der udspiller sig, og derudover 

har scenen stor indvirkning på handlingens fremdrift (Petrova 2008: 124-125), og fordrer en 

insisterende (med Emil Staiger) ”Spannung” (Korsbek 2003: 260). Petrova fremhæver, at det er i 

modsætningen og foreningen af udsagn fra aktanterne, at inderligheden findes (Petrova 2008: 114). 

                                                           
8 Dette paper definerer litterære rum inden for lyrik, epik og drama med udgangspunkt i analyse af tre hollandske 
teksteksempler. 
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2.3.3. Epik 

Inden for epikken konstrueres rummet ifølge Maatje først, mens handlingen pågår, og i denne 

konstruktion har indledningen ofte stor betydning (Maatje 1968/69: 403). Desuden er 

fortællerpositionen meget væsentlig, idet denne synsvinkel bestemmer, hvilke begivenheder der in- og 

ekskluderes. Maatje inddeler i ”Ich-Erzähl-Situation”, ”die Erzählung ohne einen persönlichen 

erzähler” og endelig fortællepositionen ”Er-Gestalt” (hvor der i nogle tilfælde springes mellem 

aktanterne, og begivenhederne ses gennem deres øjne) (ibid. 406-407). I fortællerens gestaltning ses alt 

det fremstillede i denne ”Vorstellung” som en del af en større helhed (Korsbek 2003: 260). 

Hos Petrova opfattes fortælleren som knap så indlevende og subjektiv som det lyriske jeg: 

”Im Epos tritt der Erzähler im Allgemeinen hinter das Dargestellte zurück (…)” (Petrova 2008: 71). 

Petrova arbejder mere indgående med fortælleren og fortælleperspektivet end Maatje, men tilskriver 

sig ligeledes tanken om, at fortællerens perspektiv på begivenheder er afgørende i gestaltningen af 

rummet. Rummet har afgørende betydning for såvel helt som plot/sujet (ibid. 82). Man kan tilføje, at 

rummet og tiden på sin vis etablerer hele muligheden for, at handlingen kan udspille sig. 

Petrova peger på, at epikken kan berette om den almene tilstand ude i verden, og at i epikken 

spiller ”die äuβeren Umstände eine gröβere Rolle.”(ibid. 68-69). Inden for den episke fortalte litteratur 

skabes rummet i vekselvirkningen mellem det, der fortælles af fortælleren i ”Erzählraum”, og det, der 

siges af de litterære karakterer i ”der erzählte Raum” (ibid. 91), og ydermere i gråzonen imellem ”[die] 

erzählten Raum und dem erlebten Raum.” (ibid. 85). 

2.4. Rummet inden for epikken – med fokus på det provinsielle rum 

I det følgende indkredses der yderligere til det specifikt episke rum med en teoretiker, der 

differentierede mellem primære og sekundære genrer, herunder romanen, der inkorporerer en række 

såkaldte talegenrer i sig (Korsbek 2003: 264). Han så genrer som foranderlige, ikke umiddelbart 

kategoriserbare størrelser. 

2.4.1. M. M. Bachtin  

Michail Michailovich Bachtin (1895-1975) er af eftertiden blevet tillagt stadig større betydning 

inden for den litterære kritik og filosofi. Bachtin fremsatte sine teorier i en tid og på et sted, hvor 

den socialistiske realisme, hvis programskrift blev lagt fast ved et Forfatterkongresmøde i 1934 med 

Maksim Gorkij som bagmand, var dominerende. Hovedaktanten, den positive helt (ru.: polozjitelnyj 

geroj), der som oftest var en arbejder, blev en personificering og en eksemplificering over, 
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hvorledes socialismen/kommunismens ideologi helt konkret kunne implementeres i det sovjetiske 

samfund. Denne didaktiske litteratur, der primært udfoldede sig inden for romangenren, ”kræver af 

kunstneren en sandfærdig og historisk konkret fremstilling af virkeligheden i dens revolutionære 

udvikling” (Sjælens ingeniører: russisk litteratur fra det 20. århundrede 2005: 40), som der står i 

programskriftet fra Forfatterkongressen. Bachtin skolede sig ikke inden for denne retning, og måtte 

udgive sine skrifter uofficielt som det, der er blevet kaldt løsark (ru.: samizdat). Litteraturteoretisk 

spændte han vidt over neo-kantilismen og formalismen og inden for sprogkritikken samt 

semiotikken (Gemzøe 2003: 87), og på dansk grund var det navne som Peter Madsen og Anker 

Gemzøe9, der i 1970’erne introducerede hans tanker. 

I løbet af Bachtins årtier lange forfatterskab kreerede han en række begreber såsom det 

dialogiske ord og polyfonien. Dette delafsnit vil beskæftige sig med hans tanker om tiden, rummet 

og menneskets placering i deres forenede konstruktion; kronotopen. Feltet er kardinalpunkt i essays 

fra 1937-38 til op omkring 1973 (Gemzøe 2003: 77).  

Selve termen kronotop (et kompositum af det græske kronos: tid og topos: rum) hørte Bachtin 

første gang ved en forelæsningsrække hen over sommeren 1925 ved biolog A.A. Ukhtomskij (Schmidt 

2006: 228 ). Som det er anført i tidligere afsnit, kan der ses spor af den naturvidenskabelige tænkning 

over tid og rum i den humanistiske opfattelse af tid og rum. Tid-rum-tanken, hvor tid og rum forener 

sig, blev søsat i kølvandet af Albert Einsteins relativitetsteori (jf. 2.1.3.). Denne naturvidenskabeligt, 

matematiske indfaldsvinkel modificerede Bachtin i kulturvidenskabelig optik til det, som af flere 

(heriblandt ham selv) er blevet benævnt en metaforisering af begrebet ind til litteratursfæren.  

2.4.1.1. Tid-rum 

Bachtin var inspireret af Lessings tids-begreb, og påpeger i sine ”Afsluttende bemærkninger” (1973), 

at Lessing sætter tiden over rummet: ”Alt det statisk-rumlige skal ikke også beskrives statisk, men 

inddrages i de skildrede begivenheders og selve fortællingens eller skildringens tidsrække.” (Bakhtin 

2006: 168). Men hvor Lessings tid kun er én tid, består tiden hos Bachtin af en række tråde op gennem 

historien. Tid er derfor ikke den samme, men ændrer sig derimod gennem tiderne, og er derfor 

historisk foranderlig. Tiden er ”det førende element i kronotopen” (ibid. 15), og peger på forandring i 

rummet. Rummet er således underlagt den synlige tid10. Rummet og tiden skal ikke behandles 

enkeltvis – tværtimod er de to dimensioner gensidigt afhængige inden for kronotopen. 

                                                           
9 Dette blev gjort i Gemzøe 1971. 
10 ”(…) i litteraturen er det tiden, der er det førende element i kronotopen.” (Bakhtin 2006: 13) 
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Det er det synlige rum uden for mennesket, såsom vejen, provinsbyen og slottet, som Bachtin anvender 

i anskueliggørelsen af den tidslige udvikling inden i mennesket. I Romanens tænker peger Jørgen 

Bruhn således på, at Bachtin modificerede Kants tid-rum-begreb ved at operere med, at menneskets 

subjekt ændrer sig, og over tid influerer på tiden og rummet (Bruhn 2005: 149). Denne ændring inden 

for tid og rum ville da efterhånden sætte sit aftryk på litteraturen og afføde modificeringer inden for 

genrerne (ibid. 150-151). Den litterære genre afspejler således den tid og det rum, som menneskene 

reelt befinder sig i uden for litteraturen, og: ”Den væsentlige indbyrdes sammenhæng mellem tid- og 

rum-relationer, som litteraturen har tilegnet sig kunstnerisk, har vi valgt at kalde ’kronotopen’” 

(Bakhtin 2006: 13). Bachtin påpeger ydermere, at kronotopen er konstituerende for, hvordan den 

enkelte genre er udformet (ibid. 13). Efterhånden som historien skrider frem, og tid- og rum-forhold 

ændrer sig, siver disse ændringer langsomt ind i litteraturen, og danner nye genrer. Men genrerne har 

ikke dermed altid fuld overensstemmelse med den virkelighed og det, der foregår i den (Schmidt 2006: 

228).  

2.4.1.2. De tre primære kronotoper 

Bachtins begrebsapparat rummer tre primære kronotoper; eventyrkronotopen, hverdagskronotopen 

(som skal behandles senere) og karnevalskronotopen. Disse tre kronotoper har en række delkronotoper 

under sig. Der findes dog reelt ikke en afgrænset mængde kronotoper. Rummet og tiden udvikler sig til 

stadighed, og danner nye konstellationer, der afføder nye genrer (Gemzøe 2003: 83), og hver enkelt 

kronotop kan have en række motiver under sig, der hver især har sin kronotop (Bakhtin 2006: 169). 

Før de tre primære kronotoper fandtes urkronotopen. Denne kronotop er inden for folkloren, 

og den forenede tid, rum og den menneskelige tilværelse sammensmeltet i ét tæt hele (Schmidt 2006: 

237). Tiden var dog ikke Bachtins foretrukne historiske tid, men den cykliske. Denne cirkulære, 

gentagende bevægelse forhindrede en udvikling mod den fremtid, som Bachtin oplevede som fyldt 

med muligheder. 

2.4.1.3. Idyllens kronotop 

Inden for idyllens kronotop (hverdagskronotopen) følges et menneskes liv i en livscyklus. Handlingen 

passerer i et offentligt rum, der afspejler en cyklisk tid, hvori mennesket og hele menneskeheden i en 

offentlig, verbal, førlitterær kultur interagerer med udviklingen i det samfund, der omgiver dem. De 

romerske selvbiografiers centreren om slægt knytter sig til denne kronotop. Her foregår ingen reel 

tidslig og menneskelig udvikling, til trods for at årene går. Allerede ved fødslen er mennesket ifølge 

Bachtin prædestineret til, hvor det vil være ved livslinjens endepunkt. Tiden er således cyklisk, slægter 



S i d e  | 18 

 

følger slægters gang, og udviklingen er – i det store perspektiv – status quo (Schmidt 2006: 234). 

Denne træge og kun langsomt fremadskridende cyklicitet i tiden bevirker, at en roman, ifølge Bachtin, 

aldrig kan have den som sin primære tid (Bakhtin 2006: 166).  

Slægten er knyttet til den idylliske kronotop, fordi hver enkelt person først får reelt betydning, 

når det indgår i denne slægt, dennes hjemstavn og den cykliske tid: ”I idyllen er enheden mellem 

generationernes liv (mellem menneskenes liv i det hele taget) essentielt bestemt af stedets enhed, af 

slægtslivets århundredgamle tilknytning til et bestemt sted, som dette liv og alle begivenheder i det 

ikke er adskilt fra. Stedets enhed svækker og opbløder alle tidsmæssige grænser mellem 

generationernes individuelle liv og mellem de forskellige faser af et og samme liv.” (ibid. 144-145). 

Slægten kan komme til udtryk i en familieidyl, der – hvis den forenes med landbrugsarbejdets idyl - på 

mest realistisk vis kan skildre den typiske bondes liv og levned. Bachtin påpeger, at netop denne 

forening af det agrare livs idyl og familieidyllen er den ”største tilnærmelse til folkloretiden” (ibid. 

146). I og med, at menneskene lever et og samme sted generation efter generation, udviskes forståelsen 

af tiden som klart afgrænset og fremadskridende, og idyllens cirkel sluttes (ibid. 145). 

2.4.1.3.1. Hjemstavnsroman 

Knyttet til idyllens kronotop findes hjemstavnsromanen, hvor arbejdet med landbrug eller håndværk 

forener sig med familieidyllen (Bakhtin 2006: 147-148).”I hjemstavnsromanen bliver selve 

livsprocessen udvidet og gjort mere detaljeret (hvilket er obligatorisk i en roman), og dens ideologiske 

side – sproget, troen, moralen og sæderne – fremhæves, så også den kommer til at fremstå som 

uløseligt knyttet en begrænset lokalitet.” (ibid. 148). 

Det er ”bønder og håndværkere, landsbypræster og landsbydegne”, der agerer inden for 

hjemstavnsromanen (ibid. 148). En af disse hovedkarakterer kan da slynge sig ud af denne cyklisk 

bevægende tid, og forsøger sig på egen hånd langt væk fra arnen. Hovedkarakterens møde med byen, 

langt væk fra samhørigheden med naturen og fra familiens insisterende gentagelsesmønster, udmønter 

sig i, at protagonisten må bukke under og søge hjem til arnen, eller i, at bruddet med hjemstavnen 

bliver hans undergang (ibid. 149). 

2.4.1.3.2. Hjemstavnen revideret 

Idyllens kronotop og dermed også hjemstavnsromanen bliver konfronteret med den anti-provinsielle 

kronotop inden for ”den store, men abstrakte verden, hvor menneskene er isolerede, egoistisk 

tillukkede og selvisk-praktiske” (Bakhtin 2006: 152). I dette sammenstød har det rodløse menneske, 
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der ikke arbejder videre der, hvor forfædrene slap, et behov for at skabe en verden og en kronotop. En 

kronotop, der kan indeholde ikke bare det provinsielle rum, men hele det universelle rum. Hele denne 

nye verden skal humaniseres og blive en ny hjemmebane, samtidig med at mennesket vender idyllens 

trivielle gentagelse ryggen, og slynger sig ud af idyllens cyklusser og ud ad en tangent. ”Mennesket 

skal opdrage eller genopdrage sig selv til livet i denne store og fremmede verden, det skal tilegne sig 

verden og blive hjemmevant i den.” (ibid. 152). I relation til litteraturen formuleres det sådan: ”Man 

kan ligefrem tale om, at det er kronotoperne, som har den vigtigste plotskabende betydning.” (ibid. 

167).  

2.5. Det globale i det provinsielle rum 

Efter en teoretisk indsnævring af rummet i episk litteratur vil vi nu se særskilt på det provinsielle rum, 

og hvorledes det globale har vundet indpas deri. Først en nærmere indkredsning af begrebet ”provins” i 

en dansk kontekst. 

2.5.1. Den (alle)stedsnærværende provins 

Overalt er den der. Provinsen. Det provinsielle rum er mise en scene for en nutidig bølge af episk 

litteratur. Det provinsielles muligheder har været benyttet af skribenter gennem århundreder, og i nyere 

tid har specielt den knirkende tærskel mellem det agrare og det moderne samfund været et tema for 

dansk litteratur. Navne som Johannes V. Jensen, Hans Kirk og Jakob Knudsen var ophavsmænd for 

denne skildring.  

2.5.2. Provinsen: en definition 

Substantivet ”provins” bringer ofte konnotationer til småborgerlige karaktertræk såsom 

fremmedfjendskhed og ”mig selv nok”, og er eksemplificeret ved kakkelborde og glanende blikke fra 

vinduerne11. Til analyseformål kan det imidlertid være nyttigt at være opmærksom på nuancerne 

mellem ”provins” og ”provinsen”, og mellem ”provins” og ”hjemstavn”.  

Begrebet provins dækker både over land og by; forstæder, provinsbyer, landsbyer samt 

markarealer med huse sporadisk rundt omkring. I dette speciale fokuseres der på hhv. en landsby og en 

provinsby. Igennem sin analyse af Mikaels Niemis finske 2000-roman Populærmusik fra Vittula, der 

meget vel kan have dannet base for Nexø trawl med sin gestaltning af et finsk udørk-samfund med 

                                                           
11 Denne forståelse af provinsen som en stilleben-tilstand i sindet frem for en geografisk lokalitet præsenteres 
eksempelvis på www.afskafprovinsen.dk. Her skriver reklamemand og ekstern lektor ved Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole Peter Andreas en blog med det sigte at fjerne en provinsiel sky-klap-tilgang til tilværelsen. 
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druk og musik, indkredser tyske Matthias Langheiter-Tutschek provinsen nærmere. Med Homi K. 

Bhabka i ryggen skelner han mellem det hjemlige, hvor mennesket mener at høre til og føle sig 

hjemme, og det ikke-hjemlige, hvor mennesket føler sig fremmed og rodløst (Langheiter-Tutschek 

2004: 200). Langheiter-Tutschek fortsætter med at differentiere mellem flere provinsvarianter, 

hvoriblandt de festlige højtider fremhæves som en offentlig form af det provinsielle. Mændene fra de 

små provinsbyer hæger om deres hjemmebane, og nærer, som Carl Amerys citeres for, en stolthed over 

deres afkom, der kan føre historien videre. En trussel og indbyggernes frygt, der kan true denne banede 

vej i provinsen, er, at provinsen degraderes, og forsvinder (ibid. 203-204). De enkelte indbyggere 

bindes sammen i en århundredlang bane af ”klaner, slægter eller familier” (ibid. 204). Alle lever i fred 

og fordragelighed. Træder én imidlertid væk fra dydens smalle sti, er det hele familien, der må bøde 

for denne fejltagelse. En provinsianer opfattes således ikke som enkeltindivid, men som en del af et 

større broderskab af mennesker.  

2.5.3. Hjemstavnen 

Provinsiel litteratur kan meget vel have provinsen som litterært rum og trække på dette steds topografi, 

uden at dette nødvendigvis gør denne litteraturen til hjemstavnslitteratur. Den norske amanuensis 

Oddbjørn Johannesen anfører, at provinslitteratur blev sat i forbindelse med hjemstavnen parallelt med 

Det moderne gennembrud. De forestående moderne tider bevirkede, at en række forfattere, såsom 

Jakob Knudsen, Johan Skjoldborg samt Marie Bregendahl, søgte tilbage til deres hjemegne12, og herfra 

skrev fortællinger, fast forankrede i det provinsielle rum (Johannesen 1998: 119). Men 

hjemstavnsdigtningen udsprang af det agrare samfund, og ansås udelukkende som forankret heri 

(Frandsen 1998: 51). ”Hjemstavns-digtning, en. (æstet.) digtning, hvori en (fra almuen udgaaet) 

forfatter behandler emner fra (almuelivet i) sin hjemstavn (jf. -digt, -kunst, -litteratur)”, er således 

Ordbog over det Danske Sprogs definition. Selvsamme higen efter arnen opstod ved årtusindskiftet, 

hvor dansk hjemstavn siden både består af den vestjyske tørre hede og de københavnske asfaltbelagte 

kvarterer (Sørensen 2008: 7). Sidstnævnte er nu ikke nogen helt ny tanke; i 1981 anfægter 

storbyflanøren Dan Turèll således, at København skulle være en pulserende storby, som man kan 

fortabe sig og forsvinde i. Tværtimod påpeger han, at ”København svarer til enhver betydning af ordet 

provinsiel” (Turèll 1981: 50), og eksemplificerer det med digtet ”Alhambravej 1, 1826 Kbhvn. V.: En 

provins”, hvori et lyrisk jeg opremser sit kendskab til sit kvarters hverdagslivs rutiner, rundet af med: 

                                                           
12 Selv en af Det moderne gennembruds kernefigurer, J.P. Jacobsen, vendte hjem til sin barndomsby, Thisted, for at 
tilbringe sine sidste dage der. 
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”Kort sagt: Jeg bor et sted / og selv om jeg nødig vil være vammel /tør jeg sige dét sted / også bor i 

mig -” (ibid. 56). 

Hjemstavnslitteraturen kan, som det gøres ved Johannessen, deles ind i ”den ”lukkede” 

hjemstavnsdigtning” og ”den ’åbne’ digtning, der har hjemstavnen som fast grund under fødderne” 

(Johannesen 1998: 121). Set i dette lys kan provinsen tjene som en fast forankret topografi for 

hjemstavnslitteraturen, hvor konkrete fysiske steder, såsom Rødby havn (i Rødby-Puttgarden (2005)), 

hives frem. Inden for den åbne digtning tilbyder provinsen udelukkende elementer til en forestilling 

om et (stereo)typisk provinsielt miljø, såsom den ikke-eksisterende Limfjords-landsby Hvium i Ida 

Jessens Den der lyver (2001). Som supplement hertil er hjemstavnen som generel betragtning – hvad 

enten den ligger i provinsen eller ej – ofte inkorporeret i forfatteren, allerede inden han/hun nedfælder 

det første ord: ”(…) en erfaring der er mere indirekte tilstede mellem linjerne. (…) hos os alle er den 

tilstede som en nødvendig betingelse for forståelsen af væren-i-verden.” (ibid. 123). 

Og provinsen eksisterer overalt, og ikke blot ude på Himmerlands hede, nede ved havnen eller 

i forsamlingshuset i lokalsamfundets centrum. Definitionen på provins er således klart betinget af de 

øjne, der ser. Som når det mandlige subjekt i Katrine Marie Guldagers novelle fra sit flysæde betragter 

København fra sit flysæde: ”Men når man kom fra Stockholm, havde man også følelsen af at komme 

til en mindre by. En provinsby, tænkte han.” (Guldager 2004: 51). Selv en metropol som Paris aflejrer 

sig i kvarterer og provinser med indkredsende rytmer og rutiner, der adskiller sig fra de øvriges. I 

stedet for ”provinsielt” anbefaler Jørn Erslev Andersen adjektivet ”provinsialt” i stedet: ”For når 

provinslitteraturen er bedst, viser den ganske enkelt, at der eksistentielt og ontologisk er provins i alt.” 

(Andersen 2006: 9). 

2.5.4. Centrenes forrykkelser 

En ofte anvendt begrebsdannelse til at belyse bevægelser inden for det provinsielle rum er det noget 

brede center og periferi. Denne syntese egner sig til at illustrere den dynamik, der er foregået op 

igennem det 20. århundrede. Som udgangspunkt var København det primære centrum og metropolen, 

som det øvrige land blev målt ud fra. København var (og er) et økonomisk kernepunkt, der drog 

periferiens indbyggere til sig, og samtidig satte dagsordenen ved at lade generaliserende magter brede 

sig som ringe i vandet ud over det resterende land, som derved lå under for centrets magt. Denne 

magtdemonstration over for det øvrige land ligger ydermere i selve ordet ”provins”. Provinsen er: 1) 

områder, som romerne erobrede (lat.: ”provincia”); og 2) et landskab og et forvaltningsområde, der 

styres af en stat (Dansk fremmedordbog 2006: ”provins”). Den perifere provins er hermed hierarkisk 
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underlagt centrets luner. Sker der noget nyt i centret, optræder det forskudt ude i provinsen, og derfor 

er provinsen og centret aldrig synkrone. Denne ”Verspätung” bevirker, at idet provinsens indbyggere 

kender til det, der sker ude i den øvrige verden, virker deres egen tid og rum statisk, frosset og 

stilleben-agtigt (Langheiter-Tutschek 2004: 206).  

 

2.5.5. Provinsens rum 

Når mennesket befinder sig på de enkelte lokaliteter, bevæger han/hun sig inden for det kendte rum. 

Men blot det, at man kender et rum, er ikke synonymt med, at man behersker rummet. Dette 

”Lebensraum” (der som term under Nazismen fik tilført et bismag) er under dets indbyggeres kontrol. 

Indbyggerne behersker rummet i kraft af dets afgrænsning og afsondring fra andre steder. Men 

efterhånden som provinsbyerne sænker paraderne, siver omverdenens influens ind i provinsen, og 

derved har provinsen mindre magt over sit rum. 

Efterhånden som grænserne mellem provinsens småbyer blæser væk, og indbyggerne hver 

dag rejser væk fra deres samfund for at arbejde, transformerer provinsen sig umærkeligt fra at være en 

hermetisk lukket cirkel til at være et transitsted og en arne, man krydser, før man drager videre ud i 

verden. Eller, som Jørn Erslev Andersen formulerer det i forbindelse med litterære provinser fra 

slutningen af det 19. århundrede og frem til vor tid; ”Tilbage er nu, i vor tid, ikke blot sovebyer, 

hengemte stationsbyer, lange og slunkne tyndtarme (som Knud Hjortø i sin tid i romanen Folk (1903) 

kaldte dem), små lokalsamfund med asfalterede veje, købstæder med gågade.” (Andersen 2006: 3). I 

disse transitsamfund efterlades stadigt flere huse til forfald, der enten afføder spøgelseshuse eller 

boliger for personer, der er faldet ned gennem de sociale lag13. Således citeres politiet for at: ”(…) 

trygheden i de traditionelle landsbysamfund er gået fløjten” (”Borgeroprør mod tomme ruiner” 2008: 

7). 

Denne samfundsændring gennem de sidste hundrede år fra det agrare samfund, hen over 

det moderne til det postmoderne samfund er blevet genstand for bearbejdning i skønlitteraturen. 

Provinsen anvendes, som det påpeges af Gunhild Agger ifm. tv-mediets anvendelse af provinsen 

som lokalitet og topos, til at understrege autenticitet og genkendelighed (Agger 2006: 50-51). Også 

provinsialismen i form af dialektale særkender (ordvalg og syntaks) indlejrer en stærk grad af 

realitet. 
                                                           
13

 Folketinget tog konsekvensen af denne udvikling, og fra 1. juli 2008 fik kommunerne flere ressourcer til at 
nedrive de tomme huse. 
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2.5.6. Fænomenologien 

Fænomenologien har to subniveauer: en tids-fænomenologi og en rum-fænomenologi (Knudsen 

1999: 79 og 88), hvoraf dette delafsnit vil knytte sig til sidstnævnte. Maurice Merleau-Ponty 

definerer rummet således: ”Rum er ikke det miljø (i virkelig eller logisk forstand) hvori tingene 

bliver arrangeret, men de midler hvormed tingenes position bliver mulig” (Rum og fænomenologi 

2000: 6). Samtidig med, at mennesket betragter verden, er mennesket som krop forankret i 

selvsamme verdensrum. Mennesket er en del af verden, og oplever en art samhørighed og tæthed 

med den: ”Perspektivet er både det, der gør kroppen til subjekt (perspektivet er mit) og til objekt 

(også jeg objektiveres af perspektivet” (Knudsen 1999: 79). 

I en fænomenologisk opfattelse er mennesket aldrig færdigudviklet, men ligger hele livet 

igennem under for en konstant forandring. Mennesket ser ud på verden, sanser den, og i kraft af 

sansningen genskabes dette tableau igen og igen til nye tableauer (ibid. 79). Når den anden kaster sit 

blik på én, objektiveres man, og derved underkaster man den anden. Denne proces er ikke, som hos 

den sartreanske Kvalme-protagonist, forbundet med en negativ indskrænkning af frihedens råderum 

(ibid. 80). Processen giver derimod mennesket mulighed for at udvide sin horisont og udvikle sig gang 

på gang. ”Det enkelte subjekt har ikke monopol, hverken på sin selvforståelse eller på sin forståelse af 

verden. Tværtimod er der aspekter af både subjektet selv og af verden, som kun er tilgængelig via en 

anden.” (Zahavi 2003: 125).  

2.6. Analysens disposition 

Med baggrund i diskussionen af, hvorledes den rumlige og den tidslige dimension er blevet opfattet i 

forskellige fagligheder, vil der i de følgende to analyser blive set nærmere på, hvilket provinsielt rum 

der gestaltes af det forfattende blik i nyere dansk litteratur. Analyseobjekterne er valgt ud fra, at de fra 

hver deres meget forskellige udgangspunkter alligevel har markante og væsentlige lighedspunkter.  

Analysernes interessefelt er det provinsielle rum, og de er profileret således, at der særskilt 

fremdrages eksempler, der netop knytter an til gestaltningen af rummet, frem for øvrige delelementer 

af romanerne, som inden for andre interessefelter ville blive tildelt større vægt. 



S i d e  | 24 

 

Analyse 

I afsnit 3 og 4 vil der blive foretaget analyser af to nyere danske romaner: Jens Smærup Sørensen: 

Mærkedage og Dennis Gade Kofod: Nexø Trawl. Begge kom på bogmarkedet i 2007, og er udvalgt 

med det sigte at undersøge, hvorledes det provinsielle rum gestaltes (forskelligt?) i hhv. en 

bondelandsby ved Limfjorden og en fiskeriby ved Østersøen. Ydermere er den ene roman forfattet af 

en moden, akademisk litterat med en vægtig forfattervirksomhed bag sig, mens den anden roman er et 

tidligt værk fra en yngre, Forfatterskole-uddannets hånd. Begge romaner var nomineret til titlen ”Vor 

tids danske roman” i Jyllands-Posten14 (i øvrigt på lige fod med en lang række øvrige romaner, der var 

gjort af et lignende topos-stof), de fremhæves af Hans Hauge som eksempler på den nye 

hjemstavnsroman15, og, som det vil fremgå af afsnit 5, kan en sammenligning af de to værker tjene til 

et bud på en klarificering af, hvilket provinsielt rum der er at finde i danske nyudgivelser. 

Sidst i specialet forefindes stamtræer over slægterne i hhv. Mærkedage (bilag 1) og Nexø 

Trawl (bilag 2). 

3. Analyse – Mærkedage (2007) 

Ved årtusindskiftet greb litteraturen fat i det, som Det folkelige gennembrud omkring år 1900 havde 

plantet i den danske muld: slægten og de grene af den, der havde sin forankring i en provinsiel 

hjemstavn. De Gyldne Laurbær er de seneste tre år tildelt sådanne romaner: Morten Ramslands 

Hundehoved, Knud Romers Den som blinker er bange for døden og Jens Smærup Sørensens 

Mærkedage. Sidstnævnte vil blive analyseret i det følgende. 

3.1. Paratekst 

Forsidens editoriale paratekst er i sin helhed skrevet med versaler. Lidt under midten på forsiden står 

romanens titel ”Mærkedage”, længere nede forfatternavnet ”Jens Smærup Sørensen”, og nederst står 

undertitlen ”En historie” efterfulgt af forlaget ”Gyldendal”. De fire tekstelementer er skrevet med 

samme skriftsnit i hierarkisk underordnede skriftstørrelser. 

                                                           
14 www.vortidsdanskeroman.dk/romanerne/ 
15 www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/263526:Kultur--Koebenhavn-er-ikke-laengere-centrum?page=2 
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På den editoriale parateksts16 niveau illustrerer forsiden historiens rum gennem tegnede 

marker som en malet allegori over et kort. Som i en anden Google Earth-optik er der overblik over 

markerne i fugleperspektiv. Hver enkelt mark har sin egen farve, og farverne er pløjet af hhv. en 

hesteplov og en traktor med en plov efter sig. Til venstre, vertikalt og parallelt med bogens ryg, 

illustreres historiens tid ved en rød målestok med tre punkter angivet på sig. Denne målestok bringer 

associationer til primstaven, hvorpå man i tidligere tider hakkede mærker for begivenheder; 

mærkedage. Som det påpeges i Bidrag til Ordbog over jyske Almuesmål, anførte folk på landet røde 

streger i almanakken for at huske på begivenheder: ””skrive en rød streg i a-en” (…) festerne 

mærkedes med røde bogstaver” (Feilberg 1886-1914: 9), og hos Drachmann sættes der en ”rød Streg i 

Almanakken”17 for at huske en bestemt dag. 

Paratekstens illustration af romanens rum er således ikke fotografisk akkurat, men tegnet op 

og derefter farvelagt. Det kan måske tolkes således, at Smærup Sørensen har tilstræbt at fastholde og 

illustrere en udvikling i Staun, der ikke som fotografiet afspejler den virkelige topografi, men lader sig 

udforme efter gengiverens (forfatterens) forgodtbefindende. Ydermere har Smærup Sørensen gennem 

sin fortælling lagt farver på byen igen ved at lave en malende beskrivelse, og han undlader derved 

sorthvide og udifferentierede gengivelser. Som udgangspunkt gør han som digteren i Lessings 

forståelse: ”Hierauf lies oben die Erklärung des poetischen Gemäldes hinaus. Aber der Dichter soll 

immer malen (…)” (Lessing 1766: 366). 

Sammenholdes dette med teksten, ses det, at Staun-barnet Søren Lundbæk i 1960 prøver at 

indkapsle de dimensioner af hjembyens idylliske kronotop, der lader sig fastholde på fotografier18 før 

Staun (et navn, Smærup Sørensen næppe har ærgret sig over), som han kendte den, vil forgå: ”I løbet 

af et par måneder affotograferede han hele sit lille hjemlige univers på alle ledder og kanter. Som om 

han anede at det om et øjeblik ville forsvinde.” (217)19.  Hvert skridt væk fra den Staun-kronotop, som 

Søren voksede op i, er salt i Sørens sår (320), og ved hans forældres begravelse i 2005 må han erkende, 

at Staun er en saga blot: ”Nej, hans fødeby fandtes nu kun i en skuffe på hans kontor ovre på Sjælland. 

Der lå en stak af de sorthvide og noget grynede fotografier han havde taget som konfirmand.” (402). 

Som Johannes Nørgaard Frandsen formulerer om denne dissonans: ”Til gengæld knytter der sig som 

                                                           
16 Begrebet er hentet fra Søndergaard 2003 b: 138.  
17 http://ordnet.dk/ods/opslag?opslag=almanak 
18 Dissonansen mellem at ville fastfryse en kronotop og samtidig hige efter, at den udvikler sig vha. nye 
arbejdsmetoder hentet udefra, er Søren Lundbæk sig også bevidst på side 320-321. 
19 Sidehenvisninger omkranset af parenteser refererer i hele afsnit 3 alle til Sørensen, Jens Smærup: Mærkedage. 
Roman. Gyldendal, København, 2007.  
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sagt en kollektiv erindring til det fortidige. Landbokulturen opbevares altså dels i digteriske tekster, 

dels også endnu som erfaringsstumper og erindringsbrokker i store befolkningsgruppers bevidsthed. 

Og det er et erfaringslag fyldt af konflikter, fordi det rummer billeder af en livsverden, der er meget 

forskellige fra det moderne hverdagsliv.” (Frandsen 2000: 9). Ydermere søger Søren Lundbæk som 

voksen at indkapsle sine erindringslag i en fiktiv kontekst, i romanen Spillerum (322). 

Det er interessant at afklare, hvorvidt dette forhold mellem de sort-hvide præcise fotografier i 

teksten og de malede og ikke-stedfæstede marker på omslaget er en del af Smærup Sørensens egen 

tanke med det samlede værk, eller omslaget i sig selv er en fortolkning, som illustratoren har lagt i sit 

arbejde med at lave omslaget til bogen. For at afklare dette har jeg interviewet20 illustratoren (Ida 

Balslev-Olesen), der fortæller, at de malede fotografier er hendes eget påfund. Mærkedages favnen 

over en bred tidsalder tog Balslev-Olesen højde for ved at anvende luftfotografier af jyske pløjemarker, 

og gøre det ”bredt dækkende”. Hun supplerer, at det er bevidst, billederne ikke er fotografier. Ida 

Balslev-Olesen synes, at billeder af danske pløjemarker er meget ens, så det måtte gøres lidt skarpere, 

og det gjorde hun ved at lægge ”ekstra knald på farverne”21. Ved det første møde mellem redaktør, 

Smærup Sørensen og Ida Balslev-Olesen havde Smærup Sørensen ytret ønske om, at omslaget skulle 

have ”et stramt udtryk med et stramt omslag”, og at dette gerne skulle ske via et fotografi af en 

kalender på forsiden. Hans kalender-idé videreførte Ida Balslev-Olesen i form af den røde tidslinje 

vertikalt med bogens forside. 

3.1.1. Titel 

Et værks titel etablerer en kontakt mellem forfatter og læser, og ved at anvende titlen Mærkedage. En 

historie komprimerer og fremhæver Smærup Sørensen romanen pars pro toto. 

Selve titlen Mærkedage22 er i ubestemt form, pluralis. Romanen skildrer således ikke kun tre 

mærkedage, som angivet på romanens paratekst med tre røde punkter, men lader tre mærkedage være 

fikspunkter såvel for andre (men uforudsete, som derfor ikke på forhånd kan få sit mærke i 

                                                           
20 Telefoninterview d. 8. januar 2009 med tak til Gyldendal for at formidle kontakten. 
21 Hun påpegede endvidere, at førsteudgavens papir er mat, og at farverne virker mere matte end i andenudgaven, 
hvor papiret blankt, og farverne virker skarpere. 
22 Ordbog over det danske sprog anfører følgende etymologiske indhold til ordet ”mærkedag”: ”egl. vel: dag, som 
der sættes mærke ved (i almanakken ell. primstaven).” Dernæst udspecificeres det ved to arter mærkedage; for det 
første: ”dag, som er særlig bemærkelsesværdig, især ved at sætte skel, indlede ell. afslutte et afsnit i en udviklings 
historie ell. en persons liv (jf. mærkelig dag u. mærkelig 2), og: ”(jf. II. Mærke 4.3; især dial.) dag, paa hvilken man 
bestemmer udsigterne for noget ell. (især) tager varsel m. h. t. vejr, afgrøde olgn.” 
(ordnet.dk/ods/opslag?opslag=m%E6rkedag) 



S i d e  | 27 

 

almanakken) dage som f.eks. ulykker og begravelser, som for dage, der ”mærker” i den betydning, der 

er påpeget af Gemzøe (i: Gemzøe 2008: 7). 

3.1.2. Undertitel 

Undertitler er ofte genreangivelser (Søndergaard 2003b: 144), og med undertitlen ”En historie” er dette 

også tilfældet med Mærkedage. Undertitlen står med versaler i bunden af forsiden, og holder en 

betydelig afstand til titlen Mærkedage. Inde på titelbladet står titel og undertitel dog lige under 

hinanden. Slår man værket op i boghandleres og bibliotekers databaser, dysses ”En historie” 

betragteligt ned. Tvetydigheden i ”historie” knytter an til, at denne roman svinger mellem fiktionens 

fortælling, hvor den gode historie, der ikke nødvendigvis er sand, griber ind i skildringen af faktiske, 

eller rettere ”ikke-fiktive”, historiske begivenheder. Mest pudsigt optræder denne polyfoni i kapitlet 

”Litteraturhistorie”, hvor der glides fra en objektiv, nøgtern fortællerstemme over i en klart subjektiv, 

indlevende fortællerstemme. 

3.2. Genre 

Mærkedage spiller på sin balance på en knivsæg mellem fakta og fiktion, og det er ikke fyldestgørende 

at klassificere Mærkedage som tilhørende én genre. Derimod blander Mærkedage en række såvel 

skønlitterære (hjemstavnsromanen og kollektivromanen) som faglitterære genrer (især essayet). 

Ganske som det fremhæves paratekstuelt på Mærkedages faneblad (til forskel fra øvrige værker i 

Smærup Sørensens forfatterskab), at Smærup er født og opvokset i Staun23. 

3.2.1. Hjemstavnsroman 

Staun-egnen med dens nedlagte fiskerihavn, agre, store gårde, små huse, husmandssteder og 

forsamlingshus er hjemstavn for størstedelen af Mærkedages karakterer.  

Staun er ikke oprindeligt en gammel bondeby. Indtil op i 1800-tallet var det et fiskerleje. I 

Holger Rasmussens disputats Limfjordsfiskeriet indtil 1825 omtales fiskeriet i Staun flere gange, og 

dette ikke i det omfattende afsnit om de såkaldte fiskerbønder, for hvem fiskeri var et mindre 

bierhverv. Tværtimod. Det var et dominerende storfiskeri: ”… med landsbyen Stavn i Farstrup sogn er 

                                                           
23 Den korte definition i Ordbog over det danske sprog peger på at hjemstavnsforfatteren ideelt set oprindelig var 
”fra almuen udgået”:  ”en. (æstet.) digtning, hvori en (fra almuen udgaaet) forfatter behandler emner fra (almuelivet 
i) sin hjemstavn (jf. -digt, -kunst, -litteratur). den saakaldte “Hjemstavnsdigtning” om og efter 1900 . er 
stavnsbunden, mere lokal end national. Vilh. Andersen N.96. Skjoldborg (Pol. 28/8 1925.6.sp.2).” 
(ordnet.dk/ods/opslag?id=462467) 
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vi midt oppe i storfiskeriet efter sild med stående redsel24. Da bondebefolkningen i Stavn, Valsted 

o.s.v. i høj grad præges af dette storfiskeri, vil det være rimeligt at vente med omtalen heraf til afsnittet 

om erhvervsfiskere.” (min kursivering) (Rasmussen 1968: 277).  

Det er da også bemærkelsesværdigt, at da udskiftningen ved landboreformerne op gennem 

1700-tallet gik over landet, forblev Staun upåvirket, idet der på dette tidspunkt næppe været noget 

landbrug af betydning at udskifte. I 1934, ved Mærkedages begyndelse, overlever Stauns fiskerifortid 

kun i den isolerede mytiske figur, fiskeren Thomas. Til gengæld har bondekulturen taget over, og i den 

kollektive bevidsthed, de aldrende staunboere såsom Søren Godiksen og Ejnar Lundbæk imellem, er 

Staun en gammel bondekultur. En bondekultur, der rummer bønder frem for fiskerbønder eller fiskere. 

Denne konstruktion af en bondefortids rumtid er den, som de yngre fraflyttere har i sig. De ser tilbage 

på hjemstavnen som en landsby med klart overvejende bondekultur (udtrykt i Henrik Lundbæks ”Jeg 

er bonde” (164)). Mærkedages alvidende fortæller kan imidlertid se det hele mere fra oven25, og 

indkapsler dette rum og dets aktanter som amfibier. Mest tydeligt udtrykt i kapitlet ”Litteraturhistorie”. 

Slægten inden for idyllens kronotop er knyttet til ét sted. Staun er inkorporeret i alle, og de er 

alle tvunget til at forholde sig til det. Så langt væk som Canada kommer Peders forpligtelser over for 

hjemstavnen og dens indbyggere stadig op i ham (121). En, der imidlertid modsiger sig at forholde sig 

til egnen, er globetrotter og tidligere FN-ansat Ellen Lundbæk. Hun benægter enhver form for hjemve.  

Der er en klar forskel på ”os” i Staun og ”dem” fra de andre egne. Inden for 

hjemstavnsromangenren hænder det ifølge Bachtin ofte, at en hovedkarakter vender tilbage som den 

fortabte søn. Netop fordi provinsen influeres af globale tendenser udefra, redefineres hjemstavnen, og 

dette bevirker, at man må gribe hjemstavnsromangenren an som én, der ikke kun ser hjemstavnen som 

en hermetisk lukket kronotop, men som en hjemstavn, der dæmmer op for påvirkninger udefra. Mindst 

ligeså vigtigt er det, at hjemstavnen som begreb er forankret i staunboernes indre som en ulmende 

arne.  

Hjemstavnsromanen knytter sig til den idylliske kronotop, der er kendetegnet ved at være en 

såkaldt ”lilleverden”, der lukker sig om sig selv, afsondret fra den øvrige verden (Bakhtin 2006: 144). 

Netop dette ordvalg knytter Smærup Sørensen til at definere den verden, som hjemstavnen gestalter 

inde i ham: ”Der skabes langsomt en helhed og »lilleverden« inde i mig, som kan begynde at vokse, og 

med tiden bliver til en roman. Dette øjeblik er, hvad jeg vil kalde den egentlige, afgørende inspiration. 
                                                           
24 Bundgarn og ruser (ordnet.dk/ods/opslag?opslag=redsel). 
25 Dette uddybes under pkt. 3.4.1. 
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Det er, når den verden inde i én på en meget, meget tydelig måde begynder at sige, at den er der, og nu 

kan beskrives.” (Andersen 2007: 3). Som autor behersker han således overblikket over den lilleverden, 

som han gestalter i litteraturen. 

I genren hjemstavnsroman ligger Mærkedage i subgenren slægtsroman, idet vi følger to 

gårdejerslægter gennem hhv. tre og fire generationer.  

3.2.2. Kollektivroman 

I Mærkedage skildres en fælles enhed af staunboere26, der lever deres liv i denne landsby under 

forandring. Dette kollektiv formes af den forandring i rum og tid, som Staun undergår som en lille del 

af den periferi, der oplever efterskælvet af centrenes modernitetsrystelser. Samtidig kan denne gruppe 

ikke influere synderligt på den forandring, som Staun gennemgår, og kollektivet må blot følge med. 

Det er netop en sådan bevægelse, som Bachtin påpeger, er typisk for kollektivromangenren. Ifølge 

ham flyder ændringer i samfundet som efterskælv ind i de litterære genrer, og ganske ligesom genrerne 

er menneskene underlagt samfundets rørelser. Ikke som enkeltindivider, men som en forening af 

mennesker. Idet Staun er af så vægtig betydning for alle implicerede, og gennem sine forandringer 

influerer så kraftigt på hele kollektivet, kan denne landsby, det geografiske sted, ses som Mærkedages 

hovedkarakter. Staun-kronotopen er gennemgående for al handling, og det er Stauns udvikling, der 

bevirker de enkelte karakterers udvikling. 

Ved at skildre, populært sagt, et ”vi” frem for et ”jeg”, skriver Mærkedage sig ind i en 

tradition med navne som Jakob Knudsen, Knud Sørensen og Hans Kirk.  

3.3. Komposition 

Mærkedage er bygget op i fem dele, der strækker sig over 404 sider (p. 7-409 plus stamtræ-bilaget27). 

Med sin femdeling mimes det klassiske femakts-drama, idet de tre midterste dele er indkapslet af en 

prolog og en epilog. Prologen, der gestalter en ”Schauplatz” (jf. Petrova) for ”opførelsen”, og 

præsenterer kerne-aktanterne, og epilogen, der forener handlingstrådene, og glider fra opførelsens 

rumlige rammer til virkelighedens åbne rum. Del II, III og IV foregår således som udgangspunkt inden 

                                                           
26 Selvom der undervejs forekommer indgående skildringer af en række personer såsom Peder Godiksen, Søren 
Godiksen, Søren Lundbæk og Knud Terkeldsen, er ingen af disse personalhistoriske fortællinger af en karakter, hvor 
man kan se en bestemt af personerne som hovedkarakter. 
27 Første del er en prolog i Staun (p. 7-13), anden del (p. 15-213), tredje del (p. 215-380), fjerde del (p. 381-404) og 
epilogen (p. 405-409).  
Tankevækkende er det, at stamtræet optræder i 1. udgaven og bogklubudgaven, men ikke i 2. udgaven.  
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for fiktionens rammer, og er ”et spil, der stilles til skue” (Søndergaard 2003a: 99-100). – Vigtigt er det 

dog ikke forenklende at karakterisere Mærkedage som dramatisk fiktion, idet denne fortælling i høj 

grad inkorporerer faktuelle træk, der har tråde ud til Smærup Sørensen selv (selvbiografi), Staun by og 

Danmarks og den øvrige verdens begivenheder. 

3.3.1. Prolog og epilog 

I tekstens afsnit ”prolog” præsenteres tre kerneaktanter: Peder Godiksen, Ellen og Axel Lundbæk står 

på en bakketop, aftenen inden Peders konfirmation. Denne trio er central, idet den kommer til at 

symbolisere tre retninger inden for den moderne tids landbokultur.  

Peder undsiger sig – ganske brødebetynget (121) - at overtage pladsen for Søren Godiksen på 

Bisgaard som egnens patriark. Ved sin konfirmation om aftenen føler han sig som Raymond Sørensen, 

der underkues af Søren Godiksens omsluttende patriarkat: ”(…) der måtte være en anden, der måtte 

være nogen engang, der kunne sætte sig op mod hans far. Der måtte være nogen.” (388). At situationen 

udspiller sig på dørtærsklen mellem Staun forsamlingshus og byen udenfor, viser en metaforisering 

over, at Peder i dette nu befinder sig i tærsklens kronotop mellem den familiære, cirkulære kutyme og 

konfrontationen med selvsamme. I denne situation undfanges et uudsagt faderopgør, og i løbet af 

teenageårene fraskriver han sig den rolle i familiens og Bisgaards historie, som han ellers var 

tilskrevet. Kristiansmindes Axel påtager sig rollen som Stauns førende gårdejer og landsbypatriark 

efter sin svigerfar Søren Godiksen. Man kunne forledes til at tro, at Axel så dermed stod for det 

oprindeligt agrare, men han er tværtimod klart for det moderne. Han opkøber de omkringliggende 

husmandssteder, der efterlades af de sidste husmandsslægters led, udvider sin matrikelejendom, og 

ender som en landmand med en betydelig magt, areal og anseelse. Knud Sørensen fremhæver en 

differens mellem to forfattere omkring år 1900, der kan tjene til en forståelse af Peder Godiksen og 

Axel Lundbæks forskellige valg. Mens Jeppe Aakjær i ”Ole sad på en Knold og sang” opfordrede unge 

danskere til at udvandre som udtryk for en klar modvilje mod, hvor landbruget bevægede sig hen ad, 

manede Johan Skjoldborg til ro; de unge landmandssønner skulle tage ansvaret på sig, og skabe en ny 

mentalitet og nye rammer for både landbrug og samfund (Sørensen 1994: 98). 

Trioens kvindelige part, Ellen, er først afhængig af de andres hjælp, men da hun rejser sig fra 

kørestolen, i samme øjeblik som Peder styrter med flyet i Aalborg Lufthavn, bliver det startskuddet for 

en globetrottertilværelse, der bl.a. bringer hende til steder som New York (45) og Bazunga i Afrika 

(407). Hun kommer til at repræsentere det rejsende menneske, der ikke finder ro i Staun, men må ud 
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og få nye indtryk. Ellen er således ikke et symbol på en decideret globalisering. Hendes historie 

udtrykker Stauns åbning og længsel ud imod den øvrige verden.  

Peder, Axel og Ellen kan således ses som en treenighed, der som trådene i en fletning er 

afsondret fra de øvrige, og samtidig sammenflettede: ”De var forbundne. Det blev aldrig på noget 

tidspunkt nævnt imellem dem, og heller ikke den aften, alligevel havde det virket som om. (…) Det 

behøvede slet aldrig blive sagt, med de ord der så skulle til dét. En slags ord der måske i samme nu 

kunne rive båndene imellem dem i stykker.” (9). Peder bryder med den slægtsbundne, traditionelle 

landbokultur, Axels historie er en allegori på den moderne landmands æra, mens Ellens karakter, 

igennem hendes globetrottertilværelse, symboliserer landbrugssamfundets åbning og længsel ud mod 

den øvrige, globale verden. 

Treklangen runger igennem hele Mærkedage, og da den klinger ud i ”Epilog”, hvor Ellen 

ender sine dage på det Pedershaab, hun grundlagde i Afrika, forenes romanens handlingstråde, da det 

er børn i konfirmationsalderen, som hun får øje på, der udløser et ønske om, at man skal ”Bære hende 

ud og sætte hende i græsset derovre mellem figentræerne. Så kunne hun sidde dér under hele regnen. 

Hvor ville det blive dejligt.” (409). Som påpeget af Bo Hakon Jørgensen, kan denne forening med naturen 

ses som en Ellens endeligt (Jørgensen 2008: 59). At Søren Lundbæk netop kalder sine sønner Peder og 

Axel, er næppe nogen tilfældighed. 

3.3.2. Tre mærkedage som fikspunkter 

Peder Godiksens konfirmation i 1934, hans søster Emma Godiksens sølvbryllup med Orla Jensen i 

1967 og Henrik Lundbæks 60 års fødselsdag i 2003 er mærkedage, der tjener som fikspunkter i 

romanens komposition. Og sammen med begravelsen af Emma og Orla i 2005 udgør de 

kronologisk ordnede fikspunker i et voksent menneskes liv. Det er en kronologi, som forfatteren 

kan forudsætte, at læseren hele tiden har i baghovedet. Tre af begivenhederne er kirkelige riter, men 

kun ved begravelsen er kirken28 rum for beskrivelsen. Det er således kollektivet og dets rum, der 

gælder i Mærkedages fortælling, frem for det religiøse.  

Kompositionelt springes der både i tid og rum mellem kapitlerne, og undertiden er læseren i 

tvivl om, hvornår og hvor den passage, der læses, udspiller sig. Dog har de enkelte kapitler 

kronologisk fortløbende titler; årstal (1934, 1967, 1968 og 2003), måltider (suppe, steg og is) og 

mærkedage (konfirmation, sølvbryllup, tresårsdag og begravelse). Idet kapitlerne med hver deres 

                                                           
28 Et kirkerum er netop ikke en del af Staun, hvis nærmeste kirke ligger i nabobyen Farstrup. 
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tidslighed og rumlighed sættes efter hinanden som perler på en snor, interagerer de med hverandre, og 

skaber (jf. Joseph Frank) rum ude hos læseren. Æstetisk bliver Mærkedage som komposition en 

metafor over Stauns svimlende balancering på tærsklen fra stadigt mere moderne tider. 

Det betydelige persongalleri og aktanternes indbyrdes relationer hjælpes på vej af de fakta-

mimende stamtræer.  

”Men hverken hans [Søren Lundbæks] personlige udvikling eller hans rejse ind i 
nutidens virkelighed kan ridses op med nogen enkelt, om så nok så bugtet eller krøllet 
linje. Den må falde fra hinanden i stumper og stykker af prikker og streger, som et 
kompliceret nodebillede i flere lag af samtidige bevægelser og kontraløb, frie eller 
manisk varierede gentagelser og snart vilkårlige, snart mekanisk skiftende tonearter, alt 
sammen ledsaget af absurde disharmonier.”  

metaforiseres der på side 312. Mærkedages gyngen mellem før og nu i kompositionen mimer netop det 

forpustende nodebillede, som Søren Lundbæks udvikling skildres som. Moderniteten, der kaster 

mennesket ud i en redefinering af sin plads i samfund og historie, resulterer i en fragmentering, der, 

som Bachtin påpegede det, flyder ind i litteraturen. Endskønt Mærkedage synger en (svane?)sang for et 

hen ved hedengangent bondesamfund, er det dog én samlet sang, og foreningen af fakta, fiktion, 

fortællinger og fagprosa-mimende essay-passager er tilsammen faktorer, der ikke kun er udtryk for en 

moderne mosaik, hvor man søger at finde ståsted, men også faktorer, der skal tjene som hjælpemidler i 

en forståelse af, hvordan og hvorfor samfundet er det, det er i nutiden. Og endskønt Mærkedage 

således springer i tid og rum, finder læseren uden problemer hoved og hale i romanen. Både fordi dens 

fikspunkter, som nævnt, er kronologisk klart placerede i et alment livsløb og grundet en fast, rød tråd-

flugtende komposition.  

3.3.3. Knuder i nettet 

Mærkedage skildrer et samfund på tærsklen mellem det slægts- og stavnsbundne kollektiv og det 

moderne, individ-centrerede samfund, og på denne tærskel befinder der sig en række personer, der har 

svært ved at finde fodfæste mellem de to lejre. ”(…) så frit har en historie – som i et tilbageholdt 

åndedrag – lige nu stillet dem [1960’ernes ungdom]: de vil så let som ingenting, og til overflod med 

snapsens hjælp derude, kunne befinde sig præcis hvor de føler de bør være og sammen med netop 

dem, de allerhelst vil.”, som det formuleres på side 81. Disse uanede muligheder efterlader såvel unge 

som gamle i en identitetskonflikt, hvor de spejler sig i deres medmennesker for at finde svar, og de 

søger at udfylde en rolle. Et eksempel herpå er på side 313, hvor Søren Lundbæks kæreste, 
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rødstrømpen Ruth, oplever sig som set som et ”tilfældigt hunkønsvæsen til lejlighedsvis avlsbrug” 

frem for et menneske med ”individualitet”.  

I dette net har det også vægtig betydning, at Staun som en anden trykplade præger – eller 

rettere – sætter mærker i sine beboere. Mærkedagene dækker således både over de store, 

familiesamlende begivenheder og de dage, hvor mennesket føler efter og mærker de præg, som livet 

har givet. Ved tildelingen af Ridderkorset føler landsbypatriarken Søren Godiksen ingenting, fordi 

arvingen Peder ikke føler for at overtage slægtsgården Bisgaard (114), Orla Jensen lader kun sine 

sublimerede følelser skinne igennem i kraft af prygl på sine sønner, og 60-årige Henrik Lundbæk føler 

først noget, da hans dankort godkendes (”Jo. Det føltes helt godt.” (400)). Sidstnævnte eksempel 

understreger den grove satire over for kapitalismen, som er stadigt mere kendetegnende for 

Mærkedages karakterer, efterhånden som det moderne, kapitalistiske samfund vinder indpas.    

3.3.4. Forudbestemte roller 

De tre store mærkedages mandlige hovedpersoner er alle tilskrevet en anden rolle end den, de endte 

med at få. De er ”forsøgspersoner” som karaktererne i Søren Lundbæks Spillerum med tre kulturelle 

ordner (323): 

• Peder Godiksens rolle er præ-defineret: ”For det er jo den kommende ejer af Bisgaard, de nu 

er samlede om. Det er derfor de er her, hele familien og det halve af byen. For at enhver kan 

føle sig endelig forvisset om, at det er sådan det vil blive og ikke anderledes.” (31). 

Konfirmationen denne forårsdag i 1934 holdes for den kommende store mand i Staun by. Da 

han stikker til søs, til Cuba og Canada, går svigtet over for hjemstavnen op for ham: ”Det var 

selvfølgelig nogen derhjemme, og han havde allerede én gang svigtet dem, og måske allerede 

flere gange, og han holdt sig i tankerne til ’dem’ og ’dem alle sammen’.” (121). Endskønt 

Peder vender hjem til moderen Stinne for at tage ordentlig afsked med hende, udfylder han 

aldrig den plads i historien, som han var tilskrevet. Han hverken kan eller vil.  

• Sølvbrudgommen Orla Jensen er bonde af sind, og arbejder, som det kendes fra det 

traditionelle agrare samfund. Denne karakter, der holder følelserne inde, og helliger sig 

arbejdet, er en typisk Smærup-karakter (Svendsen 2000: 192-193). Sølvbrylluppet i 1967 

holdes for landmandsarvingen til stillingen som Stauns store mand, men løbet er kørt, og Orla 

formår ikke at leve op til stillingen og den rolle, der er blevet ham pålagt, og Jens Vilsted fra 

Farsøs tale understreger dette faktum for alle de tilhørende: ”De må alle sammen bøje sig for 
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hvad han nu siger til én som Orla Jensen. For de har selvfølgelig været helt fuldkommen sikre 

på, at det her kun kunne siges til sådan én som hans svigerfar. Fordi det jo er den slags de er 

så vant til, at der altid er blevet slesket for ham med, Søren Godiksen. (…) Han [Søren 

Godiksen] må omsider bide i sig at der sidder en ny mand på Bisgaard.” (287). Orla magter 

ikke at gå i Søren Godiksens fodspor, og Jens Vilsteds ord virker som hån. 

• Svineproducenten Henrik Lundbæk stammer fra Staun, men bor der ikke. Han har sit daglige 

virke som svineproducent, og har outsourcet produktionen til Polen og Litauen (343). I sin 

tale, mellem bankdirektører og dommere, ytrer Henrik ikke desto mindre: ”Jeg er bonde.” 

(164). Peder ville ikke være bonde. Og med sit ordvalg prøver Henrik i sin tale at foregive, at 

han er, og bliver jordbunden ”bonde”29, og at ringen er sluttet. Men realiteten er, at han er 

blevet en svineproducent, der kan producere hvor som helst i verden – og gør det – og at han 

dermed er brudt ud af den stedbundne ring. 

Henrik Lundbæk påtænker i 1989 at bygge flere svinehaller, idet: ”Det var nu at fremtiden 

i dansk svineavl begyndte (…)” (326), men fremme i 2003, ved sin 60 års fødselsdag, ytrer 

han: ”Nej, jeg skal sgu ikke have flere folk her. Det går ikke længere i Danmark.” (343), og 

fortsætter, at han nu vil lægge produktionen i Østeuropa30.  

Mens mærkedagenes hovedpersoner ikke har udfyldt deres forudbestemte roller, så har Henriks far 

Axel udfyldt sin. Til forskel fra de andre var han ikke født til den, men fik den tildelt ved at blive 

adopteret. Axel oplever sig selv som en skuespiller, der først spiller rollen som sine adoptivforældres 

barn, og sidenhen rollen som den, der (derfor) må holde fast i bindingen af bonderollen til den 

konkrete lokalitet, mens andre forlader den (208). Bindingen til hjemstavnen er blevet noget, som Axel 

med årene oplever som autentisk (211), men som er realiseret som et skuespil31. 

3.3.5. Grænserne krakelerer 

”Jens Smærup Sørensen [har] skrevet bidskt og virkelighedsnært om ændringerne i provinsen gennem 

de seneste par generationer. Han skildrer ikke bare den rent ydre samfundshistorie, men lader sin læser 

få adgang til de små filigranagtige forrykninger, der sker i menneskers bevidsthed undervejs, og som 

                                                           
29 Knud Sørensen anfører bonden som en ”egenskab” ved mennesker: ”Men jeg vil på den anden side påstå, at inden 
i enhver landmand slumrer der en bonde, ja inden i næsten ethvert menneske slumrer der en bonde, og en af de 
vigtigste opgaver i dag er nok at få vækket denne slumrende eller snorksovende bonde” (Sørensen 1988: 14). 
30 Søren Godiksens barnebarn, Anders Jensen, udtaler ydermere om sin søn, tjeneren Per Jensen, at han bør drage til 
udlandet og gøre karriere (360).  
31 På Marys konstatering: ”Der er gået en stor skuespiller tabt i dig, Axel!”, responderer han således: ”Nej, nej, 
Mary, det tror jeg slet ikke der er.” (213) 
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forårsager eller udgør det virkelige og uigenkaldelige opbrud.” (Frandsen 2001: 214). Dette udsagn 

kunne meget vel have været knyttet til Mærkedage. Ikke desto mindre konkluderer Johannes 

Nørregaard Frandsen dette i en sammenlæsning af de tre noveller ”En mands dag”, ”Asfalteringen” og 

”Et forbandet hul” fra Smærup-udgivelsen Breve (1992). Disse tre noveller skildrer en landbokultur 

under forandring med en himmerlandsk landsby (”-strup”) som eksempel, og er alt i alt: ”en slags 

kultur- og lokalhistorie med huller.” (ibid. 210-211). Specielt ”Asfalteringen” fastfryser og indkapsler 

skridtet over tærsklen til den industrialiserede landbrugskultur. Vejen, der hidtil bestod af grus, 

tromledes til med asfalt. Landsbybønderne fik nu bil, og drog nu lettere og oftere bort fra byen, og de 

euklidiske afstande blev hurtigere at overvinde. Det, at landsbyens hidtidige forestillede bymur på 

denne måde pilles ned, bevirker, at hidtidige normer langsomt siver ud – og nye teknologiske 

artefakter og ikke mindst et nyt verdenssyn siver ind i landsbyen. Af den grund kan ”Asfalteringen” 

ses som en forløbet til Mærkedage. 

Da fjernsynet kommer til Staun, ændrer det på hver sin vis oplevelsen af tilhørsforholdet til 

Staun for Axel og hans kone Mary. For Axel fører tv-teateret til en erkendelse af, at han ikke blot har 

spillet rollen som bonde. Han er (211) den rolle med dens rod i Staun. Hos Mary åbner tv-teatret endnu 

et vindue til resten af verden ud over litteraturen, som hun indtil da har været stærkt fordybet i. For 

hende bliver det en løsgørelse fra det arvede bånd til kronotopen Staun: ”Også for hende er [Staun] 

blevet et helt tilfældigt sted i verden. Selvom hun aldrig har været andre steder” (306)”. 

3.3.6. Nye toner 

I 2003 er rummet yderligere udvidet; tjeneren og Lundbæk-slægtsleddet Per Jensen er ansat på Hotel 

Hvide Hus, har købt lejlighed på Aalborg havnefront (153), og stiler efter succes. Positioneringen 

mellem medmennesker bliver i hans optik at: ”Dimensionere sig, efter fremtiden, dimensionere sig 

stort, hvis man overhovedet vil noget som helst med sig selv.” (154). Generelt gestaltes der i denne 

passage et mere hierarkisk, lineært og et også mere larmende rum. Per Jensen kaldes ”ned til chefen” 

(155), der som udgangspunkt befinder sig på et højere stadium end Per. Men efter at Per får talt ud 

med chefen, vinder han respekt, og bevæger sig et nøk opad i hierarkiet (339).  

Efter at Per har begået en arbejdsmæssig fejl ved afviklingen af Henrik Lundbæks 60 års 

fødselsdag, og bliver kaldt ned til chefen, går han udenfor for at få luft. Her ser han over på en af 

Aalborg Banegårds perroner, og hans indre, stream-of-consiousness-monolog citeres i præsens; at hvis 

han nogen sinde skal skydes, skal det være ved banegården. At det lige er denne lokalitet, Søren 

Godiksens oldebarn foretrækker, er interessant. Per Jensen er af en slægt, der i mange foregående 
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generationer var et kollektiv, hvor børnene og gamle indgik i en symbiotisk cyklus mellem liv og død. 

Fra jernbaneperronen bevæger togene sig i en lineær bevægelse. I den moderne tids linearitet.  

Orlas latente vrede og arrigskab32 brænder videre i Per, og sproget bliver mere hektisk, 

dundrende og fandenivoldsk: ”Og han skriger op i sneens idiotiske hvirvler, må Gud da for satan se at 

få den dør åbnet for ham, og nu! Han skal ind i varmen nu! Og han skal ind til sit arbejde, og det giver 

sig omsider, det hele, isen og jernet, og han skal nu som et flænsende lyn ind i verden, han skal ind til 

sig selv, ja, og isen skal ind i sin ild også, ja, og alt skal smelte.” (155). I denne lyriske passage er 

stedadverbiet ind specielt interessant, for da Per først kommer ind til sig selv, og bliver sig selv, 

kommer det til udtryk i det, der var farfaderen Orlas formidlingsform: vold. Desymboliseringen er 

nedarvet. 

3.4. Stil 

Ved siden af den maleriske fortælling, hvor den alvidende fortæller veksler mellem at betragte 

handlingernes gang oppefra og dykke ned i enkeltpersonerne gengivet i indre monologer, ligger der en 

latent humor, en uimponerethed og to fødder dybt placeret i den tørre muld. Et eksempel er, da Peder 

forlader slægtsgården, hvor hans far giver ham ”en plovmand” med på rejsen. Og efter en begivenhed, 

der meget vel kunne tolkes til at have symbolsk betydning, hiver fortælleren det hele fra hinanden, og 

nægter derved at tillægge sådanne episoder nogen videre betydning. Fortællerstemmen smiler lidt i 

skægget ved at tilkendegive sin egen holdning i form af småord og små betragtninger, som på side 

403, hvor det på egen underfundig vis illustreres, hvorledes de gamle bondekulturelle tider er ovre: 

”Henrik stod for nedsænkningen i rebene, han signalerede, og de skulle da nøjagtig samtidig og i 

samme tempo begynde at fire. Også det gik i begge tilfælde perfekt. Selv om de unge mennesker 

bagefter kiggede sig noget i hænderne. Der skulle nok være kommet et par vabler.” Fortællerstemmen 

er drillende, og driver gæk med læseren, hvilket også træder frem i passager, hvor der på et metaniveau 

reflekteres over hele teksten netop som konstrueret tekst, som på side 113, hvor læserinden står for 

skud: ”Hun ville dog uden tvivl samtidig få en ubehagelig mistanke om at den bog, hun her har fået i 

hænderne, nok alligevel ikke er andet og mere end en roman.”  

Fra fortællerpositionen anvendes der jævnligt talesprog; såvel når fortælleren selv fortæller, 

som når der præsenteres indre monologer og dækket direkte tale. To stilistiske virkemidler, der vægtes 

                                                           
32 ”(…) Orla var tilfældigvis i det sind han ikke kunne styre. Det hele gik i ét for ham, og alting · jørmede i ham, og 
han tæskede løs på drengene.” (184) 
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betydeligt undervejs. Det talte sprog i form af floskler, kraftudtryk og dialektale gloser såsom rålling 

og burkne viser den sproglige forankring i provinsen, og lige meget hvor staunboerne drager hen, er 

det stadig dette ordforråd og den på én gang fåmælte og bramfrie sproglige interaktion, de benytter sig 

af, som på side 407, hvor Ellen på Pederhaab tænker: ”Ja, ja (…) Den er god med dig, Abraham.”. Det 

dialektale er et sprogligt udtryk for det provinsielle, og sætter en grænse mellem de indfødte – i dette 

tilfælde: staunboere – og de udefrakommende.  

3.4.1. Synsvinkel, fortæller og udsigelse 

Mærkedage fortælles fra en position som den store fugl i åbningsafsnittet ”En lørdag aften” (12-13), 

der herfra har overblikket. En fortæller, der ikke kun betragter og refererer det hændte, men sætter 

begivenhederne ind i en større samfundsmæssig kontekst. Fortælleren er tydeligt bevidst om, i hvilken 

stump af en århundreder lang tidslinje, denne handling befinder sig, og i indledningen til Mærkedage 

fyldes teksten af symbolske forvarsler på, at bondelandsbyen Staun synger på sidste vers:  

”Den endnu kraftige sol over bakken kunne nok fylde de øjeblikke. De voldsomme, gyldne 
strøg gennem græsset, og fjorden derude – som med sortblanke felter alligevel var ved at 
give slip på dagens overvældende blå – og så tæt omkring dem jordens lugt af råd og 
vækst.” (9) 

Med ”endnu” antydes det, at solen og dens stråler samt fjorden, der må ”give slip”, ebber ud. 

Synssansen, der indkapsler ”de øjeblikke” som nu det på bakketoppen, viger til fordel for lugtesansen, 

der fanger jordens em af råd, der står for det forgangne, og vækst, der er kimen til noget nyt. Med 

denne folklore-kronotop antydes det, at på dette sted er én kultur ved slippe taget, og af samme muld 

genfødes der en ny kultur, der stadig er forankret i Staun-egnen.  

I ovenstående tekstudsnit anvendes ydermere stedsadverbiet ”derude”. Fortælleren oplever 

således omgivelserne set fra de endnu ikke nærmere definerede ”de”s perspektiv, og peger deiktisk ud 

på fjorden i horisonten. Tilsvarende greb kommer til udtryk i epilogen ”En tirsdag formiddag”s 

afsluttende afsnit, hvor Ellen kigger ud gennem vinduet på Pedershaab-skolelederens kontor, langt væk 

fra Staun33: ”Bære hende ud og sætte hende i græsset derovre mellem figentræerne. Så hun kunne 

sidde dér under hele regnen. Hvor ville det blive dejligt.” (409). Fortælleren sætter sig således i begge 

passager i personernes sted som ”Er-Gestalt” (jf. Maatje), og indlemmer således personernes 

synsvinkel i sin fortælling.  

                                                           
33 Titlen står med sin hverdagslige tone med ”tirsdag” og ”formiddag” i diametral modsætning til det mere 
højtidelige og vise-mimende ”En lørdag aften”. 
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3.4.2. Bidsk tone 

I enkelte passager kammer fortællerstemmen over i en bidsk og sarkastisk tone, som også kendes fra 

foregående værker i Smærup Sørensens betydelige forfatterskab, såsom Mit danske kød (1981). I det 

essayistiske kapitel ”Litteraturhistorie” lægger fortælleren ud med sagligt og ufarvet at fremlægge, 

hvorledes Staun var rig på litteratur og historier knyttet til slægters historier, og ikke på økonomiske 

goder. Med den indledende helsætning ”Staun blev aldrig nogen rig by” (372) ses der tilbage på Staun 

som en landsby, der, i den form med bønder og fiskere, ikke længere eksisterer. Dette er ikke 

synonymt med, at Staun så slet ikke eksisterer, for inden længe slår fortælleren over fra imperfektum 

til præsens:  

”Hvad angår den litteratur der er blevet skrevet ned, og dermed naturligvis har kunnet 
opnå videre udbredelse, står Staun næppe heller tilbage. Skønt byens indbyggertal vel 
ikke på noget tidspunkt er oversteget de tre hundrede, har den også til bøgernes verden 
leveret bidrag, som mange større bebyggelser kunne have grund til at misunde den.” 
(373).  

Og herfra udbredes der over en smeltedigel af sagnfigurer og hjemstavnsbundne forfattere. Staun er 

altså, som hjemstedsby for bønder, en saga blot – men den er netop en saga endnu, og i 

”Litteraturhistorie”-kapitlet tilskrives den en status som nektar for en større gruppe autorer. Retorisk 

trækker denne del af kapitlet på litteraturhistorieformidlingen (eks. gennem angivelser af akademisk 

ordvalg samt forfatternes leveperiode), og forener det med en mere uhøjtidelig tone: ”Som han 

[Christian Bartholdy] langt senere skildrede det i sin erindringsbog ”Ved vejs ende” foranstaltede han 

altså sammen med disse Vesterhavsfolk et missionsmøde i Staun Skole. Det mislykkedes.” (373-375). 

Undervejs i dette afsnit, på siderne 377 og 378, listes en forklaring over de dialektale ord, som 

anvendes undervejs i Mærkedage, undervejs i romanen refereret til vha. en prik foran ordene.  

Karakteren Søren Lundbæk blev født i Staun i 1946, frekventerede Dansk-studiet ved Aarhus 

Universitet (95), og bliver som litteratur-fagmand ganske irriteret over grammatiske fejl (403). Alt 

sammen karakteristika, som han deler med sit alter ego, provinsianeren Jens Smærup Sørensen. Mindst 

lige så vigtigt er det, at de begge tilstræber en indkapsling af Stauns fordums samfund: Søren Lundbæk 

i form af Spillerum (322). Søren Lundbæk er ikke ligefrem talerør for Smærup Sørensen, men han er 

en spejlingsfigur, og Mærkedage har dermed en autobiografisk dimension.  

Tonen og fortællingen taler via en lang række personer undervejs i romanen, hvilket også 

påpeges af Bo Hakon Jørgensen i hans analyse (Jørgensen 2007: 55). Qua denne unisone stemme 

fortælles der en danmarkshistoriefortælling, hevet ned på Staun-niveau. – Som når Georgine-Bent og 
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Annæus Fiskestis (266-272) homoseksuelle tilbøjeligheder bliver skildret i ”Spørgsmålet om 

skilsmisse”. 

Med et nodebillede med fraseringer, temaer og deslige metaforiseres der på side 312 over 

Søren Lundbæks svære og disharmonerende udvikling fra traditionernes landbydreng til en voksen 

mand med tåspidsen inde over tærsklen til moderniteten. Da Søren Lundbæk har fundet sin hylde i 

form af en stilling som højskoleforstander, sidestilles hans direktion af en debat med en direktion af et 

orkester: ”Deltagerne i en debat blev for Søren som instrumenter i et orkester der så – med stadig 

tiltagende entusiasme – lod sig dirigere af ham.” (324). 

Den skabende forfatter skal for at have en æstetisk fremstilling i værket, hos Bachtin, finde en 

balance mellem at anskue sine karakterer på et overordnet niveau og dykke ned i hver enkelt: ”Hans 

opgave er ikke på skift at identificere sig helt og fuldt med hver af personerne, men med sit eksterne 

overblik at orkestrere dem til et sammenhængende hele” [min kursivering] (Schmidt 2003: 30). 

Ganske som den litterært interesserede karakter Søren Lundbæk dirigerer aktanterne i en debat, 

dirigerer forfatteren Smærup Sørensen sin fortælling Mærkedage.  

3.5. Tid og rum 

3.5.1. Drømmen om Peder 

At Peder Godiksen vil ende sine dage en juniaften som blot 33-årig på en flyveplads i Nørresundby i et 

udbrændt fly, er centralt for øvrige tekstpassager. Jagerflyet styrter til jorden, og: ”Da forsvandt jo alt 

andet fra den dag. Og måske fra mange andre dage: i dette ene flammende og bragende katastrofesyn.” 

(50-51). Både Godiksen- og Lundbæk-slægten lader sig fylde af begivenheden, der får vægtig 

betydning for dem alle i den følgende tid. I denne passage fortælles det, hvad dette kollektiv tænker og 

føler, typografisk fremhævet gennem kursivering: ”Men de måtte jo blive der, måtte jo. (…) Det var 

vel i grunden det der hele tiden gjorde dem mest urolige, tanken om Ellen derovre. Om hun skulle 

være kommet til skade.” (51).  

”[E]n drømmeagtig gysen” (51). Således beskrives den blot 7-årige Søren Lundbæks reaktion 

på Peder Godiksens – næsten filmisk – dramatiske død. Episoden, hvor Peder falder til jorden, og 

Ellen på mirakuløs vis rejser sig, omkranses af et drømmeskær: ”Jeg drømte altså også den drøm den 

dag der ude på flyvepladsen. Hvor jeg lå og sov inde på Peders kontor. Men allerede inden det skulle 

ske. Eller inden jeg i drømmen vidste at det var nu.” (53), fortæller Ellen Søren Lundbæk, da de taler 



S i d e  | 40 

 

om episoden: ”Og jeg kunne ligesom også i drømmene huske de tidligere drømme. Altså hvad der 

skete fra drøm til drøm.” (53). Samme drøm i drømmen optræder i prologen, hvor konturerne af en stor 

fugl langsomt udviskes: ”Men så fik Ellen øje på en stor fugl oven over dem. Og hun pegede, og de 

kiggede, og i går og i morgen var stadig ligesom en drøm, men den fuldkommen virkelige fugl, lige nu 

der, var med det samme også blevet som en drøm i drømmen. Den glemte de heller ikke.” (12). 

Metaforisk lever Peder sig ind i fuglens flugt: ”Peder havde stået og vugget i hofterne, som mærkede 

han fuglens svinglende og dejsende luftsejlads.” (12). Peders entusiasme for at flyve frit som fuglen 

anspores, da han træder op i et omrejsende tivolis bådformede luftgynge, og giver sig hen til en 

hovedkulds flyvetur. Denne intense oplevelse af eufori understreges af tidsadverbiet ”nu”, der messes 

gang på gang: ”For nu var det, og nu og nu og nu var det, det gjaldt, og ikke gjaldt om andet. Han 

skulle opad, opad, for hvert sving frem og tilbage endnu højere, han skulle op og baldre stængerne 

mod overliggeren, og de kulørte lamper deroppe skulle flakse og flagre, hver gang han tippede, med 

sine ben stukket op i himlen, med sit blodrøde, ovenud lykkelige hoved hængende over byen.” (111). 

Luftgyngens bevægelser beskrives med verberne ”flakse” og ”flagre”, der konnoterer til den måde, 

hvorpå mange fugle flyver. Peder bevæger sig også både opad og nedad, frem og tilbage, og de 

vertikale og horisontale bevægelser udnytter rummets mulighed og rammer. Han søger grænser i 

rummet, og afprøver horisontens grænse. Når Peder ivrigt bevæger sig stadigt længere opad, omsluttes 

han af såvel lyse som mørke kræfter i ét fortættet nu i ét intenst center. ”Within the space, man feels 

empowered” (Kranes 1991: 16), som David Kranes udtrykker det. Det er denne intensitet, Peder 

oplever, da han har betalt for turen i luftgyngen (110), og det er denne samhørighed mellem lys og 

mørke, der resulterer i: ”at han nu vidste, hvad døden var.” (111). Han lærer, at på et tidspunkt ”lød 

klokken, og der var ingenting at gøre. Han skulle ned.” (111). 

Ellen og Axel har forstået, hvad denne fugleflugt i luftgyngen gør ved Peder:  

”De kendte ham bedst, og selvom de nu også sansede at han selv deroppe i sin gynge, 
og så længe turen varede – lige til klokken lød – overhovedet ikke tænkte på dem og 
ikke rummede andet end sig selv, så kunne de blive ved at mærke dernede, hvad det så 
var, der fyldte ham. De kunne lige til det sidste mærke hans fryd, den strømmede også 
igennem deres egne kroppe, det var så tydeligt så mægtig en fryd der sang i ham 
deroppe, og over alting i verden.” (113).  

De mærker Peders næsten futuristiske eufori i en landbokultur, hvor dét at mærke og føle kun findes 

frem ved særlige anledninger. Da Peder senere styrter ned, rummer han også sin aldrig forløste 

kærlighed, Ellen, i så betragteligt et omfang, at det i teksten bliver klart forbundet med hans endeligt. 

Alt imens vidnerne til Peders flystyrt ser ambulancerne ile til undsætning, må de slippe deres glæde 
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over den hidtil flotte flyveopvisning: ”Hvad de ellers havde kunnet rumme i sig derude ved hegnet, ja, 

hvem de hver især var, og hvorfor de stod der – det dukkede kun sådan underligt stødvist og ligesom 

tilfældigt op.” (51). Hvor Axel og Ellen ved luftgyngen blev fyldt af Peders glæde, tømmes nu denne 

flok ved flyveopvisningen, da Peder styrter ned. En mulig tolkning kunne være, at Peders eufori ved 

hans død bringer, om man så må sige, Ellen på benene, hvilket understøttes af, at passagen netop 

udspiller sig i kapitlet ”Ellen”. 

3.5.2. Provins 

I prologen flyver en stor fugl over Ellen, Axel og Peder, der står på en bakketop ved det, der viser sig 

at være Staun. Det beskrives, hvordan fuglen kredser over de tre unge mennesker og landsbyen et par 

gange (12). Efter at Godiksen-slægten, hvis cyklicitet understreges af navnene (Peder Godiksen, Søren 

Godiksen og så igen: Peder Godiksen), i mange år er gået slag i slag, uden nogen har brudt op med 

slægtens forankring til Staun og Bisgaard34, er det først Søren Godiksen, der erkender, at han bliver 

sidste led i slægtskæden på Bisgaard. Det bliver klart for ham, da han i 1959 modtager et brev fra 

kongen om, at han er blevet udnævnt til Ridder af Dannebrog. En udnævnelse, som han tidligere ville 

have følt stolthed ved, men som nu kun vækker et hult ekko inden i ham: ”Han følte ingenting ved det. 

Han ville aldrig kunne få sig til at rejse til København og takke kongen for det.” (98). Søren Godiksens 

rolle er udspillet. Han bor i provinsen, bliver der, og rejser ikke til centeret. Han låser sig inde i 

provinsens rum, men tankemæssigt melder han sig ud af provinsianertilværelsen, idet han netop ikke 

bekræfter den forvaltende stat og konges magt til at gøre en undersåt som Søren Godiksen til ridder, 

uanset hvad undersåtten selv måtte mene. Centret i forståelsen ”Kongens by” optræder også hos Søren 

Lundbæk, da han søger at finde sin plads, langt væk fra Staun: ”Men Søren ville så kunne leve på det 

her ny sted. Han higede voldsomt efter at tage det til sig. Han blev mere kongelig end dette nutidsriges 

konge, og faldt så tilbage, gang på gang.” (312-313). 

3.5.2.1. Staun Forsamlingshus 

Staun Forsamlingshus danner rammen om såvel Peder Godiksens konfirmation i foråret 1934 som Orla 

Jensen og Emma Godiksens sølvbryllup den 16. august 1967. Forsamlingshuset er væsentligt for 

landsbyens identitet udadtil. Det er således det ene af to ting ved den tidligere fiskeriby (nu kun 

landingsplads), der fremhæves i Traps topografiske leksikon, hvor der om Staun kun står: ”Staun: 

(1573 Stafvende) m. forsamlingshus og landingsplads” (Trap 1961: 1247). 

                                                           
34 ”Han [Søren Godiksen] regnede så med at det ville gå hans søn, som det var gået ham selv: at ansvaret ville tynge 
ham til jorden, at det ville skærpe hans vilje – og styrke hans evne – til at bære det, og at han deri ville finde 
meningen med sig selv.” (104) 
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Inden for forsamlingshusets rum standser tiden op, der kastes blik tilbage, og der gøres status. 

Staunboernes hverdagslige cirkler i dette skæringspunktsrum, og der sættes mærke ved begivenheden. 

Alle iklæder sig stadstøjet, mens de føler sig tomme (19) og utrygge ved situationen. Forsamlingshuset 

kommer til at fungere som et ikke-sted, der dog er hjemmebane for staunboerne kontra gæster udefra. 

Horisonten er således lukket af, indbyggerne behersker deres ”Lebensraum” i velkendte omgivelser. 

Ligesom mennesket, inden for fænomenologien, ses som under stadig udvikling i kraft af interaktion 

med sine medmennesker, bliver Staun ligeledes objekt for det resterende danske lands udviklende 

”blikke”. Provinsbyen Staun udvikler sig i kraft af, at den øvrige verden brækker grænserne til dette 

cykliske tidrum ned, og samtidig oplever staunboerne selv efterhånden en ny optik, hvorfra de kommer 

til at se deres hjemstavn med den andens udviklende blik. Horisonten udvides, og også rummet 

udvider sig. Skellet mellem staunboerne og reelt set den øvrige verden er antydet på side 22, hvor den 

gamle Ane, der er tilflytter fra Thy i 1934 hører sin familie thyboerne bruge: ”det ord ’hvans’. Det 

rigtige, det skønne ord, som de her kun havde kunnet håne hende for, dem med deres drævende 

’hvornår’. ” (22)35. Dykker man dybere i ordet hvans, anvendes det ifølge Jysk Ordbog i Han, 

Nordvestjylland samt Midtvestjylland, men med betydningen ”hvad”36. At dette dialektale udtryk 

hvans fejlanvendes, kan bero på to årsager. Enten har Smærup Sørensen i sin research ikke søgt 

tilstrækkeligt ned i den etymologiske forklaring af dette spørgende adverbium. Eller så er brugen af 

hvans et bevidst stilistisk træk, der understreger, at fortælleren netop selv ikke er thybo som Ane, men 

tilhører denne horde af staunboere, der tilskriver Anes ord et forkert indhold. At fortælleren sporadisk 

anvender dialektale gloser i sin historiefortælling, bevirker på én gang, at fortælleren velvilligt slutter 

sig til rækken af staunboere ved at krydre sit rigsdansk med (hjem)staden Stauns særkende. 

Ved Mærkedages anslag i 1934 hersker en idyllens kronotop med sprækker stadig i såvel 

Staun som i forsamlingshuset, og gentagelsesmønstre inden for landbruget og slægter, der følger 

slægters gang, er stadig virksomme. Som en af Smærup Sørensens inspiratorer, landmåleren Knud 

Sørensen, formulerer det: ”gennemsyrer [det] den kultur, at man levede cyklisk og ikke lineært, og at 

traditionen derfor var noget fundamentalt.” (Sørensen 1988: 11). Han definerer provinsen som mere end 

periferi, ikke-hovedstad og underdanig; begrebet provins opstår, når to aktive, selvstændige kulturer - 

bondekulturen og industrikulturen - som kontinentalplader presser sig mod hinanden i 

                                                           
35 Differencen mellem staunbomål og thybomål karakteriserer Smærup Sørensen i anden sammenhæng som ”en lille 
smule grinagtigt” (Sørensen 2005: 46). 
36 www.jyskordbog.dk/ordbog/: søgning på ”hvans”. 
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kultursammenstød. I Knud Sørensens optik kan bondekulturen sagtens omtales i imperfektum, idet den 

netop ikke er mere.  

”Er det ikke mærkeligt at tænke på at vi måske bliver de sidste, sagde hun. Dig og mig, Orla – 

til at holde fest her i Staun Forsamlingshus? (…) Det er jo snart mange år siden her har været holdt 

høstbal. Og juletræ. For slet ikke at tale om dilettant! Kan du huske hvornår vi sidst havde dét?. Nej, 

sagde han” (393). Ved oprydningen efter sølvbrylluppet i 1967 udspiller denne dialog sig mellem 

snakkesalige Emma og fåmælte, dog adækvat responderende Orla. Efter mange årtiers glæder og 

sorger i dette rum synger forsamlingshuset på sidste vers.37 

I gestaltningen af forsamlingshusets rum kommer den forskel mellem maleriet og poesien, 

som Lessing påpegede, til udtryk. Ingensteds fremlægges der, som en maler ville have gjort det, 

hvorledes Staun Forsamlingshus ser ud udefra, bygningens vægtige position til trods. Men 

forsamlingshusets rum – ikke det fysiske, men rummet som oplevet, tænkt fænomen – og dets 

udspændte historie konstrueres i stort omfang. Herved anvender Smærup Sørensen som den ”Dichter”, 

han er, det lineære ”aufeinander in der Zeit” som metode til at begive sig ind på en ”Malers” 

enemærker og gestalte et rum, der er ”nebeneinander”. Dette rum forandrer sig så i kraft af dets tætte 

tilknytning til tiden. At Smærup Sørensen anvender digterens metoder til at gestalte en rumlighed inde 

i Staun Forsamlingshus, er et udtryk for den indflydelse, som den spatiale dimension har fået i 

litteraturen. 

Bachtin påpeger, at ”tidsgrænserne” inden for den idylliske kronotop er ”opblødte”, og i 

forsamlingshuset foregår der vitterligt også denne cirkulære bevægelse. Ikke desto mindre er det 

interessant, at Mærkedage kompositionelt samler sig om mærkedage i forsamlingshuset frem for at 

skildre denne hverdagslige, cirkulære bevægelse. Årsagen til, at Smærup Sørensen vælger at gøre 

dette, kan være, at han vha. disse stillbilleder fortælleteknisk bedst kan skildre, hvorledes tiden og 

rummet flytter sig i en spiralbevægelse. Den idylliske kronotops cyklicitet er: ”udskilt fra den 

historiske procession” (Bakhtin 2006: 148), og det er forsamlingshusets kronotop netop ikke. Idet 

Staun influeres af udvikling udefra (fx oprøret i 1968 og Berlinmurens fald i 1989 (325)), presser den 

historiske procession, der bevæger sig lineært fremad, sig stadigt mere ind i den sprækkede idylliske 

kronotop. 

                                                           
37 Virkelighedens Staun Forsamlingshus står endnu (375) efter at det ophørte som forsamlingshus, og tilflytter og 
forfatter Knud Erik Pedersen købte det i 1970. 
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I ”Spørgsmålet om skilsmisse” beriges den lineære tid sågar med en jeg-stemme, der bøjer sit 

projekt i neon. ”Der er nu ingen som helst grund til at I skulle blive sammen for gårdens og 

arvefølgens skyld, jeres unge mennesker henter jeg alligevel til byerne til andre formål, og jeg har for 

nylig åbnet for etableringen af nye ejerforhold i form af anparts- og aktieselskaber også i landbruget!” 

(272), proklamerer tiden, og runder til sidst af med: ”Forstå det nu! Jeg skal videre!” (273). 

Ved fødselsdagen i 2003 er horisonten blevet så krum, og tiden så lineær, at lokationen for 

bysbarnet Henrik Lundbæks 60 års fødselsdag forrykkes fra det nedlagte forsamlingshus til nye 

omgivelser i Hotel Hvide Hus, Aalborg. Her er ingen på hjemmebane (Staun Forsamlingshus omtales 

sågar som ”derhjemme”(14838), og staunboerne er efter bordplanen placeret ved et enkelt af de runde 

borde alene i kraft af, at de er staunboere (137). Denne flok er ved det fine bord ikke ”hjemme”, men 

spørgsmålet er, hvor de så hører hjemme. Staunboerne må nu klynge sig til en indre, kognitiv 

forståelse af sig selv som stavnsbundne til hjemmet og roden Staun, for omgivelserne er ukendte. De 

må opfatte, hvad Staun er, på en ny måde, nu hvor den på mange måder mere ligger hengemt i en 

kollektiv erindring (og et avisudklip (136)), end den eksisterer i fysisk form.  

Som der med udgangspunkt i Kant er redegjort for i afsnit 2.1.4., anvender det enkelte 

menneske sin reception til umiddelbart at sanse den tid og det rum, der omgiver ham. Overført betyder 

det, at en staunbo anno 1903 og 2003 som udgangspunkt har samme måde at sanse verden på. Når 

staunboere efterfølgende omsætter sansningerne til erfaringer, opstår en variation – for hvor staunboen 

i 1903 ville erfare en lilleverden og et mikrorum, der nok kendte til en verden uden for denne 

lilleverdens horisont, men ikke forholdt sig videre til den, erfarer staunboen i 2003 et mosaik-agtigt 

rum af gammelt og nyt, nært og fjernt.  

3.5.3. Søren Lundbæk – en hybrid? 

Et forsamlingshus knytter sig provinsen, der er perifer. Ikke kun i forhold til centret København, men 

også i forhold til større metropoler, og rystelser når kun langsomt ud som efterskælv til provinsens 

krinkelkroge. Da studerende Søren Lundbæk sanser ungdomsoprøret, fremhæves det, at sågar Staun 

sanser de hastigt ankommende nye tider (95), men at Søren Godiksens begravelse er årets begivenhed 

på de staunske kanter (96). Og ved sølvbrylluppet i 1967 taler ungdomsoprøret allegorisk igennem de 

tre unge mænd med ordene: ”Til helvede med alle deres røvkedelige ædegilder (…) til helvede med 

                                                           
38 Kontra ”herhjemme” i 1967: ”At de [Anders og Niels Jørgen Godiksen og Søren Lundbæk] her så ubesværet 
kunne være sammen igen! Som om de ikke for alvor var gledet fra hinanden. Som om de endnu var drenge 
herhjemme i Staun.” (80-81). 
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alle deres åndssvage taler! Jo ikke andet end løgn og pis!” (307) og: ”Op i røven med alle deres 

bonderøvsfester” (308). 

Spørgsmålet er nu, hvor på linjen i dette mellemfelt mellem traditionel landbokultur og den 

moderne, eller ligefrem postmoderne, kultur, Søren Lundbæk befinder sig? Hans karakter er 

dobbeltmoralsk, og holder af det oprindelige, hader, når det brydes, og kan samtidig ikke snuppe 

andres teknologiforagt. Ydermere frastøder andre menneskers nostalgi omkring et idyllisk landbrug 

ham. I romanen Spillerum ønsker han at indkapsle det, der er ved at forgå, ganske som Smærup gør 

det, og i kraft af denne higen efter at omforme virkelige begivenheder til en litterær kontekst, hersker 

der en kunstnerproblematik i Mærkedage. 

Søren Godiksen falder om og dør på en grusvej midt under studenteroprøret i 1968 (94), og 

døden, allegorisk benævnt ”Knokkelmanden”, opsøger Staun i kapitlet ”Begravelse” fremme i 2005, 

og ”færdedes åbenbart helst på de gamle markveje” (401), ligesom Søren Lundbæk gør (402). Efter 

begravelsen af Søren Lundbæks forældre, Axel og Mary Lundbæk39, ”(…) skulle de i al fald alle 

sammen ned på Sebbersund kro og have kaffe. Søren stod og memorerede sin tale. Den var måske 

blevet lidt lang. I de dage han havde gået på markvejene.”, rundes afsnittet af på side 404. Søren 

Lundbæk vælger de gamle markveje frem for asfalteringen i sin søgen efter det oprindelige og 

uspolerede. Ligesom Knokkelmanden suger liv ud af menneskene, har udviklingen suget saft og kraft 

ud af de støvede markveje. Hermed sætter romanen et sidste punktum for, at den oprindelige 

landbokultur er gemt af vejen, og velvilligt skal opsøges for at blive oplevet. 

Endskønt Smærup Sørensen søger at skabe en usentimental fortælling, er hele Mærkedage-

projektet vel netop affødt af en sentimentalitet over for det, der var. Således kan Mærkedage ses som 

hans måde at fastholde en forgangen tilstand, til et vist punkt som Flemming Beck (109) gør det. 

Sidstnævnte higer efter at opleve et autentisk, men i praksis ikke-eksisterende, nostalgisk billede af 

Staun. Som Nørregaard Frandsen påpeger, findes der to varianter af landbokultur: 1) forestillingen hos 

de folk, der er flyttet fra landsbyen. De ser landarbejdet i et idyllisk, romantisk skær. 2) oplevelsen af 

det reelle landbrugsliv ude hos indbyggerne i landsbyerne, hvor der arbejdes med jorden med det 

formål at få udbytte (Frandsen 2000: 6-7). Søren Lundbæk mener at kende landbrugshverdagen i 

                                                           
39 Mary Godiksen, gift Lundbæk, optræder også ved navns nævnelse i novellen ”En dreng på Kammerhøj” i 
Smærup Sørensens foregående novellesamling Lokale historier (2005), og hun omtaler faktisk Knokkelmanden: 
”Men mon så alligevel ikke det kunne tænkes at endda også Knokkelmanden kunne have en smule forståelse for 
sådan en lille dreng, som Søren da var blevet igen?” (Sørensen 2005: 42).  
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Staun, og befinder sig på samme tid på et meta-niveau, og ser Staun som en tid og et rum, der både 

skal og ikke må forandre sig.  

Digtningen kan nemlig, som det også er tilfældet i Mærkedage, beskrive alt det, der ligger før 

og efter billederne, i en flydende, malerisk bevægelse, som det formuleres hos Lessing: ”(…) schildert 

die Poesie auch Körper, aber nur andeutungsweise durch Handlungen.” (Lessing 1766: 361). Man kan 

således sige, at mens Søren Lundbæk tager billeder af steder og huse udefra, gestalter Smærup 

Sørensen rum og huse/tanker indefra, som i eksemplet med Staun Forsamlingshus. 

3.5.4. Aalborg som Stauns centrale by 

Staun er provins, men en landsby. Nibe er også lille, og metropolen er meget fjern. Den centrale 

provinsby er Aalborg. Under den tyske besættelse blev der her bygget en meget stor flyveplads som 

basis for den tyske trafik til Norge. I Staun blev det sted af stor betydning for tre personer: 1) For Hans 

Peter, der fik arbejde ved bygningen af flyvepladsen, og som, tilsyneladende uden anden grund end 

det, blev likvideret af modstandsfolk. 2) For Peder Godiksen, der styrtede ned der få år efter, og 3) for 

Ellen, der fik sin førlighed, mens hun lå i en af de barakker, der var bygget i tilknytning til 

flyvepladsen, og som tjente som kontor for Peder. 

Også Aalborg Amtssygehus blev et sted af betydning for tre: Det var herfra, Emma blev 

hentet hjem efter sit eventyr i den store by. Det var ved hovedindgangen, at Hans Peter blev likvideret, 

og det var her, at man opdagede, at Ellen havde fået sin førlighed. 

Professor i Statistik, Jens Warming, påpeger i Provinsen og Hovedstaden – Med særligt 

hensyn til industrien (1935), at fra 1930 er provinsen gået i stampe pga. landbrugskrisen, mens 

København har ekspanderet, og småbyer (såsom Staun) med landbruget som kerneerhverv halter 

økonomisk pga. handelskrisen (Warming 1935: 9-10). Og netop i 1934, parallelt med Peders 

konfirmation, opstod en ”Provinds-Bevægelse”. Frontmændene var ålborgensere, og sigtet var at få 

”Statsbevillinger til lokale formål” (ibid. 7) fra centret København og ud i provinsbyerne. ”(…) Derfor 

er det godt, at Provinsen er årvågen; og en lille Forskydning af Grænsen mellem det centrale og lokale 

kan godt være berettiget” (ibid. 81), opsummerer Warming. Mærkedage skildrer netop, hvorledes 

grænsen og horisonten forskydes, samt at provinsens agtpågivenhed er en vigtig brik, når det 

oprindelige og det nye skal gå op. 
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3.5.5. Provinsen under udvikling 

Staun ligger der, hvor Staun altid har ligget, langt væk fra den københavnske metropols center, men 

dette betyder ikke, at Stauns provinsielle rum er afskåret fra global indflydelse. Eksempelvis antydes 

en åbning mod resten af verden i 1934, hvor et par konfirmationsgæster ankommer i bil (224), i 1967 

tales der om, at parret Vagn og Else-Marie skal til Japan (293), og ved samme lejlighed kommer det 

frem, at byens unge hører pigtrådsmusik, samt at mejetærskerne for alvor kommer ind i Staun (297). Et 

klart skel sker i 1960, der ofte anvendes som skillelinje i Smærup Sørensens litteratur (Gemzøe 2008: 

11). Det år, hvor ”landbruget for første gang i tusinder af år ikke længere var et større erhverv end alle 

de andre tilsammen” (217). ”Hvor Staun som et samfund og en verden i sig selv gik under, for så småt, 

og som alle andre landsbyer, at blive en afsides og forhutlet lille bebyggelse i den globale metropol”, 

konkluderes der på samme side, men rettelig bør det tilføjes, at denne proces indledtes allerede før 

1960.  

I Livord-artiklen ”Fjorden” fremhæver Smærup Sørensen, hvordan moderne 

bekvemmeligheder fandt plads i virkelighedens Staun, og ændrede byen: ”affolkning af gårdene, de 

første skilsmisser, masser af brølende motorer og summende tv-apparater, der hver på sin vis førte folk 

omkring i den øvrige verden og snart ikke kunne undgå at rokke ved en ellers grundfæstet opfattelse 

af, at vores Staun var et så enestående begunstiget sted.” (Sørensen 2005a: 48).  

3.6. Diskussion 

Som det er fremgået af foregående analyse, er Mærkedage en roman, der er udført af en litterat, der 

både er skolet i litteratur som konstruktion, og i en årrække har arbejdet i Forfatterskolens bestyrelse. I 

min analyse har jeg således uden tvivl netop genfundet den konstruktion, som Smærup Sørensen har 

lagt ind i værket. Hele dette afdækningsarbejde, hvor analysen kører ad spor, som forfatteren har lagt 

ud, driller fortælleren med i kraft af sine metafiktive 3. persons-henvendelser til læseren, som på side 

113, hvor hele denne proces stilles til klart skue: ”Det kunne måske snart blive fristende at se en 

meningsfuld sammenhæng – eller i det hele taget som helst sammenhæng – mellem et omrejsende 

tivoli og så Peder Godiksens senere skæbne. (…) Hun ville dog uden tvivl samtidig få en ubehagelig 

mistanke om at den bog, hun her har fået i hænderne, nok alligevel ikke er andet og mere end en 

roman.”.  

Spørgsmålet er nu, hvorvidt Smærup Sørensen gør andet og mere end at forene en række greb 

i en velkonstrueret roman. Hele romankonstruktionen er forenet på en vis, der er ganske smærupsk, og 
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ydermere adderer han stik (eks. ”Litteraturhistorie”) undervejs, der bevirker, at han ikke kun har begået 

en hjemstavns-/kollektivroman, men har hevet romanen op som en latent samfundspolitisk og -kritisk 

danmarkshistorie, der således er en allegori over Danmarks samfunds hakkende bevægelse hen over 71 

år. 

3.7. Sammenfatning 

Mærkedages hovedkarakter Staun-kronotopen bliver beskrevet i en dybde, som intet billede kunne 

vise. Ligesom Homer ifl. Lessing ikke viser læseren en bue ved at beskrive selve buen, men ved at 

skrive om dens samspil med natur og mennesker, lige fra træet blev plantet, og til håndværkeren er 

færdig40, så viser Mærkedage Staun-kronotopen ved den betydning, den som sted har for romanens 

andre karakterer til forskellig tid. Nogle blev og levede med i Stauns realtid - men med stadig mindre 

relation til stedet. Fra Orla, der som et levn fra gamle tider levede videre som slægtsbundet til at være 

bonde i netop byen Staun. Over den ny tids bonde Axel, der er sin rolle som bonde i Staun, og til hans 

søn Henrik, der kun som i et skuespil spiller rollen som bonde, men er fabrikant, og ikke har anden 

relation til Staun end de andre, der bryder tidligere ud; Peder, Emma og Mary, der bogstaveligt talt 

bryder ud i hver deres dimension: Peder opad og Emma udad i den reelt globale og Mary ind den 

virtuelt globale verden. De løsrev sig fra den kronotop, der stadig ændrer sig, og levede gennem den 

reale tid med deres egen konstruktion af et Staun som et rum, de fastlåste i en forgangen tid. Til sidst 

forsvandt også det. Som det skrives om Axels kone Mary: ”også for hende er [Staun] blevet et 

tilfældigt sted i verden – selvom hun aldrig havde været andre steder” (306). Mary er ikke umiddelbart 

en central figur i Mærkedage, men hos hende ser vi en opløsning af provins-kronotopen som en del af 

identiteten for dem, der bor der. Og kimen til en ny identitet i forholdet til det – da hun aldrig fysisk 

har været andre steder - virtuelt globale rum, hvor der er lige langt fra Staun til København og New 

York, som der er til Farstrup. Og hvor begrebet provins-kronotop bliver allestedsnærværende – og 

dermed uden mening. 

3.8. Fra Mærkedage til Nexø Trawl 

Stauns nedgang fra en fortid som fiskeriby langt tilbage. Bådebyggeren og fiskekogen omtales kun i et 

historisk tilbageblik (266), og det indgår ikke som en del af Stauns identitet længere. Fiskeriet er 

tværtimod blevet noget, der fremhæver den løsagtige karakter hos Thomas, der sælger sit landbrug, og 

                                                           
40 ”Und so, wie gesagt, sehen wir bei dem Dichter entstehen, was wir bai dem Maler nicht anders als entstanden 
sehen können” (Lessing 1766: 365). 
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i stedet køber en lille fiskekutter (280). Den identitetsskabende erindring er for staunboerne, at det var 

”jorden”, der holdt dem sammen (265).  

I Nexø levede en række fiskere gennem firserne højt på opsvinget inden for fiskeindustrien. 

Herefter gik det nedad med små kvoter, små fangster og høje omkostninger. Det nære rum kunne ikke 

længere brødføde dem, så stadigt færre fiskere (eksemplificeret ved Esben) må drage stadigt længere 

væk for at fange tilstrækkelige mængder fisk. Her anvendes det nære rum af stadigt færre, men rigere, 

gårdejere. Først med Henrik Lundbæks outsourcing af svineproduktionen til Polen og Litauen bliver 

Staun som Nexø perifere, idet de nu har et nyt erhvervsmæssigt centrum. Faderen Axels gård 

Kristiansminde er degraderet fra at være en af Stauns to slægtsgårde til at være periferi for Henrik. I 

dag er der blot én igangværende gård i virkelighedens Staun (Grymer 2008: 6). 
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4. Analyse – Nexø Trawl (2007) 

I det følgende vil vi kigge nærmere på, hvilken provins og hvilket provinsielt rum der konstrueres i den 

anden ende af landet: i Nexø på Bornholms østside. 

”Nexø Trawl er provinsopgør”. Således opsummeres Nexø Trawl på romanens bagside. Men 

tager man denne opsummering for gode varer, afføder det – i denne sammenhæng – spørgsmålet: 

Hvilken provins gøres der op med, og hvordan? Svarene på disse spørgsmål fremanalyseres i det 

følgende. 

Dennis Gade Kofod blev født i Randers i 1976, og voksede op i Nexø. I perioden 2002-2004 

uddannede han sig ved Forfatterskolen, og året efter fik han sin debut med romanen Anskudte dyr. 

Parallelt med sin romanproduktion har Kofod udgivet flere børnebøger, og inspiration fra fantastisk 

litteratur ligger latent i flere af hans værker for såvel voksne som børn. Nexø Trawl blev udgivet 28. 

september 2007, og er hans seneste produktion. Derudover fungerer han også som anmelder. 

4.1. Paratekst 

I den editoriale paratekst illustreres forsiden af et fotografi af Nexø Trawl med et skib i forgrunden. 

Ved at vælge et kantet og kontrastfyldt fotografi frem for eksempelvis Mærkedages afrundede, 

pastelfarvede maleri vælger Nexø Trawl at præsentere sig som mere aktuelle fakta end fiktion. Dette 

ses også inde i teksten, hvor der – til forskel fra Mærkedage - er konkrete stedsangivelser i form af 

adresserne Havnegade 4, Åsen 7 osv. Dette etablerer en autentisk forankring og et ønske om, at 

læseren læser denne fiktive roman ind i en faktuel kontekst. Esben og Sanne flytter i 1974 ind i Åsen 

7.  

Forsidens afbildede vodbinderi var i årtier en betydelig arbejdsplads for Nexøs indbyggere. 

Aftrykket af de nedtagne bogstaver fra firmanavnet ”NEXØ TRAWL” træder frem på betonfacaden: 

”Midt i det hele, midt på havnen – det kan ikke skrives sådan – et sted i havnens 
uformelige form, som en udvækst fra øen, dér ligger bygningen af beton – Nexø Trawl. 
Jeg stopper op. Skiltet er taget ned, firmanavnet er skrevet i en slags negativ, Den lyse 
beton under det sted hvor bogstaverne var skruet op. Nexø Trawl er slut. Nexø Trawl er 
opkøbt af Nexø Vodbinderi.”  

som den besøgende jeg-fortæller bemærker om stedet i sommeren 2004. Virkelighedens Nexø Trawl 

blev opkøbt af Nexø Vodbinderi i 2003, og i 2009 beskæftiger firmaet kun tre mand. Og årsagen er 
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ikke, at Nexø Vodbinderi ikke længere laver trawl, men ligesom det er gået med svineproduktionen i 

Mærkedage, så er produktionen af trawl nu outsourcet til Polen og Kroatien41. 

Samtlige tekstuelle informationer er skrevet med versaler, og der spilles på kontrasten mellem 

primærfarven mørkeblå samt sekundærfarverne kold mørkegrøn og lys neon-orange, hvoraf de to 

sidstnævnte kulører bringer konnotationer til fiskeriparadigmet (eks. trawlernet og bøjer). Denne 

opsigtsvækkende orange føres videre over bogens ryg og til bagsiden. I andet oplag af værket 

anvendes intensiteten i den orange farve sågar til at fremhæve teksten ”’’Klassegennembrud’ – 

Jyllands-Posten’” fra Jakob Levinsens anmeldelse af værket 28. september 2007 i en orange bjælke. 

Disse kulører, samt en række flere, går igen i selve romanen, og forsiden varsler, at netop farver og 

deres relation til denne havn i Nexø er af vægtig betydning i romanen. Allerede før romanens første 

ord varsler betonen og den gulrøde farve, at Nexø Trawl illustrerer kampen mellem Thomas’ lys-

drømme og krakelerende tidens tegn i rummet.  

4.1.1. Titel  

2. verdenskrig endte senere på Bornholm end i det øvrige danske rige, og natten mellem 7. og 8. maj 

1945 blev hen ved 750 ud af byens 900 huse jævnet med jorden, da den russiske styrke bombede 

byen42. Bombardementet bevirkede, at man i de følgende år måtte genopbygge nye kvarterer på 

soklerne af den gamle Østersø-købstad. I denne opbygning af såvel huse som industri efter krigen 

etableres i 1947 Nexø Trawl af Mads Toft. I Havnegade 4, der i det første kapitel messes som et 

refræn, skal der etableres: ”den verden Mads vil skabe her, den lille verden der skal have netop dette 

værksted som sit centrum.” (29)43. For Mads varsler Nexø Trawl nye tider. ”Der fiskes, alt er som det 

skal være, tænker Mads. Der bindes garn, der bindes net, Mads binder på rutinen. Der er gang i byen 

igen. Mads er ikke den eneste der starter op. Det bliver et sejt træk, men Nexø er på vej op, det ved 

Mads. Han kan mærke det. Morgenluft.” (31).  I 1971 flytter virksomheden til nye bygninger ved Nexø 

Havn. Endskønt firmaet hives frem vha. såvel titel som forside-illustration, er Nexø Trawls historie 

ganske nedtonet inde i romanen. 

Nexø Trawls begyndelse, succes i 70’erne og 80’erne og nedgang i de tidlige 90’ere er en 

allegorisk fremstilling af den udvikling, som Nexø som provinsby er gennemgået. Efter 2. verdenskrig 

er fiskeriet fra Bornholm i uafbrudt fremgang, og op til 80’erne er der omkring 800 erhvervsfiskere på 

                                                           
41 Nexø Vodbinderis hjemmeside: www.nexovod.dk 
42 www.nexoe.ws 
43 Sidehenvisninger omkranset af parenteser refererer i hele afsnit 4 til Kofod, Dennis Gade: Nexø Trawl. Roman. 
Rosinante, København, 2007. 
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øen. Leverancer som trawl og maskiner og forarbejdning af fangsten gjorde fiskeriet til et erhverv, der 

i byen gav mange arbejdspladser ud over fiskerne selv. Men i 70’erne begyndte de enkelte lande 

omkring Østersøen at udvide det område, hvor kun de selv måtte fange fisk, hvilket afskar Bornholms 

fiskere fra en stor del af deres traditionelle fangstområder44. Hertil kom så kvoteordningerne, der ikke 

blot begrænsede den mængde, der måtte fanges, men som ydermere fjernede den rytme – den puls –, 

der hidtil havde været i fiskeriets sæsoner. Nu skulle der ikke fiskes, når vejret og sæsonen var til det, 

men når kvoten var til rådighed. Alt dette betød nedgang i det økonomiske grundlag og opløsning af et 

vigtigt knudepunkt i de relationer, der hidtil havde knyttet byen sammen. 

Ligesom Peder Godiksen i Mærkedage ønsker Mads Tofts sønner ikke at overtage arven fra 

familievirksomheden (43), men ved Mads Tofts død overtager den ene af sønnerne alligevel 

virksomheden. Anslaget i værkstedet tjener i kraft af sine drømmende visioner og rodfæstethed som en 

diametral modsætning til den postmoderne rodløshed, som jeg-fortællerens generation oplever. Den 

økonomiske udvikling i dette bornholmske vodbinderi ligger latent romanen igennem, og indgår som 

symbol, men netop kun som symbol. Beretningen er ikke for alvor bundet op på hverken firmaet Nexø 

Trawl eller begivenheder ude i samfundet. Dermed adskiller Nexø Trawl sig fra Mærkedage, hvor der 

udtrykkes langt større historisk bevidsthed. 

4.2. Genre 

4.2.1. Hjemstavnsroman 

For en lang række af karaktererne er Nexø og omegn den uundgåelige hjemstavn. Til trods for 

udlængsel til København og sejladser på den anden side af jordkloden vender de (ligesom Peder 

Godiksen på hans Cuba og Canada-færd) altid stævnen mod Nexø igen. I forlængelse heraf knytter 

Esben og Thomas’ slægt sig til egnen. Kvinderne i deres liv står over for det valg, om de - som 

Sabine - ønsker at undgår Nexø som et glemt kapitel (214), eller de som frederikshavnerpigen 

Sanne, der elskes og omfavnes af byen (227) ønsker at være en del af slægten og denne Nexø-

kronotop, hvis universelle fiskerkultur kan ses som parallel til den universelle bondekultur, som 

Smærup Sørensen omtaler i sit essay ”Hvor langt er der til provinsen?”:  

”[E]ndelig stod bondekulturen også i skarp modsætning til den borgerlige 
kulturs nationalisme ved i væsen at være international eller snarere universel. 
Den var den samme over alt i verden (...) De mødte [på andre landboegne] 

                                                           
44 Bornholm, Regionkommuneplanen 2006 (www.brk.dk/BRK/site.aspx?p=13884) 
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nemlig kun mennesker der kom fra den samme bondekultur, mennesker der 
tænkte og følte på nøjagtig samme måde som de selv, og som til døden ville 
holde de samme værdier i hævd.” (Sørensen 2003: 4-5).  

I Mærkedage er amerikaneren Jack Thornby et eksempel på en karakter, der problemløst glider ind i 

Stauns landbofællesskab, mens Sanne i Nexø Trawl så let falder til i Nexø, fordi hun fra 

Frederikshavn allerede er fortrolig med fiskerikulturens universelle mentalitet.  

Og hjemstavnen er under forandring. En forandring, der indvirker på denne variant af 

hjemstavnsromangenren, hvor Thomas og hans voldsomme undergang er en personificering af Nexø-

egnens undergang.  

4.3. Den bornholmske stemme: den medierende fortæller 

Nexø Trawl fortælles fra en eksplicit 1. persons fortællerposition. Dette mandlige jeg, med paralleller 

til Dennis Gade Kofod, påpeger flere steder, at han netop er forfatter af fag: ”Thomas kan lide ham, 

men Rasmus er her ikke i dag. Rasmus skriver på en novellesamling, jeg læser hans ting, han læser 

mine.” (132). Og på side 11 reflekteres der metafiktivt: ”Jeg lytter til Pavement og Chopin, mens jeg 

skriver det her.” samt ”Jeg skriver: Det slid, den krop.” (19) og igen på side 25: ”Jeg er bevidst om det, 

mens jeg skriver det her.” Da Thomas skyller op på Balka den 14. juli 2004, bliver det startskuddet til 

jeg-fortællerens fortælling og projekt om at videreformidle Thomas’ og hans slægts historie. Hele 

bogprojektet kan ses som, jeg-fortælleren kaster sin trawl ud over Nexø by, og opsamler personer og 

deres fortællinger. I fortællingen pendler jeg-fortælleren mellem at skue bagud på ungdommens 

bedrifter på Bornholm og i København i 1980’-90’erne, og på sin egen fortællesituation i København 

fra den 20. juli til den 29. september 2004: ”Min datter sover. Jeg kan ikke løsrive mig, hverken fra 

teksten eller brevene, jeg er for langt inde i projektet.” (78).  

Nexø-hjemstavnens dødvande afføder en trang til opgør og destruktion. Jeg-fortælleren i 

Knud Romers autobiografisk inspirerede roman Den som blinker er bange for døden (2006) oplever en 

lignende harme under sin opvækst i provinsbyen Nykøbing på Falster. Dette munder ud i, at Romers 

sentimentale, indignerede jeg-fortæller ved romanens slutning kaster en russisk håndgranat ind mod 

byen45. I Nexø Trawl udtrykker denne harme sig i en fandenivoldskhed som på side 46: ”De 

mikroskopiske blodansamlinger der kan vokse og briste, slå endegyldige huller i hans bevidsthed, slå 

                                                           
45 ”Jeg fyldte den med alt, jeg havde i mig, sorgen og fortvivlelsen og raseriet – og satte tændsatsen i og gik op på 
Højbroen og kiggede ud iver Nykøbing for sidste gang. Så trak jeg splitten ud og kylede den så langt, jeg 
overhovedet kunne og lukkede øjnene og stak en finger i hvert øre.” (Romer 2006: 177). 
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endegyldige huller i Esben, Esben den sejrende, Esben den udødelige. Selv sten kan sprænges sådan, 

Esben rabler.” Sønnen Thomas har arvet et lignende raseri, og da han og jeg-fortælleren mødes 

nytårsaften 1988 (66-68) er det i en protest mod hjemstavnen, udtrykt i et bombekast mod Jehovas 

Vidners Rigssal: ”Vi holder strygerne i hånden, vi kaster dem ud over vandet lige før de sprænger; vi 

river huller i luften, vi river huller i vores verden, det er mig der skriger ud over vandet, det er mig der 

skriger ud over vandet, ind over land ude fra havnen. Min stemme i den lille bitte landsby. Det er mit 

hul i luften, det her er mit hul i min verden.” (72). I metaforisk forstand forsøger Thomas og jeg-

fortælleren dermed at åbne op for provinsens osteklokke, og bore hul ud til den øvrige verden. 

Projektet fortsætter, og tre år senere sprænger Bjørn en granat, som Thomas og vennen Marius har 

stålet fra kasernen (108). En hel generation befinder sig på tærsklen mellem deres hjemstavn og den 

anden verden, som findes i deres forestillinger. Nexøs klokke krakelerer til små huller. Hele jeg-

fortællerens fortælling kan ydermere ses som denne ”stemme i den lille bitte landsby”, der hen over 

siderne skriger ud til læseren på tærsklen mellem en kærlighed og en afsky over for Nexøs klokke.  

Thomas stiller sig tvivlende over for det, som han oplever; ganske ligesom den fiskende 

navnebror i Mærkedage gør. Begge bringer konnotationer til den vantro discipel Thomas i 

Johannesevangeliet, der stiller sig tvivlende over for, at Jesus er genopstået. Ikke før han står ansigt til 

ansigt med Jesus, tror han det. Mærkedages Thomas er yderst jordbunden og ikke-religiøs, ganske som 

Nexø Trawls Thomas fravælger den humanistiske, romantiske farveforståelse til fordel for Newtons 

naturvidenskabelige tilgang. 

Nexø Trawls jeg-fortæller formår ikke udelukkende at skildre Nexøs rum og tid i et samlet, 

overordnet og objektivt billede, men behandler derimod de to dimensioner med subjektivitet. Det er 

den personlige opfattelse af denne provinsbys kronotop, der kommer udtryk. Tiden og rummet kan 

således inddeles i tre lag:  

1. Tiden/rummet, som forfatteren skriver inden for. 

2. Tiden/rummet, som fortælleren skildrer fra et overordnet, kontekstuelt perspektiv. 

Eksempelvis, at udviklingen i Nexø Trawl-firmaet sættes som allegori over hele Nexø-

kronotopens udvikling, hvilket kun kan gøres, idet den (nu voksne)46 fortæller beretter 

i et punkt efter begivenhedernes gang med retrospektivt syn. 

                                                           
46 I sin artikel påpeger Owain Jones netop det problematiske i, at det er voksne, der gestalter et barnligt univers, idet 
de i deres egenskab af voksen efterhånden har fået indlejret et andet verdenssyn end det barnlige. Den voksne 
fortæller søger at indtage barnets position i en ”andethed” (otherness), hvor man prøver at se rummet fra barnets 
perspektiv (Jones 1997: 172-174). 
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3. Det oplevede, tænkte tid-rum i Nexø, der opstår inde i jeg-fortælleren under hans 

opvækst (eksempelvis, at byen i hans optik er kedsommelig, intetsigende og dog en 

nødvendighed), og refereres hos jeg-fortæller igennem reminiscenser.  

”In the context of rural childhood, Philo emphasised that rural geography should be particularly 

concerned with how children’s worlds are ’structured ’from without’ and ’experienced from within’ ”, 

som dobbeltheden formuleres hos Owain Jones i ”Little Figures, Big Shadows. Country childhood 

stories”. Potentielle forestillinger om en idyllisk barndom på landet47 brydes ned af jeg-fortælleren. 

Midt i et barsk miljø med druk, slagsmål og narkotika er det reelt kun på side 85, da fortælleren i 2004 

retrospektivt skuer bagud, at denne hverdagslige ro vinder indpas: ”Der var også en ro dengang. Tiden 

gik langsomt, vi blev ganske ubemærket ældre. Der var masser af tid, vi gik til fodbold, til badminton, 

vi var også almindelige drenge med almindelige hobbyer.”. Det er dog klart vildskaben, der 

karakteriserer Nexø Trawl.  

Som det påpeges af Owain Jones, kan den landlige hjemegn opleves som efterhånden det 

eneste sted, hvor illusioner om den oprindelige barneidyl kan stå i fuldt flor. Jones påpeger, at byers 

barske virkelighed ofte symboliseres ved uregerlige børn, der ikke har kontakt med de grundlag, de 

kommer af, mens landlivets børns vildskab ses på med milde øjne, idet det blot ses som en midlertidig 

fase i et barns naturlige udvikling (Jones 1997: 165). Barnet på landet ses som særligt knyttet til 

naturen, og Thomas’ knytning til naturen og hjemegnen bliver da også eksplicit, da han i flytter ind i 

en skovhule på øen efter at have boet i København. Her er han forbundet med naturen, men på en 

anden vis end et barn, der genvinder et godt helbred; Thomas bruger naturen som rum til, hjulpet på 

vej af narkotika, at se ind i sig selv, udtrykke sin voldsomhed i sit arbejde med farverne, og da han 

igen sejler væk fra Bornholm, er noget for en stund faldet på plads for ham: ”Thomas er glad for det 

han har med til København, det Thomas selv synes er en kæmpe indsigt.” (158). Dermed fører 

Thomas’ levned et rousseausk tvist til denne hjemstavnsroman. Et tvist, der netop udmærker sig ved i 

sine hovedkarakterer at fremstille:  

”mennesker, der befinder sig på et samtidigt trin af den samfunds- og 
bevidsthedsmæssige udvikling, de er isolerede, individuelle livsrækkers mennesker, det 
indre aspekts mennesker. De helbreder sig selv gennem berøring med naturen og jævne 
menneskers liv, af dem lærer de et klogt forhold til livet og døden, eller de forlader 
kulturen helt i forsøget for at blive ét med urkollektivets fællesskab” (Bakhtin 2006: 
149). 

                                                           
47

 Jones’ artikel omhandler landlige fødeegne (countryside), men må siges også at være dækkende for barndommen 
på en fødeegn ved Østersøen. 
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Thomas isolerer sig fra den øvrige verden i et rum, som han hæger over, og vil have kontrol over. Kun 

Sabine og Esben lukkes ind. Thomas filosoferer over den udvikling, som det provinsielle rum 

Bornholm som helhed undergår, kritiserer det, og han forenes med havet på en anden vis, end hans 

mandchauvinistiske far Esben gør det. Thomas har lært øens kronotop at kende, og hans fællesskab 

med hjemstavnen er årsagen til, at han forenes med havet i døden.  

4.4. Komposition 

Nexø Trawl er organiseret således, at 12 kapitler fordeler sig på seks dele: Indgang, 1. del, 2. del, 3. 

del, Medley og 4. del. Den fortalte tid strækker sig fra 1947 til år 2004, hvori fortælletiden passerer. 

Ligesom Mærkedage favner romanen over en betydelig årrække. Et andet lighedstræk er, at der 

tekstinternt springes frem og tilbage i tid. 

Indgangen og samtlige kapitler har en eller flere tids- og stedsangivelser, såsom ”Nexø, 31. 

december 1988” (65), hvilket kendes fra dagbogsromaners komposition. Dermed fastsættes rammen 

for kapitlets begivenheder. Rummet er således noget, som kapitlet gestalter undervejs i fortællingen. 

Undtagelsesvis springes der fra det nu, der angives, og med det samme tilbage i tiden som på side 85, 

hvor der lige under angivelsen ”København 21. juli 2004” med ét foretages et flashback til 

barndommen: ”Der var også en ro dengang.”48 

4.4.1. Det fragmenterede 

På side 109 påpeges en lignende fragmentering af fortællinger: ”Jeg begyndte at skrive dagbøger, jeg 

fulgte Thomas der. Vi skrev breve til hinanden, vores verden voksede samtidig med at vi brød den ned 

i vores små tekster. Der ville ikke komme hul igennem, det var det jeg kaldte det (…)” (109). Ved at 

springe fra det ene kortfattede tekststykke til det næste brydes også Thomas’ fortælling i fragmenter. – 

Fragmenter, der ved bogens begyndelse, billedligt, deles for alle vinde mellem de frimodige måger: 

”Thomas skal ikke have en åben kiste. Eksplosionen rev ham i stykker, og nu tager mågerne af ham. 

De næb i det kød, den historie der nu deles i små stykker; det er et menneske der er kommet dertil hvor 

historien altid bør slutte.” (10). Dennis Gade Kofod har selv i et interview ifm. Nexø Trawl udtalt, at: 

”For selv om romaner ofte er lange forløb, betragter jeg hver enkelt lille del af dem som et 

enkeltstående stykke tekst, der som ideal skal kunne virke autonomt.” (Jespersen 2007). Som 

fremanalyseret ifm. Mærkedage kan ”den store fugl” i åbningsseancen ses som romanens alvidende 

fortæller, og en pendant hertil er de måger, der hiver Thomas i småstykker. Jeg-fortælleren 

                                                           
48 Et lignende tilfælde optræder på side 109. 
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sammenstykker disse fragmenter på et punkt efter, Thomas’ rolle reelt er udspillet, i den beretning, der 

følger, og dermed fungerer både prologens store fugl og indgangens måger som metaforer for 

fortællerpositionen.  

4.5. Stil 

4.5.1. Det koncise 

”Blod og benzin, Thomas er et lig.” Så barskt er anslaget, hvis direkte tone mimer lyrikken i kraft af 

alliterationerne mellem ”blod” og ”benzin” og det assonnerende i mellem ”benzin” og ”lig”. I’et 

skærer sig ind i et dramatisk lyrik-afsnit, hvor både her og nu er i højsædet: Der fortælles i præsens, 

lydene fremhæves (både den skærende i-lyd og ”et drøn”), og med hurtige penselstrøg skaber 

fortælleren erindrings-billeder, hvilket netop kendetegner lyrik-genren (jf. 2.3.1.). Sproget er 

komprimeret og staccato, og virker dermed anmassende og voldsomt. Denne næsten katalogiske 

fortælleteknik er gennemgående for romanen, og afspejler direkte jeg-fortællerens indlevelse og 

fænomenologiske perception af begivenhedernes gang. Desperationen fra en hel generation trænger 

også ind i det rå ordvalg, hvor diverse vulgære udtryk finder plads. Denne eksplicitte fortæller kan kun 

fortælle ved at genopleve begivenhederne fra et næsten samtidigt præsens-perspektiv, og derved bliver 

Nexø Trawl lyrisk, hyperbolsk og desperat i form og udtryk. Dette står i klar opposition til 

Mærkedages usentimentale implicitte fortæller, der filtrerer begivenhederne, holder en distance, og 

mimer derved landbokulturens litote i en episk fortælling.  

Nexø Trawls komprimerede sprog afspejler den grænsesøgning, som Esben og Thomas’ 

generation iltert opsøger i denne roman. Bachtin introducerede (Gemzøe 2003: 82) i 1973 ”tærsklens 

kronotop”, der netop, på metaforisk vis, indkapsler: ”krisen og vendepunktet i livet.” (Bakhtin 2006: 

166). Og når der berettes i præsens i staccato-form, kan det ses som romanens higen efter at skildre ét 

nu: ”Tiden inden for denne kronotop [tærsklens kronotop] er dybest set et øjeblik, der nærmest ikke 

har varighed, og som falder ud af den biografiske tids normale strøm.” (ibid. 166). Nexø Trawl er en 

tærskelroman på grænsen mellem det kedsommeligt provinsielle og det ukendte. 

Mange kapitler indledes med et lignende lakonisk statement, der sætter scenen i enten fysisk 

eller indre forstand: ”Han er russer” (75), ”Klaus er væk, han mangler.” (126), ”Vi køber svampe i 

huset i Østergade.” (134), ”Thomas prøver at drukne sig selv.” (193) og ”Sanne strikker.” (195). Der er 

en tendens til, at den åbnende sætnings første ord har en person som subjekt – enten i form af 
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henførende pronominer (eks. ”Jeg” og ”Han”) eller proprier (eks. ”Thomas” eller ”Sanne”)49. Dette 

stilistiske greb bevirker, at det er menneskene, der er omdrejningspunkt for denne roman – 

fortællingen om Nexø Trawl-firmaets begyndelse, succes og undergang hjuler på et sidespor. 

4.6. Tid og rum 

4.6.1. Væsnet Nexø 

Det, der fastholder Thomas, jeg-fortælleren, Esben og en lang række af de øvrige karakterer i et 

jerngreb, er Nexø. Denne by sidestilles med et væsen, der vokser og svinder ind parallelt med byens 

økonomiske situation. Nexø på det nærmeste mytologiseres som en kraft, der tryllebinder og fastlåser 

nexøboerne som knuder i et net, og på havnen findes det hjertekammer, hvis blod sender kraft, liv og 

udvikling rundt i hvert hus og hver en gade: ”(…) torvet, den lille plads der burde være hjertet i byen, 

men ikke er det. Pulsen i Nexø kommer fra havnen. Bølgeslaget slipper ind i havnen, skvulper op i 

modbetonen i havnen, små skub til byen. Havet holder byen i live.” (230). Det, at Thomas, Esben og 

Karla åndeligt forenes netop i havet frem for i jorden eller i Himmerige, understreger klart (og kanske 

lidt overspiller) den nexøske, fantastiske styrke. Ifølge Erik Skyum-Nielsen er megen stor litteratur i 

Norden påvirket af ”stedet, lokaliteten, rummet der skaber koncentration.” (Skyum-Nielsen 2005), og 

når Nexø griber så kraftigt ind i de agerende indbyggere, er det dette rum, der afgør aktanternes videre 

skæbne. 

Esben keder sig, og han besidder, ligesom Mærkedages Orla Jensen, en kolerisk voldsomhed, 

der udmunder sig i en destruktiv, voldelig adfærd: ”Det raseri, det der kommer frem, når Esben 

drikker, det, der åbner sig op i ham: Esben siger, at det åbner op for ham. Det raseri er der nu. Han 

niver Trine hårdt. Han vil slås, han vender sig om, han skubber til en jyde.”(38). Orla og Esben er 

udtryk for temperament gennem voldelig adfærd i stedet for gennem ord som symptomhandlinger. 

Denne desymbolisering og ”Trangen til ødelæggelse” (73) nedarves til sønnen Thomas, der i stedet for 

vold udtrykker sig i en eksplosiv kreativitet, udfoldet inden for litteratur og farveeksperimenter. 

4.6.1.1. Puls 

I Kofods debutroman, Anskudte dyr (2005), fremsætter jeg-fortælleren, der på mange måder er en 

forgænger på Nexø Trawls fortællerposition, at fiskerne foretog samme antropomorfisering af havets 

bølger: ””Det var den syvende. Den syvende er den kraftigste. Fiskerne kalder det havets puls.” Jeg var 

                                                           
49 Af disse steds- og tidsangivende passager indgår der i 43 ud af 60 et subjekt i form af en personreference som det 
første ord. 
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opstemt.” (Kofod 2005: 29). Denne syvtrinsrytme går igen i Nexø Trawl, og forankrer sig i jeg-

fortælleren: ”Rasmus fortæller mig om havets puls, hver syvende bølge er den største. Der er et 

hjerteslag i Østersøen, nu kan jeg høre det. Jeg kan høre det. Det sætter sig i øen. Det sætter sig i min 

brystkasse. Jeg får stive brystvorter. Jeg får gåsehud. Jeg fryser. Jeg er sikker her.”(139). Østersøen, 

der som hav kun kunne ses som rum, indikerer qua rytmen en temporal dimension i havet, og dette 

tidrum giver:”(…) sammenkædningen af menneskets liv og naturens liv, enheden i deres rytme, det 

fælles sprog for begivenheder i menneskets liv.” (Bakhtin 2006: 145). Frank C. Maatje påpeger en 

lignende rytme inden for drama-genren: ”Auf diese Weise entsteht eine Spannung zwischen einem 

Innen- und einem Auβen-raum: es ist häufig diese räumliche Spannung, welche die Handlung in Gang 

setzt und ihr immer wieder neue Impulse gibt.” (Maatje 1968/69: 408-409). Nexøs (Innen-Raum) 

overlevelse pga. Østersøens (Auβen-Raum) pacemaker-hjælp kan med dette citat in mente ses som et 

drama, der gestalter et dramatisk rum.    

Da velmagtsdagene inden for den bornholmske fiskeriindustri er lakket mod enden, bemærker 

jeg-fortælleren en ændring i pulsen: ”Jeg kan ikke leve i Nexø som Bjørn kan. Havnebassinet er et 

gabende sår, intet mindre, pengene fosser ud som blod fra et anskudt dyr50. Pulsen bliver 

langsommere.” (22). Havets og Nexøs rytmik er forankret i nexøboerne, og specielt i Thomas og 

Esben. Fra et hinsides punkt, nede i havet, sætter rytmen ind igen: ”En lille rytme tager plads i Esben; 

først Nexø, så Thomas, først Nexø, så Thomas, først Thomas, så Sanne, først Thomas, så Sanne i 

Åsen. En lige linje, det forestiller han sig, en lige linje over Østersøens bund; det bliver ikke helt 

sådan.” (185). Esben indgår som led i en slægtskæde, som det kendes fra idyllens kronotop. Han 

befinder sig således i en cirkulær bevægelse, men inden for hans horisont virker bevægelsen lineær. 

Når hans barnebarn møder ham i døden før sønnen, brydes den linearitet, som han hidtil havde 

forestillet sig, og tiden og rummet bøjes, som det kendes fra universets ormehuller, hvor to punkter på 

en ellers lineær linje ”foldes sammen”, så de møder hinanden i ét punkt (i dette tilfælde: døden), hvor 

temporale og spatiale dimensioner ophæves, og man kan springe mellem steder i en ikke-tid og et 

ikke-rum, som Bachtin formulerer det: ”Stedets enhed tilnærmer og forener vugge og grav (…) 

barndom og alderdom (…) og de skiftende slægtsleds liv” (Bakhtin 2006: 145). 

I en skildring, der er fantastisk/magisk i sin stilistik, sidder den netop afdøde Thomas sammen 

med Esben og Karla på Skansen. Treenigheden er i og for sig forenet i døden, men Thomas’ uro og 

                                                           
50 Reference til Dennis Gade Kofods roman Anskudte dyr (2005). 
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flagren51 afsondrer Thomas fra Esben og Karla, der har fundet ro. Først da Thomas krydser torvet i 

byen, og finder ned til havnen, får havnen og dens puls den kraftanstrengelse, som den manglede: 

”Havnen holder byen i live. Et åndedræt, der har været så svagt, er nu ved at tage kraft igen.” (230). 

Thomas bliver en personificering af den provinsielle, (post)moderne ungdom i anden halvdel af det 20. 

århundrede.  En ungdom, der befinder sig i hybridposition mellem en iver for at undslippe det 

provinsielle rum og et anker dybt begravet sammesteds.  

4.6.2. De snærende rammer 

Thomas føler sig ikke til rette i sin krop; når han drikker eller tager narkotika, føler han – ligesom 

faderen Esben -, at han vokser, og at kroppen er for snæver og hæmmende på ham. Til en nærmere 

analyse af Thomas’ kropsbevidsthed og dennes relation til hele Nexø, kan Bachtins fænomenologi 

tages i anvendelse.  

Bachtins polyfoni-begreb kom bl.a. til udtryk i hans arbejde med menneskets placering i 

verdens rum og tid, hvilket ses i ”Mod en handlingens filosofi”, skrevet i 1919-21, og udbygget i 

fragmentet Autor og helt i den æstetiske aktivitet) fra 1922-23. Her inddrager og præsenterer Bachtin 

en fænomenologisk interaktion mellem hhv. jeg-for-mig-selv og den-anden-for-mig. I Bachtins optik 

er jeget uafsluttet, og under stadig tilblivelse. Sat i relation til Thomas ser Thomas fra jeg-for-mig-

selv-positionen og ud af, og registrerer det, der omgiver ham, men metaforisk set er hans synsfelt 

begrænset, idet han ikke kan ænse sin egen plads i verden. Alt det registrerede har en horisont, som 

han ikke kan se ud over (hvor vid horisonten så end er). Tidsligt følger Thomas sit eget levnedsløbs 

kronometer, men på denne lineært fremadskridende færd kan han hverken vende sig og se tilbage på 

fødslen eller se fremad og skue døden i horisonten. Han er således begrænset, og formår ikke at se sig i 

et større perspektiv (Schmidt 2003: 26). Når han føler frustration over fastlåsningen i sin krop, er det 

en frustration over denne fastlåsning som jeg-for-mig-selv i verden. Kroppen er et hylster, der ikke kan 

rumme alle de følelser, den kraft og den energi, som pulser rundt i ham. Da han søger at bytte krop 

med jeg-fortælleren, kan dette ses som et forsøg på både at udvide rammerne for sin tankevirksomhed, 

og samtidig for at se sin verden lidt udefra som en jeg-for-den-anden.  

Jeg-fortælleren ser Thomas udefra, og i kraft af jeg-fortællerens syn på Thomas som 

omkranset af omgivelser, og ikke en horisont, og som en afsluttet enhed, bruger jeget den anden i 

udformningen af sin egen helhed (Schmidt 2003: 27). I denne proces bliver Thomas ikke, som det 

                                                           
51 ”Det [at Thomas kerer sig om Esben, Sanne, Sabine og Karla] er ikke nok til at holde et menneske fast. Du 
flagrer, Thomas. Kan du ikke se det?” (230)  
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ellers kunne antages, et objekt for jeg-fortælleren, men derimod et subjekt, der således er sideordnet 

med den seende. Bachtin så interaktionen med det andet menneske som en positiv og givtig måde, 

hvorpå mennesket kan accepteres (Fryszman 1998: 22), og det er også i denne positive forstand, at 

Thomas og jeg-fortælleren udvikler hinanden. 

I organiseringen af Nexø Trawls forfatter interagerer forfatteren (der er adskilt fra jeg-

fortælleren) ligeledes med Thomas, og strukturerer ham som helt, idet han kan se ham i en æstetisk 

helhed, fordi: ”Kun i det litterære værk kan forfatteren, når han forholder sig til helten som til en 

anden, synliggøre ham som en helhed” (Gemzøe 2002: 138). 

4.6.3. Flugten fra kedsomheden 

Fisker, og senere vodbinder på Nexø Trawl, Esben har, ligesom Orla Jensen i Mærkedage, en 

indestængt vrede, og han ryster kedsomheden af sig ved at drikke og ”slå på tæven”. Det er først i 

Sanne52 og i arbejdet på Nexø Trawl53, at han finder den ro og (om man så må sige) havn, der holder 

vreden i ave. Thomas arver denne frygt for stilstand, og ud over alkoholen bruger han ydermere 

euforiserende narkotikum som middel, hvilket der metaforiseres over i et kanin- og skildpaddebillede. 

Alt imens Thomas ser med sit blik ud på verden, er han samtidig en del af den verden, som 

han skuer ud på, hvilket frustrerer ham. Kernen i hans kaninflugt fra kedsomhedens og Bornholms 

skildpadde er, at han er så fokuseret på sin plads i den verden, som han indgår i, at han bukker under. 

På side 22 anvendes en ivrigt hoppende vredes-kanin på flugt fra kedsommelighedens skildpadde som 

en metafor for Thomas: ”Skildpadden er kedsomheden, Thomas er den trodsige kanin. Thomas, der 

knalder hoppende igennem Paradisbakkerne, de lange ører flappende efter sig så de knalder i luften. 

Thomas, der ruller joints og drikker vodka med poterne. Kanin er møgbeskidt. Kaninen skriver digtet. 

Kaninen har gule fortænder, men den kan ikke sidde stille, så kommer skildpadden.” Dette billede på 

temaet i Thomas’ liv, flugten fra stilstand, males på divergerende vis undervejs i Thomas’ liv. ”Hver 

gang jeg har fundet en gulerod kommer skildpadden efter mig.” (109), skriver Thomas i 1991. Da 

Thomas i 1996 bor i hulen, optræder billedet igen: ”Thomas husker at han er en kanin, hver gang han 

ikke drikker, ikke flytter sin syn rundt, kommer skildpadden tættere på.” (151), og da han i starten af 

1997 sejler væk fra Bornholm, der bliver stadigt mindre i ruden, har han et forspring: ”Nu har kaninen 

vundet for en tid, en god rum tid.” (159).  

                                                           
52 ”Han [Esben] lægger armene om Sanne. Her kan han vokse, det tror han på, her holder de to døden og 
kedsomheden stangen.” (54) 
53 På Nexø Trawl: ”Esben keder sig ikke, det er kommet bag på ham.” (98) 
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Men den kedsomhed, som i Thomas’ optik var forankret med Nexø, er i hælene af ham, og 

efter et par år i København sammen med kæresten Sabine, vinder kedsomhedens skildpadde ind på 

ham:  

”Thomas er begyndt at kede sig i København. Skildpadden har krydset Østersøen. 
Sådan helt roligt uden om Sverige, den er gået i land i København; den har møffet sig 
vej op ad en slæberampe ud i Sydhavnen og er på vej over Sjællandsbroen. Han ser den 
ikke den aften, men skildpadden er kommet over Østersøen” (169).  

I et brev til jeg-fortælleren cementerer Thomas dette fast med ordene:  

”Jeg kunne forlade øen, kedsomheden, den skide skildpadde var besejret. Jeg troede jeg 
var fri i København, men det varede ikke ved, vi havde ikke vores eget rum, vi havde 
ikke et rum der var stort nok til at rumme en reel frihed (…) Det gælder om at kunne 
være i hele det rum man færdes i (…) Jeg var friere på Bornholm, der havde jeg mere 
plads til udfoldelse.” (180).  

Periferiens provinsielle stilleben rækker ind i det, som Thomas indtil da havde udset som centret, 

renset for kedsomhed. Derved muterer det københavnske rum og tid fra at være center til at være 

periferi. For Thomas er det vigtigt at have kontrol over det rum, som man færdes i, og i ovenstående 

citat omfavner han således potentialet for magt over sit Lebensraum.  

4.7. ”Jeg har lyset i mig” 

- Sådan formuleres det selv af Thomas i et brev til jeg-fortælleren (119), og at Esben, Sanne (228) og 

Karla (203) også omtales som ”lys”, symboliserer, at det netop er denne slægt, der er knyttet til den 

særlige art provins og fællesskab.  

Thomas’ rastløse vredesimpuls kendes netop fra fiskerisamfundet. I Mærkedage 

personificeres denne koleriske vildskab i den isolerede og mytiske Thomas, som omsætter vreden til et 

liv som skørtejæger. Nexø Trawl-Thomas’ vrede krænger ud i en intens kreativitet, der ender med at 

blive hans undergang; både som kunstner og som menneske. Og i hans vej ud af den bornholmske 

kedsomhed er hans undersøgelser af farvers funktion vigtige i forståelsen af hans situation og hans rum 

og tid. 

4.7.1. Goethes Farvelære 

Thomas opfatter og mestrer verden gennem en nuanceret farveforståelse, hvilket i det følgende vil 

analyseres med Goethes farvelære (opr. Goethes Farbenlehre (1808-1810)) in mente.  
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Farverne og deres indbyrdes relation er centrale i gestaltningen af rummet. Som udgangspunkt 

opfatter alle mennesker alle farver ens. Dog pågår en additiv farvedannelse, hvori det enkelte 

menneske tillægger værdier og egenskaber til den enkelte farve, og det er netop dette, der kommer til 

udtryk i Thomas’ tilfælde. Men først en kortfattet gennemgang af grundlaget for J.W. Goethes 

farvelære. 

120 år inden udgivelsen af dette omfattende værk havde Isaac Newton, med udgangspunkt i 

en prismes brydning af solens stråler ud i et farvespektrum, kortlagt en farvelære. Da digter og 

æstetiker Goethe i 1790 skaffede sig et prisme, og holdt det op i lyset, så han kun en hvid væg, og ikke 

en kaskade af farver som forventet. Det var kun, når han holdt prismet i lysets kant, spektret fremkom. 

Med afsæt i Newtons farvelære optog Goethe en 40 år lang farveforskning. Til forskel fra Newtons 

naturvidenskabelige tilgang opbyggede Goethe den opfattelse, at menneskets syn er et mere 

differentierende og avanceret sanseapparat end konstruerede fysiske instrumenter. Denne fascination af 

iagttagelsesevnen har medvirket til, at Goethe er blevet karakteriseret som den første moderne 

fænomenolog (Rupprecht Matthaeis forord i 1988-udgaven af Goethe 1808-1810: 6). 

Thomas pendler mellem disse hhv. naturvidenskabelige, newtonske og humanistiske, 

goetheske farveperceptioner: ”Fire pærer i samme lampe, fire af Newtons grundfarver, rød, gul grøn og 

blå, Thomas leger, Thomas er Newton. (…) Blå og gul er grundfarverne, det er en mere romantisk 

tilgang, det at mennesket sådan kan sætte farverne på plads, de er analoge, det ved Thomas. (…) 

Tilbage til Newton, det er den farvelære Thomas holder af, den første” (171). Netop blå og gul er de 

eneste grundfarver i Goethes optik, og hvor gul er den lyseste farve, der repræsenterer glæde og 

samtidig er den mest følsomme farve, er blå den mørke farve, der både fordrer energi og ro, og 

samtidig skubber modtageren væk. Den seksdelte farveskala baserer sig på en polaritetstanke, der 

eksempelvis modstiller lys og skygge samt varme og kulde. Grundfarven blå og dens 

komplementærfarve orange skaber en totalitet, og de enkelte monokrome farver ændrer karakter og 

valør alt efter, om farven er lysnet eller mørknet: ”Lys og mørke fører en bestandig strid med 

hinanden. Deres virkning og modvirkning er ikke til at tage fejl af” (Goethe 1808-1810: 18). 

4.7.2. Farverne som våben 

Thomas er en kreativ ildsjæl, han ønsker at etablere en kommunistisk byguerilla i stil med Rote Armée 

Fraktion, han er ivrig brevskriver, og fordyber sig i lyssætning og farvernes betydning. Og netop det 

fantasmagoriske arbejde med farver samt Thomas’ mistolkning af dem leder til hans selvdestruktion.   
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Den orange kulør, der optræder jævnligt, omtales hos Goethe som hhv. ”rødgul” og ”gulrød” 

(Goethe 1808-1810: 191). Rød influerer på gul, og kreerer ”fortættelse og formørkelse” samt en følelse 

af ”varme og glæde”54. Dog kan den intense orange kulør, der optræder på Nexø Trawls bogomslag, 

yderligere mere koncist beskrives med de ord, som Goethe knytter på den gulrøde variant: ”Her er den 

aktive side i sin højeste energi (…) Man kan stirre stift på en fuldkommen gulrød flade [såsom 

bagsiden af Nexø Trawl] og det vil forekomme én, at farven borer sig ind i øjet.” (ibid. 170). Gulrød 

defineres som den mægtige karakteristiske kolorit (ibid. 184). På bogomslaget er denne farve lysnet, 

og denne gulrøde farve dominerer i kraft af en neonlys drejning, idet de øvrige farver grøn og blå er 

mørke og mere passive. På side 188-189 bruger Thomas rød og gul som våben i sin belysning af 

Svanemølleværket:  

”Han arbejder med sprækken, han vil have værket til at dele sig, han vil åbne 
jernbetonen, det er ved at lykkedes. (…) Gul kender sin plads og finder en mere skarp 
effekt da det hvide lys kommer ind. Gul taler til rød, de bliver enige om at hjælpe 
Thomas, de kender ham nu, de har været sammen i flere år. De to farver har i alle deres 
nuancer en forståelse for det Thomas arbejder med.”  

Og på side 190 lykkes det: ”Rød siger at stenen er blød. Kan I se det, Thomas kigger på dem der står 

omkring ham. I kan spille nu, stenene er bløde, værket åbent for jer.” Skuespillet på Svanemøllen går i 

gang, alt imens ”Thomas er ligeglad, han vil bare have muren åbnet, det skal på film. Han har kun sagt 

ja for at få det projekt gennemført.” (191). Murene er ”oplyst og opløst”, mens Thomas anser den ikke-

belyste skorsten, ovenpå alt det bløde og oplyste beton, som det smukkeste. Svanemølleværkets beton 

”nedbrydes”, og skuespillerne forsvinder således i Thomas’ forening af rød og gul.  

Ud over at være blandingen af den lyse gule og den mørke blå er grøn også synonym med den 

mindst komplicerede farve, der som ”kemisk farve” står for vækst og frugtbarhed, og: ”Man vil ikke 

længere og kan ikke komme længere. Derfor vælges den grønne fare som oftest til tapet i værelser, 

hvor man opholder sig.” (Goethe 1808-1810: 174). Denne rolige farve har ”inficeret” Bornholm, og 

Thomas skriver: ”Jeg vil væk, mit fængsel kan ikke være grønt.” (148). Han vil flygte fra det grønne 

og roen, men alligevel holder grøn Thomas oppe inde i hans hule (149). Og det grønne følger, som 

skildpadden, Thomas til København, og metaforiseres med en ”lille, blond bornholmsk pige, grøn er 

jomfru hvert år, så voldtages hun, grøn bliver gravid. Grøn føder vinteren hen over efteråret, grøn dør i 

barselssengen. Grøn gør at mit fængsel har en varme.” (150). Dette er en pendant til den ro, som 

Thomas på én gang flygter fra og søger tilbage til i sin afprøvning af grænserne. Den grønne farve 

                                                           
54 ”(jeg kalder alt det orange, som falder mellem gul og rød, eller som fra gul og rød hælder sig mod disse sider)” 
(Goethe 1808-1810: 169) 
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udstyrer ham med en ro, som hans iltre, koleriske temperament atter og atter slår ud af kurs. Da 

Thomas stifter familie, er grøn: ”ikke i hulen der er kølig og fugtig.” (207), men derimod hjemme i 

Åsen 7. Basen i hans liv har forrykket sig fra ham selv (jeg-for-mig-selv) til familien (jeg-for-den-

anden), og ved Karlas død står det klart, at hun har arvet Thomas’ grønne uro: ”Grøn sejrer jublende, 

mens Sabine løber væk fra sygehuset, mens Thomas ringer til Sanne der ikke siger noget. (…) Grøn 

var i Karla, men hendes lunger blod fyldt med blod.” (208-209) Efter hendes død, blomstrer Bornholm 

op, grøn går i seng, og ”kommer igen næste morgen.” (209). Den grønne og kedsommelige ro bliver 

fatal for Thomas, og da han eksploderer og spises af mågerne, anføres det, at: ”Vandet skinner oftest 

grønt ved Nexø.” (10). Under ét sidste stort farvefyrværkeri forenes han med den Nexø-ro, som han 

hele livet søgte at undsige sig.  

Thomas’ arrige kreativitet fører til, at han over længere tid forbereder sin død. Da han 

sprænger sig i luften, forenes farverne (symbolet på hans kreativitet), stofferne (assistancen til hans 

kreativitet) og vandet (den base, som han ikke kan undsige sig).  

4.7.3. Provinsens kraft 

Såvel navnet Thomas som store dele af hans beretning er med stor sandsynlighed en cadeau til Jakob 

Ejersbos Nordkraft (2002), der var en af forgængerromanerne til at sætte den rå provins på 

Danmarkskortet som et nyt centrum. I det provinsielle Aalborg har 3. dels hovedkarakter, Steso-

Thomas, en lignende iver efter at søge ind i rusen for at undgå konfrontationer med sine forældre fra 

den øvre middelklasse. Også i hans tilfælde er kedsomheden55 den faktor, der udløser et storforbrug af 

stoffer. Også han dør af en overdosis, og han fungerer hen mod slutningen ligeledes som et 

samlingspunkt for den øvrige gruppe af unge provinsianere, der keder sig i provinsen, og finder et 

alternativ i narkotikarusen. Stofferne og hele denne ”nordkraft” bliver Stesos undergang, ganske som 

Nexøs puls og rytme bliver i Thomas, og til sidst får fat i ham. Ydermere fortælles hans historie, som i 

Nexø Trawl, i 3. persons-perspektiv af en alvidende fortæller, der kendte Steso. Kofod har også med 

stor sandsynlighed skelet til fortællerpositionen, hele Nordkrafts stemning, den rå og samtidig 

sentimentale tone og referencerne til samtidens musik.  

                                                           
55 ”Thomas, hvorfor gør du det?” Han misforstod hende [Tilde]. ”Ryger bong?” spurgte han overrasket. ”Nej” 
sagde hun, ”tager alle de … stoffer?” ”Kedsomhed?” foreslog han og trak på skuldrene. (…) ”Det var 
spændingen? … stofferne?” spurgte hun? ”Ja, i starten.””  (Ejersbo 2002: 421) 
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4.8. Provinsen 

Træg al-tid og den kedsomhed, der deraf følger, er nøgleord i Nexø Trawls gestaltning af det 

provinsielle. Ifølge Bachtin er provinsbyens tid ”tyktflydende”, ”klæbrig”, der ikke ”kan være 

hovedtiden i en roman.” (Bakhtin 2006: 166). Ved Mads Tofts åbning af Nexø Trawl i 1947 runger 

formuleringen ”en ny begyndelse” (30) overalt, efter 2. verdenskrig. Ganske småt åbnes der stadigt 

mere op for influens udefra. Erik Skyum-Nielsen fremhæver netop denne træge tid som en force inden 

for nordisk litteratur: ”Skulle man slå ned på nogle særtræk ved stor nordisk litteratur, må det for det 

første blive dens sans for den langsomme tid, opmærksomheden på overgange, forandringstilstande, de 

åbne mellemrum - egenskaber, der træder frem i novellers og romaners forløb.” (Skyum-Nielsen 

2005). Når Nexø Trawl (og Mærkedage) springer i tid for at skildre episoder med langsom tid, er dette 

netop udtryk for, i Skym-Nielsens forståelse, det typisk nordiske. 

Der hersker på én gang en afsky og omsorg for den bornholmske provins. Melankolien 

skinner igennem hos jeg-fortælleren, der – ligesom Mærkedages Søren Lundbæk – vemodigt betragter 

sin hjemstavn og den provins’, som han kendte, endeligt: ”Jeg har et blødende hjerte for provinsen, jeg 

følger med nedskæringerne.” (88). 

Det er de euforiserende midler, der giver muligheden for at søge væk fra kronotopen: ”Der 

danses på den lidt kejtede måde der altid har hørt provinsen til. Dansen, hvor de overdrevne, udfarende 

bevægelser møder det generte i den fraværende berøring, fordi ingen i provinsen kan være i kroppen 

for bare energi og liderlighed når de får noget at drikke.” (36). Den sørøverånd, der hersker i Nexøs 

generation, udfolder sig på forskellige måder. Hos Esben kommer den til udtryk i en vild voldelighed, 

mens den i Thomas tager form af destruerende kreativitet. Ungdomsvennen Bjørn, der langt hen ad 

vejen er af samme stof Esben. Bjørn må således uden videre slå Thomas, uden at nogen bryder ind. 

Fælles for dem alle er, at de er grænsesøgende, og afprøver hinanden.  

4.8.1. Det provinsielle rums udvidelse 

Nexø nærer nexøboen Esben med en ustyrlig vrede og kedsomhed, som først mættes i mødet med store 

mængder alkohol, sejladser rundt om jorden og i kærligheden med frederikshavneren Sanne. 

Rastløsheden nedarves i slægten, og da Thomas kommer til verden, er der for alvor slået hul på Nexøs 

boble. For kreative Thomas betyder dette, at han oplever en rungende kedsomhed over Nexøs tid og 

provinsielle rum, der for ham og hans generation synes stadigt mere langsommeligt, jo større hullet til 

omverdenen bliver: ”Måske var vi for hurtige til at identificere os med det der slap igennem, det der 
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kom over havet, det der trængte ud til os i provinsen.” (85). Hermed træder den ”Verspätung”, 

Matthias Langheiter-Tutschek nævner, i kraft. Horisonten udvider sig stadigt mere med kig til det 

urbane og globale, og til Thomas’ undren omfavner hans hjemstavns borgere det ikke: ”På en ø med så 

megen horisont, hvordan kan folk så have sådan en lyst til at pakke sig selv ind på den måde de gør, de 

er som skibbrudne der har opgivet at svømme, klamrende sig til nogle vragrester lader de bølgerne, 

havet, tæske det sidste liv ud af dem. I Nexø slås alle ned alle.” (149). Selv vil han langt væk fra denne 

fortættede, kvælende kronotop, og på side 151 sættes der spørgsmålstegn ved projektet: ”Thomas slår 

et hul i tiden. Han har sådan set besejret sin kedsomhed, eller også er det den der har sendt ham af sted 

på en rejse på øen.”.  

Også jeg-fortælleren reflekterer over sin relation til provinsen, og musik er medvirkende 

faktor i hans provinsforståelse: ”Jeg har et fundament af støj og udfald, feedback og en historie om 

hvor røvsygt det kan være i provinsen. (…) Jeg forstår ikke at der er forskel på Bornholm og 

forstæderne, jeg låner deres lyd, som jeg låner så meget andet.” (121) Omverdens musik gør altså to 

ting: 1) den griber igennem hullet ind til den krakelerende provins, og henviser provinsen til en perifer 

plads som det stillestående rum og tid, 2) musikken bliver talerør for den situation og de følelser, som 

den bornholmske ungdom ligger inde med. Kontrasteringen mellem provins-rummet Nexø og resten af 

verden bliver skærende klar i 1989: ”Vi er så skidebange når vi keder os. Jeg ser øen der flyder i et 

tomt, tomt hav, det er det der sker; slet ingenting omkring os. (…) De synger om en perle i radioen, vi 

hører sådan set ikke andet end radio og så lige Beach Boys.” (78). At det lige er Beach Boys’ 

solbeskinnede musik, der vækker det provinsielle jegs interesse på havnen i Nexø, understreger, hvor 

afsides og mørk jegets provinshjemstavn er. Generelt springes der mellem de nostalgiske 

drømmebilleder og Nexøs stilstand – der springes således fra Nexø Trawls grundlæggelse til den 

tomme havn i 2005 og fra udenlandsk musik til folkemusik på Sørens Værtshus.  

Op gennem 90’erne og i starten af det 21. århundrede, hvor de unge flytter fra Nexø og 

Bornholm, mens de ældre dør, omformer Nexø sig fra at være en købstad til et transitsted, der i 

princippet kunne være en hvilken som samtidig provinsby. Også stilistisk udtrykkes dette ved, at 

romanen – til forskel fra Mærkedage – ikke anvender stedforankrede, bornholmske gloser. I Thomas’ 

samtaler med farverne fortæller farven rød om ”giftgas, landsbyer der ligger øde hen, tomme 

landsbyer.” (137), og udspecificeres med: ”Der er tomme gader i Lobbæk, der er tomme gader på 

Balka, der er tomme gader i Rø, der er tomme gader i Tejn” (ibid.). Om et par århundreders forløb kan 
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der ske det med Nexø, som det allerede er sket med Staun: At det, den var (en fiskeriby) er overgået i 

glemslen, og kun fastfryses i eksempelvis Nexø Trawl som et tredimensionelt tableau. 

4.8.2. Treenigheden 

Af det slæng af drenge, der vokser op af Nexøs muld, får Thomas, jeg-fortælleren og Bjørn, døtre. 

Sammen med deres fædre kommer disse tre små piger til at stå som allegori på den tredeling, som 

provinsen anno 2004 befinder sig i. Karla fyldes af grøn, dør, og forenes med sin far Thomas, der dør i 

et forkvaklet forsøg på at destruere Nexøs provinsielle kronotop med farver og en arrig kreativ åre. 

Dermed er nexøbo-vreden et kapitel, der nok er afsluttet i slægtsmæssigt forstand, men i stedet 

forankrer sig i Nexøs undergrund. Jeg-fortællerens datter kommer kun på visitter i Nexø, og holdes 

således bevidst væk fra faderens hjemstavn. Og endelig Bjørns datter (154-155), der vokser op i 

faderens hjemstavn, og kommer til at opleve en far, der har lagt slagsbroder-siden af sig, og i stedet er 

redder.  

Det er næppe et tilfælde, at netop Bjørns slægt, der retter sig ind efter provinsens normer, og 

Thomas’ slægt, der modsiger sig det provinsielle rum og tids kræfter og går til grunde, er de to, der 

nævnes i romanens ”Indgang”. Alt imens fraflytteren fortæller. Således klinger der i Nexø Trawl en 

treenighed som den, der optræder mellem Peder, Ellen og Axel i Mærkedage. Et før, et nu og et når. 

4.8.3. Økuller 

Kedsomheden viger en kende, da jeg-fortælleren som teenager sammen med sin nye ven Thomas 

begynder at indtage euforiserende stoffer, først pot, senere svampe (134), og Thomas bruger syre 

(142): 

”Kedsomheden fortager sig. Kedsomheden næsten forsvinder under broen i Snogebæk. 
De tre bukkebruse løber ind imod land. Vi har været nede ved trolden, vi har losset ham 
i røven, vi har scoret hans pot. Nu kan vi høre musikken fra Sørens Værtshus. Den 
spiller op, det er ham folkesangeren fra et sted jeg har glemt. Kedsomheden bliver der 
lige akkurat, den bliver der til at holde det kørende, den bliver der til at drive rusen 
videre, fremad. Af sted med mig, lige nu den mellemste bukkebruse. Oplevelsen af at 
bevæge sig fremad både i tid og sted, fremad bare fremad, ikke længere de samme som 
før vi tændte piben, før vi blev hevet ud af os selv. Også jeg havde lysten til at vokse. 
Lille dumme Mig. Det mod havde jeg ikke, det har jeg aldrig haft. Den kraft til at vælge 
at være et helt menneske.” (71-72).  

Thomas vokser, når han tager stoffer, ganske som Esben voksede i kraft af alkoholen (41), og i 1993 

vil Thomas og jeget bytte corpus, hvilket lykkes (138-139). Det, at de således ikke finder sig til rette i 

deres roller, og spejler sig i hverandre, afspejler en identitetssøgen, som ikke kun er typisk for 
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ungdommen, men derimod ydermere er en postmoderne rollesøgning, der pågik i 80’erne og 90’erne. 

Både i Nexøs provins og i Stauns provins søger man således at finde en rolle i denne spiralbevægelsen 

hen imod den reviderede art provins. Efter Esbens opsigelse i 1997 forsøger han igen at lade raseriet 

flyde, stærkt hjulpet af alkoholen, men:  

”Esben kan ikke vokse mere, han har ikke kræfterne til at få branderten i svingninger, 
ikke de samme svingninger. Esben forsøger alligevel at vokse de næste dage. Han vil 
gerne ud af sig selv. Han vil have følelsen i sig nok en gang. Det er hans krop der 
vokser, overarmene og ryggen der bliver bredere , det er musklerne om skulderbladene. 
Det er ikke Esben i Esben der vokser, det er skallen rundt om der bliver stærkere, så 
meget stærkere.” (165-166). 

5. Sammenfatning 

Både Mærkedage og Nexø Trawl præsenterer treenigheder, der repræsenterer et før, et nu og et når. 

Interessant er det, at de tre led, der knytter sig til hver sin tid, knytter sig til det samme rum. I sin 

artikel om Skånes Litteraturhistorie konkluderer Rikard Schönström (2000), at: ”(…) tilhørsforholdet 

til en bestemt egn ikke [står] i modsætning til en udadrettet og kosmopolitisk bevidsthed. At fordybe 

sig i stedets mystik kan tværtimod være en bestræbelse på at nedbryde grænsen mellem det 

provinsielle og det globale.” (Schönström 2000: 21). Når hhv. Smærup Sørensen og Kofod gestalter en 

fortælling med rod i deres hjemstavn, er det netop med sigtet: at understrege, at man ikke længere kan 

tale om provinsen kontra det globale.  

Med base i Poetry of Place understreger Schönström, at for at man kan sætte sig i forbindelse 

med det, som en egn og et sted rummer af historie og traditioner, må man (som Thomas i Nexø Trawl) 

lægge ønsket om at kunne overskue hele sammenhængen fra sig (ibid. 16). Når Smærup Sørensen og 

Kofod bruger deres hjemstavn som scene, skuer de tilbage fra et punkt på tidens linje, og har derved et 

overblik over den tid og det rum, der var, og gestalter det. Men tiden og rummet er også inde i både 

Smærup Sørensen og Kofod selv, og endskønt de prøver at ”overskue hele sammenhængen”, er det 

umuligt. De er selv en del af tidens og rummets røde tråd. 

Som det påpeges i Bachtins fænomenologi, kan jeget inden for fænomenologien sanse ud fra 

sit ståsted, og skue ud i horisonten, der er lineær og begrænset. Det, at det globale får mulighed for at 

komme til orde i provinsen, bevirker, at horisonten derved får et tvist, og reelt bliver mere krum, 

nuanceret og også selvspejlende, end det var tilfældet inden for den lukkede cirkulære bevægelse. 
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I Mærkedage holder et net af familierelationer og økonomiske relationer personerne sammen 

uden at fange dem ind. Med udtrykket fra Niemis Populærmusik fra Vittula: ”holdes de sammen i en 

fjerde dimension af et net af medetråde” (Niemi 2000: 185). Det er tynde tråde, som kan strækkes, og 

ikke behøver at sprænge, selv om der er langt til Staun.  

Også i Nexø Trawl kan nettet ses som en dimension. Men Nexøs trawl er ikke som i 

Mærkedage lavet af fine tråde, man kan strække; det er et brutalt solidt net (Kofod 2007: 94), der ikke 

holder personerne sammen, men holder dem omringet. Den eneste vej ud er voldeligt at sprænge sig ud 

gennem et hul og håbe, at trawlet ikke når frem og fanger en igen, selv om der er langt til Nexø. 
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6. Provinsen i nyere dansk litteratur 

Den klare centreren om provinsen og dens rum og tid er, som det er fremgået af analyserne af 

Mærkedage og Nexø Trawl, tydelig. Spørgsmålet er nu, om dette er tilfældigheder på nyere dansk 

litteraturs scene, eller om dansk litteratur har bevæget sig ind i en æra, hvor provinsen ikke kun er 

rummet og kulisserne, som læserne kan øjne og sanse, men også har en fremtrædende rolle i nutidig 

dansk litteratur. I det følgende litteraturhistoriske afsnit vil vi finde svar på disse spørgsmål, og 

ydermere klassificere tendenser inden for dette felt.  

I efteråret 2006 havde tidsskriftet Kulturo provinsen som tema, og i foråret 2007 tog Visir. 

Fællesæstetisk studenterblad56 temaet op. Tidsskriftet Sentura havde som tema at fastholde 

provinsbyerne inden kommunalsammenlægningen, og DR’s bogkoncept Fantastiske fortællinger 

(2006) havde som hele sit kriterium, at ni forfattere skulle anvende hver sin region i en fantastisk 

fortælling, baseret på seeres virkelige oplevelser. 

Den danske provins defineres ofte som alt andet end centret København, men reelt er der 

centre flere steder. Et centrum er ikke nødvendigvis en metropol, og København er heller ikke en 

sådan. Det er således ikke så interessant at snakke om center-periferi, som det er interessant, hvad der 

definerer det provinsielle. Inden for litteratur med det provinsielle rum og tid som scene, defineres det, 

hvor man stammer fra. Lige meget hvor en provinsianer begiver sig hen i verden, er han altid 

provinsiel, og det er hæmmende, som i Søren Lundbæks tilfælde. ”I Danmark er jeg født, dér har jeg 

hjemme, / der har jeg rod, derfra min verden går.”, som H.C. Andersen formulerede det. Provinsen er 

således sværere at komme fra end til. Det påpeges hos Juris Rozitis, hvorledes man kan være i eksil og 

hjemme på én gang. Endskønt man befinder sig på udebane, er man blevet sit eget centrum, idet man 

bærer en verdensopfattelse med sig. En variant af temporale og spatiale à priori-principper, som er det 

perspektiv, man får på det nye sted, man træder ind i. Rozitis peger på, hvorledes dette perspektiv ud 

på verden allerede fra barnsben gør sig gældende; et barn organiserer sin verdensforståelse som ringe i 

vandet: eget navn, hjemvej, bydel, by, kommune, region, landsdel, land, osv. (Rozitis 2005: 56). Når 

Thomas, Ellen Lundbæk og Peder Godiksen alle drager væk fra hjemstavnen, har de stadigvæk det 

provinsielle i sig, mens Bjørn, Sanne og Søren Godiksen vælger at blive inden for provinsens 

snærende rammer.  

                                                           
56 Onlineversion: www.visir-online.dk/forside-nr-44-provins/ 
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Ved den nyere danske litteratur med provinsen som ramme kan der således skelnes mellem to 

egenskaber ved provinsen. Egenskaber, som vil blive uddybet i det følgende: 1) hjemstavnen som en 

rumtid, man stammer fra, og hvis egenskab ”det provinsielle” altid sidder i provinsianerne, og 2) 

provinsen som en rumtid, man kan leve i i fred og afsondrethed, beskyttet fra den øvrige verden. 

6.1. Den provinsielle egenskab 

Som påpeget er det vigtigt at skelne mellem den åbne hjemstavnsdigtning, hvor rummet kan være hvor 

som helst, og den lukkede hjemstavnsdigtning, der forankrer sig i et navngivet topos.  

Litterære provinser er ikke et nyt fænomen, og både dansk som udenlandsk forskning har 

kredset om emnet i årtier. Et eksempel er Steen Bo Frandsens afhandling Opdagelsen af Jylland. Den 

regionale dimension i Danmarkshistorien 1814-1864 (1996), hvori Jyllands afsondring fra metropolen 

København udledes. Omkring sekelskiftet til det 20. århundrede fremdrog forfattere deres provinsielle 

udkantshjemby/-stavn i litteraturen, og nogle, eksempelvis Martin Andersen i Nexø og C. Staun i 

Staun, tog navn efter byen. I denne periode var hjemstavnen et sted, hvor man rekreerede sig og havde 

sin base, og Johannes V. Jensen (Himmerlands-Historier (1905-06)) anvendte de landlige hjemegne 

som inspirationskilde frem for den storby med dens rivende udvikling, som de med forskrækkelse 

havde mødt i deres dragende møde dertil. Landlivets karakterer var i højsædet. Dog var det skildrede 

landboliv ikke uden indflydelse fra omkringliggende lande, idet såvel politiske som handelsmæssige 

rørelser allerede havde vundet indpas (Dansk litteraturhistorie, bd. 6 2000: 562-563). Hjemstavnen var 

således ikke blot forbundet med en nostalgi over det forsvindende – den blev også et skjold og et 

vartegn mod yderligere influens. I denne periode var ”hjemstavn” således i dansk litteratur synonymt 

med ”provins”, og var således ikke synonymt med storbyen. 

I 1970’erne samt 1980’erne tog fascinationen af provinsen til. De (ofte fraflyttede) forfattere 

beskrev den provins, der havde været, før moderniseringen i 1950’erne og 1960’erne havde vundet 

indpas i de provinsielle mikrosamfund. Forfatterne gav deres besyv med i den samfundspolitiske 

diskussion om, hvad rørelserne i det danske samfund havde gjort ved provinsen (Frandsen 1994: 38-

39). Denne litteratur gav sig oftest udtryk vha. modernistiske strukturer, hvor sproget som selvstændig 

udtryksform vandt stor interesse, og, som Johannes Nørregaard Frandsen reciterer Erik Skyum-Nielsen 

for, går modernisterne i 1970’erne skridtet videre, og anvender udpluk af realismens træk til at skabe 

fortællinger, hvor naturen vinder stadigt mere indpas (ibid. 64) i en modernisme, der ellers havde 

centreret sig om sproget og storbyen. Hen mod slutningen af 1970’erne opstår en forfattertype, som 
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Smærup Sørensen må siges at tilskrive sig med Mærkedage: ”En række modernister bliver fabulerende 

historiefortællere. Dermed mister traditionelle skotter mellem modernisme og realisme vandtæthed. 

Ikke mindst fordi disse forfattere, dels fastholder modernistiske fremstillingsformer, dels nu låner øren 

og sanser til traditionelle fortælleformer og erfaringer.” (ibid. 64-65). Dette udmønter sig i, med 

Frandsen, en såkaldt ”fabulerende realisme”. En realisme organiseret efter de historiske spring, der 

kommer til udtryk i erfaringen: ”Derfor træder den moderne virkelighed, dens tids- og rumforhold, 

ikke frem for erfaringen og bevidstheden som sammenhængende Historie, men som stumper, 

mosaikker, og som uendeligt mange små historier, der er tilstede og lige virkelige samtidigt. Den 

postmoderne virkelighed er magisk, fordi den er krakeleret.” (ibid. 69). Nexø Trawl springer netop i 

tid, idet fortællingen organiseres efter jeg-fortællerens genkaldelse af erfaringer, og ydermere trækker 

Nexø Trawl på specielt tre egenskaber ved den fabulerende realisme: 1) at der - med stor naturlighed 

og ingen undren fra jeg-fortællerens side – inddrages metafysiske elementer (såsom foreningen af 

Thomas, Esben og Karla efter deres død), 2) at der metafiktivt gøres opmærksomt på, at det fortalte 

netop bliver fortalt (ex.: ” Jeg lytter til Pavement og Chopin, mens jeg skriver det her.” (11)), og 3) at 

fortællingen skildrer ”en persons liv og skæbne over mange år” (ibid. 71) (specielt i tilfældet Thomas).  

6.2. Århundredskiftets tilbageblik 

Provinsen, som alle kendte den, er ved at forgå. Nu med det tvist, at vi igen er gledet over et 

århundredskifte. I en tid, hvor der skues kraftigt fremad og ud ad mod horisonten, oplever 

befolkningen, forfattere som ikke-forfattere, en søgen mod og en fastholdelse af den enkeltes opfattelse 

af det ”originale” og det ”oprindelige”, til et vist punkt som det skete ved sekelskiftet til det 20. 

århundrede57. Det være sig den langsommelige provinsby, slægten, de lokale mejerier og det ”danske” 

i en nostalgisk forståelse. Og som et udslag af denne higen bliver forfatterne så de medier, der 

omsætter denne fascination af det genkendelige, simple og nære til fiktionens rum. 

Kommunalsammenlægningen 1. januar 2007 var også en medvirkende faktor, der affødte en bølge af 

fastfrysninger af de samfund i provinsen, som ansås som forsvindende. Sentura lavede eksempelvis i 

2007 temanummeret ”Kommunal Encyklopædi”, hvori der igennem kortfattede tekststykker dannedes 

skønlitterære billeder af de 271 gamle kommuner. 

 

                                                           
57 I Rasmus Bo Sørensens artikel ”Fokus på hjemstavnen” fra 2008 interviewes Anker Gemzøe, som påpeger en 
parallel dobbelthed mellem 19./20. århundredes og det 20./21. århundredes litteratur: At hjemstavnslitteraturen 
skrives på behørig afstand fra hjemstavnen, og samtidig inkorporerer det internationale og globale (Sørensen 2008: 
7). 
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6.3. Den afsondrende provins i nyere litteratur 

Hvor nogle af provinsens børn flytter væk fra provinsen, finder andre – såvel hjemstavnsbundne som 

tilflyttere – fred i provinsen. Hos nogle skildres provinsen som et rum-tid, inden for hvilken man kan 

opbygge en rolig, ikke-konfronterende (s)tilstand. Man holder sig her inden for den samme klynge, der 

sættes ikke noget på spil, og man beskyttes fra den øvrige verden så vidt muligt. Alle kender alle, 

hvilket står i skarpt kontrast med centrene, hvor flanører som Dan Turèll kunne slentre på de 

københavnske gader, kende det hele, og samtidig undlade at blive set. 

I værker af Helle Helle, Lone Hørslev og Ida Jessen gestaltes denne art afsondrende provins. 

De skildrer alle livet i en mindre provinsby med træg tid og fastfrosset rum. Helle Helle gestalter med 

sin knappe og minimalistiske stil et provinsielt rum, afsondret fra den øvrige verden, som et 

mikrokosmos, som de kvindelige jeg-karakterer kan gemme sig i, hvor det (med Lars Bukdahl) er 

”ikke-skid, der sker og sker”. Romanerne skildrer hverdagslige episoder såsom at snakke ved køkken-, 

sofaborde og landsbyens veje, samt de knappe dialoger karaktererne imellem, alt imens de dybe 

personlige fortællinger kun strejfes indirekte igennem enkeltreplikker. Både i Hus og Hjem (1999) og 

den seneste Ned til Hundene (2008) ankommer en kvindelig hovedperson med en sløret fortid til (hvert 

sit) lille, lukkede landsbysamfund, hvor tiden er fortættet, og den øvrige verden synes påfaldende fjern. 

En tilstand, der slås fast hen mod Ned til Hundenes slutning, hvor Putte, der låner en sofa ud til den 

flygtende jeg-fortæller, laver en telefonbevægelse med den ene hånd: ”- Der er telefon. Vil du gerne 

findes?” (Helle 2008: 158.) Provinsen tilbyder et refugium, hvilket blandt mange andre også ses i 

Erling Jepsens Frygtelig lykkelig (2004), hvor en politibetjent sendes til den søvnige provinsby Højer. 

Han flygter fra en dyster fortid med hustruvold på samvittigheden, og efter en del modvilje finder han 

sig til rette i byen. Også Helle Helle-inspirerede Lone Hørslev ser provinsen som et rum overvejende 

afsondret fra al øvrig, global verden i bl.a. Naturlige fjender (2008). Ida Jessen henlægger sin handling 

i Den der lyver (2001), Det første jeg tænker på (2005) samt novellesamlingen En mand kom til byen 

(2007) til den fiktive, nordjyske provinsby Hvium, hvor en karakter ankommer til en for ham/hende 

ukendt egn. Også her skildres de dagligdags små begivenheder, og under overfladen lurer 

psykologiske spil og kriminelle handlinger. 

Andre nyere romaner, der også tager udgangspunkt i et provinsielt hjemstavnsrum, og bygger 

op om slægtshistoriske skeletter, er Knud Romers Den som blinker er bange for døden (2006) samt 

Karsten Lunds Den amerikanske sømand (2007). 
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6.4. Provinsielle København 

Danmarks hovedstad bør i samfundsmæssig kontekst ikke længere udelukkende tænkes som en 

metropol58: ”København er nemlig sine steder så saneret, at man må søge ud i forstæderne, hvis man 

vil fare vild og fortabes i autentisk storbystemning, hvor det tidligere var omvendt. I den forstand er 

den blevet forstad til sin egen periferi. Den er blevet provinsiel i sin fernis.”.59 Allerede i 1960-70’erne 

ferniserede Dan Turèll også med provinsens pensel i flere af sine værker. Den flanør, der går igennem 

mange af hans værker, kender både forstaden Vangede og det københavnske centers sidegader som en 

provinsiel hjemstavn, som han nyder ubemærket at slentre rundt i. I den autobiografiske forstads-

roman Vangede billeder (1975) om Turèlls egen ”Heimat” anvendes Vangede og denne forstads 

indvirkning på jeg-fortælleren som rum for en gestaltning af fortællingen. Vangede er centrum i en 

skildring af dens periferi-egenskab med egen hverdagslig cyklus i en på én gang snapshot-agtig, 

udefrastående og en dvælende, forstads-velkendende stil. Denne svingen fører Anders Østergaard i 

øvrigt videre fortællekteknisk i Turèll-filmen Så kort og mærkeligt livet er fra 2008. Nostalgien og 

kærligheden til den provinsialisme, som er lejret i fortæller-jeget, gennemsyrer romanen, ganske som 

fraflytterne, Mærkedages Søren Lundbæk og Nexø Trawls jeg-fortæller, begge besidder hhv. en 

sentimentalitet, der drager dem mod det sted, der var deres hjemstavn.  

I nyere dansk litteratur genkommer provinsen for alvor, og her ses også København i det 

provinsielle perspektiv, såsom det ses hos slægtsromanerne, Morten Ramslands Hundehoved (2005) og 

Kim Blæsbjergs Rådhusklatreren (2007), og i En plads i historien af Katrine Marie Guldager skildres 

København som en forvokset provinsiel lilleverden. Som i Mærkedage og Nexø Trawl springes der 

inden for et tidsspænd på 60-70 år, og undervejs er der ligeledes intermezzoer (jf. Nexø Trawl) og 

epilog (jf. Mærkedage). Hvor Mærkedages paratekst illustrerer farvelagte landbrugsmarker, og derved 

understreger landbrugsmiljøet, illustrerer En plads i historiens omslag, hvis bagmand i øvrigt også er 

Ida Balslev-Olesen, en yderst tilsvarende parallel: Her ses et kort over byen København ligeledes i 

fugleperspektiv; det er også farvelagt, og i kraft af vejnavneangivelser og differentiering mellem de 

enkelte huse vha. forskellige farver understreges det, at provinsen er rykket fra landet og ind til 

Kongens by København.  

                                                           
58 Dette understreges ligeledes i artiklen ”Storstad eller forstad?”, hvori København sættes over for Århus (verdens 
mindste storby): ”København vil være noget andet, end den er. (…) Man vil være ligesom andre europæiske 
storbyer som London, Paris og Berlin. Metropoler som er placeret i lande, hvis grænser rækker langt videre end 
hertillands og med langt større befolkningstæthed og mangfoldighed. København er på en gang selvhævdende og 
offer for sit eget mindreværdskompleks.” 
59 ”Storstad eller forstad?” på Informations hjemmeside, 26. november 2006 (www.information.dk/132774) 



S i d e  | 76 

 

7. Konklusion  

”Bonden” Henrik Lundbæk har flyttet svineproduktionen fra Staun til udlandet. Nexøs trawl bindes nu 

i udlandet, og Gyldendal har ladet Smærup Sørensens bog om den danske provins trykke i udlandet. 

Og sådan er det også gået det provinsielle rum. Grænser afprøves og brydes på alle ledder og 

kanter, og de rykker sig. Provinsen er blevet allestedsnærværende, og er derfor næsten overflødig som 

rumligt begreb. Den består i en revideret form, fordi den er påvirket af det, der før ikke kunne ses, 

fordi det var uden for horisonten, men nu kan ses om hjørner med, fordi provinsens horisont er blevet 

krum. På basis af mine analyser må det konkluderes, at nyere dansk litteratur gestalter et provinsielt 

afgrænset rum med sprækker, der for alvor har slået hul på tærsklen til den øvrige verden. Igennem 

fortællingerne fastfryses kronotoper i rumtid-snapshots. 

Provinsen, som tidligere kunne angives stedligt på et danmarkskort som alt andet end centret, 

København, må konkluderes at være overført som en provinsiel egenskab i danskernes oplevelse af 

rummet som oplevet, tænkt fænomen. Den provinsielle rumopfattelse ligger i menneskets 

førbevidsthed som a priori-princip, der er udslagsgivende for, hvordan mennesket ser ud på sin 

omverden. Som når skildpadden hiver Nexø Trawl-Thomas’ indre kanin hjem igen. Og som når Søren 

Lundbæk  sidestilles med et ”dyr der var blevet flyttet et andet sted hen i verden end der, hvor dets 

anlæg og evner, blandet andet også at tilpasse sig, var formet.” (Sørensen 2007: 312). De er alle 

knuder i deres hjemstavns net, og slynges lige tilbage til den, hvis de forsøger at undvige. 

Lige meget hvor meget Thomas, Søren Lundbæk, Peder Godiksen m.fl. ser, får de ikke et nyt 

perspektiv; derimod udvides deres horisont, og de møder alle rum i verden på samme måde som 

tilskuerne i Sanct Hans Aftens Spil, der kigger ind af ”de Huller tree” fra samme side med samme 

provinsielle blik. Som provinsianere står de inde i den mise en scene, de er en del af, og bevæger sig 

mellem genstande i alle de rum, de møder ude i verden. Og søger de at se ind i perspektivkassen fra en 

af de andre sider, er vinklen forskudt, dybden og rumligheden mangler, og som Søren Lundbæk må de 

erfare, at de ”faldt (…) tilbage, gang på gang. Måtte alligevel tilbage, måske efter noget mere af sig 

selv, som han havde været, og han sank, ned og tilbage til noget der alligevel ikke længere var der, og 

han kastede sig da igen, og så meget desto mere ildfuldt, på liv og død blev det, opad og fremad [som 

Peder Godiksens fugleflugt i luftgyngen].” (Sørensen 2007: 312). En staunbo, nexøbo såvel som en 

københavner kaster i sit møde med nyt rum sit provinsielle blik på det.  
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Epilog 

Man kan nu spørge, i hvilken del af det provinsielle rums omfangsrige felt ville man kunne tage en 

tråd op, og arbejde videre? 

I dette speciale har jeg lagt fokus på, at provinsen til stadighed ændrer karakter, og blot 

ligger som en egenskab i en kollektiv erindring i danskerne. For mig at se er denne tendens 

påfaldende og opsigtsvækkende i nyere dansk litteratur. Men en spatialt mere tillukket og temporalt 

cyklisk variant af provinsen gør sig bestemt også gældende på den litterære scene. Eksempelvis i 

værker af navne som Helle Helle og Ida Jessen. Af den grund kunne denne fortællingsvariant i det 

provinsielle rum være genstand for analyse i anden sammenhæng. Også lyrikkens og dramaets 

gestaltning af det provinsielle rum kunne analyseres nærmere. 

I dansk forskningssammenhæng har den spatiale dimension vundet betydeligt indpas, 

hvilket er udmundet i antologier og temanumre i diverse litteraturvidenskabelige tidsskrifter. 

Skønlitterært har provinsen i flere år tjent som scene for slægtsromaner, og dominerer p.t. Efter min 

mening er feltet så dominerende og interessant i hele forståelsen af, hvor dansk episk litteratur 

bevæger sig hen, at feltet bestemt giver stof til yderligere analyser.   
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Deutsche Zusammenfassung 

Seit der Jahrtausendwende hat eine wesentliche Menge Publikationen auf der literarischen Szene 

von Dänemark das gleiche Topos angewendet: die Provinz.  

Diese Tendenz untersuche ich in vorliegender Diplomarbeit, im besonderen Hinblick auf 

folgenden Problemstellungen: Welcher provinzielle Raum wird in der Erzählung in neuer dänischen 

Literatur gestaltet? Wie wird der Raum gestaltet? Und was kann dieser Prozess erklären?  

Die Gegenstände der Analyse sind zwei Romane aus 2007. Der erste ist Mærkedage (de.: 

Gedenktage), den der etablierte Literat und Schriftsteller, Jens Smærup Sørensen geschrieben hat. 

Der zweite ist Nexø Trawl (auf Deutsch eventuell: Nexø Schleppnetz), der von Dennis Gade Kofod 

verfasst ist. Dieser wurde erst 2004 von der dänischen Schule für Schriftsteller ausgebildet. Beide 

Romane spielen in der provinziellen Heimat der Schriftsteller.  

Das Spezialgebiet eröffnet sich mit einer theoretischen Durchsicht und mit Hintergrund in 

verschiedenen Raum- und Zeit-Auffasungen, damit ich eine Einkreisung des provinziellen Raums 

machen kann. Grosse Teile des Raumverständnisses in humanistischer Literaturwissenschaft (der 

Raum als ein erlebtes, imaginäres Phänomen) gründen sich  auf den euklidischen Vermessungen der 

Mathematik (der Raum als ein physisches Phänomen). Weil diese Pole so verbunden sind, mache 

ich Niederschlag  in verschiedene Raum-Auffassungen von der Renaissance bis den 

neunzehnsiebzigern. Der Fond der Analyse fängt mit dem Renaissance-Humanisten L.A. Alberti an, 

og danach folgt, wie in der Philosophie von I. Kant, die Zeit und der Raum als fundamentale 

Eigenschaften, die vor der Erkenntnis kommen. Mit G.E. Lessing 1766 wird die tonangebende 

Auffassung, dass Literatur am Anfang  als eine zeitliche Kunstart aufgefasst war, aber Mitte des 20. 

Jahrhunderts, 1945, finden wir bei Joseph Frank die Auffassung, dass Literatur auch räumlich ist. 

Nach einer Einkreisung von nur den räumlichen Dimension in den drei Hauptgattungen Lyrik, 

Drama und Epik, präsentiere ich Michail Bachtins Verständnis von Raum und Zeit, nachgefolgt von 

Elementen von dem Begriffsapparat, z.B. dem idyllischen Chronotop und dem Heimatroman. Der 

Abschnitt rundet mit einer Begriffsbestimmung von der Provinz in der heutigen Zeit und Literatur 

ab. 

Danach fängt die Analyse an. Die zwei Romane spielen - auf den ersten Blick – in zwei 

ganz verschiedenen Provinz-Umgebungen, nähmlich in der Dorfgemeinschaft Staun in Nordwest-

Jütland und in der Fischergemeinschaft Nexø in Ost-Bornholm. Aber während der Analyse wird est 
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deutlich, dass der Raum der zwei Romane trotz der Unterschiede einen ganz zusammentreffenden 

Raum gestalten: eine Provinz mit Ritzen. 

Am Anfang analysiere ich Mærkedage an Hand von wesentlichen textanalytischen 

Fixpünkten wie zum Beispiel der Heimatgattung und der Erzähltechnik. Indem ich die sowohl 

räumliche als zeitliche Funktionen anführe, erwächst das Verständnis, dass es die Staun-Topos nicht 

in einer verschlossenen Käseglocke gibt, sondern dass sie unter dem Einfluss von der übrigen 

globalen Welt stehen. Ich argumentiere u.a. dafür, dass man nicht mehr eine scharfe Aufteilung in 

einerseits peripherische Provinz und andererseits  zentrale (Kopenhagener) Metropole machen 

dürfte, weil die Provinz eine langsame Veränderung erfährt. Die Provinz ist nicht mehr, was sie 

war. Die Spiralbewegung bewirkt, dass die physische Provinz ganz anders als die erlebte Provinz 

im Kopf des Provinzlers ist, wie es von dem Auszieher und Literat Søren Lundbæk ausgedrückt 

wird. 

Weiter mache ich eine kurze Analyse von Nexø Trawl, auch mit Verwendung von 

textanalytischen Begriffen. Ich argumentiere dafür, dass Nexø Trawl  die Schwelle zwischen der 

Heimat Nexø und der restlichen Umwelt vorführt, ganz wie die geschilderte Generation der 1980’er 

und 1990’er es tut. Die Langweile, die diese Generation erlebt, hat Wutanfälle zur Folge, und diese 

werden in Gewalt oder überspannte Kreativität ausgedrückt. In dem letztgenannten Roman spielen 

Farben eine grosse Rolle in der Konstruktion des Raums, und ich sehe dieses Phänomen in der 

Optik, die in Goethes Farbenlehre eingeführt war.  

Danach untersuche ich, ob und wie dieser provinzielle Raum auch in anderen dänischen 

epischen Erzählungen seit der Jahrtausendwende gestaltet wird. Der Raum des Zentrums 

Kopenhagen wird in mehreren Romanen  als eine Sammlung von Provinz beschrieben, in deren 

Orten sich alle Einwohner gründlich auskennen. 

Zuletzt konkludiere ich, dass es sich erübrigt, von einer dinglichen, greifbaren Provinz zu 

reden. – Dagegen konkludiere ich, dass die Eigenschaft  ”das Provinzielle” gesund und munter im 

Bewusstsein aller Menschen ist. 
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