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Henk van der Liet 
 
 
 

“Der skal vel også lidt kød på” 
– Sonderinger i nyere dansk prosa 
med særligt hensyn til Helle Helle 

 
 
 

Men du kan da godt skære lidt ned på adjektiverne. 
– Ja, den blege hånd er nok for meget, sagde Hase. 

– For eksempel, sagde hun. – Prøv og se, hvad der sker, 
hvis du bare skriver hånd. Måske er det nok. For det meste 

kan man nøjes med meget mindre. 
– Der skal vel også lidt kød på, sagde jeg. 

Helle Helle, Dette burde skrives i nutid (2011) 

 
 1998 stillede journalisten og litteraten Bo Bjørnvig i Weekendavisen1 
det interessante spørgsmål: “helt ærligt, er der så meget dansk littera-
tur, som er god nok til at udkomme i det fremmede?” I artiklen, der 
havde overskriften ‘Høeg-effekten’, refererer Bjørnvig bl.a. til den 

store betydning som Peter Høegs roman Frøken Smillas fornemmelse for sne 
(1992), efter sigende, skulle have haft for dansk litteraturs fremgang i ud-
landet. Personligt tvivler jeg meget på om Høegs salgsmæssige succes i ud-
landet har beredt vejen for mange andre danske forfattere, idet Høeg 
sjældent er blevet opfattet eller markedsført som en typisk repræsentant for 
dansk skønlitteratur. Og hvis det er sket, så kan det formodes at det nok 
snarere var på baggrund af udnyttelsen af hans renomme, end at knytte an 
til et reelt kunstnerisk slægtskab. Måske var det bedre at se Peter Høeg som 
undtagelsen snarere end reglen. Det er vel fuldt ud forståeligt at dansk 

                                                
1 Bo Bjørnvig, Weekendavisen, d. 26. juni-2. juli 1998. 
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skønlitteratur er, og vil blive ved med at være, en forholdsvis lille niche på 
den internationale litterære scene. Af og til vil der nok dukke en interna-
tional succesforfatter op som H.C. Andersen, Karen Blixen, Jens Christian 
Grøndahl eller, for den slags skyld Peter Høeg, men generelt kan man lige 
så godt slå sig til tåls med at dansk (skøn)litteratur i udlandet primært 
henvender sig til en mindre kreds af Liebhavere.2 

Men hvad hvis man omformulerer Bo Bjørnvigs spørgsmål en anelse og 
i stedet spørger: “er den aktuelle danske litteratur speciel og anderledes nok til 
at den burde interessere udenlandske læsere?” Dette er akkurat det spørgs-
mål som min kollega Harry Perridon stillede mig da han for et par år siden 
var i færd med at forberede et oversættelseskursus. På et sådant spørgsmål 
kan man roligt svare bekræftende idet dansk litteratur i de senere årtier har 
gennemgået en markant udvikling, der har givet sig udslag i et væld af 
spændende og ikke mindst ‘anderledes’ bøger, især indenfor kortprosaen. 
Desuden kan man iagttage en betydelig stigning i antallet af oversatte 
danske litterære værker verden over, og det er ikke udelukkende krimier, 
men også en del af disse ‘anderledes’ værker.3 

I nærværende bidrag vil jeg prøve at sige noget mere om et af de forfat-
terskaber der hører til det ‘anderledes’ litterære kredsløb i dansk litteratur. 
Først fokuseres der på begyndelsen af 90erne for bedre at forstå det nybrud 
der sker på daværende tidspunkt og som søsætter en markant prosafornyel-
se i dansk litteratur. Derefter tager jeg pulsen på Helle Helles forfatterskab, 
som jeg anser for at være en af nybruddets mest iøjnefaldende og interes-
sante repræsentanter. Det var nemlig akkurat denne forfatters (kort)-prosa 
som jeg i sin tid anbefalede Perridon og som han flere gange har brugt som 
undervisningsmateriale og omtalt med begejstring.4 Hvad mon skyldes en 
                                                
2  Samtidigt er det påfaldende at en betragtelig del af de (ældre) forfattere der 

indtager en fremtrædende position i den levende danske skønlitteraturs fortrop, 
såsom Klaus Rifbjerg, Kirsten Thorup, Sven Holm, Svend Åge Madsen, o.a. er 
(u)forholdsvis ringe kendte uden for landets grænser. Værker og forfatterskaber 
der opleves som god, lødig og spændende dansk litteratur – og som er med til 
at bestemme den aktuelle litterære debat og udvikling på hjemmefronten – på-
virker næsten ikke udlændinges syn på og kendskab til dansk litteratur. 

3  Bl.a. ved at gå ind på Kunststyrelsens database over oversat dansk litteratur: 
http://www.kunst.dk/english/translated-titles/ [d. 22. okt. 2011] 

4  At jeg deler Perridons syn, fremgår implicit af at undertegnede sammen med et 
hold danskstuderende stod for den første oversættelse af en bog af Helle Helle 
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sprogforskers begejstring, når det handler om et sprogligt set så karsk og 
nøjsomt forfatterskab som Helle Helles? 
 
‘RENE LINJER’ 
Blandt de senere årtiers mest fremtrædende og ‘anderledes’ aspekter ved 
dansk litteratur er det fænomen som er blevet kaldt for ‘minimalismen’ 
eller ‘punktprosaen’, nok det mest iøjnefaldende.5 Om betegnelsen ‘mini-
malisme’ er et heldigt udtryk kan diskuteres, men eftersom det er blevet 
fælleseje kan det lige så godt bruges, indtil der måske med tiden dukker 
en mere præcis betegnelse op.6 

En positiv sideeffekt af anvendelsen af ordet ‘minimalisme’ er at det eta-
blerer en betydningsmæssig forbindelse til en bestemt bevægelse inden for 
moderne billedkunst, nemlig Minimal Art.7 Netop fordi der findes væsent-
lige berøringsflader mellem den type af moderne litteratur der står i fokus 
her og billedkunsten, virker betegnelsen ‘minimalisme’ ikke helt så tosset. 
Således forkaster billedkunstens minimalister det ‘maleriske’, dvs. at billed-
mæssig pryd og ornamentering bliver afsværget, noget som også gælder lit-
terater: “[m]inimalismens reduktion gælder først og fremmest en nedbar-
bering af den litterære staffage [...]”.8 Herudover forholder såvel litterater 
som billedkunstnere sig skeptiske over for modernismens interesse for det 
spontane, mimetiske og ‘narrative’ udtryksformer. I stedet satser de på den 
enkle ‘rene’ form, og for billedkunstens vedkommende på monokrome, 

                                                
til nederlandsk: Helle Helle, Restanten, Groningen/Utrecht: Wilde Aardbeien, 
2005. 

5 Begrebet ‘punktroman’ er i følge kritikeren Marianne Stidsen i tresserne blevet 
lanceret af den norske forfatter Paal-Helge Haugen, jf.: Marianne Stidsen, ‘Lit-
teratur med udsigt’, 1999, s. 350. 

6 Der har altid været en del forfattere der kviede sig ved at få hæftet ‘minima-
list’ på sig, fordi ordet virker nedsættende eller reduktionistisk. Det mærkes 
for eksempel i et interview med forfatteren Helle Helle, da hun omtaler be-
grebet: “Det er som om, at så snart tingene er lidt kortprosaagtige, små i 
længden, så er de minimalistiske [...]”. Se: Jan Bruun Jensen, ‘I Virkelighedens 
tyste billede’, Standart, nr. 2, 1998, s. 18. 

7 Strømningen “Minimal Art” opstod i USA i 1960erne, med kunstnere som 
Frank Stella og Donald Judd som centrale navne. 

8 Marie Lund, Standart, nr. 2, 1998, s. 15. 
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glatte billedflader der består i geometriske figurer der er udført med mate-
matisk præcision. En konsekvens af denne teknik er bl.a. at kunstnerens 
personlige penselføring ikke længere kan iagttages, og at det udelukkende er 
formerne og farverne der er betydningsbærende. Ligesom i billedkunsten 
tager litteraturens minimalisme udgangspunkt i udviskningen – eller neutra-
liseringen – af kunstnerens personlige, subjektive meningstilskrivning og 
‘synlighed’ i værket. Hvilket sker frem for alt ved hjælp af et ‘renset’ sprog, 
dvs. uden dikkedarer og overflødig fyld. 

Denne forholdsvis nye udvikling i dansk litteratur blev bl.a. beskrevet af 
kritikeren Steffen Hejlskov Larsen i et par artikler, i hvilke han gjorde status 
over udviklingen i dansk prosa i 90’erne.9 Hejlskov Larsen fremsatte hypo-
tesen om at man inden for nyere dansk skønlitteratur kunne iagttage udvik-
lingen af en ny teksttype, eller sågar en hel ny genre. Kendetegnende for 
denne nyskabelse var at skillelinjerne mellem prosa og lyrik var ved at blive 
mere og mere udvisket. Eller som Hejlskov Larsen formulerer det: “Man 
ved ikke, om der er tale om prosadigte, korte lyriske romaner eller en slags 
monologer”.10 

Dette udsagn hviler på to grundlæggende iagttagelser; for det første det 
helt banale faktum at en væsentlig del af de danske (kort)prosabøger der 
udkom i begyndelsen af 90erne, faktisk mindede mere om digtsamlinger 
end om prosaværker. Det kan ikke nægtes at bøgerne var ret spinkle i deres 
ydre fremtoning. Og for det andet, er der noget om at selve teksterne i vidt 
udstrækning savnede den for prosaen, og i særdeleshed for romanen, 
kendetegnende episke sammenhæng. Sagt lidt firkantet: så var der i et på-
faldende stort antal danske prosaværker fra begyndelsen af 90erne forholds-
vis svært af få øje på ‘fortællingen’ og det virkede som om prosaen havde 
indoptaget former for selvrefleksion og introspektion, som man ellers plejer 
at opfatte som lyrikkens prærogativer. Eksempelvis mente Hejlskov Larsen, 
at Christina Hesselholdts debutbog Køkkenet, gravkammeret & landskabet 
(1991) lige så godt kunne kaldes for en digtsamling, i stedet for en roman, 
eftersom bogen består af meget korte tekster, der alle har titler eller 
overskrifter, og at teksterne rent grafisk ser ud som prosadigte.11 

                                                
9 Steffen Hejlskov Larsen, Bogens Verden, nr. 4, 1995; Steffen Hejlskov Larsen, 

Kritik 121, 1996. 
10 Hejlskov Larsen, 1996, s. 1. 
11  Christina Hesselholdts debutroman står ifølge Hejlskov Larsen model for en 
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Steffen Hejlskov Larsen nøjes ikke blot med at konstatere at der 
tilsyneladende er tale om en trend inden for dansk skønlitteratur i 90erne, 
han forsøger også at give et bud på hvorfor denne særlige formbevidsthed i 
det hele taget fængede hos tidens unge forfattere. Han kommer med et 
antal mulige forklaringer og en af hypoteserne er at det kunne hænge 
sammen med undervisningen på Forfatterskolen i København, hvor flere af 
forfatterne er blevet uddannet.12 Hvad man end mener om undervisningen 
på Forfatterskolen, så er det umagen værd at se lidt nærmere på hvilke for-
billeder 90ernes unge forfattere pejlede sig ind på og hvem de valgte som 
deres litterære rollemodeller. For Helle Helles vedkommende er det eksem-
pelvis let at se at hendes forfatterskab blandt andet drager næring af den 
amerikanske realist Raymond Carvers noveller,13 og at Christina Hessel-
holdt i Marlon-trilogien klart forholder sig intertekstuelt til klassisk-kano-
niske tekster som Bibelen og Johannes. V. Jensens Kongens Fald (1900-01). 

I øvrigt blev Steffen Hejlskov Larsens hypotese om Forfatterskolens 
mulige ensretning af en hel generation af forfattere efterprøvet af Anne 
Toft og Dorte Øberg. Og deres konklusion er at værker der er skrevet af 
forfattere der har været på Forfatterskolen, unægteligt har en række 
fællestræk. Men Toft og Øberg nuancerer Hejlskov Larsens frygt for “ens-
retning”.14 Samtidig skal det fastholdes, at halvfemserforfatterne ikke opfat-
tede sig selv som en ‘gruppe’, eller en litterær bevægelse, de flokkedes ikke 
omkring et tidsskrift og de havde heller ikke formuleret et fælles poeto-
logisk program.15 Det er dog betegnende at Forfatterskolens daværende 
rektor Niels Frank, i et interview netop drog parallellen mellem Forfatter-
skolens rolle som intellektuelt medium, eller “oplevelsesfællesskab” som 
                                                

mere yderliggående ‘lyrisk’ variant på skalaen med den nye litteraturs hybrid-
former, mens for eksempel Solvej Balles Ifølge loven (1993) repræsenterer en 
mere ‘episk’ orienteret udgave. Jf.: Hejlskov Larsen, 1996, s. 1-4. 

12  Forfatterskolen blev grundlagt i 1987 af Poul Borum og Per Aage Brandt og 
siden 2004 er Skolen formelt og økonomisk sidestillet med de andre kunstud-
dannelser i Danmark. 

13 Anker Gemzøe, Edda, nr. 4, 1998, s. 358-360; Bruun Jensen, 1998, s. 18; Mads 
Bunch, Samtidsbilleder, 2009, s. 108-109. 

14 Jf.: Anne Toft og Dorte Øberg, Det litterære væksthus, 1997, s. 149. 
15  Se for en udførlig, lettere kaotisk men meget engageret og veloplagt gennem-

gang af adskillige aspekter af “halvfemsergenerationen”: Lars Bukhdal, Genera-
tionsmaskinen, 2004, s. 13-198. 
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han kalder det: “[s]om ideal ynder jeg at forestille mig Forfatterskolen som 
et levende tidsskrift, et levende Heretica eller Vindrosen ”.16 

Her vil jeg ikke uddybe Tofts og Øbergs konklusioner nærmere, men i 
stedet fokusere på en anden af Hejlskov Larsens teser, nemlig den at den ny 
litteratur formmæssigt kunne være udtryk for et skift i forfatternes forhold 
til virkeligheden. For mig, og for eksempel for en kritiker som Marianne 
Stidsen,17 præges Hejlskov Larsens iagttagelser af en vis negativ valorisering 
af de nye prosaforfattere, idet han ikke blot savner en fælles virkeligheds-
forståelse, men også et eller andet fælles humanistisk perspektiv i teksterne. 

Flere af 90ernes prosaværker er fragmentariske og kan formmæssigt be-
tegnes som ‘hybrider’. Og ifølge Hejlskov Larsen knytter dette an til 
“punktoplevelse og abstraktion”.18 Kortformen har også en anden på-
faldende konsekvens, nemlig at teksterne indholdsmæssigt orienterer sig 
meget eftertrykkeligt på det visuelle. Desuden præsenteres det visuelle ud 
fra et vist distance-skabende fortællerperspektiv. Klare eksempler herpå er 
bl.a. Helle Helles debutbog Eksempel på liv (1993) Kirsten Hammanns Vera 
Winkelvir (1993) og Christina Hesselholdts tre bøger om Marlon, Køkkenet, 
gravkammeret & landskabet (1991), Det skjulte (1993) og Udsigten (1997). 
Således hviler Marlons forhold til sig selv og virkeligheden, i høj grad på 
visuelle repræsentationsformer af virkeligheden (fotografier, film mm).19 
Også hos Kirsten Hammann og Solvej Balle spiller visualiseringen af 
kroppen en væsentlig rolle.20 

                                                
16 Toft og Øberg, 1997, s. 154. 
17 Jf.: Stidsen, 1999, s. 348-349. 
18 Hejlskov Larsen, 1996, s. 2. 
19 Det drejer sig først og fremmest om fotografier af Marlons døde forældre – 

inklusive et fotografi af Marlons far i dødsøjeblikket – og endvidere bærer 
romanpersonerne navne der henviser til filmstjerner, såsom Marlon (Brando), 
Audrey (Hepburn) og Greta (Garbo). Se også: Marianne Stidsen, 1999, s. 355f. 

20 I Vera Winkelvir og i Ifølge loven (1993) fremstilles kroppen – ligesom i Hessel-
holdts Det skjulte – som en ting, en genstand. Dette topos knytter an til medie-
virkelighedens tingsliggørelse af kroppen og dens fokusering og idealisering af 
den lukkede, evigt unge krop. Her kunne man også pege på et (intertekstuelt) 
slægtskab med Dorrit Willumsens tidlige noveller, især fra debutsamlingen 
Knagen (1965) og Modellen Coppelia (1973), men tillige med den novellesamling 
der kom ikke mindre end 40 år efter debuten: Den dag jeg blev Honey Hotwing 
(2005). 
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Ud over det meget visuelle indslag, bærer flere tekster præg af en højt 
udviklet sprog- og skriftbevidsthed. Et løjerligt eksempel herpå findes i be-
gyndelsen af Helle Helles Eksempel på liv, hvor bogens bærende skikkelse, 
Marianne, har ondt i maven og derpå kaster en strid strøm af bogstaver 
op.21 

Men sprogbevidstheden ytrer sig også gennem gentagelser der af og til 
kommer til at virke som en slags trylleformularer eller besværgelser. For 
mig er gentagelserne ikke mindst et tegn på forfatternes forsøg på at ud-
forske sprogets iboende æstetiske og betydningsmæssige muligheder, hin-
sides litteraturens traditionelle mimetiske målsætninger. Det er som om 
forfatterne prøver at finde en mere fyldestgørende kunstnerisk diskurs, et 
artificielt sprogligt medium, i hvilket den intellektuelle kontrol ikke er sat ud 
af funktion – som Hejlskov Larsen hævder22 – men for at udforske og ind-
kredse sprogets egne præmisser. Eller formuleret anderledes: mange af 
forfatterne er optaget af spørgsmål omkring forholdet mellem skriften som 
sådan og det som skriften formår i en kunstnerisk sammenhæng. Derfor er 
det også helt logisk at Kirsten Hammanns Vera Winkelvir hævder at hun er 
opfundet, at hun er et skabt. Vera véd at hun er noget artificielt, et tekstligt 
– især sprogligt – subjekt med objekt status, en skikkelse stort set uden for-
historie og uden fremtidsperspektiver men en slags genstand der kun 
eksisterer i nuet, hverken mere eller mindre: “Vera Winkelvir. Der er nogen 
der har opfundet hende. De har lukket hende ud og givet hende venner og 
andre sociale sammenhænge.”23 Denne ekstreme form- og nu-bevidsthed 
sørger tillige for at teksterne bliver domineret af visse grammatiske træk, så-
som en klar tendens til en enkel syntaks med hovedsætninger – altså syntak-
tisk sideordning frem for underordning – og med præsens som den fore-
trukne tempusform. Præsens og den syntaktiske sideordning, forstærkes 
yderligere ved at kronologien i værkerne enten fremstår som vilkårligt, eller 
at kronologien og tiden – forstået som forløb – er sat ude af kraft. 

Især i Helle Helles tidlige forfatterskab virker præsensformen meget 
stærk og konfronterende, fordi den fremhæver teksternes indtryk af akut 
nærvær og konkret handling på bekostning af refleksion, hvilket påtvinger 
læseren en aktiv rolle som medskabende instans. Sagt med andre ord: 

                                                
21  Helle Helle, Eksempel på liv, 1993, s. 5-6. 
22 Hejlskov Larsen, 1996, s. 3. 
23 Kirsten Hammann, Vera Winkelvir, 1993, s. 12. 
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teksten fremstiller noget på en ganske ‘nøgen’ og kontant facon, uden at det 
skrevne bliver fortolket. Denne stilisering indebærer desuden en oppriori-
tering af brugen af navneord og verber på bekostning af tillægsord og 
emotiver. I et tidligt interview siger Helle Helle herom, at hendes tekster: 

befinder sig på et nutidspunkt, hvor refleksionen ikke er kommet end-
nu. Der åbnes for en uendelighed af psykologi og bagvedliggende histo-
rier. [...] hvad der måtte ligge af refleksion, ligger efter selve novellen, 
eller den ligger hos læseren som en eftertanke.24 

Konsekvensen er at teksternes tolkningsmæssige tyngdepunkt ser ud til at 
flytte sig fra forfatterens og fortællerens enemærker, ovre i læserens domæ-
ne.25 

Her skal der dog indskydes, at der er markante forskelle med hensyn til 
netop teksternes refleksionsniveauer, mellem for eksempel Helle Helles 
noveller og romaner, og værker som Merete Pryds Helles Vandpest (1993) 
og Christina Hesselholdts romaner. Forskellene viser sig blandt andet når 
man sammenligner de fiktive personers måder at opleve sig selv på. Hos 
Christina Hesselholdt er personerne fuldstændig optaget af sig selv, og et af 
forfatterens meget effektive stilistiske særpræg, navnlig i hendes senere 
tekster, er at udforme teksten som (uafsluttede) monologer, i hvilke perso-
nerne ustandseligt reflekterer over sig selv. Derimod virker det som om 
Helle Helles personer ikke er særlig gode til at reflektere over sig selv. De 
ser ud til at være ude af stand til at overskue mere end lige præcis selve 
handlingsøjeblikket, de befinder sig midt i nu-tiden, i virkelighedens kerne, 
som i orkanens øje hvor der paradoksalt nok er vindstille. Sagt med andre 
ord, så ser personerne ikke ud til at være i stand til at akkumulere erfaringer 
og derfor kan de ikke analysere fortiden eller skue fremad og derfor kan de 
ej heller indgå i bevidste og målrettede handlingsforløb. 

En midlertidig konklusion er at læserne af såkaldt ‘minimalistiske’ teks-
ter ikke får særlig mange muligheder for ‘indlevelse’ i teksten og at de vil 

                                                
24 Bruun Jensen, 1998, s. 19. 
25 Marianne Stidsen har gjort opmærksom på at denne forskydning kunne pege på 

en mere generel interesse i kognitionsforskningens nytænkning af forholdet 
mellem ånd og krop, således: “at der ingen kategorisk forskel er på ånd og na-
tur: kroppen tænker, ligesom tanken har sæde i det fysiske”, Stidsen, 1999, s. 
365. 
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have svært ved at identificere sig med personerne i teksterne. En vis 
mikroskopisme, eller indzooming på enkeltindivider og deres indre sjæleliv, 
sørger for at større sammenhænge blændes ud, noget som i øvrigt også kan 
lukke op for humor og ironi i fremstillingen. Det væsentligste er dog at den 
kunstneriske minimalisme tematiserer og problematiserer bestemte sprog- 
og perceptionsformer. Udgangspunktet er værkets direkte appel til den 
sansende tilskuer eller læser, dvs. tilskuerens eller læserens erkendelse af sin 
personlige og konkrete konfrontation med kunstværket, eller som anmel-
deren Signe Wendt Lorenzen formulerer det: “Kunsten er [...] det, der sker i 
iagttageren”.26 

Fælles for såvel den billedkunstneriske, som den litterære minimalisme 
er deres tematisering af perceptionen. I og med at teksterne er blottet for 
metafysisk indhold, og dersom de ikke selv eksplicit angiver et betydnings-
mæssigt og narrativt hierarki, er det op til læseren at foretage denne be-
vægelse og udfylde de ‘lakuner’ som teksten helt bevidst og i rigt mål til-
byder.27 Teksterne bliver så at sige til autarkiske, sproglige objekter, der 
henviser til sig selv, samtidig med at de fokuserer på ting og adfærds-
mønstre der er løsrevet fra deres ‘realistiske’ kontekst og indgår i nye for-
hold til ‘litterære’ diskurser. Et godt eksempel herpå findes i Helle Helles 
novellesamling Rester (1996). I novellerne bliver personerne ikke fremstillet i 
større sociale kontekster, men snarere som isolerede eller atomiserede 
enkeltindivider. Desuden er det iøjnefaldende at Helle Helles romanforfat-
terskab, i stor udstrækning handler om og reflekterer over mellemmennes-
kelige forhold, etableringen af sociale netværk og deres skrøbelighed. Ofte 
bærer hendes (roman)personer på en mere eller mindre skjult, uartikuleret 
tragik, som glimtvis kommer til syne, ved hjælp af sproglig ambivalens. 
 
FRA FORTID TIL NUTID OG TILBAGE IGEN 
Selvfølgelig er de tendenser som her blot er blevet antydet i hovedtræk, ikke 
dukket op som et lyn fra en klar himmel. Der er i hvert fald et par vigtige 
litterære banebrydere der har været fødselshjælperne for denne udvikling 
som danske prosa har gennemgået i de senere årtier. Det drejer sig først og 
fremmest om nu afdøde forfattere som Inger Christensen (især digtsam-

                                                
26 Signe Wendt Lorenzen, Standart, nr. 2, 1998, s. 20. 
27 Jf.: Stidsen, 1999, s. 372. 
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lingen alfabet fra 1988 og Peer Hultberg (specielt hans senere prosaværker 
Requiem fra 1985 og Byen og verden fra 1992).28 De yngre forfattere der fulgte i 
deres fodspor, overtog det fragmentariske, nedprioriterede den aristoteliske 
– forløbsbetonede – prosa og satsede til gengæld på et køligt, patosløst, 
enkelt og selvreflekterende sprog. 

I det efterfølgende vil jeg se lidt nærmere på Helle Helles forfatterskab, 
som jeg opfatter som paradigmatisk for den udvikling der er sket indenfor 
dansk prosa i de senere årtier. Hun debuterede i 1993 i bogform med 
Eksempel på liv, en samling kortprosastykker, eller mininoveller. Og resten 
af hendes forfatterskab består, indtil videre, af en række prosaværker, både 
novellesamlinger og romaner. Hendes romanforfatterskab består indtil 
videre af Hus og hjem (1999), Forestillingen om et ukompliceret liv med en mand 
(2002), Rødby-Puttgarden (2005) Ned til hundene (2008) samt Dette burde skrives i 
nutid (2011). 

En kort introduktion til forfatterskabet er her på sin plads.29 På ti-
telbladet af debutbogen Eksempel på liv leder man forgæves efter en genre-
betegnelse. Det er åbenlyst at bogen hverken er en novellesamling eller en 
roman, idet den består af 57 selvstændige prosafragmenter. Bogen 
indeholder eksemplariske fortællinger, der minder om den klassiske littera-
turs parabler, en genre der typisk består af korte opbyggelige fabler og 
levnedsbeskrivelser der enten indeholder et positivt forbillede til efter-
ligning, eller et negativt skræmmebillede, til skræk og advarsel. Eksempel på 
liv er således en slags katalog over adskillige eksemplariske (fragmentariske) 
livsløb der fremstår som selvstændige og ligestillede stillebener eller snap-
shots, altså beretninger der hverken lægger op til en romanagtig, episk for-
løbsstruktur eller et betydningsmæssigt hierarki. Selvom hovedparten af 

                                                
28 Jfr.: Marianne Ping Huang, ‘Hvordan noget romanagtigt foldes ud af beretnin-

gen’, 1997, s. 17-18. 
29  I princip havde jeg gerne henvist til min introduktionsartikel om Helle Helles 

forfatterskab på nettet [http://www.litterarturnet.dk] men desværre har 
Kunststyrelsen måttet nedlægge tjenesten. Heldigvis er en engelsk oversættelse 
af teksten udkommet som separat pjece, mens den danske version ikke 
længere er tilgængelig. Dele af den efterfølgende tekst har altså været tilgænge-
lige via nævnte hjemmeside, men er i nærværende sammenhæng blevet grun-
digt opdateret, omredigeret og udvidet. Jf.: Olaf Winsløw & Line Bach (eds.), 
Danish Literature – A Taste, 2009, s. 51-52. Jeg takker Kunststyrelsen for til-
ladelsen til at genbruge dele af teksten her. 
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tekstfragmenterne handler om en ung kvinde, ved navn Marianne, ligger 
tekstens oplevelsesmæssige horisont faktisk andetsteds. Marianne fungerer 
så at sige som tekstens narrative fortøjningspunkt, et sprogligt holdepunkt, 
men hun er i grunden blot et navn. Læseren følger “Marianne” som det 
kamera hun i et af afsnittene drømmer om, men hvad der foregår i hendes 
indre forbliver en gåde, både for læseren og for Marianne selv, der ser ud 
til at mangle enhver form for selvforståelse. 

Da Marianne var under 10 år, forestillede hun sig tit, at nogen ville pla-
cere et kamera på en kran og køre kranen efter hende med filmen rul-
lende, når hun gik i skole. ’Mariannes Dag’ skulle filmen hedde, og hun 
skulle selv fortælle om sine gøremål og sit penalhus og sprogets uvirke-
lighed hen over billederne af hende og de 27 andre elever i klassen.30 

I henhold til kamerametaforen, holdes læseren hele bogen igennem på 
afstand, og får tildelt rollen som iagttager. Denne følelsesmæssige distance 
er desuden indskrevet i selve teksterne, ikke mindst fordi de fleste frag-
menter begynder med faste formuleringer som: “To gader længere 
væk…”, “I lejligheden ved siden af…” osv. Til trods for distancen til det 
beskrevne, er teksten fortalt i præsens, den tempusform der netop lægger 
op til den modsatte tendens, nemlig at skabe samtidighed mellem det for-
talte og oplevelsen. Resultatet af denne finurlige fremstillingsform er, at 
læseren hele tiden bliver kastet frem og tilbage mellem indlevelse og iagt-
tagelse, mellem teksternes sproglige nærhed og et visuelt indtryk af rumlig 
distance. 

Eksempel på liv er et skrifttematisk og selvreflekterende prosaeksperi-
ment. Helt i overensstemmelse med eksempel-genrens encyklopædiske til-
snit, findes der også enkelte leksikonagtige afsnit i bogen der på humoris-
tisk vis gør op med genrens underforståede objektivitet. Således bliver 
overskriften ‘Ord, eller hvad de siger’ efterfulgt af en vittig ekskurs om for-
skellige mennesketypers sprogforbrug: de fåmælte og nøjsomme ordbruge-
re, over for dem der nærmest er ‘forslugne’ på ord. Det er klart at Helle 
Helle må henregnes til de ordknappe, eftersom hun aldrig bruger ‘store’ 
ord, selvom hun ikke er bange for at berøre store temaer som ensomhed 
og kontaktspærring. For Marianne og de andre personer i Eksempel på liv, 
er forbindelserne mellem følelser, sprog og handling gået i opløsning og tit 

                                                
30 Helle Helle, Eksempel på liv, 1993, s. 15. 
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fører denne afsporing til groteske og komiske beskrivelser, ikke mindst når 
metaforiske udtryk bliver taget bogstaveligt. Et eksempel på hvordan per-
sonerne tager sproget ‘på ordet’, findes i en beretning der viser den yderste 
konsekvens af talemåden ‘kærlighed gør blind’, da et elskende par beslutter 
sig for at bytte øjne.31 

Det næste skridt i forfatterskabets udvikling var novellesamlingen 
Rester, der er en mindre eksperimenterende bog. Mens teksterne i Eksempel 
på liv var en slags prøveflyvninger i Helle Helles særlige sproglige univers, 
er novellerne i Rester mere helstøbte, jordnære og realistiske. Desuden er 
novellernes latente tragik mere fremtrædende og nærgående, end den i de 
tidligere, ultrakorte og groteske fragmenter i Eksempel på liv.32 

Rester består af tolv lapidariske fortællinger der virker som små narrative 
puslespil hvoraf en del brikker mangler og som læseren selv skal lave eller 
opdigte, for at få et samlet indtryk af fortællingens helhed. Fremstillings-
formen i Rester hviler på samme behavioristiske grundlag som Eksempel på 
liv, dvs. at de skitserede personer gennemgående ikke er i stand til selver-
kendelse. Og i flere af novellerne er personerne fanget i en slags tvangs-
mæssig, mere eller mindre selvforskyldt, outsider- og underdog-position. 
Det sidste gør sig kraftigt gældende i de noveller der handler om personer i 
parforhold; til trods for samlivets intimitet forbliver de i grunden frem-
mede for hinanden, fordi de følelsesmæssigt ikke er i stand til at lukke op 
for den anden. Oven i købet giver fortællerne i Rester afkald på fortolkning 
af de fremstillede personers adfærd, en tendens der fremhæves yderligere 
af novellernes enkle hverdagssprog og brugen af direkte tale. 

Helle Helles debut som romanforfatter kom med Hus og hjem (1991). 
Genremæssigt er bogen et klart brud med de to tidligere kortprosasamling-
er, men med hensyn til sprogtonen og temaerne er der dog alligevel en del 
berøringsflader mellem værkerne. Således genoptager forfatteren et tema 
fra et af Eksempel på livs sidste fragmenter, om Marianne der besøger sin 
fødeby og foregiver at hun er udlænding.33 Da hun bliver afsløret vender 
folk sig bort fra hende og dermed træder fortællingens implicitte tragik 
frem: selvom hun tiltrækker sig folks opmærksomhed bliver hun ikke gen-
kendt og dermed bliver hun rent faktisk en fremmed i sin egen fødeby. 

                                                
31 Helle Helle, Eksempel på liv, 1993, s. 40. 
32 Jf. også: Mads Bunch, Samtidsbilleder, 2009, s. 135. 
33 Helle Helle, Eksempel på liv, 1993, s. 61. 
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Titlen Hus og hjem henviser selvfølgelig til talemåden ‘at gå (eller blive 
sat) fra hus og hjem’ der rummer et klart anstrøg af ufrivillighed og tragik. 
Desuden antyder titlen den følelsesmæssige forskel mellem et (neutralt) 
hus og et (personligt) hjem. I Hus og hjem ligger synsvinklen hos hoved-
personen Anne der er vendt tilbage til sin barndomsby, hvor hun og 
hendes kæreste Anders har købt hus. Anne er rejst i forvejen for at sætte 
huset i stand – hendes opgave er at forvandle huset til et hjem – inden 
kæresten en måneds tid senere vil følge efter. Men Anne kan ikke tage sig 
sammen til at gå i gang med det praktiske arbejde, og i stedet for går hun 
meget op i at etablere et socialt netværk omkring sig. Hun opsøger sine 
gamle skoleveninder for ligesom at optrevle spor af sin tidligere tilværelse i 
byen, og hun omgås naboerne, et ældre ægtepar og en yngre ugift præst. 
Anne finder ud af at der ud over et par skoleveninder, ikke er andre der 
kan huske hende eller hendes forældre. I grunden er hun en fremmed og – 
hvis hun vil blive en del af de nye omgivelser – bliver hun nødt til at starte 
forfra. 

At Anne er så optaget af fortiden, har at gøre med at hendes forældre – 
der begge døde da hun var teenager – var tilflyttere der aldrig rigtigt faldt 
til i byen. Efter forældrenes død flyttede Anne til sin moster i København 
og nu er hun – som voksen kvinde – omsider vendt tilbage til det sted 
hvor den store tragedie i sin ungdom hændte. Annes apati med hensyn til 
hjemlige sysler, skyldes tilsyneladende frygten for at ende lige så anonym 
og upåagtet som forældrene. Cirka midtvejs i bogen konstaterer hun da 
også at hun godt kan lide at bo med flyttekasserne urørt omkring sig, fordi: 
“Alting virker ryddeligt, så længe de ikke er pakket ud [...]”.34 At pakke ud 
og slå sig ned et sted indebærer åbenbart for hende det modsatte af hvad 
folk sædvanligvis forbinder med det, nemlig kaos og usikkerhed i stedet 
for ordning og tryghed. 

Anne pakker først ud, efter at hun har etableret det som forældrene 
åbenbart havde glemt at gøre: et socialt liv. Det vil sige at hun helt bevidst 
væver et socialt netværk omkring sig, samtidig med at hun studerer byens 
beboere som en antropolog på feltarbejde. Anne er dog ikke udelukkende 
en neutral iagttager, hun er også en aktiv deltager, både på godt og ondt, 
eftersom hun viser sig at være en intrigant. Det gør at Anne fremstår som 
en ambivalent hovedperson. Skønt hun er en tragisk skikkelse, opleves hun 

                                                
34 Helle Helle, Hus og hjem, 1999, s. 87. 
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ikke umiddelbart som sympatisk. Læseren holder sig på afstand fordi hun 
viser sig at være udspekuleret og ret beregnende over for andre, og fordi 
der mangler et vist følelsesmæssigt engagement når hun omtaler sine egne 
følelser, som i følgende sekvens: 

- Det må da have været forfærdeligt for dig, siger han. 
- Ja. Det tænker jeg også nogle gange. 
- Hvad? 
- At det må have været forfærdeligt.35 

I Helle Helles tekster bliver man konfronteret med personer der har svært 
ved at ‘tale sammen’, og hvis de langt om længe mander sig op til det, så 
sker det ikke så sjældent at det de siger til hinanden er en slags røgslør eller 
skinmanøvrer, for at undvige de ting der virkelig rører sig i deres indre. 
Sådan ser det i hvert fald tit ud. 

Dette gælder også for hendes anden roman Forestillingen om et ukompli-
ceret liv med en mand som er en menage à trois, om tre unge der hver på sin 
måde er optaget af spørgsmålet om hvad der bliver tilbage efter ens død. 
For forfatterspiren Kim er tilværelsens højeste mål at skrive og at gøre sig 
udødelig så at sige, for Ester er det endnu ufødte barn hendes evigheds-
garant, derimod er den illusionsløse hovedperson Susannes eneste ambi-
tion er ikke at efterlade sig nogen som helst spor. 

Helle Helles publikumsgennembrud kom med den prisbelønnede 
roman Rødby-Puttgarden, der handler om to søstre, Tine og Jane, der bor i 
færgebyen Rødby og begge arbejder i parfumeafdelingen om bord på 
færgerne. Romanen foregår altså i et ret kunstigt, rodløst univers, og ved at 
lade sine hovedpersoner sælge parfume, fremhæves de to søstres ‘flygtige’ 
tilværelse yderligere. 

Herudover er færger ‘ikke-steder’ eller med et udtryk fra Foucault 
heterotypier.36 En tilsvarende niche i virkeligheden udgør baggrunden for 
Helles efterfølgende og anmelderroste roman Ned til hundene. Bogen 
foregår igen i et provinsmiljø der socialt og geografisk minder om de 
steder der forekommer i hendes tidligere bøger, men denne gang tipper 

                                                
35 Helle Helle, Hus og hjem, 1999, s. 27-28. 
36  Jf. bl.a.: Per Thomas Andersen, Identitetens geografi. Steder i litteraturen fra Hamsun 

til Naipaul, 2006, s. 17 og Dan Ringgaard, Stedssans, 2010, s. 69ff. 
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den realistiske stil af og til over i det social satiriske og groteske.37 
Hovedpersonen i Ned til hundene er en kvindelig forfatter med writer’s 

block der er flygtet fra sit ægteskab. Hun havner tilfældigvis, langt ude i 
provinsen, hos et par invalidepensionister, Putte og John. I løbet af meget 
kort tid forvandles hun fra en fremmed til en del af et lille socialt netværk. 
Den kvindelige forfatter får hæftet navnet Bente på sig og hun glider i et 
med tapetet, og hun overtager en del af de andres opgaver, såsom at fodre 
et par jagthunde. Men Bente (ligesom forfatteren selv i øvrigt) forbliver en 
slags antropolog på feltarbejde der beskriver helt almindelige mennesker 
som noget særligt og anderledes. Putte, John og deres omgangskreds 
består af personer som ikke selv er i stand til at ‘italesætte’ deres tanker, 
ideer og forhåbninger om tilværelsen og deres eksistens. Og meget for-
bliver derfor også usagt i Ned til hundene, hvilket gør bogen til et lille mes-
terværk i antydningskunsten. 
 
INDEED 
Det samme gælder Helle Helles indtil dato seneste roman der har den 
gådefulde titel Dette burde skrives i nutid som jeg afslutningsvis vil rette op-
mærksomhed på. 

Når man vil sige noget mere konkret om hvad Helle Helles “antyd-
ningskunst” er for noget, bliver man nødt til at tegne en sproglig profil. 
Derfor vil jeg i det efterfølgende prøve at skildre konturerne af en række 
sproglige fænomener som falder i øjnene og der for mig i høj grad bestem-
mer det “særlige” ved Helle Helles sprog og kunstneriske formåen. 

Romanen Dette burde skrives i nutid handler om en slags før-fase, eller et 
rugestadie, da fortælleren – der er forfatterspire, eller i det mindste nærer 
drømme om at blive forfatter – endnu ikke er sprunget ud.38 Teksten 
præges af at hovedpersonen Dortes gennemgående forholder sig passiv, 
hun venter på noget, ligesom de fleste af Helle Helles øvrige romanperso-
ner. Dortes første litterære forsøg er som lejlighedsdigter eller sangskriver, 
sågar med succes, også økonomisk. Af og til virker det som om fortælleren 
                                                
37 Her kan jeg tilslutte mig Mads Bunchs konstatering at “Således rækker Ned til 

Hundene [sic] i intention og form ud over den nøgne hverdagsrealisme og 
kunne antyde et kursskift i Helle Helles forfatterskab.” Bunch, 2009, s. 107. 

38  Kritikeren Mai Misfeldt kalder det i sin anmeldelse af romanen et “puppesta-
die”, Berlingske, d. 14. april 2011. 
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forsøger at vikle sig ud af den vegetative tilstand ved hjælp af et massivt 
overforbrug af det personlige pronomen “jeg”. Således i kapitel 15, som 
handler om den første og eneste gang at jeg-fortælleren er med til et så-
kaldt læsegruppemøde, en digression der er indlejret i en overordnet ram-
me der beskriver rejsen fra provinsmiljøet til universitetet i København og 
tilbage igen. Hendes usikkerhed i denne uvante situation afspejler sig også i 
det yderst sparsommelige sproglige register. De fleste sætninger starter på 
samme måde, med en slags mantra-agtige kadence: “Jeg lod…”, “Jeg 
trak…”, “Jeg spiste…”, “Jeg kiggede…” (x 3!), “Jeg forsøgte…” osv. Op-
remsningen og gentagelserne sørger for at man indser at hun foregiver at 
studere ved KUA, men at det blot er ritualer, tomme gestusser og endeløse 
svinkeærinder. Dette viser sig bl.a. da fortælleren er på biblioteket og går 

rundt mellem reolerne, jeg tog et hæfte om kommaregler og satte mig 
med det. Jeg kiggede på bagsiden. Jeg kiggede i registret. Jeg kiggede på 
mine hænder. Jeg forsøgte at samle mig. Jeg læste. Jeg læste ikke. (s. 50) 

Selvom romanen handler om en jeg-fortæller der endnu ikke for alvor 
er blevet forfatter, forholder romanen sig mere eller mindre indirekte til en 
del andre forfattere og værker og til Helle Helles eget forfatterskab.39 Dette 
fremgår allerede af bogens allerførste sætning, hvor der henvises til slut-
scenen i Ned til hundene og til novellen ‘Fasanen’ fra Rester.40 Blandt de 
intertekstuelle henvisninger finder en række åbenlyse henvisninger til 
Franz Kafkas forfatterskab, en enkelt dækket henvisning til Herman Bangs 
Ved Vejen (s. 6) og en klar reference til et digt af den unge lyriker og senere 
litteraturforsker Isak Winkel Holm.41 

I mange af Helle Helles noveller og romaner er der tale om folk der 
flytter eller er flyttet. De er tit ankommet et nyt sted, men er endnu ikke 
faldet på plads, ofte drejer det sig om personer der befinder sig i en eller 
anden overgangsfase – imellem kærlighedsforhold, imellem livsfaser, eller 
simpelthen om mere eller mindre rodløse eksistenser on the move. Alle disse 

                                                
39  En enkelt henvisning til forfatterens forrige roman, Ned til hundene findes 

måske også i bogen: “Jeg tænkte på at sidde i en bus med hænderne i skødet 
og på at stige af.” (s. 97) 

40  Jf.: Lilian Munk Rösing, ‘Fuga for tørkager’, i: Kritik 201 (2011), s. 36-38. (Med 
tak til Søren Beltoft for henvisningen). 

41  Jf.: Munk Rösing, 2011, s. 38. Det drejer sig om digtet ‘Fuga for kød’ (s. 133). 
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forhold gør sig gældende for Dorte, jeg-fortælleren i Dette burde skrives i 
nutid. Hun er i romanens “nu”-tid lige ankommet til stationsbyen Glumsø 
og hun har endnu hele sit habengut, pakket ned i en ternet kuffert. Resten 
af sine ejendele har hun pakket ned i affaldsposer, inklusive sine “såkaldte” 
tekster (s.6). Fortælleren reflekterer også selv meta-poetisk over flytte-
temaets betydning: “Jeg skrev generelt for meget om flytninger” (s. 6). 

En langt mere dækket og implicit form for intertekstualitet findes i en 
kort bemærkning om et tog der forlader stationen i den nye by hvor hun 
har slået sig ned: “maskineriet satte i tungt i gang og kom videre, jeg havde 
nær sagt lagde fra” (s. 11). Udtrykket “lægge fra” henviser til skibe og far-
tøjer som færger og kan dermed tolkes som en subtil reference til miljøet i 
romanen Rødby-Puttgarden.42 Desuden tyder vendingen “jeg havde nær sagt” 
på at fortælleren er sig bevidst om at hun hellere burde holde tand for 
tunge, at hun er ved at røbe for meget og at hun foregiver næsten at fange 
sig selv i at sige for meget. Tilføjelsen “jeg havde nær sagt” er oven i købet 
grundlæggende tvetydigt, i og med at hun skriver noget som hun rent bog-
staveligt ikke siger, det drejer sig jo blot om en tanke og ikke om en kon-
kret sproghandling. Læseren får altså i et kort glimt indblik i fortællerens 
ideer og overvejelser og hendes “manipulering” eller styring af læseren. 
Herved bliver hendes pålidelighed som fortællerinstans undermineret, 
noget som Per, Lars, Hase og hendes øvrige venner og bekendte senere får 
at mærke, da Dorte faktisk binder dem noget på ærmet. Som en sand 
femme fatale slår hun ret hensynsløs op med den ene, ligeså snart hun er 
blevet varm på den næste. Tilføjelsen “jeg havde nær sagt” er altså et af 
tekstens mange små sproglige varselssignaler som gør at læseren spidser 
ørerne en ekstra gang så at sige. 

Til trods for at jeg-fortælleren endnu ikke er blevet forfatter, har hun 
unægtelig en fintmærkende sprogfornemmelse og hun er oven i købet i 
stand til at anvende sproget ironisk og let provokerende. Dette fremgår 
bl.a. af bogens første replikskifte med Per Finlands mor, hvor fortælleren 
bruger det engelske udtryk “Indeed” i stedet for et tilsvarende dansk ud-

                                                
42  Andre, til dels mere håndfaste henvisninger til Rødby-Puttgarden findes i kap. 19, 

da jeg-fortælleren siger at hun får “mareridt om drab og synkende færger” når 
det endelig lykkes hende at sove (s. 62) og i kap. 23: “På Rødby-Puttgarden gik 
det lidt bedre et kort øjeblik, da hun købte læbestift, og ekspedienten roste 
hendes valg” (s. 77).  
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tryk (s. 13). Begge Pers forældre er dansklærere, nærmere bestemt ‘typiske’ 
dansklærere, det vil sige søde, lidt hippieagtige og upraktiske mennesker.43 
Brugen af det engelske udtryk er på en måde et lille stik til deres autoritet 
og profession. Provokationens omfang perspektiveres yderligere ved at 
fortælleren, i selv samme sætning benytter sig af sjældne og lettere arkaiske 
danske ord som “valkede” og “svangen” (s. 13).44 

Men forfatterens sproglige kreativitet medfører også at hun introdu-
cerer et par selvopfundne ord. Da fortælleren refererer til en middag hvor 
hun har spist lammekød står der: “Jeg havde fået lam én gang tidligere, hos 
Dorte. Det var i stedet for Halkidiki, det var sørgelam” (s. 21). Sidstnævnte 
ord findes ikke ifølge ODS og på internettet får man kun en henvisning til 
netop Dette burde skrives i nutid.45 Ordet “sørgelam” er altså en neologisme, 
som alle dog med udgangspunkt i konteksten umiddelbart forstår. Der er 
tale om en (sprog)situation hvori en charterrejse til den græske halvø Hal-
kidiki ikke er blevet til noget da et forhold til (endnu) en kæreste af Dortes 
faster er gået i stykker. Sætningen henviser til den gang fortælleren og 
hendes faster (eneste) veninde og navnefælle Dorte, spiser lammekød som 
en slags trøstemad for den aflyste ferierejse. Nydannelsen “sørgelam” lige-
som udfylder det følelsesmæssige tomrum som det forhold og rejsen, der 
begge er gået i fisk, efterlader. I stedet for at bruge det alternative “trøste-
lam” som knytter an til trøstespisning, bruger forfatteren det langt mere 
effektive ord “sørgelam”. “Sørgelam” virker mere desuden mere alvorligt46 
og fører tankerne hen til ord som “sørgerand”, et ord som findes i normal-
sproget og som mobiliserer to slags konnotationer: til døden og til snavs. 
                                                
43 De kan f.eks. ikke holde styr på ukrudtet i deres have (s. 13) og der står en 

spinderok i deres hjem (s. 45). 
44  Andre forholdsvis sjældne ord som Helle Helle en enkelt gang anvender er 

f.eks.: “gelinde” (s. 127) og “gelejdet” (s. 132). Desuden pønser jeg-fortælleren 
påfaldende nok på en række almindelige ord som “gederams”, “kornmod” og 
“hesteflue” (s. 106). Og umiddelbart efter disse ord følger en hel stribe struk-
turelt lignende sammensatte substantiver: “En storvask blafrede i en landbohave, 
der hang en lugt af skyllemiddel i et vindpust.” (s. 106, mine kursiveringer). Her er 
der klart tale om en slags rytmisk-lyrisk sprogglæde. 

45  I det sidste tilfælde drejer det sig om en henvisning til Mai Misfeldts anmeldel-
se i den elektroniske udgave af Berlingske af d. 14. april 2011. 

46  Bl.a. på grund af de bibelske konnotationer, ikke mindst til fromhed, sådan  
som det fremgår af udtrykket “from som et lam”. 
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Situationens pinlige karakter og henvisning til Grækenland bliver endnu 
mere intrikat, da beskrivelsen fortsætter med: “Vi var kun os to, fadet var 
pyntet med agurk og fetaost. Vi sad længe og kiggede på det” (s. 21). 

Et andet mærkeligt og (til dels) selvopfundet ord er “spritmakkere” (s. 
23). Selvfølgelig kan man forestille sig et ord der er sammensat af substan-
tiverne “sprit” og “makker”, men her er der tale om en nærmest fonetisk 
gengivelse at ordet “speedmarker”, som ifølge Den danske Ordbog er en “tus 
med forholdsvis stort hoved der laver brede streger”. Den sproglige og 
pragmatiske forvirring øges ved at fortælleren egentlig er ud efter at købe 
“skrivetuscher”, hvilket vil sige at de er ment som skriveredskaber og ikke 
er til at “lave brede streger”. Situationens groteske karakter fremhæves 
endnu mere ved at fortælleren gør opmærksom på at den boghandel, hvor 
hun køber skrivetuscherne “havde lavet en udstilling af magasiner og uld-
sokker i vinduet” (s. 22). 

Et ord som “kondisko” (s. 68, 98) er ingen nydannelse, det fandtes på 
daværende tidspunkt (midten af 1980erne).47 Det samme gælder for ordet 
“stumpebukser” (s. 71), som ikke findes i regulære ordbøger, men dog er 
med i Korpus.dk, hvor den første registrering angives at stamme fra d. 15. 
april 1984 i bladet Se og Hør.48 Dermed er ordet en forholdsvis præcis tids-
markør i en romantekst der ellers ikke er særlig rundhåndet med præcise 
tidsangivelser. 

Der findes også en række ‘mærkelige’ sætninger i Dette burde skrives i 
nutid, for eksempel da fortælleren omtaler sine familiemæssige forhold: 
“Hjemme havde vi elpaneler, vi gik og ventede på fjernvarme” (s. 19). I 
dette specifikke eksempel, som er en typisk dansk talesprogskonstruktion, 
skurrer ordenes modsatrettede betydninger i ørene: der opstår en nærmest 
komisk spænding mellem det dynamiske verbum “at gå” og de passive “at 
vente”. Man kunne også sige at den semantiske tyngde af “at vente” bliver 
øget ved hjælp af infinitiven “at gå”. 

Jeg-fortællerens identitetskrise og håbet om omsider at komme i gang 
med noget og holde op med sit vegeterende liv, er i grunden halvhjertet, 
idet hun begynder med at ændre sit udseende i stedet for at ændre sin 
livsstil og tilværelse. Det virker som om hun regner med at hendes åndelige 
udvikling, helt af sig selv, vil gennemgå en metamorfose, når hun blot har 

                                                
47  Ifølge Den danske Ordbog, dukkede ordet først op i 1977. 
48  Jf.: http://ordnet.dk/korpusdk/ 
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ændret sit ydre: 

[J]eg kiggede i bladene fra biblioteket. I et af dem var en artikel om 
faldgruber i hverdagen under overskriften Rygrad som en snegl. Der var 
noget galt med den sætning, men det var så mærkeligt et sammenfald, 
at jeg ikke kunne samle tankerne om fejlen. […] Jeg lakerede mine 
negle og besluttede mig for en ny stil og en anden måde at tænke og gå 
på, jeg fik oven i købet lyst til at fabrikere et indlæg til en avis. Jeg viste 
ikke om hvad. (s. 72-73) 

Problemet med overskriften Rygrad som en snegl er ikke så svært at forstå. 
Det betyder noget i retning af at man er uden karakterstyrke eller fast vilje, 
og samtidigt peger det på at man gør noget på automatpiloten, på ryg-
raden. Sneglen derimod er frem for alt indbegrebet af træg- og langsom-
melighed. Det faste udtryk er ifølge Den danske Ordbog “at have rygrad som 
en regnorm” og formentlig er det ombytningen af regnormen med 
sneglen, der får jeg-fortælleren til at hæve øjenbrynene. Desuden røber det 
iøjnefaldende ord “fabrikere”, at jeg-fortælleren ikke er til at stole på, at 
fabrikere indebærer jo at man gør noget men skjuler sine motiver eller 
holdninger. 

Der findes også enkelte steder hvor fortælleren bruger deciderede 
sprogfejl, oftest som en komprimeret og indirekte måde at karakterisere 
romanpersoner. Således siger en ung mand der har været på en heldagsud-
flugt med sin kæreste til dyre- og landskabsparken Knuthenborg: “Men så 
må du undskylde forstørrelsen”, hvorefter hans kæreste “grinede og ryste-
de på hovedet ad ham, hun løftede kurven undskyldende”. (s. 24) Denne 
undskyldende gestus har at gøre med ordet “forstørrelsen”, som bruges i 
stedet for det korrekte ord “forstyrrelsen”. Ordvalget kunne pege på at 
taleren er en anelse beruset, hvorved hans fonetiske svipser er mere for-
ståelig. 

En anden “sprogfejl” findes i nedenstående tekststed: 

Engang havde jeg set et program om en kvinde, der så tegn alle vegne, 
hun købte ind og trænede og sov efter de tegn, til sidst blev hun skilt, 
fordi alt omkring hende også gik fra hinanden, værktøj og stole og 
syninger især. De syninger havde jo ikke noget med noget at gøre, men 
som hun selv sagde: Man ser og hører selvfølgelig det, man vil se og 
høre. (s. 83) 



HENK VAN DER LIET 
 

 
179 

Forvirring opstår omkring det bemærkelsesværdige “fordi” i og det 
idiosynkratiske ord “syninger”. Man kan forestille sig at en tankemæssig 
associationsrække går fra at kvinden er clairvoyant, altså at hun er synsk 
eller ser syner, og at disse ord fører til det ‘forkerte’ ord “syning” som 
fonetisk-associativ også kunne forbindesmed ordet “syg”. 

Hvor betydningsfulde fonetiske detaljer er for sprogforståelsen og 
bestemmelsen af talerens sociale tilhørsforhold hos Helle Helle, fremgår af 
et andet eksempel. Da Dorte første gang bliver præsenteret for Pers fætter 
Lars, som hun senere kommer sammen med, gør hun sig de følgende 
overvejelser: “ – Jeg skulle måske have været på Pub 22, sagde jeg med u 
som i hus, jeg fortrød med det samme, men fortsatte, ellers var det endnu 
værre” (s. 56). Det fremgår af citatet at hun helst ville have holdt masken, 
gerne ville virke ældre og mere voksen end hun rent faktisk er. Og denne 
lille fonetiske detalje, forskellen mellem et dansk og et engelskklingende 
“u”, kan åbenbart være afgørende for hvordan andre opfatter en. Dorte, 
der før har ironiseret over Pers mor, ved at bruge ordet “Indeed”, bliver 
nu selv detroniseret og til grin på grund af sit ‘danglish’ accent. 

Ud over fejl der lader sig tilbageføre til uklar udtale eller andre former 
for fonetisk sløseri, findes der også enkelte, om man så må sige, deciderede 
sprogfejl i Dette burde skrives i nutid. I øvrigt er disse fejl yderst produktive 
og meget økonomiske litterær-æstetiske redskaber, så deres tilstedeværelse 
er ikke spor odiøs. Tværtimod. 

Da faster Dorte er ved at rydde op i sit klædeskab, siger hun: “Det, 
man ikke har haft på i et år, skal man gå af med” (s. 37). Igen er der tale 
om en sammenblanding af forskellige betydningsdomæner. Udtrykket “at 
gå af med” refererer til noget som man vinder, man går for eksempel af 
med sejren. Den korrekte formulering ville have været “Det, man ikke har 
haft på i et år, skal man komme / skaffe sig af med” hvilket vil sige at man 
bliver fri for noget. I dette konkrete tilfælde kunne fortælleren have nøjes 
med sætningsleddet “af med”, idet “gå [...] med” beskriver præcis det 
modsatte af hvad fortælleren mener. Her indebærer sprogfejlen rent 
faktiske en betydningskollision, som afspejler hvad der efterfølgende sker 
med fortælleren: hun får Dortes grimme kunstpels foræret men hun kan 
næsten ikke få sig selv til at gå med den. Det bliver aldrig sagt lige ud, men 
det er klart at hun hader kunstpelsfrakken af et godt hjerte og det er netop 
på grund af den semantiske kolbøtte i vendingen “Det, man ikke har haft 
på i et år, skal man gå af med”, at betydningsforskydningen får råderum og 
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bliver produktiv. 
En mindre kompleks, men også iøjnefaldende sprogfejl findes i 

følgende resume af en samtale mellem jeg-fortælleren og Pers mor Ruth: 
“jeg sagde til Ruth, at jeg ville til at betale husholdningspenge, hun vendte 
det hvide ud af øjnene.” (s. 44) Her sker der igen to bevægelser, den ene er 
at “jeg ville til” indeholder en usikkerhed, jeg-fortælleren meddeler at hun 
“er villig til” at betale husholdningspenge, men det kan også forstås som 
om hun “vil” betale. Formuleringen kunne pege på at det alligevel aldrig 
blev til noget, dvs. at hun var parat, men ikke nåede at omsætte tanken til 
handling, inden hun flyttede fra dem igen. Den anden ting som denne 
sætning sætter i gang er at den udnytter tvetydigheden i det faste idio-
matiske udtryk “det hvide ud af øjnene”. Rent konkret beskriver udtrykket 
(en voldsom) øjenbevægelse, men i overført betydning peger formulering i 
retning af noget som er meget kostbart, altså: at det koster det hvide ud af 
øjnene. I stedet for at beskrive Ruths konkrete øjenbevægelse (en hurtig 
opgivende og himmelvendt bevægelse, der gør at man ser en stor del af 
øjets hvide farve) indfanger formuleringen en dobbeltbetydning: en 
opgivende gestus med øjnene og den omstændighed at hendes løn alligevel 
ikke vil være nok til at kunne dække de reelle husholdningsudgifter. 

I det hele taget har Helle Helle en særlig forkærlighed for at anvende 
idiomatiske udtryk på en lidt anderledes eller ‘skæv’ måde, enten ved at 
tage udtrykket ganske bogstaveligt eller ved at variere ordlyden en anelse 
således at de faste “stivnede” betydninger bliver udvidet med nye betyd-
ninger. Faste idiomatiske udtryk som “uden mål og med” og “gøren og 
laden” udnyttes på en usædvanlig og subtil måde. Sætningen “Jeg cyklede 
uden mål og med i retning af planteskolen” (s. 68) er nærmest et oxy-
moron eller paradoks, dvs. at to led eller ord modsiger hinanden. I dette 
tilfælde står vendingen “uden mål og med” i kontrast til den konkrete 
retningsangivelse i sætningens anden led. Dermed forsøger fortælleren at 
føre læseren bag lyset, eller i det mindste lokke ham ind i en sprogleg. I det 
øjeblik læseren gennemskuer vendingen som oxymoron og skiller delene 
ad, indser man fortællerens upålidelighed og bliver man mere opmærksom 
på de implicitte (bi)betydninger. 

Alle disse eksempler vidner om at Helle Helles jeg-fortællere gennem-
gående anvender et meget koncentreret, summarisk og ikke mindst skæmt-
somt sprog, der fører tankerne hen til den førnævnte minimalistiske stil. Et 
slående eksempel på denne form for sproglig koncentration og handlings-
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økonomi er følgende sekvens fra nærværende roman hvori en hel række 
handlinger i et længere forløb nedkoges til en enkel sætning: 

Per fulgte mig på arbejde og tilbage igen, han kildede mig i vandsengen, 
så jeg var ved at besvime, han klædte sig af og på flere gange dagligt og 
tog med til lægen, da jeg var blevet gravid og også med bussen på hos-
pitalet syv lange dage senere, og på hjemvejen sent samme eftermiddag 
havde han købt en gave til mig, et hårspænde fra en sølvsmed, det var 
bukket af en tretårnet spiseske. (s. 45) 

Bemærkelsesværdigt er at jeg-fortælleren ligesom foregiver at være 
ganske naiv, bl.a. angående årsagen til at Dorte er med barn. At jeg-fortæl-
leren og Per har haft samleje og at det er årsagen til at hun er blevet gravid 
bliver ikke nævnt med et eneste ord, ej heller omtales den abort som hun 
får på hospitalet. Desuden virker hele sætningsstrukturen lettere akavet “da 
jeg var blevet gravid og også med bussen…” er mildest talt iøjnefaldende. 
Her er igen tale om en høj grad af sproglig økonomi, med klare talesprogs-
reminiscenser. I dette tilfælde er hjælpeverberne opgivet til fordel for en 
form for koncentration omkring selve handlingsforløbet, og desuden er en 
del af handlingerne slettet til fordel for fastholdelsen af fortællingens høje 
tempo. I dette konkrete teksteksempel kan man iagttage Helle Helles 
specifikke op- og nedtrapningsteknik af fortælletempoet: inden for en og 
samme sætning er der både tale om fortællermæssige syvmilestøvler (seng, 
gravid, syv dage senere) og derefter en nedsættelse af tempoet og øgning af 
detaljeringen (samme eftermiddag, hårspændet, tretårnet, osv.). Det faktum 
at aborten ikke en gang antydes i teksten men at noget så diminutivt som 
et sølvmærke er beskrevet ganske præcis, siger noget om fortællerens 
bevidst styring eller “manipulation” af læserens perspektiv.49 

At aborten ikke omtales med et eneste ord, kan også sættes i for-
bindelse med den tragiske omstændighed at hendes faster Dorte ikke kan 
få børn. Igen er der tale om en slags kiasme, idet jeg-fortælleren (Dorte) er 
blevet gravid, men får det fjernet i en fart, hvorimod faster Dorte ikke kan 
få børn, hvilket kaster en skygge over hele hendes tilværelse og bl.a. har 
været med til at ødelægge hendes ægteskab. Kapitel 18 starter da også på 

                                                
49  “Tretårnet” er en betegnelse for sølvtøj der er stemplet med Københavns-

mærket (KM), bestående af tre tårne med årstal. Mærket opfattes i almindelig-
hed som et lødighedsmærke. 
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følgende sigende måde: “Jeg blev opkaldt efter Dorte, fordi hun ikke selv 
kunne få børn.” (s. 60) Jeg-fortælleren er såedes en slags stand-in for det 
barn som aldrig bliver født. 

Til trods for tekstens sparsommelighed med konkrete tids- og steds-
angivelser findes der påfaldende mange realia i Dette burde skrives i nutid. Det 
drejer sig både om proprier på personer, firmaer og ting. Således nævnes 
firmanavne som Vordingborg, Cafax, Magasin, Irma, Daells, Cecil, Prince 
100, Kæmpe Skildpadde, “ægte Levi’s, fra Bilka” (s. 153), osv. Til disse 
historisk-konkrete navne er der tit knyttet værdier og forståelsesrammer. 
Således repræsenterer butikskæden Irma høj prestige, fordi den associeres 
med storbyen København (hvor koncernen havde sin oprindelse) får 
navnet Irma et kosmopolitisk, attraktivt og sexet præg over sig. Dorte ud-
pensler denne image-kobling da hun serverer stationsforstanderen Knud 
oliven som hun har købt i Irma, og for at sikre sig at han forstår den 
skjulte (bi)betydning, fremhæver hun forholdet mellem mærket og byen, 
og resultatet er som tilsigtet: 

Jeg har købt dem i Irma. Altså, inde i København, sagde jeg. – Åh, ja, 
Irma, sagde han, og så rejste han sig og kom hen og lagde sin hånd om 
min nakke, vi kyssede hinanden […]. (s. 110) 

Dorte har ham i kikkerten, og han bliver nærmest med det samme erotisk 
ophidset efter at hun har forklaret hvor olivene kommer fra. Derimod 
medfører vendingen “ægte Levi’s, fra Bilka” (s. 153) igen en slags indre 
modsigelse; det ene mærke (Levi’s) har høj prestige som international 
mærkevare, mens det andet (Bilka) associeres med discount og billige 
massevarer. 

En gang imellem har Helle Helle også lagt små poetologiske overvejel-
ser inde i teksten. For eksempel i et afsnit om jeg-fortællerens første succes 
som sangskriver, hvor hun bemærker at hun “afskyede aktiv nutid” (s. 53). 
Romanens slutning indeholder i øvrigt en klar poetologisk bekendelse til 
det minimalistiske program, som jeg har omtalt tidligere i nærværende 
bidrag. I romanens slutning møder Dorte en pige som går på en institution 
der minder om Forfatterskolen i København. Og denne forfatterspire går 
meget op i at hun er kortprosaforfatter og at hun skriver “tekster” (s. 158). 
Det er her, i bogens næstsidste replikskifte at minimalismens poetik ud-
foldes med humor og selvironi: 

Men du kan da godt skære lidt ned på adjektiverne. 
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– Ja, den blege hånd er nok for meget, sagde Hase. 
– For eksempel, sagde hun. – Prøv og se, hvad der sker, hvis du bare 
skriver hånd. Måske er det nok. For det meste kan man nøjes med 
meget mindre. 
– Der skal vel også lidt kød på, sagde jeg. (s. 157-158). 

 
SLUTBEMÆRKNINGER 
Med hensyn til Helle Helles overordnede litterære diskurs kan man slå fast 
at hun gennemgående anvender et meget enkelt sprogligt register. Hendes 
sprog ligger meget tæt op ad hverdagssproget, og hun gør yderst sparsom-
meligt brug af tillægsord og nærmer sig en neutralt beskrivende diskurs. 
Forfatteren iagttager og registrerer men hun giver afkald på fortolkning, og 
man kunne karakterisere hendes stil som fænomenologisk eller behavioris-
tisk. Helle Helles markante, kølige og prægnante formsprog er præget af 
ganske nedbarberede, anti-dekorative, uafsluttede og tilbagevendende ele-
mentære former, der blot antyder det fortaltes konturer og ikke benytter 
sig af sproglig pynt. 

At det lader sig gøre at skabe stor kunst ved hjælp af dette enkle instru-
mentarium, fremgår allerede af den første novelle i Rester – en historie der 
allerede er blevet en antologiklassiker. Den hedder ‘Fasaner’ og beskriver 
to personers akavede og skæve interaktion, et forskræmt spil af gensidig 
tiltrækning og frastødning. Der sker dog intet imellem dem, men den måde 
hvorpå dette ‘intet’ bliver indkredset, munder ud i en Hitchcock-gyser i 
miniformat. Helle Helle nøjes med at gengive lette krusninger på sprogets 
overflade og overlader det til læseren at fortolke signalerne, pejle dybden 
og puste liv i de semantiske potentialer der befinder sig bagved tekstens 
enkle og fragmentariske facade. 

Helle Helles tekster balancerer hele tiden på grænsen mellem banalitet 
og betydningsfylde. Som for eksempel i novellen ‘Køreplaner’, hvori uan-
seelige detaljer som sand der sætter sig fast i en persons hår eller en enkelt 
cigaret der bliver røget, eller i den førnævnte novelle ‘Fasaner’ hvor en 
gryderet med soltørrede tomater og en våd avis på dørtrinnet, semantisk 
oplades med betydning til bristepunktet.50 Læseren må hele tiden være på 
dupperne fordi teksternes nedbarberede overflade ikke røber særlig meget 

                                                
50 Jf.: Gemzøe, 1998, s. 359f. 
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om mulige tolkningssammenhænge. Det er op til læseren at udfylde det be-
tydningsmæssige tomrum og selv investere mening i teksterne. En anden 
ting er at Helle Helle efterhånden er begyndt at benytte sig mere og mere 
af forholdsvis standardiserede litterære symboler, hvorved hun er i stand til 
at øge teksternes fortællermæssige økonomi endnu mere.51 

Helle Helles tekster fokuserer på hvad der foregår mellem mennesker 
uden at det bliver udtalt eller gjort eksplicit på anden måde. Det er psyko-
logisk antydningskunst som kun kan overbevise fordi den har sit udspring i 
et suverænt sprogøre med en forkærlighed for det nøgterne hverdagssprog. 

Afslutningsvis vil jeg bemærke at der ikke kun er yngre forfattere der i 
de senere år har udviklet en anderledes formbevidst – om man vil minima-
listisk – (kort)prosa. Når man ser på ældre forfattere som Klaus Rifbjerg, 
Dorrit Willumsen og den mindre kendte Per Gammelgaard,52 kan man slå 
fast at de ligeledes har udnyttet gennemført episodiske kortformer, der 
åbenlyst knytter an til tendenserne i den moderne medie- og receptions-
æstetik der præges af knaphed, hurtighed, det visuelle og zapning. Åben-
bart gør forfatterne i stigende grad brug af teknikker der minder om rekla-
mefilms og musikvideoers komprimerede og økonomiske æstetik. 

Danskerne frygter tit Når vi vender tilbage til Bo Bjørnvigs oprindelige 
spørgsmål, så er der al grund til optimisme. Hvis vi ser på den aktuelle 
nyere danske litteraturs vitalitet og mangfoldighed, er der næppe grund til 
bekymring. Der udkommer danske skønlitterære værker i et omfang og 
med en kunstnerisk lødighed og en international tiltrækningskraft som 
aldrig før. Om ikke andet så vidner de føromtalte (kort)prosa tekster om 
den nyere danske litteraturs forbløffende tilpasningsevne til de store 
omvæltninger der er i gang i det globaliserede litterære (medie)-landskab.53 
I så henseende kan man se fremtiden tillidsfuldt i møde, for dansk littera-
turs vedkommende, men også for de læsere, inklusive sprogforskere som 
Harry Perridon, der gerne lader sig besnære af forfattere der kan noget helt 
usædvanligt med sprog. 

                                                
51 Hvad dette angår, er jeg altså uenig med Bruun Jensen, 1998, s. 19. 
52 Per Gammelgaard kalder novellerne i Svinets blik (2009) for “lynhistorier”. 
53  Afslutningsvis vil jeg gøre opmærksom på at teatergruppen Mungo Park (Alle-

rød) har iscenesat Dette burde skrives i nutid med stor succes. Premieren fandt 
sted d. 7. marts 2012. 
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