
Dias 1

Hvad kan litteraturen 
fortælle os om identitet?

- Med efterkrigstidens danske 
litteratur som eksempel

V. Marianne Stidsen



Dias 2



Dias 3

Ole Sarvig: ”Vild angst” (1944)

”Mørket synger omkring mig,

langt og vidt.

Er en stor mund af mørke,

hvor der spilles et spinkelt instrument.

Åndedragenes sagte vejr

blæser mod min pande,

mens jeg gaar dybere ind

i legemets mørke

for at finde den mand,

der sidder og spiller flygel.

Nu holdt han op,

laaget smækkede i.

Alt blev stille.

_ _ _

Dybt, dybere ned,

langt inde i lungernes vidstrakte skove,

til jeg banker paa hjertets dør.

Men alt er stille.

_ _ _

Da løber jeg, jeg løber

vild af rædsel

bort fra huset –”



Dias 4

Ole Sarvig (1921-1981)



Dias 5

”Vi lever i en Tid, hvor alle Former er 
brudt sammen, og hvor den brændte 
Jords Taktik har gjort Menneskene til 
Nomader. Endnu er Freden ikke sluttet, og 
Europa er ikke kommet sig af 
Forfærdelsen over de ufattelige Ting, som 
blev at se, da Stenen blev væltet bort fra 
det besejrede Tyskland, og et graat
Dagslys trængte ind i Maidanek og 
Ravensbrück, Belsen og Neuengamme. 
Det moderne Menneske ønsker efter dette 
mindre end nogensinde at kende sig selv. 
I denne Situation bliver Selvet en 
Sygdom, der ustandselig spores, en 
Hovedpine, en daarlig Samvittighed. Vi vil 
glemme os selv, men i dette Selv, som vi 
fornægter, findes baade det onde og det 
gode, baade Forbryderen og den sande 
revolutionære.”



Dias 6

Ole Sarvig: ”Kristus i kornet” (1944)

”Jeg saa kornet inat,

det drømmende korn,

alle menneskeslægters korn og aks

paa disse marker.

Jeg saa det i morges ved fem-tiden,

da Kristus kom,

den blege time, da børn fødes,

da brande bryder ud.

Det var saa smukt. De sov saa tyst.

Og Kristus gik som en maane gennem kornet.”



Dias 7

Jørgen Bukdahl: Norden og Europa 
(2013/1947)

”Vi står foran freden og dens problemer af indre art, hvor 
Norden måske har et ord at sige og et eksempel at give. Og 
lad mig sige det med det samme: Norden betyder kun noget 
for mig, for så vidt det nordiske er en måde at tænke 
europæisk på, vor måde at forvalte europæiske grundideer 
på. Det i det nordiske, der har med natur og race at gøre, 
interesserer mig kun, for så vidt det ikke bliver sit eget 
formål, men vækstvilkår for de ideer, hvorpå europæerne 
kender hinanden, og hvorigennem vi får et fællesskab i 
synet på menneskets værdighed, personlighedens ret og 
folkenes frihed.” (s. 17, mine fremhævelser)



Dias 8

Martin A. Hansen (1909-1955)



Dias 9

Martin A. Hansen: Løgneren (1950)

”Altsaa Sandø er stor alligevel! Tænkte jeg. Og her er meget ukendt 
paa Øen. Her skjuler sig Mængder af vilde Planter, Tangarter og 
Mosser, som jeg ikke kender. Jeg opdager stadig Dyrearter, man 
ikke før har lagt Mærke til her. Hvad kender man virkelig til Øens 
Jordbund, dens Geologi? Man har en meget kummerlig Viden om 
dens Historie. Ja, hvad ved man om de Folk der før har levet, og 
hvad ved man egentlig om dem der nu lever her? Menneskene er et 
flygtigt Græs. Pyst! blæser en Vind, en Aarhundredevind, og nu er 
de alle døde og borte og glemte. Nu gaar her nye som ingenting ved 
om dem der gik her før og sled og sladrede og græd og lo og snød 
og hjalp hverandre. Pyst! blæser en Vind. Nu er de andre ogsaa 
borte, ædt af Orme og Glemsel. Kun et Par Sagn hænger igen.

Ja, enten forsvinder det levede Menneskeliv fuldstændigt, eller 
ogsaa bliver det til en Smule Viden. Hvad om man nu gjorde sit til at 
bevare en Smule Viden? Ja, jeg sad i Maries Gyngestol i Krogen og 
fik den Idé, at jeg vilde studere og beskrive denne Ø grundigt, lige 
fra Menneskenes Samfund til Mosset paa Gravstenene og de muntre 
Tanglopper i Havstokken. Ja den Idé fik jeg her.”



Dias 10

Hansens svar: Identiteten indlejret i stedet, 
historien og det nære, kollektive fællesskab 



Dias 11

Karen Blixen (1885-1962)



Dias 12



Dias 13

Karen Blixen: ”Kardinalens første Historie” 
(1957)

”’Grumt og hjerteløst kan det vel forekomme,’ sagde 
Kardinalen, ’men dog kan vi, hvem det høje Embede som 
Historiens Vogter er blevet tildelt, forkynde for Dem, at for 
dens Personer Vejen til Frelse gaar gennem den selv og kun 
gennem den. Ifald velmenende og medfølende Læsere, som 
ønsker at forskaane Menneskene for Lidelse, vil forsikre 
disse Personer om, at de vil kunne fremlægge deres Angst 
og Nød for nogen anden Instans i Verden, da bedrager og 
spotter de dem, med virkelig Grumhed og Hjerteløshed. Thi 
i hele Verden har alene Historien Myndighed til at besvare 
det Menneskehjertets dybeste Nødraab der lyder: ’Hvem er 
jeg?’”



Dias 14

Blixens svar: identiteten indlejret i den 
kunstnerisk formede fortælling



Dias 15

Hans-Jørgen Nielsen (1941-1991)



Dias 16

Hans-Jørgen Nielsen: ‘Nielsen’ og den hvide 
verden (1968)

”Det, vi oplever i øjeblikket, er netop en definitiv afvisning 
af det fra kristendommen via den humanistiske 
individualisme arvede personlighedsbegreb. Den historiske 
proces er nu så fremskreden, at begrebet ’individualitet’ er 
gennemskuet som en falsk rest fra vertikaliteten.”



Dias 17

Inger Christensen (1935-2009)



Dias 18

Inger Christensen: det (1969)

”Det begynder

Det begynder igen

Det begynder i mig

Det begynder i verden

Det begynder i verden efter verden

Det begynder langt uden for verden

Det begynder i angsten

og uden for angsten

i angsten der beherskes af angst

og angsten der ikke beherskes af angst

bliver ved

som det tilfældigt begyndte

I angst

og der er ikke andet at gøre end at sige 
det som det er

vi er bange

vi er bange

Det er ikke tilfældigt

Det er ikke verden

Det er tilfældigt

Det er verden

Det er det hele i en masse forskellige 
mennesker

Det er det hele i en masse forskelligt

Det er det hele i en masse

Det er det hele

Det er det

Det”



Dias 19

Kirsten Hammann (1965-)



Dias 20

Kirsten Hammann: Fra smørhullet (2004)

”Mette kan ikke klare al den mangfoldighed. Der er for mange 
kontinenter med for mange stater og sprog. Der er for mange 
individer og for mange grupper. For mange religioner og måder at 
styre staten og familien på. For mange meninger, der er jo ikke 
noget, der er rigtigt, altså helt rigtigt, slut på diskussionen! ’Skal vi 
være med i euroen eller ej?’ Det holder jo aldrig op. Hver gang vi 
skal afgøre noget om EU, står det lige, eller en af parterne vinder 
knebent, men det stopper jo ikke diskussionen, nærmere tværtimod. 
Det kan jo ikke bevises én gang for alle, hvad det rigtig er med det 
der fællesskab og med den fælles mønt. Det er derfor, mange synes, 
det er så skønt med demokratiet, for så er alle holdninger frie og 
diskussionen åben, men det synes Mette ikke. Hun vil bare have et 
svar og videre til det næste. Men det skal ikke være diktatur og der 
skal også være plads til flere sandheder, for selvfølgelig er der ikke 
kun én. Så det forfærdelige rod starter allerede inde i hende selv, 
blot hun reflekterer det mindste over ’verden’. Og når hun så åbner 
øjnene og begiver sig ud i den, ramler det da helt sammen. Et 
fuldstændig kolossalt, uopryddeligt rod.”



Dias 21

Hvad kan litteraturen fortælle os om identitet 
og jegdannelse?

• Litteraturen kan give os en unik indsigt i det individuelle menneskes 
komplekse indre tilstande; i det som hverken kan reduceres til ren 
biologi, til ren livsstil, til ren socialitet eller kollektivitet, til rent sprog 
– eller overhovedet til nogen form for rent abstrakt struktur. 
Litteraturen er slet og ret, som det er blevet sagt, ‘et vindue til 
bevidstheden’. (Og underbevidstheden, må vi tilføje).

• Litteraturen kan give os indsigt i, hvad der realistisk set skal til, for at 
den frisatte identitet kan blive positiv og vital frem for negativ og 
ødelæggende. Nemlig en vis grad af fundering i en større 
vækstsammenhæng. Som til gengæld godt kan variere fra individ til 
individ.

• Litteraturen kan frem for alt give os indsigt i, hvor forskelligt
spørgsmålet om identitet er blevet fortolket i senmoderniteten. 
Samtidig kan den også give os en fornemmelse af, at 
identitetsproblemet kan anskues på andre måder end den 
diagnostiske.



Dias 22

Erik Erikson:  Identitet. Ungdom og kriser 
(1992/1968)

”Demokratierne må forsøge at vinde 
[de] hårdføre unge ved at overbevise 
dem om – ved selv at efterleve det –
at en demokratisk identitet kan være 
stærk og alligevel tolerant, 
gennemtænkt og stadig beslutsom. 
Men det industrielle demokrati 
indebærer særlige problemer derved, 
at det kræver ’selvskabte’ identiteter, 
som er parate til at gribe forskellige 
chancer og tilpasse sig til opgang og 
nedgang, krig og fred, flytning og fast 
bopæl. Et demokrati må derfor give 
sin ungdom idealer, som kan deles af 
unge mennesker med forskellig 
baggrund, og som lægger 
hovedvægten på autonomi i form af 
uafhængighed og initiativ i form af 
konstruktivt arbejde.” (s. 126)



Dias 23


