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Ágrip 

 

Hægt er að finna sértæk mótiv í bókunum Sære historier og Ufarlige historier danska 

rithöfundarins Villy Sørensens, sem geta verið túlkuð sem dæmigerð fyrir fyrri hluta ferils 

hans. Ekki hægt að yfirfæra mótívin á öll verk rithöfundarins, en þau koma þó afar skírt 

fram í áðurnefndum bókum, þá sér í lagi í Sære historier. 

Mótívin lýsa sér aðarlega í sértækri notkun og breytileika málshátta, sem og notkun efnis 

eins og “splittelsen” og “dobbelthed”.  

Hins vegar er ekki hægt að flokka innihald sagnanna með einungis einu orði eða hugtaki. 

Sögurnar líkjast þó hverri annarri í stíl, þ.e.a.s. höfundurinn leggur meiri áherslu hugmynd 

eða vandamál sagnanna, en eyðir litlu púðri í lýsingar, framgang persónanna eða 

staðsetningu sagnanna. Staðsetningar og persónur eru næstum eins og eftir skapalóni. 

Lýsingar eru snubbóttar ef einhverjar. Sögurnar eru oftast afar raunsæar, en geta þó tekið 

fyrivaralausan viðsnúning, svo að sagan fer úr trúverðugu raunsæi til óvænts fáránleika. Í 

gegnum notkun fáráleikans í sögunum geta þær verið skyldar sem dökkar eða 

drungalegar. En hér er mikilvægt að muna að þær aðstædur sem höfundurinn skapar eru 

næstum alltaf raunsæar. Svo að allt það sem er dökkt og/eða hryllilegt í sögunum, er bara 

er dökkt og hryllilegt vegna þess raunsæis sem fyrirvaralaus verður að fáránleika. Því 

minnir Sørensen stundum á bókmenntir Kafkas. 
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Inledning 

 

Jag vill börja denna inledning, och med den också den hela uppsatsen, med en 

liten berättelse hur jag själv kom i kontakt med Villy Sørensens litterära verk, och på 

vilket sätt denna upplevelse har utvecklat sig. 

Första gång jag läste en av Villy Sørensens berättelser eller överhuvud en av hans 

texter, hände under förloppet av en kurs om skandinaviska noveller på mitt gamla 

universitet i Tyskland. Berättelsen av honom som analyserades i kursen var (en 

översättning av) Tigrene från Sære historier. Jag kan inte säga att jag var mycket 

intresserad eller imponerad av berättelsen, och så gällde mitt intresse snarare t.ex. Steen 

Steensen Blichers Brudstykker af en landsbydegns dagbog eller August Stindbergs Ett 

halvt ark papper i stället. 

Andra gång jag kom i kontakt med Villy Sørensen kan jag faktiskt inte precis 

komma ihåg. Det är säkert att det var i Island, och jag tror, att det hände i en kurs om 

dansk modernism. Det är inte säkert. Jag tror åtminstone att det var i sammanhang med 

denna kurs, att jag först läste Jon Helt Haarders artikel Villy Sørensen i Danske digtere i 

det 20. århundrede. Att ha läst denna artikel var ganska viktigt för mig om det gäller min 

relation eller förståelse av Villy Sørensen, eftersom jag fick de flesta av mina idéer och 

föreställningar om honom, hans filosofiska inställning och hans sätt att skriva genom den 

nämnde artikeln. 

Det som kunde betecknas som ”Sørensens genombrott” hos mig hände slutligen 

under förloppet av en tredje kurs. Här var det berättelsen De to tvillinger som 

undersöktes. Jag skulle hålla en referat om Sørensens hela författarskap, och för att vara 

bättre förberädd, läste jag den hela boken i vilken den nämnande berättelsen finns. Denna 

bok het Sære historier. 

Det var intressant att läsa boken. Historierna i den var någonting helt annat än det 

som jag hade läst före, även om jag hade haft kontakt med en av de berättelserna i boken 

före detta. Man kan säga att jag blev intresserad, och så var det inte länge till jag hade 

också läst den hela boken Ufarlige historier och några av de berättelserna i 

Formynderfortællinger. Enligt den nämnde artikeln av Helt Haarder utgör dessa tre 

böcker den hela kärnan av Villy Sørensens skönlitterära författarskap, och så var jag 

nyfiken och intresserad nog till att läsa den största delen av denna kärna. 

Att läsa dessa böcker förstörade mitt intresse för honom, och så läste jag andra av 

hans böcker, bland dem hans återberättelse av myterna omkring Ragnarök, dessutom 
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några av hans filosofiska texter. Men med dem gick det inte så bra. Att läsa hans 

Ragnarok. En gudefortælling var underhållande, men de filosofiska och 

litteraturvetenskapliga texterna som jag läste, var inte av stort intresse för mig. Jag hade 

fortfarande inte läst några av de ”klassiska” filosoferna, och så fick det intresset som jag 

hade inte för mycket understöd av nyfikenhet, och inte heller understöd genom texterna 

själva. De var inte intressanta nog för mig, och sysslade jag mig snart med andra texter. 

Mitt intresse för hans skönlitterära texter bestod fortfarande. Men här fanns 

någotning som en skilljande linje. Jag hade alltid en större affinitet till Sære historier och 

också till Ufarlige historier än till Formynderfortællinger. 

Jag visste aldrig precis varför, eller jag tänkte åtminstone inte så mycket om det. 

Men när jag slutligen kom till den punkten i mina studier där det gällde att börja tänka om 

ett ämne för en uppsats på MA nivå, hade jag den idéen att syssla mig med en eller två av 

de tre nämnande böckerna. Det kom slutligen så att jag bestämte mig att lägga min fokus 

på Sære historier och Ufarlige historier, och inte så mycket på Formynderfortællinger. 

Jag har alltså inte gjort den frågan varför jag tycker mer om de två böcker med begreppet 

”historier” i titeln till min utgångspunkt, men jag tycker ändå att jag, genom den 

frågeställningen och analysen som jag har grundlagt för denna uppsats, skulle komma 

närmare en förklaring för min föredragande av dessa två böckerna. 

Mitt sätt att föregå i denna uppsats är, att jag först vill ge en djupare och mer 

vetenskapligt motiverande förklaring för den avgränsningen av mitt litterära 

utgångsmaterial, som jag har företagit. 

Efter avgränsning av materialet följer en avgränsning av litteratur, vilken också 

innehåller en utsyn på den litteraturen om Villy Sørensen som finns. Det är alltså en 

förklarande del, både i sammanhang med uppsatsen själv, och med den sekundärlitterära 

situationen som överhuvud finns (till nu), om det gäller Villy Sørensen. 

Det nästa steget är att presentera en förklaring av min litteraturteoretiska tillgång 

till utgångsmaterialet. Jag har inte bara för avsikt att försöka att finna svar på de frågorna 

och punkterna som jag själv har uppställt, utan vill också analysera varje berättelse i de 

två böckerna i fokus, så att andra eventuella motiv eller drag, som inte är inkluderade i 

min egentliga frågeställning, inte obemärkt kan försvinna. 

Slutligen och äntligen vill jag definiera och formulera några punkter och frågor, 

som jag har ansett eller förstått för att vara typiska, eller som har kommit upp efter en 

närmare sysselsättning med både Sære historier och Ufarlige historier. Mitt litterära 
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grundlägg till dessa punkter eller antaganden är den redan nämnde artikeln av Jon Helt 

Haarder i Danske digtere i det 20. århundrede. 

Det ser ut som det är subjektivt, och det är det utan tvivel också i viss mån. Alla 

informationer som en person överhuvud kan få från en text är mer eller mindre subjektiva. 

Men eftersom texten som det drejer sig om inte är en skönlitterär, utan en vetenskaplig 

text, skulle det dock vara möjligt att återfinna de idéerna och åsikterna som jag har 

övertagit eller funnit för mig själv genom lektyr av denna artikel i den. Därigenom skulle 

det vara möjligt att förstå, eller åtminstone att sätta sig in, varför jag har uppställt just alla 

dessa synpunkter och frågor till de berättelserna i de två böckerna, och inte andra. Allt 

detta, som utgör den teoretiska delen av uppsatsen, avlsuts av några förklaringar som 

gäller stil och form. 

Denna teoretisk del följs av en analys av alla berättelserna i Sære historier. Jag har 

bestämt mig att följa förloppet av den första upplagan av boken. Den ena berättelsen som 

inte fanns i den första upplagan följer som den sista analyserande berättelsen efter alla de 

andra. Denna analyserande del avsluts av en sammanfattning av de analyserande 

berättelser. Den analysen av alla berättelser i Ufarlige historier följer samma mönstret, 

bara att det inte finns här en andra upplaga med en berättelse till. Den hela uppsatsen 

avsluts med en sammanfattande och konklusion. 

Att ett internordiskt perspektiv, som man egentligen skulle kunna förvänta, saknas 

i uppsatsen, är inte ett fel, utan gjordes med flit. Genom min sysselsättning med allt det 

materialet har jag blivit övertygat av att det är ett för stort ämne att sätta Villy Sørensen 

eller bara av delar av hans författarskap i ett internordiskt perspektiv i denna uppsats. Jag 

tycker att det inte kunde ha varit gjort på ett tillfredsställande sätt, utan skulle antingen ha 

varit en för liten eller för stor del. Jag har därför bestämt mig att inte inkludera en 

betrakning eller undersökning med ett sådant perspektiv. 
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Metod och teori 

 

Avgränsning av material 
 

Denna uppsats ska handla om Villy Sørensens berättelser i Sære historier och 

Ufarlige historier, men det är inte min avsikt att kategorisera, eller att avgöra, vad dessa 

berättelser egentligen är. Det betyder att jag inte vill försöka att finna en möjlighet att 

pressa eller sätta dem in i litteraturvetenskapliga kategorier. Att bestämma om 

berättelserna i båda böckerna kan t.ex. anses som noveller eller short stories, skulle efter 

min mening inte hjälpa till att svara på mina frågor. 

Jag har därför tagit beslutet att följa författaren i hans egen beteckning av 

berättelserna och att använda begreppet historier för dem (utan anföringstecken), även om 

detta ord kanske inte är det passande litteraturvetenskapliga begreppet. Men jag tycker att 

en sådan användning är nyttig för en lättre och därmed bättre förståelse av min analys. 

Dessutom har åtminstone en av de två böckerna, Ufarlige historier, varit översatt till 

svenska som Ofarlige historier i 1966, så att en sådan beteckning kanske inte helt är rätt, 

men dock bruklig.1 

I denna undersökning vill jag betrakta de två böckerna Sære historier och Ufarlige 

historier på ett närmare sätt. Jag vill utesluta Formynderfortællinger här, även om jag 

följer Haarder i sin övertygelse att Villy Sørensens skönlitterära författarskap, eller hans 

”fiktive” författarskap, som Haarder betecknar det, i sin kärna består av dessa tre böcker.2 

För mig finns det nu två skäl för en sådan avgränsning av Sære historier och 

Ufarlige historier från Formynderfortællinger. Först är det författaren själv, som har 

genom den förvändningen av begregppet ”historier” i böckernas titlar satt Sære historier i 

en viss relation till Ufarlige historier. De berättelserna i Formynderfortællinger betecknas 

inte som historier, utan samlas under begreppet ”fortællinger”, även om tre berättelser i 

boken bär titel som innehåller ordet ”historier”(En glashistorie, Et formynderskabs 

historie och En framtidshistorie), och tre andra berättelser förekommer i form av legend 

(Om den onde Judas, Kejser og apostel, Om det hellige ægtepar Adrian og Natalia), just 

som två historier (Silvanus af Nazareth, Theodora og Theodorus) i Sære historier. Men 

jag tycker att författaren ville skilja alla dessa berättelser från varandra genom att ge 

                                                 
1 Jämför artikeln i den svenska versionen av wikipedia om Villy Sørensen: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Villy_Sørensen. 
2 Haarder 2001, s. 142. 
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böckerna olika titlar, även om några av dessa berättelser och historier bär samma 

karakteriserande begrepp i titeln, eller hör till samma kategori av berättelse. 

Det andra skälet för en sådan synvinkel ligger i berättelsernas former, vilka är 

olika. Så reducerar (eller hänvisar) titeln ”Formynderfortællinger” berättelsernas inhåll på 

en bestämd situation, nämligen en situation mellan en förmyndare och en myndling. Det 

är åtminstone det som man kunde förvänta efter titeln, och det är också det som man 

finner i Formynderfortællinger. Därmed skulle det alltså vara möjligt att samla de 

berättelserna i Formynderfortællinger under detta nämnde begrepp om det gäller ämne. 

De historierna i Sære historier och Ufarlige historier kan inte samlas under ett förenande 

begrepp om det gäller ämne. Att de inte kan samlas är åtminstone en del av min 

utgångspunkt och genom min analys skulle det vara möjligt att se, om denna premiss är 

riktig eller inte. 

Någonting annat som skiljer Formynderfortællinger från både Sære historier och 

Ufarlige historier är historiernas längd. Så är de historierna i de två historier- böckerna 

vanligtvis snarare korta, medan de berättelserna i Formynderfortællinger är längre. Detta 

exempel kan illustreras genom de tre legenderna som finns i Formynderfortællinger. Med 

undantag av den legenden som bara omfatter tre sidor, har de andra två legenderna en 

längd av nästan 15 (Om den onde Judas) och nästan 20 sidor (Kejser og apostel), medan 

Silvanus af Nazareth omfattar nästan 10 sidor, och Theodora och Theodorus nästan 11 

sidor i den första upplagan och 9 resp. nästan 11 sidor i den andra upplagan. 

De tre nämnde historierna i Formynderfortællinger har en längd av nästan 25 sidor 

(En glashistorie), 56 sidor (En formynderskabs historie), och nästan 68 sidor (En 

fremtidshistorie). De längsta historierna i Sære historier är Mordsagen. En Kafka-idyl 

med 49 resp. 48 sidor, Koncerten med 31 (första upplagan) resp. 32 (andra upplagan) 

sidor och Tigrene med 25 (första upplagan) resp. 23 sidor (andra upplagan). I Ufarlige 

historier är det Duo med 35 och Købmanden med 37 sidor.  

Det som all denna räkning ska visas är, att de berättelserna i 

Formynderfortællinger har en större omfang än de historierna i både Sære historier och 

Ufarlige historier, så att det inte bara är andra ämnen som behandlas, utan att dessa 

ämnen också behandlas på ett annat, mere utförligt, sätt. 

Ett tredje skäl som understödjer en avgränsning av Sære historier och Ufarlige historier 

från Formynderfortællinger är tonen i vilken de historierna i de först nämnande två 

böckerna berättas, och tonen som finns i den sistnämnde boken. Den tonen som härskar i 
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de två böckerna som innehåller historier är en vanligtvis lättare och mer ironisk ton än den 

som finns i Formynderfortællinger. 

De nämnde skillnaderna är kanske inte allt för stora. Men i sammanhang av 

Sørensens skönlitterära författarskap är de andå betydelsefulla. Det är klart, eller det är 

åtminstone en möjlighet, att det finns en sammanhang mellan de två böckerna med 

historier och Formynderfortællinger, stilistikst och tematiskt. Men de skillnaderna som 

finns och som möjligtvis är ganska subtila och inte uppenbara, är efter min mening 

tillräckligt starka för att skilja Sære historier och Ufarlige historier från 

Formynderfortællinger, en idé som Sørensen uppenbart hade haft själv, så att han samlade 

de berättelserna i Formynderfortællinger under en annan beteckning än de berättelserna i 

Sære historier och Ufarlige historier. 

 

 

Avgränsning av litteratur 
 

Om man betraktar Villy Sørensens hela produktion som författare, som är både 

stor och täckar av flera fält som b.a. filosofiska och litteraturteoretiska betraktningar, är 

det överraskande att den litterära produktionen om Villy Sørensen inte är mycket större än 

hans egen produktion.  

Så lister den alfabetiska verkförteckningen på webbsidan www.villysoerensen.dk 

30 böcker upp, dessutom sex böcker under länken ”Andre udgivelser”, i vilka antingen 

samlas artikler, återberättelser eller böcker vilka bara innehåller ett förord av Sørensen. 

Dessutom upplister samma sida under länken ”Oversættelser” 21 böcker, som har med ett 

undantag alla blivit översatte av Sørensen själv. 

Den webbsidan ”Dansk Litteraturhistorisk Bibliograf”, som har som mål att 

registrera allt litteratur och alla artikler i tidningar om danskt litteratur och danska 

författare efter 1967, leverar 81 träffar för sökbegreppet Villy Sørensen (det är bara 

möjligt att söka efter namn av författare, inte efter deras verk). De flesta författarna som 

förekommer i denna lista är, med bara få undantag, danskar. Finn Hauberg Mortenses 

Bibliografi over Villy Sørensens forfatterskab 1951-2001, vilken jag tyvärr inte kunde 

använda, omfattar enligt den ovan nämnde webbsidan 123 sidor, men inkluderar i detta 

antal också författarens egen litterära produktion. Det betyder att Sørensens produktion 

utgör en stor del av en bibliografi som omfattar 123, så att resten av bibliografien inte kan 

vara utmärkt stor. 
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Allt detta kunde leda till den slutledningen att Sørensen inte har haft en större 

betydelse i de nordiska länder, och att han inte heller har haft en internationell betydelse- 

även om han fick nordisk rådets litteraturpris i 1974 för Uden mål- og med. Moralske 

tanker, som bevisar att han dock har varit populär i norden (dessutom är det inte den enda 

nordiska prisen som han fick). 

Att Sørensen inte var populär i norden är antagligen en sättning som är fel. Men 

han har dock inte varit en person av stort litterärt nordiskt intresse. Som ovan nämnd är de 

flesta författarna i bibliografin på ”Dansk Litteraturhistorisk Bibliograf” danskar. 

För mig har det haft betydelsen, att också de flesta av de författarna deras böcker eller 

uppstatser jag har använt som material för min egen uppsats, är danskar, och att allt 

litteratur om Sørensen som jag har läst har varit skriven på danska (med bara en eller två 

undantag utan större betydelse, eftersom de var uppsatser). 

Därigenom kunde tanken uppstå, att en användning av ett sådant litterärt material 

kunde leda till en ensidig syn på Sørensens författarskap, eftersom Sørensen har inte bara 

varit en ledande intellektuell person i det danska andlivet, utan även någonting som 

Danmarks nationalfilosof. 

Jag är inte övertygat att en sådan tanke verkligen skulle uppstå. Och om den 

verkligen skulle uppstå, så kan jag bara säga att den litteraturen som jag har använt har 

bara haft understödjande karaktär. Det var inte nödvändigt för min frågeställning och 

framför allt för min tillgång till det egentliga materialet att finna understöd i sekundär 

litteratur. Dessutom kan jag inte säga, att den litteraturen som jag har läst skulle inte ha 

varit objektiv eller skulle inte ha uppfyllt akademiska standarder. Med andra ord: Att 

använda nästan uteslutande dansk litteratur om en dansk författare betyder (i det här 

fallet) inte, att den synvinkeln som man får genom att läsa denna litteratur är på ett eller 

annat sätt manipulerad. 

Trots det måste jag tillstå, att jag själv inte är helt lycklig med mitt litterära 

material. Som Norma- student skulle det har varit bättre att kunde indra också litteratur 

från de andra nordiska länderna för en sådan uppsats, även om den andra ländernas 

litterära produktion inte är så stor som den av författarens eget land, Danmark. 

 

Tillgång och Teori 
 

Bortsett från de begreppen eller motiven som nämns senare under de 

förklaringarna av frågeställningen har jag inte för avsikt att analysera historierna med 
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fästa förväntningar. Det betyder att jag inte vill använda en särskild litteraturteori till at 

analysera dem. 

Mitt skäl för en sådan tillgång till materialet är, att jag själv tycker att betydelsen som en 

skönlitterär text innehåller, är någonting som inte helt kan skapas eller byggas upp av 

författaren. Det ska betyda att en författare skriver en text med en viss idé eller avsikt i 

huvud, och att den färdiga texten innebär en särlig mening för författaren. Men att 

återfinna denna mening i texten är inte någoting som händer automatiskt, eller måste 

överhuvud hända. En läsare kan finna en absoult annan mening i en text än den meningen, 

vilken författaren hade tänkt sig att ”lägga in” i texten. 

Ibland kan en texts mening inte finnas, utan bara skapas av en läsare. Det är 

möjligt att en läsare finner i texten samma mening som författaren har lagt i den, men det 

är mer sannolikt att en läsare gör sig sin egen mening och sina egna idér om texten, och 

att dessa idér och meningar skiljer sig utmärkt från den meningen, som författaren har 

skrivit texten med (jag utgår här från dens sysnpunkt, att en läsare bara betraktar en text 

själv, och inte annat material som t.ex. en författares biografi, för att försöka att förstå 

textens mening eller betydelse. Men även med andra material som t.ex. en författares 

biografi kunde det inte garanteras att läsaren verkligen finner den meningen som texten 

har, eller skulle ha, enligt författaren). 

Allt detta ska inte betyda att det uteslutande finns riktiga läsningar eller 

”tolkningar” av en text. Men så länge en läsare har en föld av logiska argument för att 

understödja sin position, kan denna läsares ”tolkning” av en text inte förkastas som fel. 

Med denna uppfattelse eller arbetsansats följer jag mer eller mindre två av Harold Blooms 

principer, ”Clear you mind of cant” och ”One must be an inventor to read well”, som han 

presenterar i prologen av sin bok How to read and why.  

Det är utan tvivel en uppfattelse som på ett sätt kan betäcknas som 

”populärvetenskaplig”. Men jag tycker inte att en akademiker som Bloom skulle ha andra 

åsikter i en mer populärvetenskaplig text, än han skulle ha i en helt akademisk eller 

vetenskaplig text. Det skulle i ett sådant fall kanske finnas skillnader i presentationen av 

dessa åsikter, men inte några skillnader mellan dessa åsikters betydelse. Det är alltså bara 

en fråga av presentation, inte av innehåll. 

 Det som jag slutligen vill säga är, att en skönlitterär text efter min mening inte har 

en faststående betydelse eller mening. En texts betydelse kan bara uppstå genom att 

textens läsas av en läsare. Olika läsare har olika bakgrunder och därmed också olika sätt 

att tänka, så att en ”tolkning” av just en läsare, som helt skiljer sig från den tolkningen 
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som en annan läsare har, inte är fel. I stället beror den andra ”tolkningen” på andra 

utgångspunkter och därmed också på andra analysmetoder. 

Sammanfatt är det kanskte mest precis att säga, att en skönlitterär texts betydelse 

bara uppstår mellan texten och läsaren, och att betydelsen därigenom måste, eller kan, 

vara en annan, om också läsaren är en annan. 

 

 

Frågeställning 
 

Förutom en allmän analys av de olika historierna, dvs. en analys utan 

förväntningar, som genomförs bara med det materialet som historierna bjuder, har jag 

utarbetat några punkter, som jag vill försöka att återfinna i de olika historierna. 

 

Min frågeställning låter därmed så här: 

 

Är det möjligt att identifiera en eller flera av de återföljande punkterna som 

genomgående eller återkommande motiv, eller som stilistiska medel i de två böckerna? 

 

Är det möjligt att betrakta en eller flera av dessa punkter som typiska drag för de 

två böckerna? 

 

Är det kanske ingen av de nämnande punkterna, utan i stället någonting helt annat, 

som kan anses för att vara ett typiskt drag, eller en typisk detalj av författarskapet, som 

t.ex. återkommande personer, konstellationer, stilistiska medel, handlingsplatser osv.? 

 

De av mig själv uppställde punkter och motiv är: 

 

Användning av ”dobbeltheden” och ”splittelsen” 
Jag har bestämt mig att överta de danska begreppen för dessa två motiv, som 

ligger ganska nära varandra. 

”Dobbeltheden” betyder att någonting är dubbel i historien, medan ”splittelsen” 

hänför sig till, att någonting delas i två. Om någonting sådant förekommer eller händer i 

historien, så måste det ha en betydelse för handlingsförloppet för att gälla som ett av de 

nämnande två motiven. Att t.e.x. dela ett bröd i två delar har ingenting att göra med 

”splittelsen”, och att två bröd förekommer i en historie, har ingenting att göra med 
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”dubbeltheden”. I stället måste det vara motiv i en historie, som har en avgörande 

betydelse för historiens utveckling och förlopp. Det gäller alltså inte att bara identificera 

sådana motiv, utan också att konstatera, att de verkligen har en mening i historiens 

sammanhang. 

 
Sagomotiv 

Ett annat motiv som jag vill försöka att återfinna i historierna är någonting som jag 

vill beteckna som ”sagomotiv”. Det betyder en användning av motiv från sagor, alltså att 

författaren använder figurer från sagor, som t.ex. häxor eller trollkarlar, eller att han 

orienterar sig stilistiskt på sagorna, t.ex. genom användning av typiska språkliga medel 

som fraser; det mest kända exemplet är antagligen en fras som ”Det var en gång”. 

 

Lekar med språk 
Detta motiv hänför sig till användning av ordspråk eller fästa vändningar, vilka har 

förändrats av författaren, eller tas som bokstavligt i historierna. 

 

Drömmar och egna upplevelser som inspiration eller utgångsmaterial 
Genom användninga av delar av Sørensens dagböcker kan det vara möjligt att 

finna ut, om han har använt antingen drömmar eller personliga upplevelser som 

inspirations- eller utgångsmaterial för sina historier. Det kunde vara intressant att se, hur 

mycket av Sørensens skönlitterära produktion har rötter inte uteslutande i författarens 

fantasi, utan också i de andra två nämnande källorna. 

 

 

Citat och fotnoter 
 

Jag har bestämt mig att hänföra mig på den primära litteraturen med förkortningar 

i fotnoterna, medan jag utskriver de namnen av allt sekundär litteratur. Jag använder SH 

för den första upplagan av Sære historier, SH2 för bokens andra upplaga, och UH för 

Ufarlige historier. 

Om det gäller fotnoter, så finns dem på samma sida som den hänvisning till dem. 

De finns alltså inte i bokens ända som en index. 
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Sære historier: Analys 

 

To legender 
 

Silvanus af Nazareth 
 

To legender, den första historien i Sære historier, består av två olika historier, 

Silvanus af Nazareth och Theodora och Theodorus. Genom titeln lösgör Sørensen dessa 

två historier från de andra i boken, och förbereder läsaren på det som ska hända i dessa 

berättelser. 

En legend innebär en annan nivå av realism eller absurditet än en ”normal” 

berättelse eller historie, dvs. en historie som inte är en legend. Enligt Schou är en legend 

”en opbyggelig beretning om et helligt menneske eller en martyr”.3 Därmed är 

absurditetens nivå fastlagd; i en legend befinner sig läsaren i den kristliga mytologin, och 

i mytologin gäller inte logikens regler och gränser. Därför är det inte möjligt att beteckna 

en legend som absurd. Där det finns en annan, gudomlig logik, är det inte möjligt att 

använda den världsliga logiken, och därmed bestämma den (världsliga) nivån av 

absurditet. 

Om det gäller tid, så äger båda legenderna rum i en tid som inte kan identifieras; 

det finns hänvisningar som svärd som vapen, men slutligen är det kanske mest träffande 

att säga att de äger rum i en viss kristlig- mytisk tid.4 

Medan den första legenden explicit kan lokaliseras genom städerna som nämns 

(Betlehem, Jerusalem och Nasaret), är det inte möjligt i Theodora og Theodorus. Men 

även om det inte är möjligt att lokalisera den andra legenden på samma sätt som den 

första, kan man genom det liknande ämnet, hur legenderna knyts ihop i boken och några 

andra överensstämmande markörer som munkar i öknen, anta att Theodora og Theodorus 

äger rum i ungefär samma område som Silvanus af Nazareth. Berättaren i båda 

legenderna är en allvetande- och opersonlig berättare, som stilistiskt orienterar sig mycket 

mot den fromma stilen man skulle förvänta av en kristlig helgonlegend. 

Den första legenden handlar om Silvanus, som är biskop av Nazareth, och om 

kättaren Sabianus. Sabianus uppträder efter den heliga Hieronymus död och påstår, att 

Hieronymus har skrivit en bok, i vilken han påstår att Jesus hade två viljor; nämligen att 

Jesus ville lida med den ena, och undgå lidandet med den andra viljan. Och om det inte 

                                                 
3 Schou 2002, s. 72. 
4 Haarder betecknar tiden som “en slags nytestamentlig urtid”; Haarder 2001, s. 142. 
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var möjligt för Jesus att bara vilja det goda, hur kunde de andra, som är födda i synd, 

uteslutande vilja det? 

För att diskutera ämnet möts det kristna folket i domkyrkan i Jerusalem, bland 

annat också Sabianus och Silvanus, och den sistnämnde fordrar av Sabianus att låta sig 

halshuggas, om den heliga Hieronimus visar att boken som Sabianus har presenterat är 

falsk. Gör han inte det, så har Sabianus rätt att halshugga Silvanus. 

Men det är egentligen Silvanus, som är bokens författare; Hieronimus hade bara 

läst och förvarat den i sitt bibliotek. Men trots det är det nästa dag inte Silvanus, utan 

Sabianus som förlorar sitt huvud på ett mer eller mindre mirakulöst och oväntat sätt. Efter 

hans död uppenbara sig djävulen, som försöker att hämnas på Silvanus genom att förföra 

en ung kvinna i Silvanus’ gestalt. 

Silvanus, som förlåter Nazareth och ber på den heliga Hieronymus grav i 

Betlehem, attackeras av två män, men skyddas av den heliga Hieronymus arm, som talar 

och svävar i luften, och som också visar att det inte var Silvanus, utan djävulen, som 

försökte att förföra den unga kvinnan. Slutligen uppfyller Hieronymus Silvanus’ önskan 

att dö, och hans lik överförs tillbaka till Nazareth. 

Denna legend är den första historien i båda upplagorna av Sære historier, och 

genom den etableras redan några av de för Sørensen typiska dragen. Hänvisningarna till 

religionen är uppenbar redan genom ämnet, men det finns också några lekar med tal. När 

djävulen upptäcks av folk i den unga kvinnans sovrum, är det 28 personer som är där, och 

15 av dem faller på knä, när de ser djävulen i Silvanus’ gestalt. Det är alltså 13 som är 

kvar, och dessa 13 personer sprider ut nyheten att Silvanus har försökt att förföra en ung 

kvinna. Det var också 13 personer som deltog i Jesu sista måltid. Ett annat tal som 

förekommer är talet tolv; det var elva munkar, som var tillsammans med Hieronimus i ett 

kloster i öknen. Dessa benämningar är i sig själva oviktiga för att driva legenden eller 

berättelsen framåt, men genom att använda dem inför berättaren en viss ironi i historien 

(eller förstärker en ironi som redan är etablerad): Allt blir heligt, allt blir betydelsefullt, 

även antalet personer. 

Ett annat typiskt kännetecken för Sørensens stil är leken med språk. T.ex. vill 

djävulen hämnas ”på en djævelsk raffineret måde”; den unga kvinnan går, utan att veta 

det, ”ærinder for Djævelen i Nazareth”.5 Silvanus upptäcker att djävulen ”havde mindst 

een finger med i spillet”, 6 och efter att djävulen har försökt att förföra kvinnan, är det inte 

                                                 
5 SH, s. 12. 
6 Ibid. 
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längre möjligt för Silvanus att visa sig i kyrkan, eftersom han ”utvivlsomt blevet pebet 

ud”.7 Denna lek knyter Sørensen ihop med den för en legend så typiska språket, på ett sätt 

som kanske ibland påminner om H.C. Andersen.8 

Men det är inte bara stilistiska medel som gör texten till ett bra exempel för 

Sørensens författarskap, det är också innehållet, som uppvisar tydliga drag för att 

härstämma från Sørensens hand. 

Någonting som inte är utpräglat på ett helt framträdande sätt att drömmen knyts 

ihop med verkligheten. Att en dröm har, eller kan ha en slags förbindelse med 

verkligheten, illustreras genom scenen i Silvanus af Nazareth, i vilken djävulen uppträder 

i den unga kvinnans drömmar för att hämnas så på Silvanus. Kvinnan vaknar och skriker 

på hjälp, så att djävulen är tvungen att gömma sig under kvinnans säng. 

Det som är intressant i detta sammanhang är att djävulen måste vara närvarande 

för att kunna uppträda i kvinnans dröm. Han är alltså inte bara på plats i drömmen, utan 

han är det också i verkligheten. Genom det kan en förbindelse dras mellan drömmen och 

verkligheten, så att drömmen egentligen inte är någonting annat än verkligheten, utan 

blott presenterar eller avbildar verkligheten på ett annat sätt. 

Presetenrat på ett starkare sätt är ämnena ”dobbeltheden” och ”splittelsen”, som 

spelar en stor roll i texten. Så här formulerar Sabianus en sats som kan betraktas som 

typisk för Sørensens egen uppfattning och övertygelse: ”I har tværtimod skabt det onde 

ved at begrænse det gode. I, hellige mænd, skabte den onde djævel da I sagde: der er en 

Gud der udelukkende er god, I skabte den onde vilje da I sagde: menneskene kan ville det 

gode alene.”9 

Det onda uppstår alltså genom att det utesluts av, eller genom det goda. Att en 

sådan uteslutning inte kan fungera, visas genom berättelsen om Hieronimus och hans tid i 

öknen: Alla andra munkar revs i stycken av lejon. Bara Hieronimus överlevde, även om 

han blev konfronterad med ett lejon en gång. I stället för att riva honom i stycken, är det 

nu lejonet som följer Hieronimus, och dör på samma gång som Hieronimus själv. 

Lejonen representerar alltså det onda, eller det animaliska i människan. För att inte 

gå på grund är det nödvändigt att man blir medveten om att man har sådana drifter, att de 

är en del av en själv, och inte kan avskiljas, utan att ännu större problem uppstår. 

                                                 
7 SH, s. 14. 
8 Jämför Schou 2002, s. 74-75. Att Sørensen i sin historie följer en ton av falsk lojalitet, som Schou skriver, 
är inte en tvingande åsikt. Att Sørensen imiterar det typiska språket i en legend, blandar det med sina egna 
lekar med ord och även orienterar sig mot Andersen, måste inte härstamma från en falsk lojalitet. 
9 SH, s 8. 
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Munkarna som inte kunde försona sig med sina drifter dog i öknen; de attackerades av 

sina drifter, och blev slutligen överbemannade av dem. I stället måste man lära sig att leva 

med dessa drifter, och att kontrollera dem. 

Att det onda och det goda är två sidor av samma mynt visas igen på ett annat ställe 

i historien. När den helige Hieronymus arm visar att det inte var Silvanus, som ville 

förföra kvinnan, utan djävulen i Silvanus’ gestalt ”stod Silvanus pludselig to steder på een 

gang, og de vidste ikke vem af dem de skulle gribe, ti de så fuldkommen ens ud, kun var 

den ene stadig i tiggerdragt, men den anden i bispeskrud”.10 Silvanus i ”tiggerdragt” är 

den ”äkta” Silvanus, medan den andre är djävulen, eller snarare Silvanus onda sida, 

eftersom Silvanus i ”bispeskrud” dör just i samma stund som Silvanus i ”tiggerdragt” tas 

med av den helige Hieronimus arm. 

Ett annat exempel som illustrerar omöjligheten att skilja det onda från det goda i 

en person är en kvinna som påstås vara besatt av en ond ande. Anden drivs ut av 

Hieronimus’ arm, och efter det heter det om kvinnan att ”kvinden [blev] til to og vidste 

ikke hvem der var hende selv og hvem der var hendes onde ånd”.11 Den ovannämnda 

omöjligheten visas genom att det inte är möjligt att skilja mellan de två olika sidorna.  

Dessutom finns det en förbindelse mellan Sabianus och Silvanus. Det är inte bara 

deras namn, som är ganska lika, det också deras gestalter som har någon förbindelse med 

varandra: Silvanus är ”høj” och ”mager”, medan Sabianus har en ”tætt skikkelse”.12 De är 

alltså motsatser i utseende, vilket paradoxalt betyder att de hör tillsammans. Sabianus är 

en ”farlig kætter”13; Silvanus är ”den højlærde biskop af Nazareth”.14 Det som de båda 

tänker, eller åtminstone har tänkt en gång i livet, gör att de hör ihop. Dessutom förkunnar 

den ena det som den andra har skrivit, och båda slutar sina liv genom ”hjälp” av den 

helige Hieronimus; den ene på ett ofrivilligt, den andra på ett frivilligt sätt. 

Ett annat exempel för ”dobbeltheden” är djävulen och den helige Hieronimus. Den 

sistnämnde uppträder bara som en svävande arm i luften, medan den förstnämnde har, 

som nämnt ovan, ”mindst een finger med i spillet”. Den helige Hieronymus arm står för 

det ”övernaturliga” goda, medan djävulens finger är det ”övernaturliga” onda. 

Förbindelsen ligger inte bara i krafternas härkomst, som inte är naturlig, eller rättare sagt 

inte mänsklig, utan helig och ohelig, och dessutom också i hänvisningen till arm och 

                                                 
10 SH, s. 15. 
11 Ibid. 
12 SH, s. 10. 
13 SH, s. 7. 
14 SH, s. 8. 
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finger i beskrivningen av dessa två fenomen: Finger och arm hör ju ihop, och dessutom 

”peger” armen vanligtvis med hjälp av ett finger.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 SH, s. 15. Att det sistnämnande exemplet inte är ett exempel som är tvingande eller utpräglat på ett sätt 
som inte kan tvivlas på, är absolut uppenbart. Men i sammanhang med Sørensens medvetande av språk 
skulle det att oförsiktigt att hoppa över ett sådant exempel, även om det måste betraktas för att vara bara 
litet. 
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Theodora og Theodorus 
 

Bortsett från de redan nämnda likheterna i tematik, berättare och skådeplats, knyts 

de två legenderna också samman genom några motiv. Sørensen själv betecknade 

Theodora og Theodorus som ”den lyseste af historierne”, och ansåg att historiens slut 

innebar en ”ironi der hverken er kold eller varm”.16 

Men legendens egentliga förlopp är så här: Theodora älskar gud mycket mer än sin 

man, och så vill hon inte vara honom till lags. Att hon vanhedrar äktenskapet, är skäl nog 

för djävulen att hämnas på henne, och så låter han en skön yngling förälska sig i 

Theodora. För att verkligen övertyga henne om, att ett sådant förhållande är i ordning, 

skickar han en häxa till Theodora, som verkligen övertygar henne. Efter att ha tillbringat 

en natt med ynglingen går det upp för Theodora att det uppenbarligen inte var Jesus, som 

hon trodde. I (nästan) god kristlig tradition klär hon sig som en man, och går i kloster. Där 

har hon en prövotid på sju år, men klarar inte prövotiden, eftersom hon anklagas för att 

vara far till ett barn. För att rädda barnet ifrån döden bland lejon, påstår hon att det är 

hennes barn, förskjuts av munkarna och lever i sju år med barnet i öknen, tillsammans 

med lejon. Där uppsöks hon av djävulen i många olika förklädnader, men låter sig inte 

förföras igen. Slutligen upptas hon genom barnets kristliga lärdhet igen i klostret, i vilket 

hon också dör. Efter hennes död och efter upptäckten, att hon inte var man, utan kvinna, 

blir hon vald till helgonet St. Theodora av påven och blir också klostrets helgon. Hennes 

son blir efter abbotens död klostrets nya abbot, och under hans ledning följer en lång och 

lycklig tid för klostret. 

Också i Theodora og Theodorus finns leker av författaren med språket, även om 

det sker mera sällan än i Silvanus af Nazareth. Theodoras man har i en dröm sett 

Theodoras barn ”med sine egne lukkede øjne”.17 För att blir upptagen i klostret behöver 

man ”tre fromme mænds attest”18, och det finns ett brev ”der udpegede munken 

Theodorus som barnets eneste fader”.19 Också användning av heliga tal återkommer. 

Theodoras prövotid i klostret är sju år, och hon bor sju år i öknen. Ett motiv som redan 

har dykt upp i Silvanus af Nazareth är djävulen som vill hämnas, och igen finns det lejon 

och ett kloster med munkar i öknen. 

                                                 
16 Sørensen 1988, 27. juni 1952 (s. 175f). 
17 SH, s. 23. 
18 SH, s. 19. 
19 SH, s. 20. 
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Men sagotonen i Sørensens andra legend är en större än i den första. En häxa förkommer, 

och legendens slut påminner ganska mycket om ett typiskt slut för en saga. 

Liksom Silvanus af Nazareth handlar Theodora og Theodorus om ”dobbeltheden”, 

som i det här fallet symboliseras tydligt genom huvudkaraktären Theodora/Theodorus. 

Theodora vill inte vara sin man till lags (får man då förmoda att hon är jungfru?), men 

hon är i alla fall inte längre jungfru efter natten med den sköna ynglingen. För att göra bot 

inträder hon i ett kloster och blir som munk ”far” till ett barn som inte är hennes. 

Genom att bli man, munk och slutligen eremit i öknen (som kan liknas vid att 

frestas som Jesus)20, blir hon också det som hon inte var i sitt äktenskap, nämligen mor, 

eller i det här fallet ”far” till ett barn, som inte är hennes. 

Rent logiskt betraktat är det hela absurt: Ett barn som är fött i synd, uppfostras av 

en kvinna förklädd som man, har en större vetskap om den kristliga religionen än klostrets 

abbot själv, och blir slutligen själv till abbot i detta kloster. Kvinnan frestas i öknen, och 

uppsöks av djävulen ”i utallige skikkelser”21- nämligen i gestalt av tre personer som hon 

redan känner, så man får anta att det inte är djävulen, utan att den verkligen är de personer 

som de påstår sig vara. 

Det är inte bara ”dobbeltheden” som utgör det centrala ämnet i legenden, det är 

också frågan om på vilket sätt man kan eller måste älska gud: Är det möjligt att älska gud 

bara med förståndet, eller är det också möjligt att älska gud både med kroppen och också 

förståndet? 

Om man abstrakt betraktar det sättet på vilket Sabianus förklarar uppståndelsen av det 

onda, skulle man kunna förvänta att det uteslutande är möjligt att älska gud både med 

kroppen och också förståndet, om en sådan kärlek eller förhållande ska bli till någonting 

som är gott, och inte ändar i katastrof eller ondska. 

Och det är egentligen precis det som utlöser handlingsförloppet i legenden: 

Theodora älskar gud (med förståndet, får man tillfoga), men hon älskar inte sin man 

(kroppsligt). Därmed är konflikten etablerad, och problemen börjar när den sköna 

ynglingens introduceras. 

Hade Theodora älskat sin man både med kroppen och förståndet, eller bara gud med 

kroppen och förståndet, skulle ingenting ha hänt. Men genom ”splittelsen” av förstånd 

och kropp utvecklar sig en serie av problem, vilka slutligen kulminerar i och med att 

                                                 
20 Jesus frestades tre gånger av djävulen i öknen. Theodora frestas av tre olika personer. 
21 SH, s. 23. 
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Theodora blir helgonförklarad. Det måste alltså inte nödvändigtvis sluta i en katastrof. 

Guds vägar äro outgrundliga. 
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Blot en drengestreg 
 

Blot en drengestreg er den historien i Sære historier som skiljer sig mest från de 

andra. Denna skiljan beror inte bara på historiens nivå av absurditet, utan också historiens 

ämne och sätt, på vilket den berättas. 

Det är en kort historie om två pojkar som dödar en tredje genom att såga av hans 

ben. Detta är inget sadistiskt försök att pina en liten pojke; de som sågar har goda avsikter 

(de vill rädda pojken från att dö på grund av en bakterieinfektion genom att avlägsna 

benet), men trots det är historien berättad på ett sätt, som kan väcka skräck och äckel.22 

Inte bara blodigheten skiljer denna historie från de andra, det är också historiens realism, 

som gör Blot en drengestreg till någonting av ett undantag i Sære historier. Denna historie 

innehåller inga absurda eller omöjliga element, och är därmed den mest realistiska (eller 

den enda) historien i boken. Sørensen själv skriver att han fick en av idéerna till att skriva 

historien genom en händelse på sjukhuset där han arbetade som lärare.23 

Trots det är det en historie som berättas i den för Sørensen typiska stilen. Blot en 

drengestreg har ett lätt språk. Författaren leker med orden eller språket som i den första 

meningen, där det heter om de två protagonisterna att de var bröder ”fordi de havde 

samme forældre, havde desuden en onkel til fælles, der en skønne dag fik fjærnet et 

ben”.24 Dessutom beskrivs dessa två pojkar, som ett slags ”running gag”, bakterier eller 

baciller antingen som ”bakciller” (storebror) eller som ”batterier” (lillebror).25 

Berättaren i historien är en allvetande berättare, som inte uppträder själv. Som sagt 

är de två pojkarna, som dödar den tredje, inte tvillingar, utan en äldre bror, ”storebror”, 

och en yngre bror, ”lillebror”. Därmed är det alltså inte samma konstellation i Blot en 

drengestreg som i De to tvillinger, utan snarare som i Vidunderbarnet. Det betyder i alla 

fall att historien inte handlar om ”dobbeltheden” som illustreras genom ett tvillingpar. 

Tiden i vilken historien utspelar sig är en slags nutid. Vi har därmed lämnat den 

gammaltestamentliga urtiden, vilken fanns i To legender. 

Det ovannämnda exemplet för språkets stil i historien visar också varför det kan 

vara svårt att läsa historien, eller varför det blev till en skandal när den sändes i radio. Det 

handlar om ett ganska allvarligt ämne (onkeln får ett ben avlägsnat), men detta ämne 

presenteras på ett sätt som är roligt, lugnt och även underhållande. 

                                                 
22 Se t.ex. Sørensen 1976, s. 68 och Handesten 2002, s. 48-50. 
23 Sørensen 1976, s. 68. 
24 SH, s. 27. 
25 Ibid. 
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Därmed är det möjligt att konstatera att historien strävar i två olika riktningar: 

Ämnet är tungt och djupt allvarligt, medan språket, är lekande, obekymrat och ironiskt. 

Det ironiska visas i form av en tragisk ironi, när bröderna hoppas att komma in i tidningen 

(s. 29), och de kommer i tidningen, men inte som de har tänkt sig. Ett exempel för det 

obekymrade är berättarens beskrivning hur bröderna börja såga av benet: ”Stolt satte han 

da saven i benet et godt stykke over knæet og savede så det var en lyst.”26 Som isolerad 

mening låter detta utdrag nästan sadistiskt. Och hela historien verkar också som en 

sammansättning av blod och skräck, om man inte kan finna en annan läsning eller 

betydelse än det som verkligen står i boken. Om man inte kan finna en gömd mening 

mellan raderna, så är historien ingenting annat än en mardröm av våld, kött och blod. 

Den egentliga handlingen är snabbt berättad. Att benet blir avlägsnat av de 

ovannämnda brödernas onkel förklaras av brödernas föräldrar vetenskapligt genom att 

han hade rivit ett hål på sin stortå, och genom hålet kröp där en massa djur in i benet. För 

att rädda onkeln var det nödvändigt att såga av benet . I stället fick han ett nytt ben då, 

som var lika bra som det gamla. Det är föräldrarnas förklaring. Nu ser bröderna en liten 

pojke, som också har rivit ett hål i sin stortå, och för att rädda honom tar de honom med 

till sig, och börjar såga av benet i köket. Men det går inte som de har tänkt sig; pojken dör 

i köket, och medan bröderna försöker att rengöra köket, och har blivit av med liket, 

kommer deras mor hem, tillsammans med en polis som söker en pojke, som har blivit 

överkörd. Historien slutar med den meningen att de kom in i tidningen på den följande 

dagen. 

Man kan betrakta historien som ett exempel på hänsynslös vetenskap: 

Vetenskapsmän som vet någonting, men detta någonting är inte tillräckligt för att operera 

på ett större sätt. De har någon vetskap, men denna vetskap är för begränsad för att 

verkligen förstå, eller ha en översikt över det som händer i världen. De vet bara något om 

sitt eget fack, men de vet inte hur tingen hänger samman, och därför måste deras företag 

sluta i en katastrof. I sammanhang med historien är det möjligt att begränsa vetenskap 

bara till medicin, men en sådan begränsning är inte absolut nödvändig tvingande. 

Ett citat som vanligtvis tillskrivs Sokrates är någonting som ”jag vet att jag ingen 

kunskap har”. Det kan betyda att man ingenting vet, eftersom det finns så mycket som 

man inte vet, och genom att veta, vad man inte vet, blir man ödmjuk och försöker att 

förstora sin vetskap; det är åtminstone det som skulle hända, men det är kanske en för 

idealistisk åsikt eller ett för idealistiskt sätt att betrakta det hela. 

                                                 
26 SH, s. 30. 



 

21 
 

Ibland är det bättre att inte veta än att veta lite. Den som ingenting vet, vet 

vanligtvis att han gör så, och han handlar på motsvarande sätt; han försöker inte att lösa 

problem, eftersom han är medveten om att hans kunskaper inte är tillräckliga för att lösa 

problem. Den som vet något tror ofta att han vet någonting, och att det sätter honom i en 

position i vilken han är en person som har möjlighet at lösa problem, eller att åtminstone 

sysselsätta sig med det. Utveckling av arrogans är i en sådan situation, något som händer 

ganska ofta. Genom arrogansen tar den det gäller hand om ting han egentligen har inte 

någon aning om. Denna synvinkel kan anses vara vetenskapens, i vilken det ofta finns 

personer eller vetenskapsmän, som tar hand om problem, men utan att ha en tillräckligt 

stor översikt, för att verkligen lösa ett problem. De vet kanske något om sitt eget fack, 

men något annat vet de inte. Därigenom försöker de att ta hand om problem med metoder 

från sitt eget fack, eftersom de inte känner till andra metoder. Och genom detta blir 

problemet inte, eller bara delvis löst, om det inte slutar i en katastrof. 

Det är just det som händer i historien. Bröderna gör just så, som ovan: De handlar 

utan att tänka eller att veta, vad de egentligen gör. De tycker att de vet någonting, men i 

verkligheten vet de ingenting. Den lille pojken betecknas som dum av en eller av båda 

bröderna. De tror att de vet mer, att de är klokare. Dessutom är deras motivation inte bara 

att hjälpa; storebror hoppas att de ska också ska komma i tidningen. Slutligen är det inte 

brödernas skuld att pojken dör; den lille pojken har dött av blodförgiftning. Vetenskapen 

har fått ett offer, men skulden för offrets död ligger hos offret själv, inte hos vetenskapen.  

Det är förstås inte den enda möjligheten att läsa eller tolka historien. Bonde Jensen 

har formulerat en ganska djup analys av Blot en drengestreg. Historien är för honom ett 

exempel på en handling utan instinkt av en vuxen, och därmed ickebarnslig civilisation.27 

I en senare essay sätter han historien i relation till Det ukendte træ, vilket är den historie 

som står i den andra upplagan av Sære historier före Blot en drengestreg. Dessutom 

lägger han större vikt vid kulturen i tillägg till sin tidigare tolkning av historien, i form av 

                                                 
27 Bonde Jensen, Litterær arkæologi, s. 207-208. För honom fungerar benet som ett förbindelsesmedel 
mellan ett yttre (bakterier), vilket är djuriskt, och ett inre (onkelns faktiska inre). Onkelns kamp om liv och 
död framställs som en kamp mellan det yttre och det inre, i vilken det inre förvandlas till ett ting, medan det 
yttre betraktas som det djuriska, och därmed som det levande. Genom denna betraktelse indoktrineras en 
känslolöshet för kroppen av vetenskapen. Därför blir pojkarna likgiltiga mot det djuriska, och därmed själva 
till djur. 
Hans läsning är en möjlig läsning, och jag följer honom en del av vägen; men jag är inte helt överens med 
honom. Så skriver han att ”det forkerte eller upædagogiske, er at gøre sygdommen, livsdramaet, kampen på 
liv og død, til et spørgsmål om en kamp mellem et ydre og et indre, hvor det indre förvandles til en ting, et 
objekt for angreb udefra, og det ydre der truer bliver det levende dyriske.” Och ”Hadet og angsten kommer 
at gælde det levende.” (s. 208). 
För min del är kampen på död och liv i det här fallet just det, en kamp mellan ett yttre, bakterier, och ett 
inre. Och vem eller vad annat skulle hatet och rädslan gälla, om inte det levande? 
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brödernas föräldrar som är de egentligen skyldiga i historien.28 Det är pop- samfundets 

underliggande ideologi och ”alt-er-lige-godt-sætningen” i historien29, som leder till 

katastrofen i Blot en drengestreg. 

En annan möjlig läsning, eller analys av historien, har formulerats av Stounbjerg, som i 

historien ser en medveten provokation, som en ”opgør med kulturelle stereotypier”.30 

Haarder ser i historien en möjlighet att gå igenom en katarsis, eller ”en spændende og 

lærerige rejse til sindets mørke dybder”.31 Dessutom sätter han Blot en drengestreg i 

relation till Joseph Conrads Heart of Darkness.32 

Blot en drengestreg är utan tvivel en rörande historie, och i dess brutalitet, som 

inte kan förnekas, en historie som propsar på en tolkning eller förståelse som avviker från 

det som verkligen står i texten. En betraktelseav historien bara som ett medel för katarsis 

är för enkel. Historien krävs en djupare tolkning, eller en tolkning överhuvud. Den 

tolkning som kanske är mest tillfredsställande är Stounbjergs, i vilken han påstår att det 

historien handlar om är förtolkningens och ordets makt: Att det är föräldrarnas förklaring 

som sätter hela processen i gång, och brödernas missuppfattning av den. Orden som ges 

förtolkas falskt. 

Dessutom är det möjligt att betrakta texten som uppspänd mellan vetenskap och 

religion: Den börjar med en (populär)vetenskaplig förklaring, och slutar med att modern 

tvättar de två bröderna så vita som änglar. Stjounberg har tagit upp denna idé, och både 

den religiösa och den vetenskapliga aspekten ses också av Øhrgaard, som knyter ihop 

båda delarna med varandra. 33 Dessutom använder han sig av ett citat från bibeln för att 

                                                 
28 Bonde Jensen 2002, s. 68-70. Jag betvivlar att en sådan förbindelse mellan Blot en drengestreg och Det 
ukendte træ verkligen är nödvändig, särskilt eftersom de två historierna inte kommer efter varandra i den 
första upplagan av Sære historier. Dessutom kan jag inte vara överens med Bonde Jensens analysväg, i 
vilken han påstår att ”Træet til kundskab om godt og ondt er blevet til benet. Forbudet at mod at klatre i 
træet/ spise af dets frugter er blevet til forbudet mod at lade ’nogle dyr’ kaldet baciller (det dyriske) trænge 
op i benet og forgifte det og kroppen, så kroppen dør. Til fældningen af træet i ”Det ukendte træ”, svarer at 
få benet savet af i ”Blot en drengestreg”.” (s. 68). 
29 Ibid., s. 70. 
30 Stounbjerg 2002, s. 59. För honom har historien, eller åtminstone huvudhandlingen i den, dvs. att benet 
sågas av, inte någon tolkningspotential. Historien kan betraktas som en allegori, eller rättare sagt som en lek 
med allegorins former. Historien handlar egentligen om tolkningens och ordens makt. 
31 Haarder 2000, s. 5. 
32 ” ”Blot en drengestreg” er ingen rejse til mørkets hjerte, hvor æstetisk form og frygtløs afdækning af 
barndommens mørke kontinenter amalgameres til et nyttigt ædelmetal. Historien er snarare en på én gang 
sørgelig of afmægtig grinende genformulering af den gale Kurtz’ sidste ord ”The horror! the [sic] horror!” 
”(Ibid.) Om Kurtz verkligen är galen, är en annan fråga. 
33 Øhrgaard 1982, s. 46-47. 
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understryka sin tankegång: ” ”hvis dit højre øje forarger dig, så riv det ud og kast det fra 

dig” (Matthæus 5, 29)”.34 

Om man tar hänsyn till Sørensens hela författarskap, är en läsning eller förtolkning 

av historien som innehåller både den religiösa aspekten och den aspekt som kritiserar 

vetenskapen, den som kommer författarens egentliga intention närmast. 

Om man sätter historien i en tidlig relation till de två historierna som kommer före 

Blot en drengestreg i boken, alltså Silvanus af Nazareth och Theodora og Theodorus, så 

har man kommit från dessa historiers, eller legenders, mytiska och orealistiska tid, till en 

realistisk nutid.35 I detta fall skulle det alltså finnas ett framsteg, en utveckling, inte bara i 

tid, utan också i moral, kultur osv. Men det visar sig snart att ett sådant framsteg inte 

nödvändigtvis är positivt; i stället skulle man förvänta sig att finna nivån av blod och våld 

som man upplever i Blot en drengestreg i en tid, i vilken människor halshögges och 

korsfästes. Men tvärtom, det är nutiden som är mycket blodigare än den gamla dåtiden. 

Den moderna människan tänker ofta om sig själv och sin tid, att det är den mest 

framskridna tiden, och människan som lever i denna tid, är den som är mest utvecklad. 

Denna nutida värld betraktas som den bästa av alla möjligheterna. Med blick på olika 

detaljer stämmer det, men sammantaget kan en sådan synvinkel inte vara korrekt. 

Samman med de positiva framstegen, skrider också det negativa fram. 

Genom en ganska utförlig presentation av andra tolkningar av historien var det 

möjligt att visa, att historien kräver en tolkning. Sørensen själv uppfattade historien som 

misslyckad, vilket inte nödvändigtvis är sant. 36 Historien blev kanske bara inte precis som 

han ville att den skulle vara. Men i alla fall efterlämnar den obehagliga känslor, att läsa 

historien som det som den egentligen är: En historie om två pojkar, som dödar en tredje 

genom att såga honom i stycken. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Ibid. s. 46. 
35 I den andra upplagan av Sære historier följer Blot en drengestreg inte strax efter To legender; Det ukendte 
træ står mellan dem. Men eftersom man kan tolkaden sistnämnda historien som att den äger rum i en tid 
som ligger mellan tiden i de två legenderna och i Blot en drengestreg, behöver det inte betyda att en 
sammanknytning av dessa historier är oberättigad. 
36 Sørensen 1988, 27. april 1952 (s. 166f). 
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Mordsagen. En Kafka-idyl 
 

Mordsagen. En Kafka-idyl är den längsta historien i Sære historier. I båda 

upplagorna följer den efter berättelsen Blot en drengestreg, och följs i den första upplagan 

av Det ukendte træ, medan historien som följer den i den andra upplagan är 

Vidunderbarnet. 

Mordsagen består av sex delar eller kapitel, som ger ett snarast statiskt intryck. 

Det är bara det andra kapitlet ”På sporet”, som innehåller en viss rörelse, medan de andra 

kapitlen har titlar som ”Politigården” eller ”Hoteldrengen”, så att de koncentrerar sig, 

åtminstone enligt titeln, på en ort, en person, en handling (”Opklaringen”) eller ett objekt 

(”Rapporten”). 

Genom den ovannämnda indelningen i sex kapitel är det ganska lätt att knyta historien till 

Koncerten, vilken är indelad i tre kapitel som bär olika namn. Men i motsats till 

Mordsagen förmedlar indelningen i Koncerten en viss rörelse, eller åtminstone 

utveckling: ”Rygtet”, ”På vej”, och slutligen ”Åbenbaringen” kan uppfattas som början, 

mittdel och slut på en resa. Men mera om det i avsnittet om Koncerten. 

Liksom andra av Sørensens historier baserar sig också Mordsagen på en av 

Sørensens drömmar.37 Om det gäller att inordna Mordsagen i tid, så är det möjligt att 

konstatera att historien äger rum i ett slags samtid. Polisen som det berättas om verkar 

vara en nutida polis, och både jag-berättaren och ”kriminalchefen” åker bil. Det är kanske 

mest träffande om man antar att historien utspelas omkring den tid då historien 

publicerades, alltså omkring 1953. 

Historien är inte den mest absurda historien i Sære historier (det är Vidunderbarnet), men 

trots det är den tillräckligt absurd. 

Ett skäl till att historien inte uppträder som den mest absurda, är att historien 

berättas av en jag-berättare, genom vilket historiens absurditet mildras lite: Det som en 

jag-berättare berättar, är alltid subjektivt; en sådan person är inte någon som läsaren 

absolut kan lita på, och därför måste det som berättas, alltid betraktas kritiskt. På ett annat 

sätt: Man litar inte på en jag-berättare, eftersom han själv är involverad i berättelsen. 

Historien är absurd, men inte orealistisk. Allt det som händer i Mordsagen är 

teoretiskt möjligt, även om det inte är mycket sannolikt att någonting sådant skulle hända 

någonsin. Det finns dock ett undantag: När hotelpojken sitter tillsamman med jag-

berättaren, ringer personalklockan i jag-berättarens rum, vilket hotelpojken förklarar 

                                                 
37 Sørensen 1988, 28. april 1952 (s. 167). 
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genom att den ringer därinne, eftersom han själv är därinne: ”Naturligtvis fordi jeg er 

herinde. En hoteldreng må altid kunne høre når der ringes på ham.”38 

Jag-berättaren i Mordsagen är en person med okänt namn; det är överhuvudtaget 

så att ingen person i historien har ett namn, de har bara beteckningar, som 

”kriminalchefen” eller ”hoteldrenegen”. 

Historien absurditet antyds redan genom historiens titel, som i sig själv är 

paradoxal: Hur kan någonting som är kafkaaktigt också vara idylliskt, eller hur kan en 

idyll, som är någonting skönt och roligt, ha det minsta att göra med Kafka? 

Men det finns flera anknytningar till Kafka än bara titeln. Jag-berättaren liknar på 

ett sätt huvudkaraktären Josef K. i Kafkas roman Processen. Jag-berättaren i Mordsagen 

har en anknytning till ett särskilt mord, men vad för ett mord det är, eller varför han har en 

sådan anknytning, vet han inte. Josef K. anklagas, men han vet inte varför. En annan 

möjligt hänvisning till Kafka är ”hotelværten”, som lovar att importera den bästa 

telefonen från Amerika; och Kafkas roman Der Verschollene utgavs postumt under 

namnet Amerika. Det är kanske bara en svag hänvisning som inte har någon större 

betydelse för historien själv, men i en verklig Kafka- idyll är antagligen allting mer eller 

mindre sällsamt och betydelsefullt. 

Det redan nämna paradoxala som finns i titeln fortsätter också i historien själv. Som sagt 

påstår jag-berättaren att han har en särskild ”tilknytning”39 till ett mord, som ska klaras 

upp, och att han har en sådan ”tilknytning”, nämner han redan två gånger på den korta 

första sidan, så att det märks att han vill övertyga sig själv att han verkligen har en sådan 

talang, eller anknytning, till detta mord. Men fakta om mordet finns det nästan inga: Ingen 

ort, där mordet skedde, inte en beskrivning av mördaren (beskrivningen som finns kan 

knappt betecknas som beskrivning). 

Det är möjligt att knyta ihop mordet i Mordsagen med mordet i Blot en 

drengestreg, inte bara genom Mordsagens placering efter Blot en drengestreg både i den 

första och i den andra upplagan, utan kanske också genom Sørensen själv, eftersom han 

har satt Mordsagen i en viss relation till Blot en drengestreg i Efterskrift till Sære 

historier.40 

                                                 
38 SH, s. 69. 
39 SH, s. 35. 
40 Bonde Jensen har en sådan synpunkt (Bonde Jensen, Litterær arkæologi, s. 208). För min del är denna 
förbindelse mellan dessa två historier inte helt nödvändig, åtminstone inte om man bara betraktar Sørensens 
yttringar i Efterskrift til Sære historier. 
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Om det verkligen är mordet från Blot en drengestreg som ska klaras upp i 

Mordsagen, är inte möjligt att bestämma. Själv tycker jag att mordet i Blot en drengestreg 

redan är klarat upp, men det spelar ingen roll, om det verkligen är detta mord eller inte. 

Det betyder inte något för förståelsen av historien.41 

Men denna historie skiljer sig inte bara genom omfång, nivå av absurditet och 

anknytning och hänvisning till Kafka från de andra historierna i Sære historier, det är 

också stilen i vilken historien berättas som skiljer sig tydligt från resten av boken. Det 

lätta och lekande språket är försvunnet; i stället består Mordsagen stilistiskt betraktat av 

ett tungt, byråkratiskt språk.42 Fasta språkliga uttryck, som kan förväntas dyka upp i 

officiella korrespondenser eller i ett ministeriums handlingar finns inte som undantag, 

utan som regel. Så tänker sig jag-berättaren t.ex. ”at det var yderst uheldigt at værten fik 

lejlighed til at høre vore hemmelige meddelelser, ti kunne man på forhand helt afvise den 

mulighed at denne mand, der kunne se ud til allehånde, var i ledtog med forbryderne og 

ville advare dem såsnart han fik lejlighed til det?”43 

Men även om stilen är mycket tyngre än i de andra historierna, finns det trots det, 

åtminstone ibland, fortfarande en lek med språket, t.ex. när jag- berättaren tänker, att det 

inte är ”kriminalchefen” ”liv og død om at gøre mordet opklaret”44. Sagomotiv finns det 

däremot inga i historien. 

Handlingen själv utvecklar sig på ett ganska logiskt sätt, och inte på ett sätt som 

skulle betraktas som helt absurd. Det vill säga att poliserna (och jag- berättaren) börjar 

med sin ”undersökning” på polisstationen, och beger sig ut på spaning därifrån. 

Handlingsförloppet är därmed i sin struktur inte absurd, utan följer ett mer realistiskt, eller 

åtminstone vanligt, mönster. 

Efter en diskussion om polisens hållning till mordet, och ett sällsamt möte mellan 

berättaren och en folkmängd som väntar utanför polisstationen för att få sina mord 

uppklarade, beger sig berättaren och ”kriminalchefen” ut på spaning. Under tiden sänds 

en efterlysning ut i radio, som beskriver mordets offer, och vilken är hållit fullständig 

allmänt, så att det är helt omöjligt att förstå, vem det egentligen pratas om. Dessutom ska 

inte en information som leder till mördarens fasttagande belönas, utan en som leder till 

                                                 
41 Att historiens två bröder ”kom alligevel i avisen den følgende dag” (SH, s. 34) betyder för mig att de har 
kommit i tidningen eftersom de har dödat den lilla pojken, Peter. Mordet, om det överhuvudtaget är möjligt 
att tala om mord i en sådan situation, skulle därmed redan vara uppklarat. 
42 Haarder betecknar stilen som ”en Kafkask ræsonnerende kancellistil, der hyppigt nærmer sig det rene 
vrøvl.” (Haarder 2001, s. 143). 
43 SH, s. 58. 
44 SH, s. 56. 
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offrets fasttagande. Löjligheten i efterlysningen förstärks, eller understryks genom att det 

spelas uteslutande sorgmarscher i radio. 

Slutligen kommer båda till ett hotell i provinsen, där de bor tillsammans i ett 

dubbelrum ungefär en månad. I motsats till ”kriminalchefen” har berättaren absolut inget 

bagage. ”Kriminalchefen” har mycket; han har även massor av foton av sig själv, med 

vilka han dekorerar rummets väggar. I rummet finns det inte ens telefon; i stället är det 

”hotelværten”, som lovar att importera den bästa telefonen från Amerika, och att låta 

installera den i rummet. Till dess ska han ta hand om telefonen på hotellet. 

Efter tre veckor har det blivit omöjligt att lämna hotellet på grund av snö. Just vid 

denna tidpunkt börjar ”kriminalchefen” att tala om att lämna hotellet. Det är inte möjligt, 

och så uppmanar han berättaren att skriva en rapport om mordet. 

Berättaren skriver en rapport, i vilken han, genom sin brist på kunskap om mordet, 

koncentrerar sig på allmänna yttringar, och analyserar mordfallet med Kain og Abel i 

stället. ”Kriminalchefen” tar emot rapporten, utan att läsa den. 

En dag åker ”kriminalchefen” bort, och lämnar kvar berättaren, som får veta 

genom ”hoteldrengen”, att ”hotelværten” ska bli ny ”kriminaloverassistent”, eftersom han 

är så insatt i mordet. Berättaren ska i stället bli den nya ”hotelværten”. Dessutom 

meddelar honom ”hoteldrengen”, att mordet är uppklarat nu. 

Irriterat går berättaren tillbaka till polisstationen. Folkmängden är borta, men 

eftersom han inte har kommit då polisstationens har öppet, måste han vänta. Slutligen 

kommer han dock in på stationen, men ingen erkänner honom som den tidigare 

”kriminaloverassistent”. Slutligen förs han ut ur stationen, där det slutligen bekräftas, att 

”sagen”45 är uppklarad. 

Mordsagen kan betraktas som en historie om ”splittelsen”. I detta fall skulle det vara 

splittringen mellan berättarens emotionella anknytning till ett mord, som möjligtvis aldrig 

har begåtts, och de vetenskapliga metoderna, eller förnuftet, som han använder för att 

försöka att klara upp mordet.46 

Men det lyckas inte. Realiteten är någonting, som man inte bara kan ta hand om 

med hjälp av förnuft och logik: ”logiken har som bekendt ikke noget med livet at gøre”, 

skriver Sørensen på ett annat ställe.47 Hela historien kan anses vara uttryck för just denna 

enda mening. 

                                                 
45 SH, s. 83. 
46 Jämför Hauberg Mortensen 1997, s. 99. 
47 Sørensen 1955, s. 95. 
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En annan möjlig läsning är att Mordsagen är en historie om en man (berättaren), 

som egentligen söker sig själv, utan att veta det; att det nämligen är han, som har begått 

ett mord.48 Genom en sådan läsning skulle historien alltså vara en ironisk berättelse om 

den (eviga) strävan att erkänna, att finna sig själv. 

Genom berättarens hänvisning till Kain och Abel får historien en viss religiös 

dimension, och inordnar sig därmed i det typiska schemat när det gäller Sørensens 

författarskap, att han i sina historier inför kristliga myter och idéer. 

I Mordsagen används exemplet om Kains mord på Abel för att komma bort från 

det helt abstrakta sättet, på vilket berättaren skriver sin rapport. I stället för att handla om 

detta mords egenheter och detaljer, blir detta ställe i rapporten till en diskussion om 

religionsfilosofiska problem: Om folk inte kände döden, hur kunde det säger att Abel var 

död? 

Om de inte visste vad mord är, hur kunde de säga att Kain mördade Abel, och om 

de inte visste vad landsflykt är, hur kunde de säga att Kain var landsflyktig? Och var det 

kanske bara därför som de betraktade Kain som mördare, eftersom de behövde en 

tolkning för sina egna mord, att mord var någonting som hörde ihop med människan? 

Det är möjligt att betrakta denna diskussion som en formel, eller ett konkret 

exempel på, hur Sørensen befattar sig med bibliska ämnen i Sære historier.49 Om mordet 

hör ihop med människan, så finns det en ”splittelse” i människan, genom att människan 

försöker att förtränga en del av sin egen personlighet, så att ”religion og filosofi er kun det 

ydre udtryk for en iboende ejendommelighed”.50 

Det är absurt att behandla ett ämne som detta i en polisrapport, vilken själv 

avfattas i en helt absurd situation. Denna mening kan används som en nyckel till 

Sørensens hela författarskap, genom att han presenterar religiösa eller filosofiska ämnen i 

ett sammanhang som är absurd. Att detta sammanhang äger rum i en historie som är ännu 

mer absurd och därmed gör det hela ännu mer absurt än tidigare, är pointen med det hela. 

Som redan nämnts har livet inte någonting med logik att göra, och om man följer denna 

uppfattning blir det klart, att svaren på livets frågor inte heller kan finnas med hjälp av 

logik, eller, för att komma tillbaka till historien, vetenskapliga metoder. Det är därför 

berättaren i historien måste misslyckas med sitt försök att klara upp mordet. Han förstår 

inte sin situation. Som en person som försöker att lösa en ordlek med vetenskapliga 

                                                 
48 Bonde Jensen, Litterær arkæologi, s. 209. 
49 Bredsdorff 1968, s. 37f. 
50 Bredsdorff 1968, s. 38. 



 

29 
 

metoder, i stället för att bara försöka att förstå den utan logik, eller kanske med en annan 

logik, en absurd logik, om man så vill, kan inte heller berättaren klara upp mordet, eller 

komma närmare et uppklarande av mordet. Hela idén om uppklarandet, som berättaren 

jagar efter och som han slutligen får veta att har skett, nästan mellan dörr och gångjärn, 

påminner om ett citat av Marcel Duchamp: ”Der er ingen løsning, fordi det er inget 

problem.”51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Citerat efter Frank 2001, s. 29. 
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Det ukendte træ 
 

Historien kan anses äga rum i en slags mellantid, som ligger mellan den kristlig 

mytiska tiden som finns i To legender och den realistiska tiden som finns i Blot en 

drengestreg. 

I Det ukendte træ finns det både gamla och moderna markeringar för tid. Det finns 

en kung som reser i en ”karet”.52 Därmed symboliseras det gamla, det förflutna, dåtiden. 

Å andra sidan finns det ”snabelsko”53, som tillhör en elektriker. Det symboliserar det nya, 

den kommande tiden, moderniteten, liksom att trädgårdsmästaren körs till 

”mentalundersøgelse”.54 Men genom kungen, som är en aktiv person i berättelsen, finns 

det verkligen något av den gamla tiden i historien, inte bara påminnelser och symboler. 

Den gamla tiden är ”personligt” närvarande, just som den nya tiden är det, även om den 

bara antyds genom elektrikern och mentalundersökningen. Elektrikern är inte en aktiv 

person i berättelsen, så man kan betrakta den nya tiden som lite mer fjärran än den gamla. 

Men trots det är tiden i historien en blandningstid, en tid av övergång från ”det gamla” till 

moderniteten. 

Denna uppfattning av tidens betydelse i historien gäller särskilt om man betraktar den 

andra upplagan av Sære historier. I den första upplagan står historien på en annan plats, 

och kan i detta sammanhang inte betraktas som en förbindelselänk för tiden mellan To 

legender och Blot en drengestreg. 

Berättaren i historien är en berättare som inte själv tar aktiv del i skeendet, och 

som är allvetande. Tonen i berättelsen påminner ibland om en saga, vilket är passande för 

det sätt historien byggs upp, som något mellan saga och myt, och här kanske närmare 

myten.55 Tonen passar för en historie som behandlar ett mytiskt eller sagolikt stoff, men 

det är en ton i vilken det inte finns någon lek med språket, vilket man egentligen skulle 

kunna förvänta sig. Det ger historien ett mer eller mindre stort allvar, även om tonen 

fortfarande är lätt. 

Det ukendte træ handlar om en trädgårdsmästare och hans son, och betraktas vanligtvis 

som Sørensens egen berättelse om syndafallsmyten.56 

                                                 
52 SH, s. 85. 
53 Ibid. 
54 SH, s. 90. 
55 Jämför Hauberg Mortensen 1997, s. 97. 
56 Jämför t.ex. Hauberg Mortensen 1997, s. 96 och Bonde Jensen, Litterær arkæologi, s. 204. 
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En man har blivit kungens trädgårdsmästare, eftersom han har lärt sig latin, för att 

kunna kalla alla blommor vid deras rätta namn, och är dessutom en mycket duktig 

trädgårdsmästare. Han har en son, som han vill ha som efterföljare, och som också har en 

god begåvning för att ta hand om blommor och plantor: Om sonen luktar på en bestämd 

blomma, så rynkar sig hans näsa på ett bestämt sätt. 

I trädgården finns det ett träd, som fadern har förbjudit sonen att klättra i. Men en 

dag upptäcker han att sonen har, med hjälp av en elektrikers ”snabelsko”, klättrat upp i 

trädet, och sitter nu sjungande i trädets krona. Försöken att få ner pojken igen slår fel. 

Trädgårdsmästaren varnar pojken, att han kommer att falla ned. Men pojken svarar bara, 

att fadern ska vattna stället, om han faller ned; så kommer han bara att växa med ett nytt 

träd, och igen sitta sjungande i kronan. 

Pojken faller ned på vintern, trädgårdsmästaren vattnar stället, och pojken sitter 

verkligen och sjunger i ett nytt träd som bara skjuter upp ur jorden igen. Men det gör inte 

fadern lugn. Dessutom frågar kungen vad det sällsamma trädet heter och 

trädgårdsmästaren, som inte känner till trädets namn, svarar att det är ”arbor incognita”, 

alltså okänt träd. 

Fadern ser inget annat alternativ än att hugga ned trädet, vilket sonen inte vill; han fruktar 

att han ska bryta sin hals när han faller. Men trädgårdsmästaren hugger ned trädet trots 

det, och igen händer det som pojken sa det skulle hända: Han faller ned och bryter sin 

hals. Trädgårdsmästaren anses ha blivit galen. Under sonens begravning vattnar fadern 

graven, och igen skjuter ett nytt träd upp, den gången så högt att ingen kan se kronan. 

Trots det påstår trädgårdsmästaren att sonen fortfarande lever och sjunger i trädets krona, 

något som bara förstärker alla andras mening, att han har blivit galen. 

Som man ser är fallet alltså någonting som bokstavligen förekommer i historien. 

Pojken faller ner från trädet och bryter sin hals, men han föds igen, sittande i trädet, när 

trädgårdsmästaren bara vattnar stället där sonen for in i jorden. 

För Sørensen betyder fallet att det är en brytning med gud, medmänniskan och världens 

ordning; psykologiskt sett är det en splittring mellan intellekt och känsla. 57 Några av 

dessa betraktelser kan man återfinna i historien. Trädgårdsmästaren står för intellektet, 

sonen står för känslan. Förbindelsen mellan trädgårdsmästaren och blommorna i 

trädgården fungerar på ett intellektuellt sätt; han har lärt sig allt latin för att kunna kalla 

alla blommorna vid deras rätta, latinska, namn. Sonens förbindelse är mer kroppslig: Hans 

näsa rör sig på ett bestämt vis om han luktar på en bestämd blomma. Trädgårdsmästarens 

                                                 
57 Digtere og dæmoner, s. 230. 
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talang eller kunskap kommer utifrån och tillhör egentligen inte hans kropp; det är 

någonting inlärt, någonting som han har förvärvat. Sonens kunskap kommer däremot 

inifrån, och man får tänka på en naturlig talang, eller på en naturlig egenskap, som man 

inte kan lära sig, just som känslan, som man inte heller kan lära sig. 

Historien innebär dessutom en viss anknytning till hednisk mytologi, i vilken 

livets cirkel av födelse och död såsom träd spelar stora roller. Sonen dör på vintern, och 

föds strax igen på vintern, så det kan inte betraktas som en cirkel av liv i vanlig 

bemärkelse; men det får dock betraktas som en cirkel, vilken slutligen avbryts av 

trädgårdsmästaren, när han fäller trädet. Att han vattnar sonens lik i graven, och att ett 

nytt träd uppstår där, är en annan situation: Detta träd är även högre än de två andra, det 

räcker ”så højt i himlen [...] at intet syn kunne se dens top”.58 Om sonen fortfarande finns 

där vet man inte. Kanske är det sonens sista träd, sonens himmelfärdsträd.59 Det är bara 

trädgårdsmästaren som påstår att han fortfarande kan höra sonen sjunga, vilket skulle 

bevisa att sonen fortfarande lever. Möjligtvis har han drabbats av en mental sjukdom, och 

genom det blivit förvirrad. Kanske har han också just genom denna sjukdom fått en annan 

syn på världen, så att han verkligen kan höra sonen som sjunger, även om sonen inte 

längre sjunger på jorden, utan i himlen hos gud. 

Historien kan också anses ha en sexuell dimension. Man kan känna sig påmind om 

en fallos, när man läser beskrivningen av trädet: ”et træ hvis høje stamme var både lådden 

og glat af mos, men hvis krone [...] stod ful av vide blomster”60. Att sonen klättrar upp i 

trädet står för sonens begynnande sexualdrift. Om man följer den sexuella tolkningen av 

historien, får också sonens näsa, såsom den beskrivs, som något som påminner om en 

erektion, en sexuell betydelse: ”[...] blev hans næse usikker og bevægede sig som en 

urolig blodpuls”.61 Att detta bara händer, när sonen luktar på blommornas doft i trädets 

krona, står för förbindelsen mellan trädet och sonen: Det är sonens sexualitet, ingen 

annans, som det handlar om. 

Dessutom är den en konflikt mellan sonen och faderns auktoritet, som sonen 

ifrågasätter genom att klättra upp i trädet: Detta träd är det enda trädet, som fadern har 

förbjudit sonen att klättra i. 

                                                 
58 SH, s. 90. 
59 Bonde Jensen, Litterær arkæologi, s. 206. 
60 SH, s. 84. Jämför dessutom Bonde Jensen, Litterær arkæologi, s. 204f., och Hauberg Mortensen 1997, s. 
96. 
61 SH, s. 85. 
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Driftens utveckling, eller driften överhuvudtaget, avbryts slutligen av fadern. Hela 

konflikten och utvecklingen avslutas genom att han hugger ned trädet. Först försöker 

fadern att övertyga sonen att stiga ned, men då det inte hjälper, blir han slutligen tvungen 

(eller tycker att han är tvungen) att hugga ned trädet. 

Fadern dräper sonen, och med honom sonens drifter. Det är en konflikt mellan 

fader och son, som inte bara är en typisk pubertetskonflikt mellan (i det här fallet en del 

av) föräldrarna och barnet, utan också kunde vara en version av oidipuskomplexet, om det 

nu fanns en moder, eller en annan kvinna i faderns liv. Men om modern talas 

överhuvudtaget inte i historien. 

I stället äger oidipuskomplexet rum på ett annat ställe. Kungen säger om sin son: 

”Drenge kan stå for alt i det alder. Også kronprinsen har mere end een gang måttet bøde 

med et knækket kraveben når han kom for højt op i min kones pæretræer.”62 Mellan 

kronprinsen och drottningen utspelar sig alltså ett ”vanligt” oidipuskomplex.63 

Men hos trädgårdsmästaren är det en annan situation: Det finns ingen kvinna, som kunde 

bli till sonens objekt för lust och kärlek. Men att kungens yttrande har haft en påverkan på 

trädgårdsmästaren, visas genom att han repeterar den första meningen i det ovannämnda 

citatet, när han hugger ned trädet. 

Det är kanske de gamla fädernas rädsla för sönerna, den rädsla, som är så gammal 

som tiden själv och redan drev titanen Kronos (som hade dödat sin egen fader och därför 

visste vad det fanns för faror) i den grekiska mytologin till att äta sina barn, så att de inte 

kunde dräpa och ta makten från honom, som också driver trädgårdsmästaren till att hugga 

ned trädet. Kronos åt inte bara sina söner, utan också sina döttrar; men skälet till denna 

handling var hans rädsla, för att de kunde ta hans makt. Det är möjligtvis någonting 

liknande som händer med trädgårdsmästaren, även om han har för avsikt att göra sin son 

till sin efterföljare. Det är kanske verkligen så att denna rädsla ”aktiveras” genom kungen, 

så att trädgårdsmästaren för första gången verkligeninser, att hans son en dag kunde 

ersätta honom, inte bara som trädgårdsmästare, utan också som fader. 

Men i detta fall skulle rädslan vara helt irrationell, nästan vanvettig, eftersom det 

inte skulle finnas ett skäl - en kvinna – i trädgårdsmästarens liv, som kunde bli till ett 

begärans objekt för sonen, och därmed göra honom till faderns konkurrent. 

                                                 
62 SH, s. 88. 
63 Bonde Jensen, Litterær arkæologi, s. 206. 
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Men som sagt är denna rädsla en urgammal rädsla, och kanske ingenting som 

kräver en verklig orsak eller grund till att börja. Möjligtvis är det verkligen kungen, som 

”öppnar trädgårdsmästarens ögon”, och därmed också framkallar det som händer. 

Trädgårdsmästaren transporteras efter sonens död till ”mentalundersøgelse”; om 

undersökningen hjälper trädgårdsmästaren på ett eller annat sätt får man inte veta. Den 

har skenbart inga negativa följder, men inte heller några som är positiva. Om man antar 

att trädgårdsmästaren verkligen har blivit galen, som det är möjligt att uppfatta genom 

historiens slut, så skulle undersökningen inte ha hjälpt honom. Det är förstås bara en 

undersökning, inte en terapi. Men trots det är det möjligt att uppfatta denna undersökning 

som en symbol för den moderna medicinen. Och därmed är det klart att den 

ovannämnda”mentalundersøgelse” självklart inte löser trädgårdsmästarens problem, eller 

överhuvudtaget har möjlighet att lösa detta problem. En lösning genom en sådan 

behandling är omöjligt, eftersom problemet självt är ett gammalt problem, och därför inte 

kan lösas med moderna metoder. 

När det gäller inspirationen till historien, så finns det en notering om en liknande 

historie i Sørensens dagbok, men om det har varit en dröm eller bara ett infall, är inte 

möjligt att bestämma.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Sørensen 1988, 3. august 1949 (s10f). 
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Tigrene 
 

Tigrene är en historie, i vilken motivet med två bröder dyker upp igen. Genom att 

det inte är tvillingar, utan ett par bröder med en äldre och en yngre broder, känner man 

igen mönstret från Blot en drengestreg, men det finns inga hållpunkter för att knyta de två 

historierna närmare ihop. 

De två bröderna, Steen (den äldre brodern) som är vetenskapsman, och Fif, som 

inte har något specifikt jobb eller specifik ställning, kallas hem genom ett telegram från 

sin moder, som säger att det finns en tiger i köket. Väl hemma, måste bröderna i en löjlig 

procession (först kommer Steens revolver, efter det Steen med ”tropehjælm”65 på 

huvudet, fadern med sin äldsta promenadkäpp, och slutligen modern och Fif) konstatera 

att deras förmodan att modern har blivit galen, är helt fel: Där sitter verkligen en tiger i 

köket, och som inte kan skjutas med revolvern, men som kan utfodras med potatis och 

kalvkött. 

I radion meddelas inte bara om en plåga av tigrar, utan också om en tigerkongress, 

som båda bröderna uppsöker. På kongressen underhålls en del av publiken med 

”billedtlotteri”66, medan den mer vetenskapligt intresserade delen av deltagarna sysslar 

med vetenskapliga och onyttiga definitioner. På kongressen möter Fif Grethe, en ung 

flicka, som han tar med sig hem. Steen, som vetenskapsman, beslutar att undersöka 

hamnarna i tigrarnas fädernesland, för att kunna bygga hamnar, genom vilka tigrarna inte 

kan komma in i landet. 

För att finna ut hur man utfodrar tigrar i en zoologisk trädgård, uppsöker Fif en sådan 

inrättning, där han möter direktören som innehar uppenbart djävulska kvaliteter. Med 

honom sluter Fif en pakt: Genom att gå till sängs med tigrarna (”Vil du kende et 

menneske til bunds, er du nødt til at gå i seng med det. Detsamme gælder naturligtvis for 

tigre.”67), ska Fif lära sig tigrarnas språk, och har därmed möjlighet att föra bort tigrarna 

från de olika husen i staden och i den zoologiska trädgården. 

Det fungerar och Fif blir en hjälte och berömd författare, han blir även 

hedersdoktor vid alla universitet. Men hans ära håller inte i sig. Efter en viss tid börjar 

folket att sakna tigrarnan och Fif förföljs av en stor mängd människor, så att han är 

tvungen att löpa för sitt liv. På sin flykt kommer han slutligen till en lägenhet, vilken visar 

sig vara Grethes, där hon bor i fred med sin man, sina barn och sin tiger, som fortfarande 

                                                 
65 SH, s. 94. 
66 SH, s. 101. 
67 SH, s. 109. 
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är där, och inte i den zoologiska trädgården. I Grethes gästrum börjar Fif med ett helt nytt 

författarskap, genom vilket det lyckas honom att försonas med folket igen. Slutligen dör 

han fredligt, och prisas som ”den store tigerforløser”.68 Historien slutar med att direktören 

som genom Fifs nya författarskap inte längre har publik till tigrarna och därmed inte 

pengar att utfordra dem, låter tigrarna återfå sin frihet. 

Igen finns det några ihopknytande element mellan historien och Sørensens 

drömmar. Mötet mellan Fif och direktören härstammar uppenbarligen från en av 

Sørensens drömmar, precis som den egentliga idén om en tiger i ett kök, vilken kommer 

från en annan dröm.69 

Historiens berättare är igen en allvetande berättare, som inte själv förekommer i historien. 

Absurditetens nivå är ganska låg. Det finns ett undantag, när en kvinna som Fif pratar 

med på tigerkongressen, nämner att garderoben sprängdes.70  

Det som händer i historien är orealistiskt, men inte absurt. Att det inte är möjligt 

att skjuta tigrarna kan inte betraktas som absurt, eftersom tigrarna i historien är både 

symboliska och äkta tigrar. Men mer om det senare. Faktum är att det är en orealistisk, 

men inte absurd historie, som uppvisar några direkta hänvisningar till Danmark, som t.ex. 

benämning av ”det kongelige bibioteks lesesal”.71 Dessa hänvisningar är inte för starka, 

de påverkar inte historien på ett sätt som skulle det göra det omöjligt för historien att 

utspela sig i ett annat samhälle än i det danska. 

”Dobbeltheden” och ”splittelsen” spelar inte en stor roll i historien. Författaren 

leker inte mycket med språket i historien: Så ”spidsede de alle ren så godt de formåede”72. 

Andra exempel på den typiska leken med språket finns inte. Trots det är historien inte 

berättad i en tråkig, utan i en mycket lätt ton. 

När det gäller tid, måste historien antas utspela sig i en form av nutid eller framtid. 

Det finns en punkt i historien, genom vilken man kunde anse historien vara en 

framtidshistorie (fadern ger sina söner handen, som är ”en gammel måde at hilse på som 

tog for megen tid og som ikke længer blev benyttet av den unge generation”73), men 

ungdomens sätt att hälsa skiljer sig alltid från de sätt, vilka den äldre generationen 

                                                 
68 SH, s. 116. 
69 Sørensen 1988, 15. oktober 1951 (s. 119-122) och 3. juni 1952 (s. 174). 
70 SH, s. 101: ”netop som jeg kom, blev garderoben sprængt, bang bang, paraplyer og herrehatter svirrede 
om os, det var i hele taget vanvittigt.”. 
71 Bonde Jensen har identifierat drag i några av Sære historier och Ufarlige historier, som knyter ihop dessa 
historier med Danmark. Jämför Bonde Jensen, Litterær arkæologi, s. 223, fotnot. 
72 SH, s. 97. 
73 SH, s. 93. 
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använder. Genom ”pressens radioavis” och benämningen av ”det kongelige biblioteks 

læsesal” är det möjligt att knyta ihop historien med den ”københavnske dagligdag”74, så 

att en uppfattning av historien som en nutidshistorie skulle vara mer korrekt. 

Sagomotiv finns det bara tre i historien. En är Fifs fråga, om tigern inte kunde vara 

”en fortyllet prins”.75 Men det är bara ett halvt sagomotiv. Den förtrollade prinsen är 

självklart en figur som förekommer i sagorna, men den nämns bara, förekommer inte 

själv. I stället understryker Fifs yttrande hans barnslighet och oskuld. Som det visas 

senare i historien, är det bara Fif som är i stånd till att lösa tigrarnas problem, inte Steen. 

Det andra sagomotivet är faderns två yttranden. ”- Kalvekødet er det mindste, 

svarede faderen, når blot vi selv er raske.” och ”- De henkogte frugter er det mindste, 

svarede faderen, når blot vi selv lever.”76 Det är inte heller ett egentligt motiv, utan 

snarare språket som finns i sagorna. Ett tredje möjligt motiv är beskrivningen av 

direktören ögon, som är ”kulsoret midt i øjenviden og gennemborenden som spyd i den 

spidse ende.”77 Dessutom är de ganska genomträngande: ”De [ögon] skar ham bægge 

gennem marv og ben [...]”78. Direktörens ögon påminner om djävulens ögon, och 

direktören är ju en djävulsk figur i hela den här historien. 

Tigrene kan anses vara uppbyggd av tre olika ämnen, eller tre olika motiv: Tigerämnet, 

paktämnet mellan Fif och direktören, och konstnärsämnet, dvs. Fif som konstnär. 

Det första ämnet påminner om lejonen i Silvanus af Nazareth. Tigrarna är en 

symbol för de mänskliga drifterna. Att tigrarna i historien är skildrade som realistiska, för 

att uteslutande betraktas som symboler för drifterna,79 är kanske den sørensenska idén, att 

inte låta drifterna uppträda i form av symboler (i det här fallet i form av tigrar), utan att 

låta dessa driftssymboler bete sig på det sätt, på vilket de skulle bete sig, om de var äkta 

djur, och inte symboler.80 

Hur det nu är: Plötsligt är de där, tigrarna/drifterna, så att folk är tvungna att 

förhålla sig till dem, på ett eller annat sätt. Det heter i historien att ”på natten tog tigern fat 

                                                 
74 Hauberg Mortensen 1997, s. 106. Hauberg Mortensen identifierar dessa två drag av det dagliga livet, men 
inkluderar överraskande samtidigt historien under ”Fremtid”- avsnitten i sin uppsats. 
75 SH, s. 95. 
76 SH, s. 96 och 97. 
77 SH, s. 106. 
78 SH, s. 110. 
79 Haarder 2001, s. 144. 
80 I Silvanus af Nazareth spelar lejonen, som fungerar som driftsymboler i den historien, en roll som är 
mycket mer passiv än den som spelas av tigrarna i Tigrene. Denna dubbelfunktion (jag talar inte om 
”dobbeltheden” här, för det är det inte) måste tigrarna ha för att ge Fif möjlighet att blir till ”frälsare”. Om 
tigrarna vore symboliska, skulle han inte kunna få en sådan roll av författaren. 
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at brøle”81, och det är just i natten som de mänskliga drifterna vanligtvis kommer starkast 

in i människans medvetande. När tigrarna är ”fängslade” i den zoologiska trädgården, 

befinner sig människorna i säkerhet. Men med säkerheten kommer tråkigheten, och så blir 

de otillfreds igen. Utan fara finns det ingen fascination.82 Bara genom Fifs sista bok blir 

det möjligt för folket att uppleva en situation i vilken det inte längre är nödvändigt att 

betrakta tigrarna i en zoologisk trädgård, så att direktören inte längre har råd att utfodra 

tigrarna, så att han ger dem deras frihet igen. 

Tigrarna, och därmed drifterna, får igen sin frihet genom Fifs bok, så att boken 

påminner om Silvanus’ bok om Jesu två viljor. Fif är alltså på ett liknande sätt en 

”frälsare” som Silvanus, bara på en annan nivå: Silvanus bok hjälpte den heliga 

Hieronymus, Fifs bok en hel befolkning. 

Fif som frälsare kan betraktas som de stora komplexen, som innehåller de andra 

två, redan nämnda motiven: Fif och direktören, och Fif som konstnär. 

Pakten mellan Fif och direktören påminner mycket om den pakt, som Faust gjorde 

med djävulen Mephistopheles i Goethes tragedi Faust. Sørensens inspiration till historien 

härstammar i alla fall inte uteslutande från Goethes version, utan också från Thomas 

Manns Dr. Faustus. 83 Men för att återfinna Faust-motiv eller likheter med detta i 

historien är det tillräckligt att känna till Goethes version av Faust-stoffet. 

Fif och direktören sluter en pakt tillsammans, men dr. Fif, som han kallas senare, 

är inte en dr. Faust, och direktören inte en Mephisto, och så skiljer sig deras pakt mycket 

från den pakt, som Faust förhandlade sig fram till med Mephisto: Fif lär sig tigrarnas 

språk och är därmed i stånd att föra bort tigrarna från de olika husen, som en annan 

råttfångare i Hameln, och in i direktörens zoologiska trädgård. De beseglar pakten med ett 

handslag, inte med blod. 

Det finns en möjlig förklaring i Goethes Faust, varför direktören i Tigrene vill ha tigrarna 

fängslade: Om man betraktar tigrarna som symboler för de mänskliga drifterna, skulle de 

mänskliga drifterna genom Fifs hjälp vara fängslade. Det skulle betyda att de inte längre 

är hos människorna själva. Därmed skulle människorna inte längre känna en drift till sex, 

vilket skulle ha som följd att det inte längre skulle finnas sexuell reproduktion bland 

                                                 
81 SH, s. 104. 
82 Øhrgaard 1982, s. 48. 
83 Sørensen 1988, 15. oktober 1951 (s. 122). 
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människorna. Och att det finns en sådan reproduktion är just ett problem som Mephisto 

har i första delen av Faust- tragedin.84 

Ett annat liknande element i Faust-stoffet och historien är flickans namn, Grethe, som inte 

bara påminner om Margarethe eller Gretchen i Faust, utan som också har ett namn, som 

nästan är ett anagram för tiger.85 Grethe har alltså en viss affinitet till tigrarna, som visar 

sig genom att hon lever i fred men sin tiger och hans familj. Hon har kontroll över sin 

drift. 

Genom Grethes möjlighet att kontrollera, eller åtminstone leva med driften, är hon en 

figur i historien, som är precis som Fif, en positiv figur. Fif har, precis som Grethe, en 

viss anknytning till tigrarna, som han var fascinerad av i sin ungdom. Och egentligen är 

Fif fortfarande ung: Det heter om honom att han ”ikke rigtig havde nogen stilling der 

kunne imponere en tiger”.86 Fif har, i motsats till vetenskapsmannen Steen, inte funnit sin 

plats i världen, som är ett kännetecken för barndom: Man har blivit vuxen om man har 

funnit sin plats i världens ordning. Dessutom har hans namn en viss ”sagomagisk” 

kvalitet, eftersom det kan läsas bakåt och framåt, som han själv påpekar i sitt samtal med 

Grethe. 

Fif äger fortfarande en barnslig oskuld, som visas i kontrasten mellan honom och 

brodern Steen: Som vetenskapsman är Steens första handling att lösa tigerproblemet i 

köket genom att skjuta tigern och till biblioteket tar han ”tropehjælmen” med, medan Fif 

försörjer sig genom att skriva. Fif är beredd att lära sig nya saker, medan Steen tror att han 

redan vet. Han vet någonting, men inte nog. Det visar sig i Steens försök att bygga nya 

hamnar, för att hålla tigrarna ute ur landet, något som inte alls bidrar till problemets 

lösning. 

Överhuvudtaget är vetenskapen i historien inte presenterad på ett positivt sätt. Vid 

mötet i biblioteket, som inte kan vara någonting annat än ett improviserat, hastigt 

organiserat nödlägesmöte (och vilket visar sig att vara just det), men som betecknas som 

tigerkongress i radio, har den oroande befolkningen möjlighet till att lugna sig själv 

genom att spela ”billedlotteri”, medan de närvarande vetenskapsmännen diskuterar 

problemet, och i diskussionen visar vetenskapens inkompetens att lösa praktiska problem. 

I stället för att åtminstone försöka att finna en lösning, förlorar man sig i fackidiotiska, 

fruktlösa diskussioner. 

                                                 
84 Faust I, 1339-1141 och 1369-1376. 
85 Bonde Jensen, Litterær arkæologi, s. 222. 
86 SH, s. 94. 
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Det blir alltså slutligen Fif som måste lösa problemet, och som lyckas med det, 

först inte, men slutligen dock helt. 

Om det skriver han böcker, som blir till stora succéer. Men trots det är han dock inte helt 

tillfreds med det som han skriver, det är fortfarande någonting som han inte vill, eller inte 

kan, skriva ned. Han känner att hans böcker bara är ”indpakningspapir”.87 Det är 

någonting som saknas: ”men hvor meget han end skrev, der var dog bestændig noget han 

ikke kunne skrive om, og dette noget var det vigtigste”88, och att det finns någonting som 

saknas, plågar honom: ”Som kunstnere tvinges til at vara ærlige, ti de kan kvæles af 

mangel på ærlighed som andre af mangel på luft, blev han bestandig tvunget længere og 

længere frem mod den sandhed der sad bag tremmer i hans sjæl”.89 

Det är det tredje stora motivet som finns i historien, Fif som litterär konstnär, eller 

som representant för konstnärer. Han skriver och skriver, men dock är det som om han 

inte skriver komplett, det finns någonting som saknas, och detta förhållande illustrerar 

förhållandet mellan konsten och realiteten: Konsten försöker att hinna upp livet, men det 

hinner den dock aldrig.90 Konsten är (eller kan vara) en del av livet, och därmed är det 

inte möjligt för konsten att klara av mer än att bara imitera livet, att återskapa någonting 

som redan finns. Livet imiterar inte konsten, konsten imiterar livet. 

Men att Fif frälser, eller hjälper folket i historien genom sina böcker är också en 

(kanske lite utopisk) synpunkt på konsten, i det här fallet litteraturen: Nämligen att 

konsten är i stånd att förändra världen, och att därmed också konstnären är i stånd att göra 

så.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 SH, s. 112. 
88 Ibid. 
89 SH, s. 112f. 
90 Bredsdorff 1968, s. 48f. 
91 Bonde Jensen, Litterær arkæologi, s. 224. 
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De to tvillinger 
 

De to tvillinger är en historie som handlar just om två tvillingar, som båda heter 

Otto. Tvillingarna kan inta skiljas från varandra, och skulle egentligen heta Bernhard och 

Jesper. Men inte heller prästen kunde skilja mellan dem, och så döpte han båda namnet 

Otto. 

I skolan och senare, efter föräldrarnas död, då de söker efter ett jobb, säger de alltid 

samma meningar, och försöker också att finna ett jobb som är skapat för två personer. 

Eftersom de slutligen är tvungna att skiljas från varandra, flyttar de till olika 

städer, inte utan att ha givit varandra en bild av sig själv. Men de blir inte mycket 

framgångsrika i sina jobb: Den ena blir ”vandmåler”92, den andra 

”cyckelstativflyttemand”93. Ett socialt område existerar inte, så båda uppehåller sina liv i 

ensamhet. 

Då händer det, att den ena Otto (den som är ”vandmåler), finner en portmonnä på 

gatan, som innehåller en kvinnas bild. Och han möter verkligen kvinnan på bilden, som 

förklarar för honom att portmonnän egentligen är hennes hjärta. Hon vill gifta sig med 

honom, men i stället för att göra så, hamnar båda i en situation vilken liknar den för 

personer som har förlovat sig. 

Otto vill byta jobb, och Fanny, som vill träffa Ottos tvillingbror, vill att han söker 

jobb i staden där den andra Otto bor. Så gör de, och de träffar verkligen den andra Otto. 

Men förhållandet mellan de två har blivit ett annat; det är mycket kallare än förr, och Otto 

(Fannys fästman), bestämmer sig för att resa bort igen nästa dag. På natten sker en 

förväxling, och Fanny ligger med den Otto, som inte är hennes fästman. Nästa morgon 

upptäcks det av den andra Otto, och tvillingarna, som nu igen säger samma meningar, 

dräper varandra i en pistolduell. Historien slutar med Fanny, som sitter mellan 

tvillingarnas lik och river sin kjol i stycken. 

När det gäller historiens tid, har det påståtts att det är en av historierna i Sære 

historier, som utspelar sig i framtiden.94 Det finns inga hållpunkter i historien som 

understödjer ensådan synvinkel.95 Genom historiens placering i den första och den andra 

                                                 
92 SH, s. 121. 
93 SH, s. 119. 
94 Hauberg Mortensen 1997, s. 108. 
95 Det finns ett undantag, polisen som konstaterar efter tvillingarnas död ”så slipper vi for at dømme dem til 
døden for mord” (SH, s. 128). Det fanns inte dödsstraff i Danmark vid den tiden då Sørensen skrev 
historierna. Men eftersom historien inte nödvändigtvis äger rum i Danmark, är det en invändning utan stor 
vikt. 
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upplagan av Sære historier, i vilka De to tvillinger båda gångerna sätts mellan Koncerten 

och Tigrene, är det möjligt att komma till en sådan slutledning.96 Själv tycker jag att 

historien utspelar sig i nutid, inte i framtid; men eftersom den tid i vilken historien 

utspelar sig inte har en stor betydelse för historiens förlopp, är en lång och utförlig 

diskussion om denna fråga inte nödvändig. 

Berättaren i historien är igen en iakttagande och allvetande berättare, som inte uppträder 

eller ingriper i historien. Bortsätt från den häxa, som har förvandlat Fannys hjärta till en 

portmonnä, är där inga orealistiska element som dyker upp i historien. Det är framför allt 

absurda element som finns i historien, prästen som döper båda barnen till samma namn, 

tvillingarnas beteende, deras jobb osv. 

Historien berättas i en lätt ton, som följer ganska mycket den i Tigrene, och en viss 

lek med språket hjälper till att lätta upp atmosfären i historien, även om den blir 

tragikomisk: ”- Vi lejer et par pistoler og skyder på liv og død, brølede den første. – Ja, vi 

leger vi har pistoler, stammede den anden [...]”97. Skojet ligger här i användningen av 

”leger”, alltså leker på svenska, och ”lejer”, alltså låna på svenska. En slags ”running gag” 

i historien är den ena Ottos problem med att bära ”cyckelstativ”. 

Historien kan anses som ett typiskt verk av Sørensen. ”Dobbeltheden” i historien 

är uppenbar, och det hänvisas till den redan i titeln: Tvillingar är alltid två. Att kalla en 

historie ”De to tvillinger” lägger särskilt vikt vid det faktum att de just är två. 

Det som man kunde kalla ”sørensensk skoj“ i historien är att tvillingarna först 

nästan uppträder som en person. De har samma betyg i skolan, pratar detsamma och på 

samma tid, osv. Även om de ansöker om jobb söker båda på samma ställe, och den ena 

säger fortfarande just det som den andra redan har sagt. Dessutom har de samma namn, 

som även kan läsas framåt och bakåt på samma sätt. 

Men så uppträder “splittelsen” i historien, genom att båda tvillingarna inser att de 

måste skiljas och gå ut i världen, för att ha en möjlighet att finna sin lycka, eller ”for at 

tjene deres brød i det fremmede”,98 efter föräldrarnas död, och omöjligt kan finna jobb 

tillsammans. Det låter inte som en saga eller ett äventyr, det är ett äventyr: Hjälten är 

tvungen att lämna sitt hem för att uppleva äventyr, och för att utvecklas från barn till 

man.99 

                                                 
96 I den första upplagan följer De to tvillinger Tigrene, och följs av Koncerten; i den andra upplagan är det 
Koncerten som följs av De to tvillinger, så att den andra upplagan avslutas med Tigrene. 
97 SH, s. 128. 
98 SH, s. 118. 
99 Testa 1996, s. 150. 
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Jobben som de finner i de olika städerna som de har flyttat till är båda löjliga, och 

båda bundna till en särskild tid. Den ena kan bara arbeta om det regnar, och den andra 

bara om det är tid för affärerna att stänga, eller öppna. 

Men i sitt jobb finner Otto den ”vandmåler” portmonnä, som egentligen är en 

kvinnas hjärta; och slutligen finner han också kvinnan själv. Därmed inträder inte bara ett 

sagomotiv i historien, häxan som har förvandlat hjärtat till en portmonnä, men också en 

brytning mellan tvillingarnas olika liv. Om de innan kan anses ha varit samma (bortsett 

från vissa småsaker och detaljer), förändrar sig den ena Ottos liv helt i jämförelse med 

den andra Ottos liv. Han befinner sig nu i någonting som kan betecknas som 

”forlovelsessituation”.100 

Efter föräldrarnas död är det andra steget som skär itu förbindelsen till barndomen. 

Att detta steg har en stor betydelse visas genom tvillingarnas beteende när det träffar 

varandra igen: De säger inte längre samma sak: ”han havde ventet at broderen også ville 

brede sine arme ud og sige bror”.101 

Tvillingarna förstår varandra inte längre. Fannys uppdykande har därmed förstärkt 

”spaltningen” som redan fanns mellan dem när de skildes på ett sätt, vilket gör det 

omöjligt att de kan komma varandra igen så nära som de har varit en gång. Barndomens 

bindning är förlorad för all tid. 

Det måste inte nödvändigtvis gå galet, men det gör det. Att Fanny ligger med den 

ena Otto, leder slutligen till tvillingarnas duell och död. Den härmed uppträdande frågan 

är, vilken Otto det är som hon ligger med. 

För Fanny är det klart att det är hennes fästman; han svarar ju med ”Ikke da jeg var 

på folkeregistret!”102 Därmed är han egentligen identifierad, eftersom bara en Otto har 

varit på ”folkeregistret” i Fannys närvaro. Trots det är det den andra Otto , som nästa 

morgon visar sig vara Fannys fästman. 

Man får anta att Fanny inte har möjlighet att skilja mellan tvillingarna, vilket visas 

genom Fannys omöjlighet att skilja mellan den ”äkta Otto” och den Otto som är avbildad 

på fotot i Ottos lägenhet. Om den Otto som hon har legat med verkligen är hennes 

fästman, har han antagligen inte möjlighet att konstatera. Genom yttringen ”pas på 

                                                 
100 Øhrgaard 1982, s. 47. 
101 SH, s. 124. 
102 SH, s. 127. 



 

44 
 

cyckelstativet” rycks den Otto som Fanny låg med närmare den Otto, som inte är hennes 

förlovade.103 

Det finns alltså två möjligheter: Antingen var den Otto som Fanny låg med verkligen 

Fannys Otto. Därmed skulle den andra Otto nästa morgon ha betett sig på ett sällsamt sätt, 

ett sätt som mellan raderna kan förstås som att han betraktar sig själv som den andra, att 

han alltså befinner sig i en mer eller mindre schizofren situation (i det här fallet är det 

antagligen en mer snarare än mindre schizofren situation). 

Eller är den Otto som Fanny låg med verkligen inte hennes fästman. Därmed 

befinner sig den andra Otto (alltså inte Fannys fästman) igen i en schizofren situation, 

bara på ett annat sätt. 

Därmed är det klart, att det är i alla fall den Otto som inte är hennes fästman, som 

beter sig på ett galet sätt. Någonting intressant är, att tvillingarna efter denna händelse 

igen säger detsamma. Också genom det är det möjligt att erkänna, att det verkligen var 

den Otto, som är „cyckelstativflyttemand“, och inte den som är ”vandmåler”. 

Hela historien är en parodi på en av Kierkegaards uttänkta, moralisk- religiösa 

konflikter, som handlar om ”splittelsen”. 104 I den situation, som egentligen skulle vara en 

situation av absolut hängivenhet, är det inte möjligt för Otto att göra det; i stället har han 

det första grälet med Fanny. Utan sin tvillingbror är han inte hel, så att man nästan kan 

betrakta de två männen som båda heter Otto som två delar av bara en person, eller 

personlighet.105 

Otto möter den andra Otto igen, men efter hans inträdande i 

”forlovelsessituationen” är det inte längre möjligt för honom att uppnå det tillstånd igen 

som båda tvillingarna hade en gång. Splittringen mellan dem, som började med att de 

skiljdes åt och flyttade till olika städer, fördjupas genom Fanny. Hon tränger sig mer eller 

mindre mellan tvillingarna. Bara efter att den ena tvillingen har råkat i en liknande 

situation som den andra, är det möjligt igen för båda att bete sig på samma sätt. Den 

ovannämnda situationen är nu inte densamma; det är bara en Otto som har haft sex med 

Fanny, och därför har han inte kommit i en ”forlovelsessituation” som den andra. Båda 

har haft kontakt med det andra könet, men på olika sätt - den ena mindre sexuellt genom 

kyssar och bröllop, den andra uteslutande på ett sexuellt sätt. 

                                                 
103 Ibid. 
104 Jämför Sørensen 1976, s. 69f. 
105 Testa 1996, s.150f, Svensen 1968, s. 168 och Sørensen 1990, 6. maj 1953 (s. 21). 
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Därigenom kunde tvillingarna egentligen ”förenas” igen, som två delar som 

kompletterar varandra. Detta visas ju genom att de igen säger detsamma, som före. Men 

”spaltningen” som finns mellan dem kan inte repareras, eftersom de inte längre är två 

”hälfter”: De befinner sig på olika nivåer vad gäller erfarenhet; ett supplement är inte 

möjligt. Igen är det Fanny som fördjupar ”spaltningen” i den sista scenen i Ottos lägenhet. 

En människa som redan är drabbat av ”splittelsen”, kan inte helt ge sig hän, och för en 

tredje person är där inte plats i en kärleksrelation mellan man och kvinna. 
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Koncerten 
 

Koncerten är den längsta historien i Sære historier efter Mordsagen. En Kafka 

idyl, och precis som den sistnämnda är den indelad i olika avsnitt, nämligen tre: ”Rygtet”, 

”På vej” och ”Åbenbaringen”. 

I ett samhälle som styrs genom en slags ”fjærnstyreapparat”106, är det vanligt att 

det finns rykten om krig. Samhället själv förbereder sina medborgare genom militaristiska 

övningar, och befinner sig överhuvudtaget på en hög militär nivå. 

Plötsligt finns det ett annat rykte, nämligen att regeringen, som i historien 

representeras genom en gammal president, har för avsikt att bygga ett konsertpalats i en 

liten by med namnet Blåovre, vilken betraktas som efterbliven av invånarna i den 

moderna huvudstaden. 

Efter några diskussioner blir det klart att regeringen verkligen kommer att bygga 

ett sådant palats i Blåovre. 

Men ingen av medborgarna vet verkligen det, eftersom bara några gatpojkar har 

åkt till Blåovre och därefter berättat, att det verkligen byggs en stor byggnad där; de har 

även alla blivit diktare på grund av byggnadens skönhet. 

Presidentens anseende och popularitet stiger genom byggningsryktena, så att hans 

tal på tv blir ämne för ett stort intresse. Bland medborgarna betecknas palatset inte längre 

som palats, utan som ”åbenbaring”, 

Det blir slutligen klart att konsertpalatset öppnas vid jul, och så gör sig alla 

huvudstadens invånare klara för att på jul åka iväg till Blåovre. Massor av snö tvingar 

dem att lämna kvar stridsvagnar, som de kör och att fortsätta till fots. Men ingen kan 

vägen, och så blir de tvungna att fråga en bondpojke, om han kan visa dem vägen till 

konserten. Han visar dem i stället vägen till ”spillelærerinden” St. Agnete, som beter sig 

underligt och blir, efter ett samtal med honom, skjuten av ”samfundslægen”. 

Slutligen finner medborgarna dock palatset, men det visar sig att det inte är 

konsertpalatset, utan ett ”fremskridspalæ”107, som innehåller allt som människorna en 

gång har tillverkat. Det finns också en sal med instrument, och där finns ett instrument, 

som härstammar från ”den problematiske tid før den stolte verdenshistories højtidelige 

begyndelse.”108 En ung man som ville lära sig att spela musik hos St. Agnete, börjar spela 

på instrumentet; presidenten som står nära, dansar inte till musiken. I stället börjar alla 

                                                 
106 SH, s. 129. 
107 SH, s. 148. 
108 SH, s. 153. 
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barn att dansa på ett underligt sätt. Presidenten uppmanar rasande föräldrarna att stoppa 

barnen, men föräldrarna kan eller vill inte följa befallningen. Till följd av detta blir den 

unga mannen skjuten på presidentens order; han skjuts med så många skott att bara hans 

blod blir kvar. Men barnen står stilla i de ställningar de har intagit och rör sig inte, precis 

som föräldrarna. 

Presidenten ger befallningen att de ska röra sig och hotar att låta skjuta barnen. 

Föräldrarna rör sig alla så småningom, men barnen framhärdar i sina ställningar. 

Presidenten hotar igen med att låta skjuta barnen och ger slutligen verkligen befallningen 

till soldaterna att ge eld. Men det är inte barnen, det är presidenten som får ta emot alla 

skott och som ger som sista befallning att de också ska skjuta ”samfundslægen”. 

Men barnen blir kvar i musiksalen, utan att röra sig och många år efter dessa 

händelser måste föräldrarna, som har stannat kvar hos sina barn inse att det hjälper 

ingenting, och att barnen inte kommer att röra sig igen. 

Berättaren är igen en iakttagande och allvetande berättare som inteförekommer i 

berättelsen. När det gäller absurditeten, är Koncerten en historie som utspelar sig på ett 

ganska realistiskt sätt, åtminstone i början, tills detn blir mer och mer sällsam eller 

orealistisk i slutet. 

Historien påminner om en science fiction-berättelse.109 Genom användningen av 

begrepp som ”den øverste regerings fjærnstyreapparat”110, ”lydløs panserbil”111 eller 

”styrtugler” och ”spjætjagere”112 blir det klart att den inte kan utspela sig vid samma 

tidpunkt som den då blev skriven, utan den måste betraktas som en historie som, även om 

förhållanden kan påminna om dem under det kalla kriget, handlar om någonting som 

händer i framtiden och inte i nutiden. 

Samhället som finns i historien är ett stramt organiserat och militaristiskt samhälle, 

vilket styrs av en gammal och populär diktator. 113 Även om man kunde känna sig påmind 

om ett socialistiskt samhälle, särskilt genom presidentens tal inför palatsets invigning, 

tänkte Sørensen dock på ett västligt samhälle när han skrev historien.114  

                                                 
109 Haarder, Villy Sørensen, s. 142. 
110 SH, s. 129. 
111 SH, s. 131. 
112 SH, s. 133. 
113 Sørensen 1976, s. 67. 
114 Ibid. 
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Betraktar man historien tidsmässigt, så avslutar den Sære historier på ett passande 

och slutgiltigt sätt: Boken började i en mytiskt kristlig tid, och den slutar med en 

beskrivning av en (mer eller mindre) möjlig framtid.115 

Dessutom uppvisar den de typiska stilistiska dragen för Sørensen, även om de är 

utpräglat svagare än i de andra historierna. Koncerten skiljer sig från de andra historierna i 

Sære historier inte bara genom historiens uppenbara placering i framtiden. Texten själv 

innebär några skillnader. Så är t.ex. författarens lek med språket fortfarande där, men den 

är mer subtil än i resten av boken. Överhuvudtaget har hela texten en annan kvalitet än de 

andra historierna i Sære historier, genom vilken den redan hänvisar till 

Formynderfortællinger.116 

Denna kvalitet visas också i den redan ovannämnda övergången i historien från en 

framtidsrealism till en sagologik. Det absurda, eller orealistiska, träder mer i bakgrunden 

och blir till ett medel som driver historien framåt, så att det fortfarande är orealistiskt men 

inte längre uppträder så starkt som ett orealistiskt element som sådant. 

Ett exempel på denna förändring i lek med språket kan ses i presidentens utrop ” - 

10 stille, fyr!”.117  

Utropet är en lek med satsens dubbelmening. Då den är uttalas kan den betyda att ”fyr”, 

alltså pojkarna, ska vara tysta. Men det kan också betyda att presidenten har räknat til tio 

och ger befallningen att ge eld (”fyr”). Ett annat exempel på samma sak är samtalet 

mellan folk som letar efter konsertpalatset och bondepojken i Blåovre. 

”Dobbeltheden” eller ”splittelsen” finns det inte i historien. För att man ska 

uppfatta Blåovre som en annan version av den civiliserade staden, finns det inte 

tillräckligt med hänvisningar i texten, och att motsatsen mellan det lantliga Blåovre, som 

fortfarande har ”byråd”118 och inte ”fjærnstyre” och den civiliserade huvudstaden spelar 

en stor roll i texten, kan inte heller påstås. Detta motstånd är en del av historiens hela 

scenerio, men inte ett element i historiens egentliga utsaga eller betydelse. 

                                                 
115 Det är åtminstone fallet i den första upplagan. I den andra upplagan avslutar Tigrene boken, vilken 
föregås av To tvillinger. Att dessa två historier utspelar sig i framtiden, kan jag inte hålla med. 
116 Särskild till En fremtidshistorie. Jämför dessutom Haarder, Villy Sørensen, s. 142. 
117 SH, s. 159. 
118 SH, s. 129. 
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Trots det finns det åtminstone en anknytning till Sørensens personliga erinran og 

erfarenheter i form av ”damptromler”, som används av några barn mot föräldrarna i 

framtidspalatset.119 

Sagomotiv finns det flera. Den unga mannen som spelar på instrumentet i 

framtidspalatset är som en annan version av råttfångaren i Hameln, som inte för bort 

barnen, men får dem att framhärda i sina ställningar. Att han blir skjuten och försvinner 

(bara hans blod blir kvar) understryker det underliga i hans handling. Just som presidenten 

själv, som betecknar det som händer som trolldom och häxeri och han gör det på ett sätt 

vilket utesluter att det handlar bara om en fras: ”jeg ved jo at der var både trolddom og 

hekseri med i spillet”.120 Att han dessutom använder orden två olika gånger, förstärker 

intrycket att det verkligen är trolldom och häxeri, inte fraser. 

En figur som kunde härstamma direkt från en saga är ”spillelærerinden”, som 

kallar sig själv ”St. Agnete” och som ett helgon och” spillelærerinde af Guds nåde”121. 

Hon bor precis på gränsen mellan den civiliserade delen av landet och det efterblivna 

Blåovre. Dessutom har hon en stelfrusen orm som portklapp och brinner när hon kommer 

ut ur sitt hus. Hon är en fantastisk figur som utan tvivel inte kan tillhöra det strama och 

civiliserade samhället som styrs av presidenten. 

Som nämnts ovan är Koncerten en ganska realistisk historie i början. Samhället 

och personernas förhållanden som skildras, befinner sig inte på en science fiction-nivå 

som gör det helt omöjligt att betrakta historien som någonting realistiskt. De science 

fiction-aktiga, eller progressiva uppfinningarna somförekommer, är bara medel för att 

förankra historien i en möjlig framtid. De används inte för att visa att historien äger rum i 

en tid som är mycket fjärran den tid i vilken Sørensen skrev eller publicerade historien. 

Men under historiens förlopp försvinner denna realism och historien blir mer och 

mer orealistisk. Att använda detta uttryck är kanske bättre än att beteckna historien som 

”absurd”. Koncerten innebär en annan kvalitet av ”absurditet” än t.ex. Vidunderbarnet. 

Genom att historien inte utspelar sig i nutiden, blir det på ett visst sätt redan till någonting 

som inte kan vara realistiskt, eftersom det inte äger rum nu. Och slutligen är händelserna i 

historiens slut inte bara absurda infall, utan händelser som följer en logik som finns i 

                                                 
119 SH, s. 152. Jämför Sørensen 1988, 31. januar 1953 (s. 214). Även om inskrivningen om “damptromler” är 
en senare inskrivning i dagboken än inskrivningen om historiens avslutning, utesluter det inte möjligheten 
att Sørensen har förändrat historiens text, och inkluderat ”damptromler” i historien vid en senare tidpunkt. 
120 SH, s. 157. 
121 SH, s. 142. 



 

50 
 

sagor. Sørensen drar läsaren från en framtidsrealismens logik in i en sagologik, vilken 

utspelar sig i den världen, som tidigare var framtidsrealistisk. 

Men Koncerten kan inte bara läsas som en vision av framtiden, utan kan också 

uppfattas som en kritik av samtidstillståndet, eller som en ironisering 

översamtidstillståndet. 

Ryktets utbredning kan anses som en kritik av en typisk (tidnings)diskussion i ett 

demokratiskt samhälle, där man börjar på en punkt, diskuterar, och avslutar hela 

diskussionen eller debatten med att återfinna sig just på samma punkt: Först finns det 

rykten om ett konsertpalats i Blåovre; efter det är det klart att det byggs ett palats, men 

inte där. Slutledningen som följer är att det måste byggas någonting i Blåovre, men inte 

ett konsertpalats; och slutligen är det utan tvivel klart att det byggs ett konsertpalats i 

Blåovre (vilket visar sig inte vara helt korrekt, eftersom det blir ett ”fremskridtdspalæe” 

och inte ett konsertpalats). 

En annan kritik som finns i historien är en kritik av en mer filosofisk karaktär, 

nämligen en kritik av materialismen. Historiens indelning i tre delar påminner genom 

delarnas titlar om enresa i en religiös dimension: Först finns det ett rykte, efter det är man 

på väg, och slutligen får man tag i ”åbenbaringen”. 122 

Konungarna i historien är nu folket, men i stället för Jesus finner de ett palats fullt 

av produkter: ”I fremskridtspalæets helige haller kan overhovet allt beses hvad der er 

fremstillet af mennesker fra tidernens morgen til dette verdenshistoriske nu [...]”.123 

Palatsets öppnande äger dessutom rum på jul, som ju är i religiös bemärkelse, Jesu 

födelsedag. I stället för en religiös frälsare finns det en annan frälsning; människans 

produktivitet genom tiderna.124 Att dessutom också en domkyrka har blivit kaserner, 

vilket nämns tidigare i historien, visar att den egentliga religionen inte längre spelar en 

stor roll i det av Sørensen tecknade samhället. Det finns fortfarande en präst (man får 

fråga sig varför), men precis som ”filosoffen” är han snarare en hjälplös och komisk figur. 

Att han dessutom talar om att ”hvis ikke Gud havde en finger med i spillet” och också 

nämner “hans [Guds] stærke arm”, kan uppfattas som en hänvisning till den första 

                                                 
122 Likheter kan dras till de heliga tre konungarna som reser till den nyfödda Jesus, eller till herdarna, för 
vilka en ängel förkunnar Jesu’ födelse. Jämför Matteusevangeliet 2:1-11 och Lukasevangeliet 2:8-16. 
123 SH, s. 148. 
124 Presentationen av allt som finns i framtidspalatset är enligt Hauberg Mortensen en ”oversigt over Hegels 
forestillning af den dialektiske undvikling (set gennem Kierkegaards kritiske og ikke helt skarpe briller)”. 
Hauberg Mortensen 1997, s. 105. 
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historien i Sære historier, Silvanus af Nazareth, i vilken inte bara en finger är ”med i 

spillet”, utan i vilken även ett helgons arm spelar en betydande roll.125 

Att det trots det finns en frälsare, som nu inte är en religiös frälsare, visas genom 

presidentens ord ”Men jeg siger jer: lad de små børn komme til mig og de vil blive 

store”126, vilka påminner om ett Jesus-citat, med ett Sørensen-slut.127 Att barnen hos 

presidenten inte som barnen hos Jesus får himmelriket, utan bara har möjlighet att bli 

stora, är en hänvisning till statens krav på totalitet (och brist på religion): Det är staten 

som ger dem möjlighet att bli stora (och kan självklart också ta bort denna möjlighet) och 

personen som kan göra så är inte Jesus, utan presidenten. 

Därmed är allt klart: En religiös frälsning finns inte längre, det finns bara 

möjlighet att få en frälsning i denna värld (vilket egentligen leder tillbaka till idén att 

Sørensen skriver om ett socialistiskt eller kommunistiskt samhälle).128 

Men det går inte så lätt, det finns fortfarande magi och trolldom i denna värld: I 

form av musik. Den unga mannen som spelar på instrumentet får alla barn att framhärda i 

en ställning som de har intagit under sin dans. Om det var hans avsikt att låta dem stå på 

detta sätt eller att denna händelse beror på att musiken upphör, så att det hela måste gå 

galet som en för tidigt avbruten trollformel, är inte möjligt att bestämma. Det är kanske 

verkligen musikens våldsamma upphörande, men slutligen spelar det inte en avgörande 

roll: Musikens makt och magi har demonstrerats på ett entydigt sätt. 

Att användningen av musiken går galet leder till en annan aspekt som kan finnas i 

historien, nämligen att man en dag blir överfallen av det som man förtränger. I historiens 

samhälle finns det ingen musik (musikinstrument har blivit slaget i stycken genom 

regeringens order; en konsertsal har blivit till kasern). Att det fortfarande finns 

grammofoner är ingen ersättning. Det är möjligt att spela ”Beethovens længste sinfoni på 

knap tre minutter”129 på dem, men det visar blott att musiken inte längre har en betydelse 

som egenständig konst, utan bara som en form av ”underhållning”, som ska vara helst 

kort, så att produktiviteten inte lider under den. Samma sak visas genom 

                                                 
125 Sørensen citerar alltså i Koncerten, och därmed i den sista historien i Sære historier, den av honom själv 
skapade dåtiden, eller ”urtiden” i boken (Silvanus af Nazareth), och därmed skapar han också en förbindelse 
mellan åtminstone dessa två historier. Ett sådant betraktande förstärker idén att hela boken ska/bör betraktas 
som en tidsmässig enhet, som ett steg framåt i tiden från den gamla och mytiska ”urtiden” över nutiden till 
framtiden. 
126 SH, s. 148-149. 
127 Jämför Markusevangeliet 10:14, Lukasevangeliet 18:16 och Matteusevangeliet 19:14. 
128 En hänvisning till sådana samhällen är nu inte nödvändig, men det ligger kanske närmare än att tänka på 
ett fascistiskt samhälle. Men om man har Dostojevskijs parabel om inkvisitorn i Bröderna Karamazov i 
huvudet, så är ett erbjudande av en sådan frälsning ett kännetecken för ett auktoritärt system. 
129 SH, s. 130. 
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”splillelærerinden”: Hon anses vara galen, kallar sig själv ”St. Agnete“ som ett helgon och 

blir slutligen skjuten av ”samfundslægen”, som har kurerat andra av sällskapets 

sjukdomar på samma sätt: ”Når man først har lært at skyde mennesker ned, glemmer man 

det aldrig.”.130 

För Sørensen själv ligger konflikten i historien både mellan det ”barnlige” och det 

”stivnede” och mellan ”det levende” och ”det dræbende”.131 Båda konflikterna kan lätt 

uppfattas i texten. 

Det är uppenbart att regeringen och samhället, representerade genom den gamla 

presidenten, snarare är ”stivnede” än ”barnlig”. Ett militaristiskt samhälle är nästan aldrig 

barnsligt och tenderar redan genom sin organisation, vilken har sin rot i arméns hårda och 

etablerade maktstruktur, att leda till ett stelt, och inte till ett barnsligt tillstånd. Ett sådant 

tillstånd skulle vara odefinierbart och mjukt, och det är någonting som presidenten och 

hans samhällssystem absolut inte är. Denna skillnad illustreras genom presidentens utrop 

att han inte dansar, medan han bara står och är ”stiv som en pind”.132 Barnen börjar dansa 

och de gör det på ett sätt som gör ”selv det hæsligste barn vidunderlig skønt”.133 

Föräldrarna tillhör inte längre barnens värld, utan presidentens; de dansar inte heller, utan 

”klappede hælene sammen og stod ret”.134 Det levande, rörliga i historien är barnen; också 

den unga mannen som vill lära sig att spela musik och därmed kan anses avvika från 

sällskapets vanliga intressen, tillhör barnens ”sida”. 

Att det ”stivnade” också är det som dräper, visas genom ”samfundslægen” och 

presidenten, som båda verkligen dräper, eller låtar dräpa, men också genom att 

musikinstrumentet har blivit slaget i stycken och att konsertsalen och domkyrkan är 

kaserner nu: De dräper inte bara bokstavligt, utan också i överförd bemärkelse, genom att 

de också dräper kultur och religion. I presidentens samhälle är ”ikke plads til den der kun 

har forstand på at dreje en lirekasse”.135 En sådan talang betyder ingenting. Om man 

betraktar kvaliteten pågatpojkarnas dikt, är det uppenbart att det inte heller finns några 

dikter kvar i samhället. Att ”filosoffen” och ”præsten” fortfarande finns överraskar, men 

det visar sig att de inte har någonting att erbjuda som verkligen är religion eller filosofi, 

eller snarare visar de bara filosofins och religionens oförmåga att lösa dagliga problem: 

                                                 
130 SH, s. 146. 
131 Sørensen 1976, s. 67. 
132 SH, s. 154. 
133 SH, s. 155. 
134 Ibid. 
135 SH, s. 131. 
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Prästen är gammal och missförstår ”samfundslægen”; dvs. han vet egentligen inte vad det 

verkligen är som händer omkring honom, och filosofen kommer bara med löjliga 

filosofiska utläggningar. 

Sørensen har skrivit i sin dagbok att han hade stor inspiration till att skriva 

Koncerten.136 Det återspeglar sig i historien genom att den förenar olika motiv som kritik 

av nutida tillstånd, en vision om en möjlig framtid och de av Sørensen själv ovannämnda 

ämnena.137 Men trots dessa olika ämnen ”tvingas” historien nästan i enriktning, så att den 

avslutar Sære historier på ett passande sätt: Från en (kristlig) urtid har läsaren kommit 

genom nutiden till en vision av en möjlig framtid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
136 Sørensen 1988, 2. juni 1952 (s. 173). 
137 Bredsdorff igenkänner i de olika figurerna ”en række repræsentanter for gængse mere eller mindre ’halve’ 
livsfortolkninger, præsten, filosoffen, lægen, politikeren” (Bredsdorff 1968, s. 40). För min del är dessa 
karaktärer inte tillräckligt utpräglade till att verkligen kunna representera en ”livsfortolkning”, även om det 
bara är en halv tolkning och därmed alltså en ofullständig tolkning. Inte heller kan jag se en ”kunstner” eller 
en ”gudbenåded geni” i den unga mannen som spelar på instrumentet (jämför ibid.). 
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Vidunderbarnet 
 

Vidunderbarnet är den mest absurda historien i Sære historier och det är kanske på 

grund av det som den inte publicerades som en del av den första upplagan, utan bara i 

bokens andra upplaga.138 Berättaren i historien är igen den allvetande berättaren, som bara 

berättar men inte uppträder själv. Historien skiljer sig inte bara genom nivån på det 

absurda, utan också genom tonen, i vilken den berättas: Författaren leker fortfarande med 

språket, men det går nästan under i historiens absurditet. Så heter det om Bill att han 

kunde ha sagt till sig själv att hans äktenskap inte skulle fungera om inte han ”havde 

været så fåmælt”.139 ”Feltlægen” som konstaterar Nis’ död konstaterar också att Bills brud 

är ”lige til at bide i” och tillägger, som den läkare han är, ”men børst tænderne først!”140 

Sagomotiv finns det inga i historien.141 Den tid i vilken historien äger rum kan inte 

identifieras, men man kan anta att det handlar om en historie som utspelar sig i 

framtiden.142 

Bill, vars föräldrar inte kommunicerar mycket med varandra, så att han inte heller kan bli 

en speciellt kommunikativ person, får en bror, Nis, som han betraktar som 

”vidunderbarn”, eftersom han har en så vacker röst. När Nis är 14, har Bill förberett allt 

för att åka med Nis på en världsturné. De överraskade föräldrarna försöker att hålla dem 

tillbaka; förgäves. Turnén blir inte av bara därför att det inte lyckas för Nis att ta tag i en 

bil som kan ta honom och hans bror till hamnen. 

I stället hamnar båda på en militärlastbil som transporterar en brud till kyrkan. 

Bruden har förklarat Bill vara brudgummen och nu ska det blir bröllop mellan de två. 

Under färden blir Nis skjuten, utan att man vet vem som har avfyrat skotten. Bill fogar sig 

slutligen och besvarar brudens ”jeg elsker dig”143 på samma sätt. 

De gifter sig, men har ett hårt liv tillsammans. Bruden anser Bill vara 

”vidunderbarnet” och då måste han tjäna pengar genom att sjunga, medan hon stannar 

hemma och lider; det har blivit hennes uppfattning att mannen i ett äktenskap måste strida 

för brödet, och kvinnan måste lida. 
                                                 
138 Att historien inte fanns med i den första upplagan har möjligtvis också med beskrivningen av Bills penis 
att göra. Jämför Bonde Jensen, Litterær arkæologi, s. 214 och också Villy Sørensen 2000, s. 141. 
139 SH2, s. 98. 
140 Ibid. 
141 Även om det finns en hänvisning till H.C. Andersen; jämför Hauberg Mortensen 1997, s. 101. 
142 Hauberg Mortensen anser historien äga rum i nutid (på 1950-talet), genom att placera historien i 
nutidsdelen i sin essä om Sære historier (Hauberg Mortensen 1997, s. 101). Man får anta att militärtransport 
av brudar till kyrkan är ett kännetecken för denna tid (SH2, s. 92). Samt att det faktum att de flesta gästerna 
på ett bröllop är soldater beror på den oroliga tid som råder(SH2, s. 97).  
143 SH2, s. 97. 
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Kvinnan blir slutligen gravid men efter en födsel, som dröjer flera veckor, föder hon inte 

ett barn utan exploderar, och efter henne lämnar det bara ett spår av henne. I stället är det 

Nis som dyker upp. Han har också blivit äldre och han påpekar för Bill att det skulle vara 

dags för dem att komma ut på världturnén nu. 

I Vidunderbarnet möter man en situation i vilken ett barn är berett att ta nästa steg 

och blir vuxet. Eller: Det skulle vara berett. När Nis föds är Bill redan ”i den alder da han 

skulle til med tage manlig afsked med barndomstiden”144. Men 14 år senare bor han 

fortfarande hos sina föräldrar. Han vill skenbart inte bli vuxen, vilket kan ses i att han ”fik 

en underlig længsel efter sin tabte barndom og misundte Nis hans lave alder”.145 

Idén att åka på en världturné är det första steget till att komma bort från 

föräldrahemmets dysfunktionalitet, som visas genom att föräldrarnas förhållande till 

varandra beskrivs som att de ”sjældent sagde noget til hinanden”.146 Dessutom blir det 

klart att Bill inte kan komma från ett föräldrahem, som verkligen fungerar: ”dette forhold 

mellem mand og kvinde har jeg aldrig rigtigt forstået”147, säger Bill och han tycker det. 

Hans föräldrar har inte varit ett exempel, som kunde förklara varför det finns någonting 

som heter äktenskap. 

Men försöket att komma bort från föräldrarna slår fel: I stället för att åka på turnán, ska 

Bill gifta sig med en kvinna som han inte känner. 

Att det nu inte precis är det som han egentligen ville, är nu inte ett stort problem; 

slutligen är det också en möjlighet att komma bort från föräldrarna. Att Nis dödas av 

skott, genomskär de sista förebindelserna mellan Bills och hans barndom och hans nya 

status stabiliseras genom ett annat steg, som är bröllopet. Bill ingår inte en 

”forlovelsessituation”, han landar strax i någonting som kan betecknas som 

bröllopssituation. Men situationernas betydelse är densamma: Båda gör det omöjligt att 

återvända till barndomen. 

Nu är han vuxen och nu gäller det att skaffa bröd och pengar till hans familj. Det 

fungerar inte bra, eftersom Bill inte är ”vidunderbarn” som sin döda bror, utan bara är 

”fåmælt”, så att det inte blir någon stor musikalisk karriär. Men han gör det som förväntas 

av honom, och han tar slutligen det sista steget för att bli vuxen, eller snarare det sista 

steget som gör att det inte längre är möjligt att vara barn: Han gör sin hustru havande. 

                                                 
144 SH2, s. 90. 
145 Ibid. 
146 Ibid. 
147 SH2, s. 93. 
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Att hon dör under förlossningen och inte föder ett ”äkta” barn, utan bara Nis, som 

har blivit äldre än den dag på vilken han dog, visar att Nis också har en symbolisk 

betydelse: Han symboliserar barndomen eller kan kanske också uppfattas som en 

representant för det barnsliga i Bill själv: Precis när Bill säger till sin brud att han älskar 

henne, slutar Nis kamp med döden. Barndomen är över, vuxenåldern börjar. Men när Bills 

hustru dör, utan att föda ett barn, är det möjligt igen för Bill att ta ett steg tillbaka mot 

barndomen. Barndomen är självklart inte densamma som tidigare (vilket visas genom att 

Nis har blivit äldre), men barndomens stora möjlighet finns igen: Bill är fri på nytt och har 

inte längre ansvar för en annan person, bara för sig själv. 

Idén om världturnén dyker upp igen, och kan därmed identifieras som ett 

frälsningsmotiv eller som ett motiv från en saga: Allt blir bättre om vi bara kommer bort 

härifrån. Det ligger någonting naivt i ett sådant betraktande, som igen visar att Bill har 

kommit närmare barndomen igen. 

Den förbindelsen som finns mellan Nis och Bill och som är en viktigare 

förbindelse än bara en normal förbindelse eller relation mellan två bröder, visas genom en 

mening i historien: ”og havde fået hver sitt navn skønt de var brødre”.148 Formuleringen 

hänvisar också till historien De to tvillinger, som ju bär samma namn och kan betraktas 

som två delar eller sidor av bara en person. Om man behåller det i huvudet, gör 

formuleringen i Vidunderbarnet det klart att förbindelsen mellan de två bröderna som 

finns där måste vara en särskild förbindelse. Det är inte bara ett par av bröder som det 

pratas om här i historien, det måste också vara någonting annat, någonting som har en 

annan betydelse.149 

Någonting som också måste betraktas i sammanhang med förbindelsen mellan de 

två bröderna är deras namn. Bill, som i det engelska språket är en förkortning av namnet 

William, precis som Villy, kan därmed alltså vara ett tecken på att Sørensen i denna 

historie blandar in några autobiografiska drag. Det är möjligt, men inte nödvändigtvis så. 

Att sätta Bills namn i en relation med mordet i Mordsagen. En Kafka-idyl är också 

möjligt, men de två sakerna behöver inte heller nödvändigtvis hänga ihop.150 Nis’ namn, 

som läst baklänges betyder synd på engelska, antyder just som namnet Bill en 

hänvisninge till det engelska språket när det gäller brödernas namn.151 Möjligtvis är Bill 

                                                 
148 SH2, s. 95. 
149 Jämför Øhrgaard 1982, s. 47. 
150 Bonde Jensen, Litterær arkæologi, s. 212. 
151 Att Bills namn läst bak påminner om det tyska ordet ”lieb”, alltså ”kär”, kan jag gå med på, men inte 
erkänna som en möjlig lösning eller nyckel till historien. Jämför Ibid. 
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bara föräldrarnas uppfattning av vad ett barn är, att det kostar pengar och därmed 

ingenting annat är än en räkning som hela tiden ökar. Att dessa kärlekslösa och kalla 

föräldrar har fått ett annat barn är ingenting annat än en synd; det är någonting som de 

aldrig borde ha fått. 

Varken ”dobbeltheden” eller ”splittelsen” är begrepp som kan beskriva ämnena i 

historien. Det är möjligt att uppfatta Nis som en personifikation av en del av Bills 

karaktär, men Nis är inte tillräckligt utformulerad för att man verkligen skulle kunna se 

honom som en symbol för ”splittelsen”. 

Det dysfunktionella i föräldrahemmet påverkar Bill även som vuxen; eftersom 

hans föräldrar sällan pratade med varandra kunde han inte bli annat än som sina föräldrar: 

”han selv var så fåmælt som de to tilsammen”152. På ett vis är Bill alltså en produkt av 

båda föräldrarna, inte bara som biologisk, utan också som socialt väsen. Från början är det 

klart att det måste gå galet med Bills äktenskap, även om det slutar på ett helt oväntat sätt: 

Genom hustruns explosion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
152 SH2, s. 90. 
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Sære historier: Sammanfattning 
 

Sære historier publicerades i två upplagor, som skiljer sig från varandra på det 

sättet att den andra upplagan innehåller historien Vidunderbarnet, en historie som inte var 

med i den fösta upplagan. 

Dessutom har de två upplagorna en olika struktur, dvs. historierna har olika 

ordningsföljd. Så kan den första upplagan anses ha ett entydigt förlopp när det gäller tid: 

Den tid, i vilken historierna berättas är i bokens början en mytisk urtid (To legender). 

Efter den kommer läsaren in i en slags nutid, dvs. en tid som kunde betecknas som nutid 

under 1950- talet, med historierna Blot en drengestreg, Mordsagen. En Kafka- idyl, 

Tigrene och De to tvillinger. (Det ukendte træ som är den fjärde historien i boken, är ett 

undantag här, eftersom denna historie inte precis passar in det nämnda mönstret). 

Slutligen slutar boken med Koncerten i en möjlig vision av framtiden. 

Som sagt är det Det ukendte træ som inte passar in i detta mönster, och jag 

betraktar denna historie som att den utspelar sig i en ”mellantid”, dvs. en tid som ligger 

mellan den mytiska tiden i To legender och den nutida tiden i de ovannämnda historierna. 

Även om det alltså inte är helt möjligt att konstatera en sådan struktur i boken, så är det 

dock möjligt att uppfatta en sådan struktur. 

I den andra upplagan av Sære historier intar Det ukendte træ just denna 

mellanställning, nämligen mellan To legender och Blot en drengestreg. Men det är inte 

möjligt att uppfatta en linje av tid som i den första upplagan. 

I den andra upplagan följs de ovannämnda tre historierna av Mordsagen. En 

Kafka-idyl, Vidunderbarnet, Koncerten och De to tvillinger. Boken avslutas med Tigrene. 

Det är alltså en helt annan ordningsföljd på historierna, även om den andra upplagans 

historier börjar, när det gäller tid, liksom den första upplagan i den mytiska tiden i To 

legender, följs av mellantiden i Det ukendte træ, och kommer in i ett 1950-talets nutid 

med Blot en drengestreg. Såtillvida är tiden kronologisk. 

Men detta förlopp avbryts med Koncerten, som inte avslutar boken, utan följer 

efter Vidunderbarnet. Både Vidunderbarnet och Koncerten uppfattas av mig som historier 

som äger rum i en möjlig framtid, medan jag betraktar De to tvillinger och Tigrene som 

nutidshistorier. 

Men att bestämma om Sære historier verkligen innehåller en tidsenlig struktur 

eller inte är ingen fråga som absolut måste besvaras. 
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Det är viktigt att förstå att den tiden, i vilken en historie äger rum inte är ett viktigt 

medel för Sørensen. Att de två legenderna utspelar sig i den ovannämnda mytiska urtiden, 

har ingen betydelse för historiernas innehåll eller de ämnen, som författaren befattar sig 

med i dem. Tiden är bara en oviktig del i dessa historier. Det som verkligen spelar en roll 

i dem har inte någonting att göra med tiden, dvs. det problem, de ämnen eller de 

frågeställningar som behandlas är inte bundna till en särskild tid eller period i människans 

historie. 

Nästan det samma gäller för historiernas personer. Inte heller personerna har en stor 

betydelse. De är inte mer karakteriserande än att de behöver vara. Det är kanske även rätt 

att säga att de snarare är schabloner än äkta karaktärer, eftersom de egentligen inte har 

någon egen karaktär. Detta visas inte bara genom att de inte karakteriseras av berättaren i 

historierna, och inte heller genom det som de gör, utan också genom att de ofta inte ens 

har namn. Så är det t.ex. i Tigrene tre karaktärer som bär namn: Fif, Steen och Grethe. 

Men fadern och modern är bara fader och moder, precis som den zoologiska trädgårdens 

direktör bara är direktören. 

När föräldrar förekommer i boken, skildras de antingen negativt, eller de har ett 

negativt inflytande på sina barn: I Vidunderbarnet är föräldrahemmet dysfunktionellt, i 

Det ukendte træ förorsakar trädgårdsmästaren sin sons död, och i Blot en dregestreg är det 

föräldrarna som sätter historiens händelser i gång. En verkligt positiv roll finns det bara i 

Theodora og Theodorus, men där är pointen att barnet inte är Theodoras barn och att hon 

därmed egentligen inte är barnets moder. Det inskränker dessa exempels positiva sidor, 

men förnekar dem inte. 

I Koncerten og Tigrene beskrivs föräldrarna inte negativt. Dock står de mer på 

presidentens och därmed regeringens sida än på barnens. I Tigrene skildras föräldrarna 

positivt, men utan stora konsekvenser. 

Om det finns namn i historierna, så hänvisar de ofta till någonting. I den 

ovannämnda Tigrene är det namnen Grethe och dr. Fif, som påminner om Fausthistorien, 

och i Theodora og Theodorus används huvudkaraktärens namn ( de andra personer i 

historien har inget namn, bara Theodoras barn, som ju inte är hennes, får namnet 

Theodorus) för en ordlek med den manliga och den kvinnliga versionen av namnet, alltså 

Theodorus och Theodora.  

Tid, karaktärer och också de geografiska områden där det som sker äger rum är nästan 

bara dekorationer i Sære historier. De har inga betydelser i sig själva, utan används bara 

som medel för att understödja handlingens egentliga förlopp och ämnen. 
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Förloppet av handlingen i bokens olika historier är jämförelsevis enkelriktat, dvs. 

historierna utvecklar sig inte på ett komplicerat sätt med många oväntade vändningar som 

t.ex. hos Karen Blixen. I jämförelse med henne är Sørensens historier enklare, genom att 

de är fokuserade på bara en sträng av handlingen, som följs av berättaren utan 

avvikningar. 

Det betyder inte att det är helt lätt att förstå vad som egentligen händer i historierna, även 

om det är lätt att förstå historierna. De berättas inte på ett språk som är svårt att förstå, och 

när det sker, är språkets svårighet själv ett stilmedel, som understödjer historiens karaktär 

(t.ex. Mordsagen. En Kafka- idyl). Historierna i Sære historier berättas med ett lätt språk 

som här och där har jämförts med barnens språk. Det är sant att det ligger någonting 

liknande i bokens språk. Dessutom hade jag som en person utan stora kunskaper i danska 

inga problem att förstå historiernas detaljer (bortsett från den redan nämnda Mordsagen. 

En Kafka- idyl), så det är träffande att beteckna språket som ett lättförståeligt språk. 

Ett annat stilistiskt medel som understödjer denna lätthet är leken med språket. 

Detta visas ofta genom att ett känt ordspråk varieras eller att ett yttrande tas bokstavligt. I 

andra fall används språk för att uttrycka någonting som egentligen är uppenbart; detta för 

att hänvisa till någonting. 

När det gäller historiernas realitet, så måste jag för min del skilja mellan en 

realism och en absurditet i historien. Att en historie är realistisk betyder att allt som 

skildras i den kunnat hända. Att den är orealistisk betyder att det inte kunnat hända. Men 

det finns en skillnad här mellan att en historie är orealistisk och att den är absurd. Så är 

Mordsagen. En Kafka- idyl t.ex. en nästan helt realistiskt historie, därigenom att det som 

händer i den verkligen kunde ha hänt. Men att allt verkligen skulle hända, är absurt. 

Det som sker i To legender sker i en mytisk tid och kan därför inte anses vara 

realistiskt. Inte heller kan det anses vara absurt, eftersom det är en myt, eller i det här 

fallet en legend, alltså en kristlig myt. Händelserna i Mordsagen. En Kafka- idyl är som 

sagt realistiska, eftersom de är möjliga, men de är absurda. Det som händer i Blot en 

drengestreg är varken orealistiskt eller absurt, utan visar i stället vad kan hända om man 

inte vet vad man egentligen gör. Tigrene är orealistisk, men inte absurd. Genom att Fif 

blir en annan råttfångare i Hameln rycks historien in i ett sagaområde, och i sagorna finns 

det ingenting som egentligen är absurt. Koncerten börjat realistiskt, men blir mer och mer 

orealistisk, men är i sig själv inte absurd: Det som händer följer en logik och det är inte en 

galen människans logik. Det ukendte træ ligger någonstans mellan myt och saga och kan 

därför inte vara realistisk eller absurd. Helt absurda historier är De to tvillinger och 
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Vidunderbarnet. Medan den förstnämnda historien inte är helt orealistisk, utan bara har 

några orealistiska och dessutom absurda drag, är den sistnämnda historien den mest 

absurda och orealistiska historien i boken. 

Ett element som kan knytas ihop med absurditeten eller det orealistiska är 

sagomotiv, som bara finns i få Sære historier: Koncerten, Tigrene och De to tvillinger. 

Historier utan sådana motiv är Blot en drengestreg, Vidunderbarnet och Mordsagen. En 

Kafka- idyl, precis som de två legenderna och Det ukendte træ. De två sistnämnda 

historierna är ett visst undantag. Genom deras uppbyggnad är de redan nära myt eller 

saga, så att en användning av sagomotiv inte skulle vara överraskande. 

Ett återkommande motiv i nästan alla historier är ”dobbeltheden” och/eller 

”splittelsen”. Undantag här är Blot en drengestreg, Tigrene, Koncerten och 

Vidunderbarnet. Så handlar Silvanus af Nazareth både om ”dobbeltheden” och 

”splittelsen”, medan Theodora och Theodorus bara handlar om ”dobbeltheden”. 

Mordsagen. En Kafka- idyl är en historie om ”splittelsen”, precis som Det ukendte træ, 

som uppvisar åtminstone några drag av ”splittelsen” mellan känslor och intellekt. De to 

tvillinger kan anses handla både om ”dobbeltheden” och ”splittelsen”. 

När det gäller ämnen så finns det de redan nämnda motiven ”dobbeltheden” och 

”splittelsen”, som presenteras på olika sätt. Andra motiv som genomgående kan återfinnas 

finns inte. 

Motiv som förekommer i andra historier är en negativ syn på kunskapen (Blot en 

drengestreg, Koncerten) eller en syn på konstnärer (Tigrene, till en mindre grad kanske 

också i Koncerten). 

Genom Sørensens notiser i hans dagböcker är det möjligt att få närmare 

information om några historier, och så är det också möjligt att slå fast om det finns 

personliga upplevelser eller drömmar som har tjänat som inspirationskällor till olika 

historier. Det som måste beaktas i detta sammanhang är att en sådan dröm ofta inte har 

varit inspiration till hela historien, utan bara till en del av den ibland. 

Så är Blot en drengestreg byggd på en personlig upplevelse (som inte var så 

extrem som historien), medan Mordsagen. En Kafka- idyl har en dröm som förebild. 

Inspirationskällor till Tigrene har varit två olika drömmar. I Koncerten är det bara en liten 

detalj som kan anses ha en autobiografisk förebindelse med Sørensen. Inspirationen till To 

legender, Vidunderbarnet och De to tvillinger har varit andra. 
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Därmed är det alltså tre av nio historier som kan anses ha drömmar och/eller 

personliga upplevelser som förebild (jag utesluter Koncerten här; den ovannämnda 

förbindelsen har inte gett inspiration till historien). 
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Ufarlige historier: Analys 
 

Soldatens juleaften 
 

Soldatens juleaften är den första historien i Ufarlige historier. Den handlar om en 

ung soldat, en fallskärmshoppare, som på en julafton hoppar ut ur ett flygplan, för att fälla 

en bomb, med vilken hela fiendens land kan ödeläggas, om bomben bara landar på det 

riktiga stället. På sin väg ned möter han ett par änglar, som anser honom vara Guds son 

och till vilka han slutligen överlåter bomben för att de ska kunna ge den som julklapp. Då 

han landat mjukt i snön på jorden med änglarnas hjälp ångrar soldaten sig att ha givit bort 

bomben. Men på jorden möter han gud, som föreslår honom att byta bomben mot den 

eviga sanningen. Soldaten tackar för den stora nåden, men vill först föras ut ur fiendens 

land för att vara i säkerhet. Men i och med hans önskan är gud försvunnen; i stället är det 

bara bomben som ligger hos soldaten i snön. 

Den tonen som finns i historien är en ton som skiljer sig från den som man 

egentligen kunde förvänta, om man har läst Sære historier. Historien är inte en tung eller 

dödsallvarlig berättelse, men den saknar den lätta tonen som är så typisk för de flesta 

historierna i Sære historier. 

Tonen är fortfarande lätt, men på ett annat sätt. Det är kanske bäst att beskriva 

Sære historier som barnhistorier i tonen, och att beskriva Soldatens juleaften som en 

historie med en ton av äldre barn, som dock inte befinner sig i puberteten. 

Att tonen är en annan, beror kanske också på historiens ämne, vilket nästan rör sig mellan 

modern myt eller legend och en absurd och komisk historie. Historien är både komisk och 

absurd, men det komiska och absurda är dock genomträngt av religiösa motiv. Så jublar 

änglarna över soldatens, dvs. frälsarens återkomst, eftersom det betyder att den onda 

furstens herravälde är över, varpå soldaten frågar om änglarna är ”på vores parti”153, och 

varför de talar om en ond furste, om fiendens land dock är en republik. 

När soldaten har kommit ned på jorden och ångrar sig att han har givit ”vort eneste 

ABC- bombe til den første den bedste gud”154, stiger han upp och ser sig om, stående på 

sina ben, eftersom man ser bättre om man står än om man sitter. Och när soldaten slår en 

av änglarna, så vänder den strax den andra kinden till och soldaten som ångrar sig för att 

                                                 
153 UH, s. 11. 
154 UH, s. 15. 
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ha gjort det, förser ängeln med ”sårsalve”155. Den enkla logiken, som är så enkel att den 

ibland förefaller barnslig, finns alltså fortfarande i historien. 

Historiens berättare är en allvetande berättare, som inte förekommer i historien 

själv, utan bara berättar. Leken med språket är, som beskrivet ovan, fortfarande där, men 

har blivit mer subtil än förr, så att man kan betrakta det som ett annat sätt att leka med 

språket. 

Historiens komik ligger däri, att änglarna betraktar soldaten som världens frälsare, 

som den återkommande Jesus. Det tragiska, eller absurda, i historien är, att soldaten 

kunde bli till en ny frälsare för mänskligheten, genom att ta emot den eviga sanningen, 

som gud erbjuder honom. Men soldaten, i sitt eviga mänskliga misstroende, föredrar att 

gud behåller sin sanning lite längre; först måste soldaten vara i säkerhet, så att fienden 

inte har möjlighet att ta fatt i honom, eller i sanningen. Detta är självklart ett missförstånd, 

eftersom det (antagligen) inte längre skulle finnas fiender bland människorna, om de bara 

hade fått den eviga sanningen. Soldaten förstår eller erkänner det inte och så får han inte 

en abstrakt sanning, utan en mycket konkret bomb att befatta sig med. 

Det som man har abstrakt i historien är alltså en människa som har möjlighet att få 

guds eviga sanning, men genom människans egen dumhet eller oförstånd, blir det inget 

byte av någonting mot denna sanning.  

Historien visar att det är människans brist på förtroende eller kanske även 

människans trolöshet, vilka förhindrar att människan kan komma närmare gud, genom att 

ta emot hans eviga sanning. 

Det är svårt att säga vad guds eviga sanning egentligen är. Vad bomben betyder 

har Sørensen själv skrivit ned i sin dagbok: ”Bomben er forsømt kærlighed, det ved 

mennesket ikke, men Gudfader ved det, og han giver i sin nåde menneskene en dræbende 

gave hvis ikke de vil tage imod det liv han tilbyder dem.”156 

Bonde Jensen påstår att sanningen är ”at der ikke bliver fred før man elsker sin 

fjende og gør god mod den som hader én” och att historien ”antyder en betingelse til, at 

man bliver som barn på ny”.157 

Jag ser en motsägelse i det. Barn älskar vanligtvis inte sina fiender och är 

dessutom inte kända för att bete sig på ett fredligt sätt. Att Sørensen själv betraktade barn 

som helt oskyldiga, även om han porträtterade dem positivt i Sære historier verkar inte 

                                                 
155 UH, s. 12. 
156 Sørensen 1990, 3. juli 1954 (s. 35). 
157 Bonde Jensen, Litterær arkæologi, s. 225. 
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trovärdigt, om man behåller hans differentierade världsbild i huvudet.158 Jämför som 

exempel på Sørensens inställning till barn Sørensen 2000, s. 143. 

Om man uteslutande betraktar Bonde Jensens yttrande med den definitionen att 

barnslighet eller det att vara som ett barn, betyder att man är utan någon skuld, så kan man 

hålla med om hans definition av sanningen, även om man kommer ihåg från historien 

Tigrene, att ”kun forbrydere duer til at frelse verden”159. Soldaten, som har möjlighet att 

bli till världens frälsare, är kanske varken tillräckligt mycket barn eller tillräckligt mycket 

förbrytare för att kunna inta denna roll. Han är bara människa och symboliserar genom sitt 

beteende, något som också kan ses genom guds utrop ”du evige menneske”160, en av 

människans karakteristiska egenheter, så att historien också kan betraktas som en 

synpunkt på hela mänsklighetens historie: Att tiderna och omständigheterna förändras, 

men att människan egentligen är densamma genom historiens och tidens förlopp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158 Jämför som exempel för Sørensens inställning till barn Sørensen 2000, s. 143. 
159 SH, s. 109. 
160 UH, s. 17. 
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Den gamle ejendom 
 

Historien är den andra historien i Ufarlige historier, och är den enda historien i 

boken som har en jag-berättare som berättare, som är en ung och beläst man. Tiden i 

vilken historien äger rum kan anses vara en samtidsrealistisk nutid. Genom en notis i 

Sørensens dagbok är det möjligt att förmoda att han fick en del av den inspiration som 

ledde till Den gamle ejendom av Musils Mannen utan egenskaper.161 

Historien handlar om en ung man som kommer hem till sin lägenhet tillsammans 

med en vän för att upptäcka att lägenheten har förändrats ganska mycket: Inredningen är 

annorlunda än före, hyresvärdinnan bor också där nu, och väggarna är borta. 

Genom hyresvärdinnan får han veta att dessa förändringar beror på tidens vilja; alla 

människor ska vara som en familj, och så är det nu nödvändigt att bo tillsammans utan 

väggar. Ett samtal med värden, som är berusad och har en ung kvinna på sköte, Jakobs 

fästmö, hjälper inte berättaren att få väggarna tillbaka eller en bättre förståelse för hela 

angelägenheten. Hyresvärden lämnar huset och hustrun, precis som Jakob lämnar huset 

och sin vän berättaren med sin fästmö. 

Berättaren upptäcker en affisch i trapphuset, som förkunnar att huset inte längre 

kan bebos av moderna människor. Därför måste det rivas ned, vilket ska ske genom att 

varje invånare tar bort en av sina väggar. För väggarna ska varje hyresgäst så få en nyckel 

till en ny lägenhet i en skyskrapa, i vilken ingen vill bo. 

Efter ett annat samtal med värdinnan kallas berättaren till hjälp av en kvinna, för 

att hjälpa henne med hennes vägg. Men det är omöjligt för honom att ta bort väggen; inte 

heller Samson som tillkallas för att hjälpa av berättaren, förmår det inte. Under sina 

ansträngningar dödas Samson av en nedfallande bjälke; huset börjar rasa ihop. Berättaren 

och Barbara flyr ur huset, för att komma in i en stor mängd av människor, vilka betraktar 

det gamla husets ras, medan värdinnan, fortfarande i huset, spelar en psalm på harpan. 

Historien innehåller några absurda element. Samson tar på sig ”stålhjelm og 

slåbrok”162 för att rädda Barbaras framtid. Olika personer lämnar det gamla huset medan 

de bär sina väggar för att få nycklar till ett annat hus, en skyskrapa, i vilken ingen vill bo. 

Det är absurt och delvis också orealistiskt, men de ovannämnda elementen är så infogade i 

historien att de inte uppfattas som opassande eller hindrande för historiens förlopp. 

                                                 
161 Sørensen 1990, 2. august 1955 (s. 95f). 
162 UH, s. 31. 
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Redan i historiens början finns det vissa förväntningar. Det ligger någonting i luften; på 

berättarens väg hem ”var der en forskræmt højtid, en ængstelig glæde i luften, der ellers 

var kold”.163 Någonting kommer att hända. Det är inte säkra tider man lever i. Denna tid i 

historien är en tid av omvälvning och förändringar, kanske också en tid av hot; berättaren 

betecknar framtiden som ”den nære, men uvisse fremtid”.164 Man känner sig kanske 

påmind om livet under det kalla krigets hot. 

Men berättaren har fortfarande vänner, åtminstone en, och det är Jakob, i vars 

sällskap berättaren måste upptäcka att någon har tagit bort hans väggar och att 

hyresvärdinnan nu bor hos honom i hans lägenhet. Motiveringen: ”I det moderne samfund 

må de skillende vægge falde, og vi må lære at stå på fortrolig fod med hinanden”.165 

Det är historiens ämne, att visa på hur ett införande eller genomförande av 

teoretisk-ideologiska idéer verkligen ser ut, om man genomför dem i verkligheten. 

”Menneskeheden ska omdannes til een stor familie”, säger hyresvärdinnan.166 Därför 

behöver man inte längre väggar. Folk ska komma att lära känna varandra. 

Men berättaren behagar det absolut inte. Han, som ung man, är dessutom en 

intellektuell, vilket antyds genom böckerna som har försvunnit från berättarens lägenhet. 

Och som de flesta intellektuella människorna har han små problem med att hålla kontakt 

till verkligheten. I stället för att verkligen befatta sig på ett praktiskt och förändrade sätt 

med sällskapets problem, vilket han ju kunde göra genom den nya situationen som 

uppstår hemma hos honom, vill han flytta till ett annat hus. I den gamla egendomen är det 

inte längre möjligt för honom att ”læse om samfundets krise”.167 Berättarens tanke 

antyder inte bara det ovannämnda problemet med att leva i en osäker tid av förändringar 

och alltså också kris, utan också berättarens ovilja att verkligen omsätta det som han 

antagligen bara har läst om i praktiken. Att läsa om samhällets problem är en sak, att 

syssla sig med dem en helt annan. 

I stället uppsöker han hyresvärden, som tillsammans med sin hustru representerar det 

gamla elementet i samhället: När han lämnar huset gör han så med ”jægerkasket” på 

huvudet.168 Som hyresvärdinnan redan nämnde, har han haft stort intresse för unga flickor 

och spenderat ganska mycket pengar på dem. Han är jägare, nämligen flickjägare. 

                                                 
163 UH, s. 18. 
164 Ibid. 
165 UH, s. 19f. 
166 UH, s. 21. 
167 UH, s. 20. 
168 UH, s. 23. 
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Dessutom är han kapitalist, genom att han har levat utan att arbeta själv; han har 

gjort sina pengar genom andra. Före detta hus ägde han många andra hus, och i varje hus 

fanns det en bordell. På ett visst sätt har han alltså gjort sin hobby till sitt jobb. 

Hyresvärdinnans spel på harpan understödjer den tolkning av hyresvärdinnan och 

hennes man, som representanter för de “gamla värden” isamhället, att lära sig spela 

instrument kan betraktas som en del av den ”klassiska” borgerliga uppfostran. 

Dessa två representerar som sagt samhällets gamla element, så att det är klart att de bor i 

”den gamle ejendom”. 

Men att förändra sig, som paret försöker genom väggarnas avlägsnande, hjälper 

inte; i stället ska folk från det gamla huset flytta till ”en skyskraber som ingen vill bo i”.169 

Genom att ta bort sin väg, hjälper varje invånare till att rasera det gamla huset och får för 

väggen en nyckel till en lägenhet i den ovannämnda skyskrapan. Det finns inte längre 

plats för de gamla elementen i detta samhälle och därför måste de, tillsammans med sitt 

hus, försvinna. Som värdinnan också gör, genom att spela på harpan, medan huset rasar 

ihop. Kaptenen går under med sitt skepp. 

Historien innehåller dessutom en viss religiös dimension. Dimensionen visas 

genom två olika medel. 

Det första är personernas namn. Det är bara fyra personer i historien som bär ett 

namn, nämligen Jakob, berättarens vän; Barbara, den flicka som sitter i hyresvärdinnans 

sköte; Barbara den kvinna, som inte kan avlägsna sin vägg, och slutligen Samson, 

boxaren. Jakob och Samson har namn som hänvisar till bibeln, medan Barbara hänvisar 

till en kristlig helgonlegend.170 

Det andra är psalmen som sjungs av de församlade människorna, när de betraktar 

det gamla husets sammanbrott. ”En salme som vi alle kendte fra gammel tid: Nærmere, 

Gud, til Dig!”, säger berättaren.171 Ett annat möjligt medel, som inte innebär en egentlig 

religiös betydelse, men som i detta sammanhang möjligtvis har en sådan betydelse, är 

omnämnandet av himlen. Berättaren nämner himlen två gånger, första gång söker han ett 

skäl till varför de unga människorna har bott ”deroppe på loftet hvor ydervæggerne var 

særlig tynde og den kolde blæsende himmel så faretruende nær!”.172 Kölden har redan 

nämnts i historiens första mening. 

                                                 
169 UH, s. 24. 
170 Bonde Jensen, Litterær arkæologi, s. 225 och 227f. 
171 UH, s. 33. 
172 UH, s. 24. 
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Det andra omnämnandet av himlen står i historiens sista mening: ”da himlen 

voldsomt rykkede jorden nærmere der hvor hans gamle ejendom havde stået”.173 

Det som himlen knyts ihop med är kölden och slutligen är det himlen som kommer 

närmare jorden. Är det positivt? Knappast. Himlen kommer bara närmare genom 

förstöringen av det gamla. Dessutom är det en himmel utan gud; bara en som är tom och 

kall. Folk i historien förstör det gamla, för att få tillgång till någonting nytt, som ingen 

egentligen är beredd för (ingen vill bo i den nya skyskrapan). En destruktion av det gamla 

är kanske inte någonting som automatiskt är fel, men människor måste vara beredda att ta 

det steg, som en sådan destruktion kräver. Utan en sådan bereddhet är destruktionen 

varken nödvändig eller produktiv. 

Personernas namn, som som sagt fungerar som hänvisningar till den kristendomen 

, hänvisar dessutom till personernas karaktärer. Jakob, vars namn är förbundet med ordet 

”att bedra” i hebreisk tradition174, har bedragit sin fästmö med kvinnan Barbara, och 

antagligen också med andra kvinnor: ”Måske er han den som er god mod alle piger, men 

alle tror at hun er den eneste.”, säger Barbara om honom.175 

Barbara, vars namn betyder så mycket som ” främlingen”176, är förbunden med 

berättaren. Det finns ingen möjlighet att få loss hennes vägg från resten av huset; varken 

berättaren, som intellektuell, eller Samson som den kraftkarlen han är, förmå det. För 

henne finns det ingen framtid i skyskrapan, som symboliserar det nya samhället. Men 

plats finns det inte där för berättaren heller, eftersom hans väggar har blivit stulna eller 

bara är försvunna på ett annat sätt. Han har inte heller en vägg, och därigenom inte heller 

möjlighet att komma in i det nya samhället. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
173 UH, s. 33. 
174 Bonde Jensen, Litterær arkæologi, s. 225. 
175 UH, s. 28. 
176 Bonde Jensen, Litterær arkæologi, s. 228. 
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De forsvunde breve 
 

Historien handlar om en by, i vilken det nästan inte längre skrivs brev av 

människorna till varandra. Brevbärarna, som därför inte har mycket att göra, hjälper folk 

med att dammsuga eller genom att ta hand om sophämtning, och blir därigenom mycket 

populära. En brevbärare överfalls och mördas av en ”bølle”. Denna händelse förorsakar 

att en massa av människor börjar sakna några brev; de tror att det har varit ”bøllen” som 

under en lång tid har plundrat brevbäraren och därmed förhindrat att de får sina brev. Men 

inte heller med hjälp av tortyren, som leder till ”bøllens” död, är det möjligt att finna 

breven. Efter hans begravning beslutar medborgarna att skriva alla de breven som de 

saknar, men nästa dag kommer brevbärarna igen med sina väskor, som är så tomma och 

tunna som före ”bøllens” död och mordet på den ena brevbäraren. 

Den i historien skildrade realiteten är realistisk, men absurd. Det behövs ”førende 

atomfysikere” som påpekar att det finns andra möjligheter att kommunicera, vilket är 

orsak till att det inte längre skrevs (många) brev.177 För att försvara sin klient som påstår 

att han har rivit biljetterna som fanns i brevet i stycken och som blåstes bort av vinden, 

läser advokaten upp en förklaring från ett meteorologiskt institut, som bevisar ”at det 

virkelig havde blæst voldsomt den dag da forbrydelsen blev begået”.178 Och efter att man 

har torterat brevbärarens mördare till döds, ”skærpede [de] torturen for at skræmme den 

[bøllen] tilbage til livet”, som överraskande inte fungerar: ”Men bøllen lod det trodsigt 

blive ved sin død”.179 

De forsvudne breve är en historie som kan, genom beskrivningen av brevbärarna och 

deras cykler, identifieras som en historie vilken har en direkt förbindelse med 

Danmark.180 Man får därför anta att den äger rum i en dansk by. 

Tonen i vilken historien berättas är lätt. Den lek med språket som finns, är inte 

tillräckliga subtil för att understödja tonens lätthet, utan verkar snarare besvärat, och inte 

heller finns det sagomotiv som kunde lätta upp atmosfären.181 Men trots allt är det en lätt 

ton i historien, även om den handlar om allvarliga ämnen. Historiens berättare är en 

allvetande berättare, men ingen person som själv förekommer i historien. 

                                                 
177 UH, s. 38 
178 UH, s. 39. 
179 UH, s. 40. 
180 Bonde Jensen, Litterær arkæologi, s. 223, fotnot. 
181 Som exempel säger brevbäraren ”Av”, när han hittas på axeln av ”bøllen”, vilket besvaras av ”bøllen” 
med ”Dav”, som har nästan samma uttal (UF, s. 34f). 
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Det som behandlas i historien är två ämnen, som är förebundna med varandra: 

Bristande kommunikation och uteslutning som leder till att det onda uppenbarar sig. 

Samhället i De forsvundne breve är ett samhälle som saknar kommunikation 

mellan människor. Att skicka brev är ett gammaldags sätt att kommunicera med varandra. 

Moderna institutioner gör det inte längre, och privatpersoner kommer inte heller göra det 

mycket längre: ”det var ved at gå af mode at skrive breve”.182 Dessutom har varje hushåll 

sin egen ”hustelegraf”.183 

Det finns andra medel för att kommunicera med varandra, men den 

kommunikation som är möjlig på flera olika sätt äger inte rum. När folk söker skäl till 

varför de inte längre får brev och kommer till slutledningen att det är ”bøllens” skuld, 

kommer ”ældre besindige borgere” ihåg att ”de dog i deres lykkelige ungdomstid havde 

fået brev næsten hver dag”.184 Förbindelsen mellan ”lykkelige ungdomstid” och ”brev 

næsten hver dag” symboliserar både att det är en olycklig tid nu, i vilken de lever och att 

denna tid är olycklig, eftersom de inte längre får brev. Brev står här som symbol för 

kommunikation. Det finns inte längre någon kommunikation mellan människor, vilket 

leder till att den tid i vilken de lever uppfattas som en tid som är beklämmande för dem. 

Tidens svårigheter nämns redan i historiens första mening: ”alle havde det travlt i 

byen”.185 

Den bristande kommunikationen visas också på ett annat ställe i historien. Det 

heter om ”husmødrene“ att de ” åbnede sine vinduene for at tale sammen”.186 Det som 

skenbart är ett steg i rättriktning, nämligen en ökning av kommunikation, visar dock den 

brist som redan finns: De kommunicerar från hus till hus, skilda från varandra, med ett 

stort avstånd mellan dem som kommunicerar med varandra. Det avstånd som visas genom 

den ovannämnda beskrivningen, är avstånden mellan människorna, som är för stora för att 

erbjuda möjlighet till tillfredsställande kommunikation. 

Den ovannämnda bristen är på ett sätt också det problem, som egentligen leder till 

händelserna som historien beskriver. ”Bøllens” motivation till att plundra brevbäraren är, 

att ”bøllen” aldrig fick några brev: ”Der er aldrig nogen der har skrevet et brev til mig”.187 

”Bøllen” är på ett sätt tidens offer. Han har ingen möjlighet till kommunikation med 

                                                 
182 UH, s. 34. 
183 UH, s. 38. 
184 Ibid. 
185 UH, s. 34. 
186 UH, s. 38. 
187 UH, s. 37. 
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andra, vilket betyder att han inte har möjlighet till att kommunicera med samhället. Man 

får gå så långt som att säga att han inte ens tillhör samhället. Denna uteslutning leder till 

mördarens aggressivitet. Det onda uppstår på grund av uteslutning. 

”Bøllens” ondska illustreras genom den ställning som brevbärare i samhället i 

historien har: ”Selv de mennesker der var slette nok til at gøre en kat fortræd umuligt 

kunne krumme et hår på et postbuds hoved”.188 Dessutom heter det om brevbäraren som 

mördas att han ”stammede, tudende som et barn”.189 Brevbärarna betecknas 

överhuvudtaget som ”apostle”.190 Genom att jämföra brevbäraren med ett barn 

understryks brevbärarens oskuld, och det allvarliga med ”bøllens” brott som genom 

liknelsen mellan brevbärarna och apostlarna får en nästan djävulsk, antikristlig dimension. 

Genom den ovannämnda ondskan blir det också klart att ”bøllens” ovannämnda 

uteslutning från samhället är i sig själv ett stort brott, som demonstreras genom de följder 

som det har. 

Men varken brevbärarens eller ”bøllens” död förorsakar en bestående förändring 

av samhället. Nästa dag efter ”bøllens” begravning är brevbärarnas väskor fortfarande 

tunna, precis som den mördade brevbärarens väska (som innehåller bara ett brev) var tunn 

när han mördades. Två människors död har ingen påverkan på ett samhälle, som är så utan 

kommunikation som det här. Det är ett samhälle som inte är i stånd att erkänna sina egna 

misstag. 

Uppenbart är också att det är möjligt att likställa brist på kommunikation med 

likgiltighet och sedernas förfall: ”Bøllen” dör på sträckbänken, men den enda reaktion 

som det förorsakar är att medborgarna klagar över att det nu inte finns möjlighet att finna 

de försvunna breven, som egentligen inte finns. Att ”bøllen” egentligen skulle dömdas till 

döden men förskonades så att man har möjlighet att finna de försvunna breven igen, visar 

densamma: Det är inte nåd som förorsakar förskoningen, det är bara ett materiellt 

strävande, strävandet efter breven. 

Historien innehåller inte bara kritik av samhället, utan också av religion, som är i 

stånd att straffa, men inte att hålla fast i sitt egentliga budskap om kärlek mot varandra. 

De tre citaten i historien är två citat från det gamla testamentet, och ett från den nya. De 

första två är straffande, det sista försonande. Att det försonande citatet yttras efter 
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189 UH, s. 35. 
190 UH, s. 34. 
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mördarens död, visar på religionens eller kyrkans inkompetens att agera, när det är dags 

att göra så. Jesu budskap blir till en tom och intetsägande del av ett begravningstal. 
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Købmanden 
 

Købmanden handlar om en köpman, som inte säljer kunderna det som de vill ha, 

eller har lust till, utan bara det som de verkligen behöver. Historien behandlar också 

köpmannens situation, innan han verkligen blev köpman. 

Historien är indelad i fem kapitel. Det första kapitlet introducerar situationen som 

den är nu- köpmannen finns inte längre och inte heller hans hus. De tillhör båda det 

förflutna. Men berättaren, som är en allvetande berättare som inte själv förekommer i 

berättelsen, berättar om hur det var när både köpmannen och huset fanns. För att illustrera 

köpmannens talang uppsöks han av tre olika personer, en kund som inte bor i området, en 

liten pojke som handlar åt sin moder, och en murare. I motsats till de andra två får den 

sistnämnda inte det som han vill, nämligen öl. 

I det andra kapitlet förklaras på vilket sätt köpmannen har tillägnat sig sin talang: 

Han arbetade som servitör på en lyxångare, där han inte förstod passagerarnas olika språk, 

så han var tvungen att gissa vad de egentligen ville äta. På lyxångaren fanns det också en 

ung kvinna, som var mycket smal, och som köpmannen upptäcker en dag, men aldrig har 

sett tidigare. Till henne hämtar han som servitör inte det som hon vill ha, utan det som 

hon behöver, det som är nyttigast för henne. 

Mötet med kvinnan förändrar köpmannen/servitören, och han börjar att servera det 

till passagerarna som de har mest nytta av, och inte det som de egentligen beställer. 

Möjlighet att göra så får han genom att han nu kan se vad passagerarna verkligen behöver, 

särskilt om de inte talar och därmed försöker att gömma sina djupaste önskningar. 

Men detta beteende förbjuds av hans överordnade, och han blir ledsen då han 

tänker på att den unga kvinnan vill snart ska lämna lyxångaren och gå iland. Under en 

storm, i vilken han ser att hon behöver tabletter mot sjösjuka, hämtar han det som han 

önskaratt hon ska få, och sitter och äter tabletterna tillsammans med henne, och han 

upplever sitt livs lyckligaste ögonblick. 

Lyxångaren går i hamn, kvinnan lämnar den och köpmannen/servitören börjar i 

sitt svårmod ett dåligt liv i hamnens dåliga kvarter. När lyxångaren seglar igen är han inte 

så duktig på sitt arbete som förr och han ignorerar bordet, vid vilket kvinnan satt när han 

såg henne för första gången. Men slutligen måste han dock se på detta bord, hon sitter där 

igen, smal som förr, eftersom hon bara vill få mat från hans hand. 

Köpmannen/servitören förlorar sitt jobb. Han läser i kvinnans ögon att hon vill 

hoppa i havet med honom, vilket de gör; men det var ett missförstånd: Han ville simma 
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mot en bättre framtid, hon ville dö tillsammans med honom. Så är han tvungen att rädda 

henne och får dessutom möjlighet att få sitt arbete tillbaka med högre lön. 

I stället bosätter han sig med kvinnan, som han gifter sig med, på land, där kvinnan lär sig 

att tala hans språk, medan har han svårigheter att lära sig hennes. Han avvisar alla 

erbjudanden om att arbeta som servitör, och bestämmer sig i stället för att inrätta ett 

köpmanshus, så att han kan sälja människorna det som de behöver. 

Det tredje kapitlet berättar om att köpmannen får en son, Filip, som är stum och 

därför undervisas hemma, så att de andra barnen inte kan göra sig lustiga över honom. För 

att kunna kalla på sin moder när han behöver henne, spelar Filip på flöjt. Köpmannen tar 

honom med till affären, så att han får veta hur det går till att vara en riktig köpman, som 

han ska själv bli en dag, och inte musikant som modern tror. 

En dag går flöjten i stycken och köpmannen går ut i staden och köper en trumpet 

åt Filip. Köpmannen låter Filip arbeta i affären, vilket inte fungerar bra för honom, 

eftersom han inte kan se vad kunderna verkligen behöver, vilket hans far kan. 

Men livet hotas av förändringar: En dag, när fadern har upplyst honom om 

reklamernas dåliga inflytande, kommer en kund in i affären och vill köpa någonting han 

inte behöver och som slutligen kastas ut av fadern. 

I det fjärde kapitlet blir fadern sjuk och då måste Filip ta hand om affären. En 

flicka kommer in, Rosa, för att köpa tandkräm och efter hon har frågat hämtar han sin 

trumpet och spelar för henne, vilket upptäcks av köpmannen, som börjar skälla, och 

profeterar att Filip inte kommer att bli en god köpman, eftersom han saknar förmåga att 

säga nej till kunderna. 

Filip saknar verkligen denna förmåga och säljer kunderna allt det som de vill ha, även om 

det handlar om pojkar som vill köpa tobak, eller om murare som vill köpa ännu mer öl. 

I detta beteende får han understöd av sin moder, vilken berättar att en annan köpmansaffär 

skall öppnas, en affär i vilken kunderna tar varorna själva, och att Filip har gjort rätt, 

eftersom han har givit kunderna det som de vill ha, så att de kommer tillbaka. 

Senare kommer köpmannen själv, bedrövad och ledsen, profeterar klagande 

världens ände, och köper en cigarr och brännvin från sin son. 

I det sista och femte kapitlet slutar också köpmannens egen historie. På den nya affärens 

första öppna dag står köpmannen i sin dörr i regnväder och ser att hans gamla kunder 

köper i den nya affären. Samma dag har Filip i affären sin första sexuella upplevelse med 

Rosa, vilken dock fadern ovetande därom avbryter. 
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Köpmannen förändrar sin affär; först börjar han ge sina varor gratis till de fattiga. 

Under utdelningen uppmanar han Filip att spela på sin trumpet, som underhållning och 

förnöjelse för kunderna. De gamla kunderna uppmanas att försvinna av köpmannen. Efter 

att han inte längre har några varor, öppnar köpmannen ett värdshus. De gamla kunderna är 

tillbaka och Filip ska också spela för dem. Filip är inte där och i stället har köpmannen en 

konfrontation med sin hustru: Hon förebrår honom att han egentligen vill att alla ska göra 

som han vill och att hans son är rädd för honom. Hon räcker köpmannen ett papper av 

Filip, ett brev till fadern, i vilket han berättar att han vill gifta sig. Fadern river brevet i 

stycken och går tillbaka till sina gäster på krogen. Nästa dag körs Filip till hamnen av 

köpmannen och blir anställd som trumpetare på en lyxångare. 

Värdshuset är en succé, det går bra där. Köpmannen, nu som värden, dricker med 

gästerna, men blir dock aldrig berusad. Både modern och fadern dör utan att ha sett Filip 

igen, men de får ett kort från honom, på vilket han berättar att han har blivit satt i land, 

eftersom han inte ville spela det som passagerarna på lyxångaren egentligen ville höra 

från honom. Köpmannens ord ”Min son”, som yttras med hes och tyst röst, avslutar 

historien. 

Bortsett från köpmannens möjlighet att veta vad det är som kunderna behöver, utspelar 

sig historien på ett realistiskt sätt. När det gäller tiden, skulle det vara mest realistiskt att 

anta att historien utspelar sig under1950-talet.191 

Historien kan anses behandla tre ämnen: Köpmannens relation till sin hustru, till 

sin son, och köpmannen som köpman. 

Även om början av relationen mellan köpmannen och hans hustru skildras nästan 

som en romantisk historie i sig själv, så är det dock redan från denna början klart att det 

finns ett problem mellan de två. När båda hoppar överbord, har de olika avsikter: Han vill 

simma i landet, hon vill drunkna med honom. De förstår inte varandra, även om det 

senare heter om dem att de lät ”øjene tale når de ville forstå hinanden helt.”192 De kan 

alltså förstå varandra utan att tala, men trots det är det nästan så att deras relation börjar 

med ett missförstånd. 

Detta missförstånd tyder på att deras relation är problematisk. Den redan nämnda 

problematiken att förstå varandra visas också genom köpmannens oförmåga att lära sig 

sin hustrus språk. Uttryckt på ett annat sätt saknar han redskap att verkligen förstå henne. 

                                                 
191 Horne Kjældgaard 2002, s. 116. 
192 UH, s. 54. 
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Hustruns röst är dessutom ”aldrig så overbevisande som faderens, hendes stemme var 

tyndere, og hendes tonefald var fremmedartet”.193 Det hänvisar inte bara till att det är 

köpmannen som är den bestämmande kraften i relationen mellan honom och hustrun. 

Detsamma illustreras genom kvinnans beteende på lyxångaren: Hon beställer inte något 

och skiljer sig därmed från de andra passagerarna. Hon sätter alltså köpmannen/servitören 

i en situation, i vilken han kan bestämma. 

Det är också köpmannen som är den bestämmande personen när det gäller 

relationen mellan honom och hans son. 

Sonen Filip som är stum, har vuxit upp utan sociala kontakter. Det heter om 

honom att han ”nok havde lyst til at tale, men han behøvede det ikke, for hans far sagde 

alt hvad det skulle siges”.194 Köpmannen är, i ordets egentliga betydelse, en förmyndare åt 

sin son; därmed blir historien till en historie som redan hänvisar till 

Formynderfortællinger. 

Att köpmannen är en förmyndare måste inte nödvändigtvis vara negativt. Men det är det. 

Relationen mellan fader och son är spänd och de förstår inte varandra. Den ovannämnda 

spänningen visas efter att köpmannen har kastat ut den kund som ville köpa cigaretter, 

medan köpmannen hävdade att han inte hade behov för dem. Hela den scenen har 

bevittnats av Filip. Det heter om köpmannen: ”Han ville sige et ord der kunne sætte 

tingene på plads, men da han endelig sagde noget, stønnede han kun: - Her burde politiet 

gribe ind!”195 

I stället för att prata med sin son och säga några uppmuntrande ord, pratar 

köpmannen ompolisen. Det är inte bara en antydan om köpmannens försvinnande makt 

som köpman, det symboliserar också den ovan nämnda spänningen i relationen mellan 

honom och hans son. 

Att de inte förstår varandra är paradoxalt; det är ju köpmannen som kan avgöra vad hans 

kunder behöver. Det heter om köpmannen, när han var servitör, att han ännu bättre kunde 

förstå vad passagerarna verkligen behövde, om de inte pratade mycket: ”lettest så det på 

dem der talte mindst”.196 Därför borde han inte ha problem att förstå sonen, som säger 

absolut ingenting. 

Att sonen är rädd för sin fader, visas genom att sonen inte vågar prata med fadern 

om att han helst vill gifta sig (och inte bli köpman). I stället för att ha ett samtal med 

                                                 
193 UH, s. 58. 
194 UH, s. 56. 
195 UH, s. 64. 
196 UH, s. 50. 
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fadern, skriver sonen sin önskan på en lapp som han har lagt på bordet. Lappen rivs 

sönder av fadern. Nästa dag kör han sonen till hamnen, eftersom han ska bli trumpetare på 

en lyxångare. När föräldrarna slutligen får ett kort från sin son får de att veta att han inte 

har spelat vad passagerarna ville lyssna på. Därigenom liknar han sin fader, som inte 

serverade passagerarna det som de egentligen ville ha. Köpmannens sista ord kan 

betraktas som ett igenkännande av sig själv i sonen och hans beteende. 

Dessutom står köpmannen i väg för sin sons emotionella utveckling. Han avbryter 

både det första och det andra mötet mellan Filip och Rosa. Slutligen förhindrar han en 

vigsel och skickar Filip till en lyxångare. Sonens musikaliska talang ignoreras först av 

fadern. Senare hånas den: ”Spil videre, Filip, det er jo dit højeste ønske at blive musikant, 

øvelse gør mester!”197 Filip ska bli köpman precis som fadern. Men han duger inte heller 

till det (Filip har inte talang för att se vad kunderna önskar, så han ger dem det som de vill 

ha) och så hånas han också här av fadern: ”Filip, du forstår at handle, du bliver en rigtig 

købmand, ligesom din far, ikke? Husk at skrive den på regningen!”198 De är köpmannens 

ord, efter att han har köpt en cigarr och en flaska brännvin från sin son, även om sonen 

borde veta, via fadern, att man inte säljer en cigarr till en som har ont i halsen; och det är 

just det fadern har. Filip bevisar alltså igen att han inte har faderns talang. 

Som köpman är köpmännen en person som lägger vikt vid att veta vad kunden 

verkligen behöver och att sälja just detta som behövs till kunderna. Köpmannen är 

övertygad om att han har ett ansvar för kunderna: ”En rigtig købmand må føre regnskab 

med hvor meget hans kunder ryger og hvort mange bolsjer de spiser”.199 Detta beteende är 

nödvändigt för en köpman till att behålla sina kunder. Om det verkligen handlar om 

kundernas hälsa, eller om kundernas hälsa för att behålla dem som en källa till pengar, är 

en annan fråga. Men trots det är det en synpunkt som innebär en viss moral eller etik. 

Köpmannen är en korrekt köpman; man får ingenting gratis i köpmannens affär 

(den lilla pojken som får en näsduk och en lakritsgubbe sätts båda upp på räkningen). 

Men trots det kan det inte påstås att köpmannens motivation är att tjäna pengar genom 

kunderna. När den andra köpmansaffären har öppnat, heter det om kunderna att de betalar 

mer (genom att köpa mer) även om varorna är billigare än dem hos köpmannen. 

Den avgörande frågan i det här sammanhanget är om köpmannen verkligen har talang att 

se vad kunderna verkligen behöver, eller om han bara vill att de gör som han säger. Med 

                                                 
197 UH, s. 74. 
198 UH, s. 70. 
199 UH, s. 56. 
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en sådan förebråelse konfronteras han av sin hustru: ”Jeg ser nok hvad du vil og alltid har 

villet: at vi alle altid skal lyde dig.”200 

Men det kan sägas att köpmannen verkligen vet vad kunderna har behov av. Det är 

inte så att han bara vill att de gör som han vill, även om han förväntar sig det. Det är inte 

hans enda motivation. 

Köpmannen kan anses vara en köpman med moral. Han är övertygad om att han 

måste befatta sig med sina kunders hälsa, även om det slutligen bara säkerställer en 

möjlighet för honom att tjäna pengar. Men han tror inte på reklam. De lovordar någonting 

som inte kan uppfyllas. I stället är det köpmannens ansvar att bestämma, vad som är det 

bästa är för varje kund och inte bara tänka på sin profit: ”En god købmand sætter 

sandheden højere end fortjenesten”. 201  

Man kan se en skillnad när det gäller beteendet mellan köpmannen som köpman, 

och köpmannen som värd. Som köpman har han bara sålt det som kunderna behöver, som 

värd får de vad de vill ha. Hans hustru har fått ”strenge ordrer til at servere alt hvad 

kunderne ønskede, ligegyldig hvor drunke de var, men hun måtte tage betalning forud.”202 

En man, som vägrade att sälja mer öl till en murare, för att han inte skulle falla ned från 

sin byggnadsställning, säljer nu allt vad kunderna vill till dem, om de så är berusade eller 

inte. Många murare faller ned från byggnadsställningen, efter att de har druckit hos 

köpmannen, men det bryr han sig inte längre om. Han har kommit från ”I behøver det 

ikke, det er jo at smide pengene ud” till ”jeg skænker alt hvad I behøver - og mere til!”203 

Värden är en annan än köpmannen. När han kör Filip till hamnen för att få honom som 

trumpetare på en lyxångare, hälsar han på alla i hamn området. Han har inte längre någon 

auktoritet gentemot sina kunder och så är han tvungen att vara vänlig emot dem. 

Även om köpmannens moral inte är helt intakt (modern säger att han låter Filip 

vara ensam i affären, eftersom Filip säljer det till kunderna, som de vill ha204) så har han 

dock en moral. Att kunderna trots det inte är helt nöjda med hur de behandlas i affären 

(köpmannen hälsar inte på dem, och tar inte heller avsked då de går; dessutom ”forlod 

[de] butikken med tøvende skridt som om de alligevel tvivlede på at han havde ret”205), 

vilket beror på att de inte tycker om att han behandlar dem som om han vore deras 

                                                 
200 UH, s. 76. 
201 UH, s. 61. 
202 UH, s. 77. 
203 UH, s. 56 och 76. 
204 UH, s. 68f. 
205 UH, s. 56. 
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förmyndare, när de handlar hos köpmannen. Att köpmannen dessutom är den enda 

köpmannen i området, förstärker kanske ett sådant intryck.206 

Men han förblir inte den enda köpmannen; det blir till slut konkurrens för honom. 

Den nya köpmannens ankomst är ett hårt slag mot köpmannen och hans moral. Den nya 

affären, i vilken det inte finns någonbetjäning, så att kunderna måste ta varorna själva, är 

början på slutet: ”Det er verdens undergang, menneskene vil ekspedere sig selv” och ”Der 

er ingen Gud i himlen [...] og på jorden er der kun mennesker der ikke ved hvad de gør. 

Men de gør det alligevel”, säger köpmannen om den nya affären.207 Han har rätt såtillvida 

att det verkligen är undergången av hans värld i vilken han är köpman. 

Købmanden är en utvecklingshistorie, den enda utvecklingshistorien i Ufarlige 

historier.208 Som sagt är det också en historie om en förmyndare. Abstrakt betraktad är det 

en historie om en man som byter roller: Som servitör är det han som måste lyda andra, 

men som make, fader och köpman har han skapat en situation, i vilken andra måste lyda 

honom. På ett sätt är det alltså en historie som handlar om makt. 

På ett sätt missbrukar köpmannen denna makt. Det finns någonting paradoxalt i 

köpmannens beteende och hans syn på reklam: För honom är reklam någonting som 

”mangler respekt for mennesket og tillader det alrdig at træffe sit personlige valg”.209 Men 

det är just det som han egentligen gör. Han hälsar inte på sina kunder, och han tillåter dem 

inte att ha ett personligt val. Det är han som bestämmer. Kunderna får inte vad de vill ha, 

utan det han ger dem. Sonen t.ex. får inte en ny flöjt, utan en trumpet. Trumpeten fungerar 

som present, men det är inte det som Filip egentligen ville ha. Även om han gör någonting 

gott emot sin familj, måste det vara köpmannen som fattar besluten. 

Han gör det med goda avsikter och det finns en orsak till att han beter sig på detta 

sätt (kunden i första kapitlet som vill köpa cigaretter har faktiskt cigaretter) men 

vanligtvis föredrar människan att ha ett val, än att ha någon spela förmyndare åt dem. När 

en annan köpman öppnar en affär i köpmannens område, bryter köpmannens monopol 

samman och tillsammans med det också hans auktoritet som förmyndare för sina 

kunder.210 Att de inte längre handlar hos honom, utan hos konkurrenten, visar att 

köpmannens succé inte gäller bara köpmannens goda avsikter, etiska beteende eller ”bra 

                                                 
206 UH, s. 63. 
207 UH, s. 69 och 69f. 
208 Horne Kjældgaard 2002, s. 107. 
209 UH, s. 61. 
210 Horne Kjældgaard 2002, s. 111. 
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service”, utan till stor del beror på hans monopolställning som den enda köpmannen i 

området. 
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Duo 
 

Historien kan anses vara en typisk, om inte den typiska historien för Sørensen, 

eftersom den inte bara innehåller en utmärkt behandling av ”dobbeltheden” och 

”splittelsen”; den innehåller också lek med språket, och är dessutom byggd upp på en eller 

flera av Sørensens drömmar och personliga upplevelser, bland dem ett uppehåll i Freiburg 

i Tyskland.211 Duo intar en ställning som central text i Sørensens skönlitterära 

författarskap.212 

Historien handlar om en jag-berättare som åker till en ”sandhedskrongress”213 i Sandburg. 

På kongressen träffar han olika studenter, som alla söker sanningen. Efter en diskussion 

om olika filosofiska synpunkter och idéer stiger berättaren på sin cykel, men cyklar efter 

en kort färd på en människa. Berättaren får inte veta vem människan är och när berättaren 

vill be om ursäkt ordentligt, är människa försvunnen. 

Efter det deltar berättaren en i guidad tur i byns domkyrka, under vilken han också 

får möjlighet att betrakta en staty av en madonna, som berör honom på ett sätt. 

Nästa morgon äger ett stort möte som ska avsluta hela kongressen, rum på Sandburgs 

universitet. På mötet diskuterar olika vetenskapsmän sina olika sanningar. Efter 

kongressen cyklar berättaren ut ur byn till en slags cirkus, där en dvärg ska dansa i ett tält. 

Men i stället för att se dvärgens föreställning, föredrar berättaren efter ett samtal med en 

kvinnlig student att cykla tillbaka till byn. 

På vägen dit cyklar han igen på samma människa som tidigare; men upptäcker nu 

att människan är någonting som en siamesisk tvilling: Den är dubbel, med två kroppar och 

fyra ben, två ansikten, och därmed alltså en fram- och en baksida. Människan heter Duo. 

Berättaren får också veta att Duo ska opereras i natt. 

Men han vet inte vad för slags operation det ska bli. Tillbaka i barackerna där 

studenterna bor, träffar han och de andra studenterna mannen som har adopterat Duo. Han 

förklarar att operationen ska dela Duo i två, så att han inte längre måste leva som 

missbildad person. 

                                                 
211 En dröm upptecknas i dagboken: Sørensen 1990, 2. maj 1954 (s. 18f). För noteringar som gäller en 
ungdomsfestival i Berlin, som antagligen har varit förebild till diskussionerna mellan de olika studenterna i 
historien, se Sørensen 1988, 6. august 1951 t.o.m. 18. august 1951 (s. 66–114), och för noteringarna som 
handlar om uppehållet i Freiburg se Sørensen 1988, 2. november 1952 t.o.m. 22. februar 1953 (s. 201-221). 
Jämför dessutom Helt Haarder, Villy Sørensen, s. 146 och Sørensen 1967, s. 64. 
212 Helt Haarder, Villy Sørensen, s. 146. 
213 UH, s. 79. 
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Nästa dag samlas allt folk i domkyrkan, där den opererande Duo ska uppträda och 

tala om sanningen. Han är lyckligt över att ha överlevt operationen och förkunnar att 

sanning är kärleken mellan människor. 

Det betraktas som en värdig avslutning av berättaren. Men när han är på väg för att 

hämta sin cykel, upptäcker han att någon uppenbarligen försöker att stjäla cykeln. När 

berättaren kommer närmare märker han att det är Duos baksida som nu irrar ensam 

omkring och inte ens har ett eget namn. Han vill gärna åka med berättaren på cykeln, men 

berättaren nekar honom först att göra det och slutligen bara cykla med honom till 

sjukhuset. 

Den namnlösa baksidan går slutligen sin väg och berättaren ser ned på sig själv; 

han upptäcker att han har en kniv stickande i sitt hjärta, men han vågar inte dra ut kniven: 

Han är rädd att han skulle förlora allt sitt hjärteblod. 

”Dobbeltheden” och ”splittelsen” är båda bokstavligt representerade i texten 

genom karaktären Duo, som är dubbel och senare skiljs i två delar. Författarens lek med 

språket befinner sig på en annan nivå än i Sære historier; den är inte så uppenbar, utan 

kanske subtilare. Det bästa exemplet på det finns redan i historiens början, när berättaren 

som är en jag-berättare, ser några affischer som gör reklam för ”sandhedskongressen” i 

Sandburg, och som inte bara skriker ut sitt budskap, utan också fortsätter med sina 

”udråberstemmer” och slutligen skriker ”helt hysterisk”. Berättaren vill dessutom ”erfare 

hvad de hade på hjærte”.214 Berättarens cykel är inte bara transportmedel. Det blir till 

någonting som ett djur; den har ”kræfter”215, och det är möjligt att ”fløjte på”216 den. 

Duo är en påskhistorie. Sørensen skriver om den i sin dagbok: ”Duo handler om 

sønnen og er en påskehistorie, men foregår om sommeren ti ved pinsetid kender jeg 

sandheden bedst”.217 Med ”Sønnen” menar han guds son Jesus, som representeras i Duo 

genom historiens titelgivande karaktär Duo. 

Liksom Jesus i skildringen av Sabianus i Silvanus af Nazareth i Sære historier 

hade två viljor, har karaktären Duo två ansikten, fyra armar och fyra ben: Han är dubbel. 

Skilda från varandra är en av dessa två sidor i stånd till att förkunna någonting som kan 

jämföras med ett av Jesu budskap: ”Sandhed er kærlighed mellem mennesker”.218 En 

annan del av denna Jesus-parallell är att Duo ska återuppstå efter sin operation, vilket 

                                                 
214 Ibid. 
215 Ibid. 
216 UH, s. 85. Jämför dessutom Willumsen 2002, s. 81. 
217 Sørensen 1990, 3. juli 1954 (s. 35). 
218 UH, s. 110. 
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förkunnas på ett sätt som också påminner om Jesus: ”Han vil genopstå som levende i 

verden, han skal færdes iblandt os uden at vække forfærdelse, uden at fremkalde sygdom 

og trænge til smærtelig hjælp. Han vil gøre fyldest i menneskenes samfund efter sin gode 

vilje”. 219 Duo framträder inte som ett handikappat väsen, utan snarare som en frälsare. 

I Silvanus af Nazareth påstår kättaren Sabianus att det onda uppstår genom att 

begränsa det goda. I Duo finns det en variant av detta motiv: Det onda uppstår då det skils 

från det goda. Duos första del behåller hela namnet ”Duo”, medan den andra delen inte 

har fått ett namn. Han heter ingenting nu. 

Den första delen förkunnar sitt budskap om sanningen, medan den andra delen 

förnekas tre gånger av berättaren, som Jesus förnekades av Petrus: Cykeln duger inte till 

att transportera honom och om den överhuvudtaget fungerar till det, så i så fall bara för att 

föra honom till sjukhuset. 

Berättaren slutar slutligen med en kniv i sitt hjärta; det har sagts tidigare i texten 

att kirurgerna är nu ”så dygtige att de kan redde en mand der får en kniv tværs gennem 

hjærtet”.220 

Duo handlar om sanningen, och det handlar också om dem som förekunnar och 

sysselsätter sig med sanningen. Alla studenter i historien som nämns med namn, bär namn 

som alla är besläktade med varandra, och som också är besläktade med författarens eget 

namn: Det finns Wilhelm, Vilhelmine, William och Guillaume. Berättarens namn är inte 

känt. Genom namnens likheter och förebindelsen till Villy vill Sørensen möjligtvis 

demonstrera att de representerar olika filosofiska aspekter av honom själv.221 

Sanningens förkunnare skildras på ett annat sätt, som är mer negativt än 

studenternas. På universitet i Sandburg diskuterar man om de olika akademiska 

discipliners sanningar ”overhoved havde noget til fælles”.222 För dem finns det olika 

sanningar. Därmed står de i skarp kontrast till Duo som förkunnar att det bara finns en 

sanning. 

Det heter om specialister i historien att de är ”kvarte eller i det højeste halve 

mennesker. Aldrig før har menneskene været så forfærdeligt halve som de er nu!”.223 

Skälet till ett sådant yttrande är klart: Specialisterna har koncentrerat sig för mycket på 

uteslutande ett ting eller ett fack, och därigenom har de förlorat möjligheten att se 

                                                 
219 UH, s. 107. 
220 UH, s. 108. 
221 Bonde Jensen, Litterær arkæologi, s. 238. 
222 UH, s. 93. 
223 UH, s. 80. 
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helheten. De är för nära en sak för att kunna se eller känna igen den i sin helhet. ”Det er 

kommet så vid [...] at menneskene ikke kan se sandheden for lutter sandheder”, säger 

Wilhelm.224 Just det är problemet: Man vet så mycket att man förlorar fokus, och därmed 

också förståelsen. 

Ett annat exempel på sanningens förkunnare i historien är turistguiden i domkyrkan, som 

bara kan misslyckas med sina analyser av arkitektur och konst, eftersom han utgår från en 

konstförståelse och en synpunkt som har sina rötter i den nutidiga förståelsen och 

betraktningen: ”De fører ikke vores tanker hen på noget guddomligt, men den tids 

mennesker tillbad dem og kyssede madonnas hånd”.225 

Men sanningen är inte vacker; ibland kan den vara någonting utstuderat fult. 

Berättaren hinner inte betrakta Duos baksida: ”[...] men for att straffe mit fejge hoved der 

stift så lige ud og ikke turde se sandheden i øjenene”.226 

Med detta yttrande som grund är det möjligt att betrakta hela Duo som en 

sanning.227 Om den delas i två, delas också sanningen som den representerar i två delar. 

Men dessa två sanningar har inte längre någonting att göra med varandra. Den ena delen, 

eller sanningen, förkunnar den ena stora sanningen i domkyrkan, medan den andra delen 

irrar ensam omkring Sandburg. Medan den ena delen av den sanning som Duo som helhet 

representerar accepteras av publiken och sanningssökarna, kan den andra delen anses 

förnekas och förträngas. Det är i historien bara berättaren som har upplevat båda delarna. 

Det går galet och han får en kniv i sitt hjärta, kanske därför att han inte vill eller kan 

acceptera denna del av sanningen: Han nekar ”delen” att åka med på cykeln, och om det 

överhuvud går, så bara till sjukhuset. Berättaren vill inte heller befatta sig med den hela 

sanningen och om han gör så, får det bara ske i fasta banor - bara till sjukhuset, där han 

ska avleverera Duos bakdel, så att han kan bli av med den och inte längre behöver befatta 

sig med den. 

Men så enkelt är det inte. Han behåller en konstant påminnelse i knivens form i sin 

kropp. Han blir tvungen att inte glömma den andra delen av den ena sanningen. 

Varken berättaren eller de andra människorna som har varit i domkyrkan har verkligen 

förstått vad ”kærlighed mellem menneskene” egentligen betyder. Duos bakdel utesluts av 

                                                 
224 Ibid. 
225 UH, s. 88. 
226 UH, s. 101. 
227 Bonde Jensen, Litterær arkæologi, s. 235. Han hänvisar till Duo som ”to sammenhængende kroppe og 
sandheder”, vilket måste vara en felformulering; genom att skilja dessa två sanningar från varandra, blir de 
inte till halva sanningar. Men han har rätt i sin uppfattning att den hela karaktären Duo representerar en 
sanning, som delas i två genom Duos operation. 
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dem. Wilhelm säger ”Godt for ham at han blev skilt fra bagdelen, dens ansigt skal have 

været ualmindelig hæsligt, fuldt av store gule filipenser.”228 Han säger ”skal have været”; 

han har alltså inte heller sett baksidan och därmed inte heller hela sanningen. 

Sanningen själv har en annan plats i världen, nämligen hos dem som inte söker 

den. Duo härstammar från ”et omrejsende gøglerforetagende”.229 Duos baksida har för 

avsikt att gå till en grupp av gycklare: ”Gøglerne har nok bruk for et gådefult væsen”, 

säger han.230 Berättaren har själv funderat över en dvärg, som var tillsammans med 

gycklarna tidigare i historien: ”Er ikke en dværg der stiller sig til skue og lever af at være 

dværg det eneste sande væsen i en verden av menneskener der skjuler deres 

ufuldkommenheder og lever af noget som ikke har noget at gøre med hvad de er?”.231 

Den sista meningen kan dessutom betraktas som en definition av en konstnär, eller 

som en syn på konstnärer.232 En konstnär är med denna definition alltså en person som 

inte föreställer sig, utan lever på ett sätt som verkligen representerar konstnärens 

personlighet. Därmed är en konstnär också en person som vet vem eller vad han är och 

skulle därigenom inte nödvändigtvis vara en person som söker sanningen: Om man vet 

vem och vad man egentligen är, är det inte så viktigt att finna sanningen. 

Hos dem som söker sanningen är det annat: ”Alle kendte hinandens meninger, og 

ingen kendte hinanden. Så snart blot to talte sammen, var det sandheden de talte om.”233 

Det betyder att det inte räcker att känna sanningen; det är också nödvändigt att känna 

människan, som ”hör till” den rådande sanningen. Därigenom kan man dra en slutsats av 

det att det inte finns allmänna och eviga sanningar, utan bara sanningar som är förbundna 

med särskilda människor, och därmed också med särskilda tider.234 

 

 

 

 

 

 

                                                 
228 UH, s. 110. 
229 UH, s. 106. 
230 UH, s. 112. 
231 UH, s. 97. 
232 Bredsdorff 1968, s. 30. 
233 UH, s. 80. 
234 Jämför beskrivningen av Sørensens böcker om Nietzsche och Schopenhauer i Haarder, Villy Sørensen, s. 
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Fjenden 
 

Fjenden är den kortaste historien i Ufarlige historier och skrevs utifrån en dikt, 

som Sørensen diktade själv.235 Historien handlar om en okänd ”fiende”, som 

dödbringande rider genom landet, men hittar och räddar en flicka, för att slutligen bli 

nedskjuten av soldater. 

Historien är kort, men trots det är den en historie av nästan legendarisk eller mytisk 

karaktär. Genom fiendens yttrande (en av de två meningarna i historien som är yttranden 

av personer och inte av berättaren) är det möjligt att historiens likhet med danska 

folkvisor från medeltiden.236 Det förstärker intrycket av ett legendariskt, mytiskt stoff som 

inte tillhör nutiden. 

Tonen i historien understödjer historiens ovannämnda karaktär; historien saknar 

den språkliga lättheten, som man kunde förvänta som typiskt stilmedel av Sørensen. 

Berättaren i historien är en allvetande berättare, som inte själv förekommer i historien. 

De stora frågorna som historien ställer är vem fienden är, och om han flyr eller förföljer, 

alltså vad det egentligen är som driver honom. 

Genom historiens förlopp blir det uppenbart att den namnlösa fienden förvandlar 

sig för en ung flicka från fiende till frälsare: Hon står i ett fönster på ett brinnande hus och 

hoppar ut genom fönstret, i fiendens armar. Därmed sjunker och försvinner fiendens 

brinnande aggressivitet; av hans ”flammende øjne” är det bara ”hans fuktige blik”, som 

blir kvar.237 

Det har visat sig att det är lönande att följa ett ”f-spår” i historien för att få en 

karakterisering av fienden.238 Denna karakterisering sker genom användningen av ord 

som börjar med bokstaven ”f” i historien; det är möjligt att förbinda nästan alla ord som 

börjar med ”f” i historien med fienden, genom att de antingen beskriver fienden och hans 

beteende själva, eller att de beskriver någonting som fienden har förorsakat. 

På ett sätt är Fjenden en historie om ett möte och en kärlek som uppstår genom 

detta möte. Fienden möter den unga kvinnan och hela hans beteende förändrar sig. Från 

en förstörande kraft blir han till någonting som är ofarligt; den ovannämnda växlingen 

från flammor till ”fuktighed” i fiendens ögon signalerar det. 

                                                 
235 Sørensen 1990, 4. juni 1954 (s. 26). 
236 Bonde Jensen, Litterær arkæologi, s. 240. 
237 UH, s. 114 och 115. 
238 Munk Rösing 2002, s. 118f. 



 

88 
 

Kärlek kan alltså vara en möjlighet att förändra människor. Men det kan också 

vara någonting som brinner dem. Det visas genom den unga flickan, som efter fiendens 

död inte gifter sig och bara går tyst omkring i byn, medan livet kommer tillbaka till den 

och ”folk giftede sig og fik nya børn”.239 Livet går vidare, men bara för dem som har 

överlevt utan att ha blivit brända: Efter flickans möte med fienden är en återkomst till ett 

”vanligt” liv inte möjligt för henne, ett liv, i vilket hon innan fiendens ankomst 

överhuvudtaget inte helt hade tagit del i. Det är inte denna värld som hon intresserar sig 

mycket för; hon är en karaktär, som omges av någonting mystiskt. Så heter det om 

flickans bruna ögon att ”det var som om de gemte en gylden skat, men hun holdt den 

skljult fort dem alle”, och att hennes ögon ”strejfed kun på vej gennem den synlige 

verden, de dvælede længst derude i himlen hvor det synlige ligger for døden”.240 

Flickan är alltså redan innan fiendens ankomst inte en hel del av det vanliga, 

dagliga livet, men efter mötet med fienden och hans död är det inte längre möjligt för 

henne att ens vara bara delvis del av detta liv: Hon pratar inte längre, utan går tyst 

omkring och hennes ögon är inte längre bruna, utan svarta. Hon har en gång varit i en 

extrem situation, och denna situation kan betraktas som en situation full av kärlek och 

efter denna situations slut är det inte möjligt att leva livet på samma sätt som före. 

Därmed handlar historien om kärlekens makt att förändra människor. Det handlar 

om en kärlek som man bara finner en gång i livet och att försöka att hitta en sådan käek 

igen är någonting som egentligen inte kan fungera, även om det inte handlar om en 

perfekt kärlek mellan fienden och flickan: ”En smule skuffet, men bævende ømt, svarede 

hun: - Er du da ikke kommet for min skyld?”241 

Enligt Sørensens egen ”tolkning” av historien handlar historien om kärlekens 

tvetydighet: Att kärlek är någonting som man både strävar efter ochflyr undan.242 

Slutligen är det flickans fel att fienden kommer det är ”en indre mangel der fremkalder 

den ydre fjende”.243 

Därmed är det klart vad det är som driver fienden: Det är en inre brist som driver 

honom till hans aggressiva verk, och denna brist tvingar honom att operera sig på ett sätt 

som är motsats till det som han egentligen längtar efter: Han söker kärlek, men han 

sprider död. Psykologiskt betraktad är det en förståelig reaktion: Om han inte kan vara 
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lycklig i kärleken, ska de andra inte heller vara det; så är de inte i en bättre situation än 

han. 

Vem fienden är eller om det överhuvudtaget ska föreställa en bestämd person, 

spelar inte en så stor roll. Det är mer sannolikt att fienden bara är en idé eller symbol för 

den ovannämnda ”indre mangel” och inte en person, en demon eller djävulen. 
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Hjemvejen 
 

Historien börjar med en nästan romantisk skildring av en förfluten tid; den 

beskriver en del av ett landskap med en tåglinje, i dess närhet finns det en smedja, som 

också har en trädgård och om smeden har kunder, så klättrar barnen upp i trädet i 

trädgården för att stjäla nötter, även om de vet att det är farligt. När smeden upptäcker det, 

kommer han nämligen och kastar sin hammare efter dem. 

Historiens egentliga handling utspelar sig mellan två pojkar som kanske heter Erik 

och Per. De har som vana att räkna hundar på vägen hem från skolan. Det är inte bara en 

lek, det är en allvarligt spel med fasta reglar. Först räknar de på engelska, senare också på 

tyska. 

En dag går de genom den i början beskrivna delen av landskapet och där är det inte 

möjligt att räkna hundar. Per har haft en kuslig upplevelse här med en pojke som heter 

”tysker-Rudi” och som gäller för att vara kriminell och våldsam, och som har en svart 

hund. Under upplevelsen ville tysker-Rudi ha pengar från Per, som inga hade och så 

skulle Per komma tillbaka till samma ställe i mörkret med minst fem kronor. 

Men denna upplevelse har skett för länge sedan; i historiens nutid är tysker-Rudi 

försvunnen, kanske på en uppfostringsanstalt. Historien slutar med att Erik väntar på Per 

och föreslår ett annat sätt att indela de hundar som de räknar. 

Historien låter som en berättelse från den goda gamla tiden i vilken pojkar går i skolan, 

och det är den också. Men det finns någonting under historiens yta som inte är så 

romantiskt eller ofarligt. 

Det är nämligen Per som har en hemlighet. Det finns ett särskilt skäl till varför han 

räknar hundar tillsammans med Erik; det är inte för att lära sig att räkna på engelska, som 

Erik tror. Per har en hemlighet; hundar, och särskilt svarta hundar, har för honom en 

annan betydelse än för Erik: ”Vi kunne sige, sagde Per, men kunne næsten ikke få det 

sagt: - at de sorte hunde är tyskere og de andre englændere”.244 För Per finns det en 

förebindelse mellan svarta hundar och tyskarna, och skälet till det är Tysker-Rudi med sin 

svarta hund. 

Det heter om det ofrivilliga mötet mellan Per och tysker-Rudi att tysker- Rudi, 

som vill kontrollera om Per verkligen inte har en portmonnä, vilket han påstår, ”følte efter 
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alle vegne, også der hvor han allernødigst ville beføles og hvor han dog ikke kunne have 

penge”.245 

Därmed är det klart att förebindelsen mellan svarta hundar och tyskarna har en 

sexuell betydelse för Per. Den homoerotiska upplevelsen mellan honom och tysker-Rudi, 

som inte var frivilligt, har trots det gjort ett intryck på Per. Genom denna upplevelse och 

upplevelsens betydelse blir det klart varför det är så svårt för Per att koppla ihop de svarta 

hundarna med tyskarna, och det förklarar också varför Per besvarar Eriks fråga varför de 

räknar hundar på engelska, med det sällsamma svaret: ”Jeg har seks kroner.”246 

I den sistnämnande situationen ville Per, eller Pers läppar ”blive befiret for den 

tunge hemmelighed de bar på”; men ”det lykkedes ikke helt”, och så säger han någonting 

som inte är helt det som han egentligen ville säga, nämligen att han har sex kronor.247 

Det är ingen slump att det är just sex kronor. Talet sex nämns två gånger just före 

Pers yttrande en gång på engelska som ”six”, den andra gång på danska som ”seks”. 

Sørensen låter dem använda talet sex, eftersom det när man uttalar det låter likadant som 

ordet ”sex” för könsumgänge. 

Svarta hundar är i historien en symbol för sexualitet och det är inte heller en slump 

att Erik nämner att han känner en flicka som har en svart hund, så Per frågar ”forarget”248, 

om Erik är förlovad. Också för Erik betyder den svarta hunden sexualitet, men på ett 

annat sätt än för Per. Eriks orientering är (egentligen) inte homoerotisk. 

Trots det finns det en större förebindelse mellan de två pojkarna. Det heter om 

dem att de håller sig borta från de andra: ”Deres kammerater opdagede snart at de to 

havde noget for, thi de deltog aldrig mere i røverierne i smedens nøddetræ og heller ikke i 

kapløbet om at nå det smalle sted på stien først.”249 

Både Erik och Per befinner sig på en annan nivå än sina vänner. Det är 

sexualiteten som gör skillnaden. Medan deras kammrater inte än har utvecklat en sexuell 

drift, har både Per och Erik gjort det. 

Men slutet på historien visar att Eriks orientering inte står fast. Så väntar han på 

Per, som frågar honom om han inte måste hem till sin flickvän. Det måste han inte: ”Vi 
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kunne jo sige, svarede Erik, at hveranden sort hund er engelsk och hveranden tysk, 

ikke?”250 

Erik går inte till sin flickvän, han går inte heller hem eller besvarar Pers fråga på 

ett pojkaktigt sätt; i stället hänvisar han till deras lek med hundarna, och delvis till svarta, 

tyska hundar. Erik vacklar mellan den flicka med en svart hund som han känner och att 

räkna hundar tillsammans med Per. Det ger antydningar om hans sexuella orientering, 

alltså om han är homo- eller heterosexuell är inte klart eller bestämt. 

Sammanfattningsvis kan historien betraktas som bestående av två olika delar. Den 

första och kortare delen är beskrivningen av en del av landskapet, den andra och längre 

delen är berättelsen om Per och Erik. Båda delarna förbinds utan större problem. Bara det 

att smeden liknar den nordiska guden Tor, passar enligt mig verkligen inte in i historiens 

kontext: Smeden har en hammare som han kastar efter barn som stjäl nötter och 

hammaren ”ramte altid, og den fløj tilbage i hans hånd uden at han behøvede at kalde på 

den”.251 Beskrivningen är samma beskrivning som den beskrivningen av Tors hammare 

Mjölner. 

Det finns två noteringar i Sørensens dagbok som är inspirationskällor till historien; 

en av dem är en notering om någonting som Sørensen har upplevt själv.252 Igen har han 

alltså använt ”material” från personliga upplevelser eller drömmar till att forma en 

historie av det (där historien skrevs tre dagar efter den sistnämnda dagboksnoteringen).253 

Tidvis äger historien rum i en tid som inte längre finns. Det heter om den i början 

beskrivna scenen att ”Dengang var der bomme hvar nu er viadukt”.254 Det som beskrivs i 

historien tillhör alltså det förflutna. Vilken dåtid det är kan inteavgöras; i texten nämns att 

”der var endnu flere hestevogne end biler”, såhistorien låter sig grovt inordnas i en tid 

som ligger närmare 1900-talets början än mitt eller slut, men det är inte möjligt att 

bestämma tiden exakt. 

Tonen i vilket historien berättas är en överraskande seriös ton. Man känner sig inte 

påmind om ett barn som berättare om man läser historien. Beskrivningen av smeden 

härstammar kanske från ett barn, vilket skulle förklara jämställandet av honom och Tor, 

och påståendet att smeden har ”slået en masse børn ihjel”.255 Men även om det 

                                                 
250 UH, s. 124. 
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ovannämnda exemplet kanske verkligen kommer från ett barn, så är det dock svårt att 

tycka att historien verkligen berättas med hjälp av barnslig logik eller ett barns språk.256 
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Romeo og Signe 
 

Romeo og Signe är den sista historien i Ufarlige historier och det är antagligen inte 

en slump, eftersom historien genom sitt ämne hänvisar till två historier i 

Formynderfortællinger, nämligen En glashistorie, i vilken glas och en glasmästare har en 

större betydelse än här, och Plejedatteren, vilken också handlar om en ung kvinna eller 

flicka, och processen att bli vuxen. 

Historien handlar om Signe, som gråter mycket som barn, tills hennes moder en dag säger 

till henne att hon ska sluta att gråta, eftersom hon är för gammal att gråta som ett barn.  

Därigenom upptäcks att någonting inte stämmer med Signes ögon - hon kan bara 

se när hon gråter. Men varken läkarna eller föräldrarna får veta att hon kan se när hon 

gråter. 

I smyg går Signe ut för att betrakta glasmästaren Romeo när han bär cyklar förbi. Hon 

försöker att komma honom närmare genom att övertyga sina föräldrar om att låta henne få 

glasögon. När det inte hjälper slår hon fönsterrutan i stycken och hävdar att det var en 

olycka. 

Det behövs en ny ruta, som installeras av Romeo. Efter det och efter att hon har blivit helt 

frisk igen (hon skadade sina armar när hon slog sönder rutan) börjar hon möta (och kyssa) 

Romeo på gatan. 

Men att hon gråter varje gång när hon ser honom (Romeo vet inte heller att hon 

måste gråta för att se) blir för mycket för Romeo; han undviker Signe en tid, och förälskar 

sig slutligen i Julia. 

Signes föräldrar skils och skickar henne till ett blindinstitut, så att hon inte ska bli 

tvungen att välja mellan en av sina föräldrar. På institutet får hon en hund, Rollo, och ett 

jobb i en affär som säljer fisk och fåglar. Där är det Signes uppgift att kontrollera vattnets 

temperatur i fiskarnas akvarium. 

En dag körs Rollo över av en bil. Signe körs hem till blindinstitutet av mannen 

som kör över Rollo och som heter Aksel, och som hon också gifter sig med. Båda är 

lyckliga i äktenskapet, tills hon slutligen dör. 

Berättaren i historien är en allvetande berättare, som inte själv framträder i 

historien. Redan genom historiens början ”Der var en lille pige der hed Signe”257, och 

dessutom genom det sätt på vilket historien slutar, nämligen med Signes död, närmar sig 

historien sagan. 
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Som personernas namn redan antyder (Aksel, Romeo, Signe och Valborg) har Sørensen 

behandlat stoff från andra skönlitterära källor i sin egen historie, eller åtminstone hämtat 

inspiration i dessa andra källor.258 Att Romeo möjligtvis får Julia, att Aksel inte får 

Valborg, och att överhuvudtaget ingen Hagbarth finns, betyder i detta sammanhang inte 

mycket, eftersom det går helt annorlunda hos Sørensen än hos Oehlenschläger och 

Shakespeare. 

Romeo og Signe är en histora om en ung kvinna, som växer upp i ett dysfunktionellt 

föräldrahem. Föräldrarna ägnar sig åt skilsmässor; det är det som har sammanfört dem 

och det är också det som ska skilja åt dem. De har varit så upptagna med 

skilsmässoproblem att de inte har noterat att det är någonting fel med Signes ögon: Hon 

kan bara se, när hon gråter. 

I Signes barndom var det inte möjligt att uppmärksamma det, eftersom Signe grät så 

mycket (ett annat kännetecken för att barndomen inte har varit lycklig) men en dag är det 

inte längre möjligt att gråta för Signe; modern säger att hon är för gammal för att gråta 

fortfarande, och så upptäcker man hennes problem med ögonen. 

Att ögonen ”fejlede ingenting, blot var det umuligt at se”259, är Sørensens logik par 

exellance, och påminner dessutom kanske om H.C. Andersen. Abstrakt betraktat är det en 

filosofisk tanke: Det är ingenting som är fel, det fungerar bara inte. I det ligger kanske en 

kritik av tillståndet i Signes hem, som betraktas som normalt av föräldrarna, vilka också 

betraktar det som normalt, till och med som ett god gärning att inte tvinga dottern att välja 

mellan föräldrarna, utan att genast skicka henne till ett blindinstitut. 

Det är som nämnt modern som förorsakar att Signe slutar att gråta och därmed att 

se, så det är föräldrarna, i det här fallet representerat genom modern, vilka hindrar sitt 

barn att leva ett gott liv. Det illustreras också i moderns beteende emot glasmästaren 

Romeo när hon säger till honom ”Jeg håber at de har gjort Deres arbejde så godt at vi ikke 

ses igen”.260 Igen är det modern, som styr dotterns liv. 

Signe ser Romeo igen, men det blir inte möjligt för de två att bli ett par; det har 

redan visat sig i den scen i vilken Romeo försökte att gissa Signes namn: ”det er jeg vist 

ikke god til. Der er jo så mange pigenavne”.261 Att han frågar om hon heter Julie visar att 

det finns en annan flicka som han tänker på, och det visar också att Romeo slutligen ska 

få sin Julia och inte Signe i stället. 

                                                 
258 Richard 2002, s. 128. 
259 UH, s. 125. 
260 UH, s. 130. 
261 UH, s. 129. 
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Genom sitt arbete och blindinstitutet fjärmar sig Signe från barndomen, men vägen 

till vuxenålder är fortfarande lång. Att hon har fått hunden Rollo är inte ett steg framåt, 

det är snarare ett steg tillbaka, eller åtminstone bara ett ”mellansteg“. Hunden är inte bara 

ersättning för en man i hennes liv, den anknyter också till hennes ungdom hos föräldrarna: 

När Signe bröt fönsterglaset, heter det om rutan att den biter i hennes armar som ”spidse 

hundetænder”.262 Hunden visar tillbaka till den tiden, i vilken det var Romeo som hon 

ville ha. 

För att ta sig in en ny tid är det nödvändigt att lämna den gamla. Signe lyckas i det, 

även om det tar henne mycket tid. Först genom att släppa Romeo: Hon sitter hemma och 

tänker på gamla dagar, när hon hör kyrkklockor börjar hon att gråta och ser Rollo första 

gången; men slutligen ”fik hun [...] atter et slumrende smil om munden og glædede sig på 

de nygiftes vegne”.263 

Man får anta att det är Romeos bröllop och att Signe på detta sätt har kommit över 

Romeo, och därmed också över en del av sin barndom. Hennes nästa steg för att 

övervinna sin barndom är våldsamt och styrs inte av henne; det är Rollos död som 

slutligen gör henne fri från alla hennes gamla förbindelser till barndomen. Först nu är hon 

inte länge förbunden med sin barndom, först nu är hon verkligen vuxen och fri. 

Hennes nya frihet kan strax användas eftersom det nämligen är historiens Aksel som har 

kört över Rollo, men som inte har fått sin Valborg. Men nu får han Signe i stället; och de 

ger varandra handen medan båda har ”tårer i øjene”.264 Därigenom visas att Aksel är en 

bättre make till Signe än Romeo, som inte gråter, utan visslar. Dessutom befinner sig både 

Signe och Aksel i en förlustsituation: Han har förlorat Valborg i en bilolycka, precis som 

hon har förlorat Rollo på samma sätt. De förenas båda genom sina tårar och genom sina 

livsomständigheter. 

Historien är också en historie i vilken det finns mycket som inte är som det borde 

vara; det är omvänt. Det är inte bara personkonstellationen (Signe får Aksel osv.) det är 

också Signes tillstånd att bara kunna se medan hon gråter och vanligtvis är det inte möjligt 

att se (bra) om man gråter. Dessutom är det Rollo som har Signe i snor, och i stället för att 

komma till en av sina föräldrar kommer Signe till ett blindinstitut. Men det omvända 

händer inte på ett absurt eller överdrivet sätt, så detta element måste betraktas som att ha 

en mindre utpräglad betydelse i historien.  

                                                 
262 UH, s. 126. 
263 UH, s. 133. 
264 UH, s. 135. 
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Ufarlige historier: Sammanfattning 
 

Ufarlige historier utkom två år efter den första upplagan av Sære historier, alltså 

år 1955 och innehåller åtta historier. Boken börjar med ett citat som vanligtvis tillskrivs 

Aristoteles, vilket kan ses som ett förord: ”Det forfærdelige er morsomt når det ikke er 

farligt”. 

Den tiden, i vilken historierna utspelar sig kan anses vara en 1950-talets nutid eller 

samtid, och även om två historier, Købmanden och Hjemvejen, berättas ur ett bakåtriktat 

perspektiv, så kan dock tiden i vilken dessa två historier äger rum inte skiljas från den det 

ovannämnda 1950-talets tid. Det betyder att de olika historierna inte är skiljs från 

varandra genom olika epoker, när det gäller den tiden i vilken de äger rum. Men tiden är 

inte en betydelsefull faktor för historierna; det som sker i dem, är inte bundet till en 

speciell tid eller epok. Tid är bara en ram för de egentliga händelserna. 

När det gäller nivån på realitet och absurditet, så är det bara Den gamle ejendom, 

Duo och De forsvundne breve som uppvisar olika nivåer av absurditet, med den 

förstnämnda historien som den mest absurda. De forsvundne breve och Duo innehåller 

några absurda moment, men är inte genomsyrade av absurditet. Varken Fjenden eller 

Soldatens juleaften kan betraktas som absurda historier; Soldatens juleaften kan anses 

vara en kristlig myt, som berättas i nutid och som uppvisar några komiska scener, vilka 

dock inte är absurda, om man betraktar dem i förhållande till en myt. Fjenden är däremot 

inte absurd, utan bara orealistisk. 

Men undantag av Fjenden, Den gamle ejendom (som börjar realistiskt, men blir mer och 

mer absurd) och den ovannämnda Soldatens juleaften är alla historier i Ufarlige historier 

realistiska. 

Det är iögonenfallande att det inte finns sagomotiv i bara en av dessa historier. 

Fjenden är ett undantag här, eftersom den kan anses vara en saga. Men även då finns det 

inga motiv i historien som en häxa, eller trollkrafter. Denna frånvaro av sådana motiv 

understryker samtidsrealismen som finns i de olika historierna, vilken etableras genom att 

författaren låter historierna äga rum i det ovannämnda 1950-talets nutid. 

Personerna är inte djupa karaktärer; dvs. läsaren får inte veta mera om dem än han 

behöver. De är snarare figurer, inte karaktärer, även om det finns undantag som Duo, som 

kan förmedla en emotionell förebindelse till läsaren, så att läsaren också blir emotionellt 

involverad. 
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De flesta personerna har inga namn; om personerna har namn, så har de det, 

eftersom namnet ska används till någonting av författaren, som t.ex. i Romeo og Signe: 

Att Romeo inte är den riktiga maken för Signe visas genom att han inte är i stånd att gissa 

hennes namn. 

Den rollen som föräldrar spelar i boken är en negativ roll. Både i Købmanden och 

också Romeo og Signe är föräldrahemmet inte på den nivån som det borde vara, även om 

denna nivå är bättre eller högre i Købmanden än i den andra historien. 

Med den ovannämnda Købmanden hänvisar boken till Formynderfortællinger, inte 

bara genom historiens ämne (köpmannen i historien är en förmyndare), utan också genom 

historiens jämförelsevis längre och tyngre uppbyggnad. 

Överhuvudtaget är tonen i Ufarlige historier inte en helt lätt ton, även om den inte 

är allvarlig eller seriös, och aldrig närmar sig den den byråkratiska tonen som är rådande i 

Mordsagen. En Kafka- idyl. Inte heller är det svårt att förstå texterna, dvs. språket i dem 

befinner sig inte på en nivå som skulle göra det svårt att förstå det som föregår i dem. 

Men ordlekarna som finns har blivit subtilare och delvis har de också blivit lite sämre. 

Dessutom är det bara en historie, nämligen Duo, som handlar om ”dobbeltheden” och 

”splittelse”. Ingen annan historie handlar om ett eller båda två av dessa ämnen. De andra 

ämnena som historierna handlar om skiljer sig från varandra och kan inte sammanfattas 

under bara ett begrepp. Det betyder alltså att det inte finns en genomgående linje av 

ämnen i Ufarlige historier. 

Duo intar en viss särställning i boken, den uppvisar inte bara de ovannämnda 

ämnena, utan har också några autobiografiska drag och åtminstone en dröm som 

inspirationskälla. 

Överhuvudtaget är det bara få historier som är uppbyggda på en dröm eller en personlig 

upplevelse av Sørensen; det är bara Duo, Hjemvejen och kanske Fjenden, som kan räknas 

till denna kategori. Fjenden har en av Sørensen skriven dikt som förebild, och passar 

därmed bara kanske in i kategorin. 
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Sammanfattning och konklusion 

 

Det har visat sig under analysens förlopp i denna uppsats att varken tid eller 

personer är någonting som innebär en stor betydelse i alla de historierna som har 

undersökts här. 

Det betyder inte att en histories handling eller uppbyggning är helt egenmäktig. 

Det är inte så. I stället är det möjligt att säga, att en historie i Sære historier eller Ufarlige 

historier innebär ett ämne, en idé, och att denna idé eller ämne demonstreras med hjälp av 

”rekvisita”, som i de här två fallen är personerna, staderna och tiderna, i vilka de olika 

handlingar utspelar sig. 

De olika historiernas karaktärer är nästan schabloner, som egentligen har ingen 

karaktär; de är tomma, och inte undergör en utveckling. Detta illustreras kanske bäst i 

Mordsagen. En Kafka-idyl, i vilken alla karaktärer, bortsett från den namnlösa jag-

berättaren, bara har beteckningar som ”kriminalchefen” som namn, men inga egentliga 

namn. De är inte personerligheter, utan fullgör bara funktioner. Att jag-berättaren inte 

heller har ett namn, understreker den nämnde tomheten. 

Denna tomhet gäller vanligtvis i mindre grad för en histories huvudperson och 

också i mindre grad för Ufarlige historier, i vilken det finns med Købmanden och Duo två 

historier som tillstår sina figurer större möjligheter att utveckla sig själva. Men den 

allmänna tendensen i båda böckerna är, att de figuerna bara är staffage och bara tjener att 

driva fram en histories handling. Den handlingen själv representerar en idé, en tanke eller 

en problemställning. Det är alltså denna idén som har betydelse; allt annat är snarare 

dekoration eller snarare ballast. 

Någonting som ibland kan knytas ihop med det schablonaktiga i de andra 

karaktärerna är en histories berättare. Så finns det en historie i Sære historier, den redan 

nämnde Mordsagen. En Kafka-idyl, som berättas av en jag-berättare. I Ufarlige historier 

är det två historier, Den gamle ejendom och Duo, som berättas ut ur detsamma perspektiv. 

Inte heller har alltså berättareperspektivet en större betydelse. Snarare är det så att 

perspektivet måste vara där, att det måste tjäna handlingen. I Mordsagen. En Kafka- idyl 

understödjer detta perspektiv absuditetens nivå som finns i historien, medan det används i 

Duo för att ge ett bättre intryck av jag-berättarens känslor. I detta fall har en person alltså 

känslor, och också undergår en viss utveckling. I Den gamle ejendom har jag-berättares 

perspektiv inte en sådan betydelse, utan används framför allt för att illustrera den i 

historien härskande konflikten mellan de i sällskapet existerande strömningar och 
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individens hållning till dem. För en sådan illustration är det bättre att använda en jag-

berättare, med vilken läsaren åtminstone delvis kan identifiera sig själv. 

Sättet på vilket de olika historierna utvecklar sig, är ett sätt vilket är ganska 

entydigt, eller enkelriktad. Det finns inte några oförväntade vändningar eller mycket som 

avvikar från den egentliga historien. Det ena verkliga undantaget här är Hjemvejen, i 

vilken den första delen av historien inte har en nödvändig knytning till historiens slut; dvs. 

att den första delen är som en inledning i en landskaplig sceneri, medan den andra delen 

är en berättelse om två pojkar och deras sexualitet. I alla andra historier har det som kunde 

betraktas för att avvika från den egentliga handlingen inte nödvändig en egen mening, 

utan kastar i stället genom  

sitt existens som en spegel lys på handlingen själv. Det är alltså inte överflödig, utan 

hjälper att etablera en bättre förståelse av handlingen. 

Det betyder inte att det är lätt att förutse hur en historie ska utveckla sig. Men det finns 

inte en historie i den egentliga historien som t.ex. hos Karen Blixen. 

Handlingarnas ämnen kan inte förenas under ett smlande begrepp. Det är alltså inte så att 

t.ex. alla historier i Sære historier handlar om detsamma. Någonting som trots det knyter 

dessa historier ihop är karakteristiska drag i dem, drag som gäller både ämne, åtminstone 

delar av ämne, och stilistiksa egenheter. 

En av dessa egenheter är användning av både ”dobbeltheden” och ”splittelsen”, 

som är inte ett helt förenande motiv på det sättet att det dyker upp i alla historierna. Men 

det förekommer dock tillräckligt ofta för att anse det som en typiskt del av den 

författarskapen, åtminstone för den som finns i Sære historier. Så är det i denna bok fyra 

av åtta historier vilka innehåller både ”dobbeltheden” och ”splittelsen”, eller åtminstone 

en av de två (fem av nio om man betraktar de två legenderna inter under titeln To 

legender, utan som självständiga historier), nämligen To legender (alltså Silvanus af 

Nazareth och Theodora og Theodorus), Mordsagen. En Kafka-idyl, Det ukendte træ och 

De to tvillinger. 

I Ufarlige historier är det bara en historie, Duo, som kan anses för att innehålla 

”dobbeltheden” och ”splittelsen”, medan de andra historierna i boken inte innehåller dessa 

motiv. Därmed är det rätt att säga, att de nämnde motiven kan anses för att vara typiska 

för Sære historier, men inte för Ufarlige historier. 

Ett annat motiv eller motivkomplex som inte är för starkt presenterat är det som 

jag har betecknar som sagomotiv. Sådana motiv dyker upp i tre historier i Sære historier, 

nämligen i Koncerten, Tigrene och De to tvillinger, och förekommer överhuvud inte i 
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Ufarlige historier. Fjenden måste betraktas som undantag här, eftersom denna historie 

själv kan anses för att vara en saga. Nästan detsamma gäller för Soldatens juleaften, som 

kan betraktas för att vara en kristlig myt vilken utspelar sig i moderna tider. Inte heller 

kan det förväntas att finna sagomotiv i Silvanus af Nazareth eller Theodora og Theodorus. 

Dessa historier är skapade efter förebild af helgonlegender, så att en användning av 

sagomotiv skulle inte vara överraskande. En myte, en legend och en saga ligger ganska 

nära varandra, så att en användning av lika motiv i alla dessa tre former inte kan anses för 

att ha en större, stilistisk betydelse. Med andra ord, att en saga innehåller sagomotiv är 

uppenbart, och att en legend innehåller dem också, kan inte överraska, och inte heller 

betraktas som ett särligt faktum, genom att en legend liknar, eller kan likna en saga 

ganska mycket. Om det alltså gäller sagomotiv, är de också någonting som snarare kan 

knytas ihop med Sære historier än med Ufarlige historier. 

Någonting som ändå gäller för båda böckerna är den språkliga lättheten som finns 

i dem. Så hade jag som person med bara små kunskaper av det danska språket inte större 

svårigheter att första de historierna i båda böckerna, med undantag av Mordsagen. En 

Kafka-idyl, som skiljer sig på ett språkligt sätt genom det tunga och officiella språket i 

den utmärkt från de andra historierna. Även om den språkliga tonen är lättre i Sære 

historier än i Ufarlige historier, så finns denna lätthet dock också fortfarande i den 

sistnämnde boken, även om den är inte så stark som i den förstnämnda. 

Denna lätthet understödjs genom lekar med språk, som är ganska pigga och 

underhållande i Sære historier, medan de har blivit subtilare, och delvis har de också 

blivit lite sämre i Ufarlige historier. ”Sämre” är kanske inte det riktiga ordet här. Det 

passar kanske bättre att skilja mellan den Villy Sørensen som har skrivit Sære historier, 

och den Villy Sørensen som har skrivit Ufarlige historier. Kanske är det bäst att beteckna 

Ufarlige historier som en bok som är mer allvarligt en Sære historier, även om denna 

allvar är begränsad. 

Dessa lekar med språk uttrycks ofta på ett sätt, att ett ordspråk antingen tas bokstavligt, 

eller att det används i en sammanhang i vilken en sådan användning verkar rolig. Ett bra 

exempel för det finns i Silvanus af Nazareth i Sære historier, när det blir klart för Silvanus 

att ”Djævelen havde mindst een finger med i spillet”265. Ordspråket att ha ett finger med i 

spelet förändras så att det skulle finnas möjlighet att ha flera än bara ett finger med i 

spelet. Sådana lekar med språk är ett återkommande motiv, som finns i båda böckerna 

som har varit analysens genstand i denna uppsats. 

                                                 
265 SH, s.12. 
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Om det gäller inspirationskällorna till de olika historierna, är det möjligt att 

konstatera att personliga upplevelser, och här särskilt drömmar, har haft en viss betydelse 

här. Så är det möjligt att återfinna uppteckningar av drömmar i Sørensens dagböcker vilka 

kan anses för att ha varit inspirationsmaterial till tre historier i Sære historier: Till Blot en 

drengestreg, Mordsagen. En Kafka-idyl och Tigrene.  

I Ufarlige historier är det bara tre historier som kan betraktas för att ha drömmar 

som förebild, nämligen Duo och kanske Fjenden (som är byggt upp efter en dikt som 

finns i dagboken). Duo har dessutom antagligen också haft personliga upplevelser som 

inspirationsmaterial. Detsamma gäller för Hjemvejen. Ändå måste det konstateras att 

drömmar har haft en större ”inflytande” eller betydelse för Sære hstorier än för Ufarlige 

historier. Att betrakta både drömmar och personliga upplevelser som ett genomgående 

inspirationskälla är inte passande. Trots det är det möjligt att säga att dessa källor för 

inspiration utgör ett återkommande motiv i båda böckerna. 

Någonting annat som jag har betraktat under analysens förlopp är den nivån av 

realism och absurditet som finns i de olika historierna. Jag tillstår att det är svårt ibland att 

skilja mellan orealistisk och absurd, men att det trots det är möjligt och intressant att 

betrakta de historierna med ett sådant tanke i huvud. 

De flesta historierna utspelar sig på ett reslistiskt sätt, som betyder att de kunde 

hända i verkligheten som de händer i boken. Undantag från Sære historier är Tigrene och 

Vidunderbarnet, medan alla historier i Ufarlige historier uppviser en hög grad av realism. 

Silvanus af Nazareth, Theodora og Theodorus, Soldatens juleaften och Fjenden måste på 

grund av deras komposition snarare betraktas som myter, eller i fallet av Fjenden som en 

saga, så att realismen måste inte spela en stor roll i dem. Det skulle vara löjligt att 

förvänta realism i en myt eller en saga. Det som vanligtvis händer i myter eller sagor är 

inte realistsikt, så att det inte gör mening att söker efter realism i sådana berättelser. 

Sammanfatt är de flesta historierna i de två böckerna historier som utspelar sig 

realistiskt, men de är ofta absurda. Det betyder att de är realistiska, men att det som 

händer i dem (och också kunde hända i verkligheten) kan betraktas som absurd. Det bästa 

exemplet härför är Mordsagen. En Kafka-idyl, i vilken allt med ett undantag händer på ett 

realistsikt sätt. Men det som händer är absurd. Dessutom börjar en historie kanske 

realistiskt, men blir mer och mer absurd. Exemplen för det är både Den gamle ejendom 

och Koncerten. 

Detta bruk av det absurda elementet är underhållande och rolig ibland, men det är 

också möjligt att der är förvirrande. Ibland börjar en historie realistiskt, men utvecklar sig 
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mer och mer absurd. Dock är det viktigt att konstatera att detta element verkar nästan 

aldrig opassande, utan bara som en oförväntad del av en historie. När en historie börjar 

realistiskt men utvecklar sig absurd, är det nästan så att Sørensen viser en okänd del av 

den kända världen till läsaren. 

Två andra motiv som är ganska återkommande i båda böckerna är sysselsättningen 

med religion, och förhållande mellan barn och föräldrar. Så har i komposition av To 

legender, Det ukendte træ, Mordsagen. En Kafka-idyl och Koncerten religiös material 

spelat en viss rolle eller har haft en viss betydelse. I Ufarlige historier blir bruk av detta 

material färre, men är dock fortfarande utmärkt present i Duo och Soldatens juleaften (och 

mindre stark i Den gamle ejendom). 

Denna sysselsättning med den kristliga religionen betyder inte att Sørensen 

sysselsätter sig i dessa två böcker på ett genomgående och utförligt sätt med denna 

religion. Men ibland blir de delarna av denna religion som han använder til en nästan 

religiös- filosofisk diskussion som i Mordsagen. En Kafka-idyl, i vilken jag-berättaren 

diskuterar Kains Mord av Abel i sin rapport, eller de utgör en hela histories kärna som i 

Silvanus af Nazareth och också till en mindre gråd i Theodora og Theodorus. Dessutom 

används religiöst material också till att illustrera eller förtydliga förhållanden. Så är det i 

Den gamle ejendom personernas bibliska namn som karakteriserar dem. I Koncerten 

karakteriseras presidentens stat genom en yttring som liknar ett Jesus- citat. Men yttringen 

liknar bara citatet, och beskrivningen av stetns ligger just i skillnaden mellan yttringen 

och citatet. 

Det andra ovannämnde återkommande motivet är förhållandet mellan barn och 

föräldrar. Så är det i Sære historier de historierna Theodora og Theodorus, Det ukendte 

træ, Vidunderbarnet, Koncerten, De to tvillinger och Tigrene, i vilka ett sådant 

förhållande finns. Sättet på vilket dessa förhållanden beskrivs varierar i djup eller detalje, 

men den ena historie i vilken det verkligen beskrivs en positiv relation mellan moder och 

barn finns i Theodora og Theodorus, och i denna historie är Theodora just inte barnets 

moder (och inte heller barnets fader). I de andra histrorierna är beskrivningen av 

relationen mellan barn, eller börn, och föräldrarna antingen inte utförligt beskrivit, eller 

det skildras negativt. Om det inte är beskrivit på ett utförligt sätt, får man inte intryck av 

en relation som är mycket varm eller hjärtlig. 

I Ufarlige historier är det två historier, Romeo og Signe och Købmanden, som innebär en 

sådan tematik. I Romeo och Signe är relationen negativ, medan det är snarare bättre att 

säga att den inte är positiv i Købmanden. Men i denna historie måste skiljas mellan Filips 



 

104 
 

fader och moder. Filips fader, köpmannen, har en negativ inflytande på sin son, medan 

Filips moder kan betraktas som en positiv person i Filips liv. Men eftersom modern inte är 

den bestämmande figuren i denna relation, är det Filips relation till fadern som är 

bestämmande för den hela relationen och Filips personliga utveckling. 

Ett annat aspekt av alla dessa historier är, att det nästan aldrig finns någonting som 

en ”happy end” i dem. Tigrene är ett undantag, Theodora og Theodorus, Romeo og Signe, 

Hjemvejen och kanske Silvanus af Nazareth. Men i alla andra historier är det antagligen 

ett likgiltigt eller negativt slut. 

Det som Villy Sørensen skapar i sina historier är inte en ny värld. I stället viser 

han läsaren delar av världen, som läsaren hittills inte har upptäckt. Dessa delar är delar av 

den kännda världen. Trots det kan de ofta verka lite förskräckliga, och denna 

förskräckelse finns just därför, att den världen som finns i historien egentligen är kännd. 

Men det som händer i den är ny, och genom absurditet som det har, verkar det 

förskräckligt. På ett sätt liknar Sørensen därmed Kafka, som presenterar en horror av 

nästan otroligt banalitet i t.ex. Processen eller Förvandlingen. 

 Sørensen kan betraktas som lite förskräcklig ibland, och det finns inte ofta en 

historie som slutar gott. Sammanfatt är den världen som presenteras genom de olika 

historierna i Sære historier och Ufarlige historier en värld, som är på ett sätt absurd, och 

som inte heller är den bästa av alla möjliga. Därigenom liknar Sørensens univers 

realiteten, även om slutligen ingenting är så absurd och otrolig som realiteten. Inte heller 

Villy Sørensens historier. 
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