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FAMILIE ER ET VIDT BEGREB
Aldrig før har relationerne mellem generationerne været så brogede.  

Og det viser sig i fiktionens verden. To litteraturforskere, Erik Svendsen og Stefan Kjerkegaard, 
 gør os klogere på familieforholdene i den nyeste nordiske litteratur. 

Den nye antologi Fædre og sønner og mødre og døtre 
indeholder tekster fra 2000-tallet om familierelatio-
ner – og det er et vidt begreb. Med svækkede foræl-
dreautoriteter og høje skilsmisserater er individet i 
vidt omfang overladt til sine egne erfaringer. Derfor 
kan en del af den nyeste litteratur ses som en søgen 
efter, hvor man hører til. Dette kommer bl.a. til ud-
tryk i den såkaldte autofiktion. 

Erik Svendsen, lektor på Roskilde Universitet og 

litteraturanmelder v. Jyllands-Posten 

Hvordan ser forældre-barn relationer ud i den nyeste 
danske litteratur?
Man skal ikke bilde sig ind, at nutiden er det mest 
avancerede udtryk for verdenshistorien eller at men-
nesket aldrig har været så avanceret som lige netop 
nu. Men jeg vil godt vove den påstand, at den danske 
litteratur viser, at vi næppe tidligere har haft så bro-
gede relationer mellem generationerne. Årsagen er 
blandt andet det faktum, at mange yngre og midald-
rende forfattere i dag er - skilsmissebørn. Det skaber 
meget sammensatte erfaringer fra vrede over foræl-
dresvigt og tilsidesættelse til en meget pragmatisk 
holdning til forældrene. Skilsmisser nedbryder gene-
rationsskel, på godt og ondt. 

I Katrine Marie Guldagers Lysgrænsen tematise-
res det smertelige ved 70’er-forældrenes selvrealise-
rings-egoisme, mens Asta Olivia Nordenhof insisterer 
på at forsvare sine forældre, også selv om de i den 

grad har kørt deres eget løb, og Stine Pilgaard skildrer 
en mor-datter relation, hvor illusionerne er få, og det 
lærer man at leve med. I den anden ende har man en 
overhalet patriarkalsk autoritet hos Yahya Hassan og 
en skæbnesvangert pseudofrigjort faderfigur i Kim 
Leines autofiktive Kalak, og så har vi forfattere der 
prøver at skrive sig fri af forældrenes skygger – fra 
Jens Blendstrup til Christina Hesselholdt, fra Hassan 
Preisler til Jonas Rolsted. Familierelationer er et vidt 
begreb i dag.

Skilsmisserne svækker forældreautoriterne. Tra-
ditionsoverlevering decimeres, og når man har svært 
ved at lære af de tidligere generationer, og selv må 
gøre sig sine egne erfaringer, forstærkes oplevelsen 
af at litteraturen må skrives forfra. Det er set før i lit-
teraturhistorien, men selve opbrudssituationen rum-
mer en egen historisk specifik spænding - som bedst 
fanges i litteraturen og som dukker op i statistikkerne 
som skilsmissetal.

Stefan Kjerkegaard, lektor på Aarhus Universitet

Hvordan kommer en nutidig søgen efter tilhørsforhold 
til udtryk i samtidslitteraturen?
Jeg vil sige, at den kommer til udtryk som netop det. 
Dvs. en søgen. Litteraturen i dag handler ikke om den 
søgen, den ER den søgen. Knausgårds bog er et godt 
eksempel. Det handler jo om at finde ud af at leve sit 
liv på en anden måde end faren. Om at være far uden 
at blive sin far. Foruden at være stor litteratur handler 
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FÆDRE OG SØNNER OG MØDRE OG DØTRE 
 - TEKSTER FRA 2000-TALLET
RED.: STEFAN D. EMKJÆR OG KATHRINE STORM

“EN STENALDERHÅND EN PAPERBACK-
KORAN/MÅSKE VILLE JEG HAVE ELSKET DIG/
HVIS JEG VAR DIN FAR OG IKKE DIN SØN”

Citatet stammer fra Yahya Hassans hårdtslående  
debut af en digtsamling. Antologien Fædre og sønner 
og mødre og døtre samler tekster om familierelationer 
i nyeste tid. 

Forholdet mellem forældre og børn er både 
eviggyldigt og foranderligt, og bogens tekster viser, 
hvordan det velkendte litterære tema er udfoldet i 
Norden i de sidste ti år. Bogen giver mulighed for at 
arbejde med familietemaet og tager os samtidig vidt 
omkring: fra indremissionsk landliv hos Hans Otto 
Jørgensen til den hyperglobaliserede Hassan Preisler 
og til adoptionsproblematikker hos Maja Lee Lang-
vad. Og meget mere.  

Antologien dækker perioden 2004-2014. Indled-
ning ved lektor Erik Svendsen.

projektet om at ændre sit liv. I den forstand er litte-
raturen i mange tilfælde også blevet et middel til et 
mål. Det handler ikke kun om selvterapi, heller ikke i 
Knausgårds tilfælde, medmindre man tænker på det 
som alle vestlige midaldrende mænds selvterapi. Det 
kan også handle om at ændre samfundet. Sådan læser 
jeg i hvert fald Maja Lee Langvads bøger og til dels 
også Nordenhofs. Selv Knud Romer ønsker at gøre op 
med enhver form for mobning af dem, der kommer 
udefra og ikke er ”danskere”, hvad det så end vil sige. 

Opfinderen af termen autofiktion, den franske 
litterat Serge Doubrovsky, talte om genren som en 
psykoanalytisk session. Man lægger sig på briksen for 
at forsøge at finde ud af ikke hvem, men snarere hvor 
man er i verden. Den umulige opgave er dels at lave 
og så dels at være det selvportræt. Selve billedet af os 
selv er det forstyrrende element. Og billeder er først 
for alvor kommet til i den sidste halvdel af det 20. 
århundrede. Individet, der betyder udelelig, har fak-
tisk aldrig været mere deleligt, end det er i dag, men 
i modsætning til i 1960’erne er der ikke den samme 
glæde for at splitte subjektet helt og aldeles ad i sprog 
og diskurs. Nu er litteraturen igen blevet et sted, hvor 
der faktisk ER en identitet at søge efter og søge med.
Det virker ikke så handlingslammet som tidligere; 
det handler ikke kun om at afvikle, men også om at 
udvikle noget.
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