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Hjemstavn. Bogens artikler stritter i alle retninger, men i de vægtigste bidrag kommer man på sporet af formålet med udgivelsen: Et
opgør med virkelighedsforståelsen i al normalvidenskab.

Den videnskabelige spændetrøje?
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Af NIELS HØJLUND

Kim Furdal (red.): På sporet af den tabte tid. Tid,
sted og hjemstavn i det moderne samfund. 195
sider. 248 kr. Museum Sønderjylland.

T

itlen klinger litterært, højlitterært
sågar: På sporet af den tabte tid. À
la recherche du temps perdu. Marcel
Proust, 1871-1922. Så er vi vist oppe i
den litterære superliga.
Og så er det dog bare en udgivelse af den
slags – en pæn én af slagsen, bevares – som
enhver museumsinstitution med respekt for
sig selv udgiver med jævne mellemrum. Her
Museum Sønderjylland med hjemsted på den
gamle amtmandsbolig, Brundlund Slot, uden
for Aabenraa. Hvorfor så op på den høje litterære hest?
Kigger man nærmere på indholdet, bliver
man ikke umiddelbart klogere. Ni forskellige
artikler, der stritter i ret så mange retninger:
Johs. Nørregaard Frandsen: »Erindringens
steder og mærkedage«. Anne-Marie Mai:
»Hvad litteraturen gør ved stedet«. Inge
Adriansen: »Hvad historien gør ved stedet«.
Lene Andersen: »Fortællingens frirum«. Bo
Kampmann Walther: »Et sted for alle os fortabte. Et essay om Lost, rum og nye medier«.
For nu blot at nævne et par stykker af titlerne.
Hvad får det til at hænge sammen? Og så til og
med i en udgivelse fra en museumsinstitution?
Jeg vil anbefale læseren at starte bagfra i bogen. De to sidste artikler er skrevet dels af museumsinspektør Kim Furdal, som også er bogens
redaktør. »Jensens fornemmelse for hjemstavnshistorie«, hedder hans artikel. Og Anne Blond,
leder af kunstmuseet i Tønder. »Sansning af
varighed i kunsten«, hedder hendes artikel, som
er en introduktion til maleren Kehnet Nielsen.
Ukendt for mig, men et spændende bekendtskab, nok værd at tage til Tønder for at se.
De to artikler er de for mig at se vægtigste
i bogen, og det er også her, man kommer på
sporet af meningen med hele udgivelsen. De
rummer nemlig et opgør med virkelighedsforståelsen i al normalvidenskab, som vel er værd
at hæfte sig ved.
Hvad mener jeg med ordet »normalviden-

skab«? Jeg hentyder til det ejendommelige forhold, at selv om det er mindst et helt århundrede siden, filosofien i Europa har gjort op med
den subjekt-objekt-model af virkeligheden, der
går helt tilbage til Descartes i 1600-tallet, så er
normal universitetsvidenskab uanfægtet blevet
ved med at skrive inden for den selvsamme
rationelle positivistiske skabelon. Det sker ikke
mindst, fordi det i de sidste par århundreder i
den grad er naturvidenskaben, der har defineret,
hvad videnskab er, og ikke mindst bestemt dette
ude i det almindelige politisk bestemmende
offentlige rum, hvor »forskning« alene er, hvad
der kan sige os noget om virkelighedens væsen.
Mens al anden meningsdannelse blot er vore
mere eller mindre private fordomme, følelser og
fejltagelser, som kan få lov at larme i medierne,
hvis de er underholdende nok, men er uden
interesse for selve virkelighedsopfattelsen.
Denne spændetrøje om virkeligheden i
videnskabens navn, så »virkeligt« kun er, hvad
vi kan tælle, måle og veje os frem til og plotte
ind på en tidslinje med en helt objektiv fastlagt
rækkefølge af fortid, nutid og fremtid, er umenneskelig. Den svarer ikke til almindelige menneskers oplevelse af virkelighed. Den sætter derfor

et skel mellem videnskab og folk, som gør de
videnskabelige aktører hjemløse i deres tid. Og
det mærker ikke mindst museumsfolk, som om
nogen er afhængige af at skrive for og arbejde
for ganske almindelige mennesker og deres virkelighed. Derfor er det ikke så underligt, at det
er lige netop museumsfolk, der får brug for et
oprør mod den videnskabsforståelse, som på en
eller anden måde vil bestemme deres virkelighedsopfattelse og fjerne dem fra det publikum,
som er deres egentlige arbejdsgivere.
KIM Furdal refererer især til den tyske filosof
Martin Heidegger. Anne Blond især til den
franske filosof Henri Bergson.
Men det er det samme, det handler om for
dem begge, nemlig hvordan man får flyttet
virkelighedsopfattelsen, så »sted« kan blive til
»hjemstavn«, og »sansning« kan få »varighed«,
alt efter det indtryk den gør på vor bevidsthed.
For hvad er meningen med kunst andet
end lige netop at »bremse sansningen op«, så
virkeligheden får tid til at gøre indtryk på os?
Og hvad er meningen med at skildre et sted, et
stykke topografi, for os, hvis ikke det kan ske
på en sådan måde, at det også får betydning for

os i selve oplevelsen af, hvad det vil sige at høre
hjemme et sted på kloden?
Det var den nyligt afdøde tjekkiske præsident Vaclav Havel, som engang i en tale i
Europaparlamentet i Strasbourg sagde, at netop
fordi vi levede i en stadig mere global verden, var
det nødvendigt, at vi fremover tog ekstra omsorgsfuldt vare på den »hjemstavn«, som hører
ethvert menneske til. Mennesker reagerer da
også på netop globaliseringen med en stigende
optagethed af de nære ting. Kim Furdal gør opmærksom på, at lokalhistoriske foreninger faktisk
ved siden af idræt er de medlemsmæssigt største
sammenslutninger i landet i det hele taget.
Ligesom det er helt evident, at den svimlende
hast, hvormed oplysninger og facts farer hen
forbi hovedet af os uafladelig i denne elektroniske tidsalder, gør det ekstra betydningsfuldt for
os at finde ud af, hvordan netop øjeblikke igen
kan få tyngde og betydning.
»Hvad var vel i verden det fattige liv/ med al
dets fortærende tant/ om ikke en plet med en
dal og lidt siv/ vort hjerte i skælvinger bandt!«,
skrev Jeppe Aakjær i 1904 i sangen »Der dukker af disen min fædrene jord«. I øvrigt brugt
af Johs. Nørregaard Frandsen i hans artikel
i bogen. Romantik, siger den distancerende
videnskab, en epoke i vor litteraturhistorie.
Jyske bonderøve, siger de avancerede storbymennesker.
Og begge dele er selvfølgelig rigtigt. Men kun
i en vis forstand, hvis man skal tro de sønderjyske museumsfolk. For vi slipper aldrig behovet
for en hjemstavn, og vi mister aldrig den indre
længsel efter de opbremsninger i vore sansninger, som gør de flygtige øjeblikke betydningsfulde for os.
Museumfolkene taler om »et helt nyt forskningsfelt«, der er ved at åbne sig for videnskaben. Jeg siger: Dem om det, det er jo i så fald
bare deres egne arbejdsmuligheder, de snakker
om, og det er ikke så interessant for alle os
andre. Men det, de er på sporet af, er, at virkeligheden er meget større, end hvad videnskaben
kan finde ud af. Der er mange andre tilgange til
virkeligheden end videnskab, blandt andet alle
dem, som videnskabsfolk må dele med alle os
andre, hvis de vil arbejde med noget, der også er
betydningsfuldt for os andre.

Tóroddur & mol. Den færøske digter Tóroddur Poulsen kan slet ikke lade være med at vende vrangen uendeligt ud på sin landskabelige idyl.

Når øjnene har bidt på
Af LARS BUKDAHL

Tóroddur Poulsen: Udsyn / Útsýni. Oversat af
Erik Skyum-Nielsen. 170 sider. Pris ikke
oplyst. Torgard.

N

år det nu ikke blev Harald
Voetmann, der vandt Nordisk
Råds Litteraturpris sidste år, burde
det sgu have været Færøernes
Tóroddur Poulsen den store, lige så overgivne
som knugede digtsamling Udsyn / Útsyni,
der er udkommet i en solid, dobbeltsproget
udgave med minutiøse fordanskninger ved
Erik Skyum-Nielsen.
Poulsen er blevet indstillet til den nordiske
pris et utal af gange, lige så mange gange
ca. som sin kollega Jóanes Nielsen – jeg ved
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ikke, om færøske poesielskere enten er til
Poulsen eller Nielsen, men jeg er i hvert fald
klart mest til Poulsen: Nielsen er i familie
med vores Poulsen med fornavnet Peter,
forsorent og følsomt hygsom, mens Tóroddur
ikke rigtig ligner nogen i DK med sine
mørkt underfundige, knopskydende ud- og
indfoldninger af de mest enkle og konkrete
poetiske motiver, særligt hentet fra det meget
enkelt og konkret poetiske, færøske landskab, som han har et rasende ambivalent
forhold til. Her er et af bogens mange – hvis
de ikke alle sammen er det? – poetikalske
digte, et af de mildere hjemstavns-forsvimlede,
»Fangst«:
»Fiskene siger med én mund/ at havet ikke
har noget navn// jeg maler videre med bogstaverne som madding/ det har de ikke noget

imod// så længe de bliver stående/ ligesom
fisken sover// og vågner af sin kolde drøm/
når øjnene har bidt på.«
Poulsens melankoli er af den intrikat flerbundede og spektakulære slags, en tungsindig kombination af labyrint og flipperspil.
Nogle gange er det, som om digteren begynder
med et forsonligt udgangspunkt, men så
vælter gennem digtets irgange ned i mørket,
andre gange starter han dundrende depressivt ud, men arbejder sig nærmest ufrivilligt
frem til om ikke et lyssyn, så genuint kønne
og skønne billeder, som fx i dette digt, hvis
afslutning er grum, men lysende:
»Disse fregnede nætter spejler sig ikke/ i
andet end ligblege barndomsminder/ skyerne
har atter syndet med hinanden/ utallige horeunger drypper ned på os/ denne rødhårede

morgen/ hvor dørene bare vil være lukkede/
og gardinerne trukket for// ørerne vil ikke
høre/ hvor skoene vil gå hen/ den dyngvåde
angst/ ser kolde brandbiler dele barnehjerter/
til de altid sultne evighedssøgende.«
Tóroddur Poulsen er den mest modvillige
og knarvorne nationalpoet, som tænkes
kan, og måske det er derfor, hans digte lyder
så overbevisende af et dybt fremmed sted i
rigsfællesskabet; humørsygt springer han op
og falder ned på lige præcis den plet, der tilfældigvis er hans, og hvor det regner urimelig
meget; endnu en mosbegroet kolbøtte af en
poetik, »Blues«:
»Hører hæse/ regndråber/ fra de skyer/ jeg
pakkede/ min stemme ind i/ dengang jeg
ikke/ selv/ turde gå/ på vandet/ mens jeg
drak en sang// der var som dette digt.«
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