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ISAKWINKEL HOLM 

PROFETISK ERFARING HOS 
HENRIK IBSEN OG SØREN 
KIERKEGAARD 

l starten af Henrik Ibsens (l 828- 1906) drama
t iske digt Brand ( 1866) kommer pastor Brand 
vandrende tværs over fjeldet på vej t ilbage ti l 
den bygd, hvor han boede som dreng. Da han 
når frem t il et klippefremspring, hvorfra han kan 

se ned på bygden dybt nede i dalen, beskrives 
ikke bare kirken, husene, træeme og gærdeme 
demede, men også den særlige måde, hvorpå 

Brand erfarer disse t ing. Det hele forekommer 
ham mere gråt og småt, end han huskede det: 

Men jeg tror, at mere graat 
er det nu, og mere smaat; 
og paa Berget Skavlen hænger 
mere yderligt end da, 
har af Dalens snevre Himmel 
skaaret bort endnu en Strimmel, 
luder, truer. skygger, stænger, 

stjæler mere Sol ifra. 1 
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sidste akt bliver skavlen, eller snedriven, bragt 1 skred af et riffel

skud, så at 'hele Dalen fyldes' og Brand bliver dræbt2 Men her i 

starten af stykket er den kommende katastrofe kun til stede som 

potentiel begivenhed: Snedriven 'luder, truer, skygger, stænger' og 

giver dermed Brands erfaring af dalen dens dystre affektive kva!ftet 

Det er det fremtidige sneskred, der stjæler sol fra dalen. 

l sommeren 1862 rejste Ibsen i Vestlandet og opholdt sig en hånd

fuld dage i bygden Hellesylt i Sunn møre, der var så hjemsøgt af 

sneskred, jordskred og stenskred, at landsbyboerne byggede huse 

i ly af klippefremspring. Om det nærliggende Breimsvatnet skrev 

Ibsen i sin dagbog:'Dalføret hererigrunden ikke andet end en 

Revne mellem de bugtede, uhyre, sønderrevne Fjeldmure, og_ fyldt 

med nedstyrtede Tinder og Bergstykker, saa store, at man kunde 

udhule en heel Domkirke i mangen af dem'? Det er sandsynligt, at 

det faretruende landskab omkring Hellesylt og Breimsvatnet udgør 

en vigtig inspiration for Ibsens beskrivelse af Brands hjembygd.4 

Men Vestlandets mange naturkatastrofer danner ikke bare den re

gionale baggrund for stykkets dramatiske begivenheder; de er også 

med til at skabe den særlige form for æstetisk erfaring, i hvilken 

disse begivenheder overhovedet kommer til syne.5 

Jeg vil foreslå at kalde denne form for æstetisk erfaring for en pro

fetisk erfaring. På stykkets første sider, før Brand betragter bygden 

nede i dalen, præsenterer han sig for en bonde ved at sige: 'jeg gaar 

en Stormands Bud'.6 Og da han bliver spurgt, hvad denne stor

mand hedder; lyder svaret: 'Han heder Gud.' Ligesom profeterne i 

Det gamle testamente påberåber Brand sig altså rollen som Guds 

budbringer, og vel at mærke en budbringer, der varsler om den 

kommende katastrofe:'Sverdet svæver/draget over os som før!'7 

Ibsen boede i Rom, mens han arbejdede på Brand, og her lånte 

han et eksemplar af Biblen fra den skandinaviske forenings bib

liotek8 Som dokumenteret i den historisk-kritiske udgave af Henrik 
Ibsens Skrifter er Brand fuld af referencer til Det Gamle Testomentes 
profetbøger, ikke mindst til Ezekie/s bog, hvor forestillingen om den 

l 
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kommende katastrofe er særligt fremtrædende. Den tydeligste 

forbindelse mellem Ezekiel og Ibsen udgøres af sværdmotivet 

l Ezekiels bog hedder det:'Sværdet, sværdet er hvæsset,/det er 

slebet/Det er hvæsset til slagtning'.9 

Det er i det hele taget tydeligt, at Ibsen iscenesætter Brand som 

en slags moderne udgave af en gammeltestamentlig profet. Den af

sluttende, lange monolog som Brand fremsiger oppe i ~eldet, efter 

bygdeboerne har opgivet hans exodus fra det eksisterende sam

fund, består ligesom Biblens profetbøger af en hel række visioner 

om fremtidige katastrofer: 

Sorte Syner ser Jeg jage 
lig et Helridt gjennem Natten 

Tiden staar i Uvejrskafte ( ... ) 

Værre Tider; værre Syner 

gjennem Fremtidsnatten lyner! 1 0 

l denne artikel fokuserer jeg på det profetiske Bmnd, og hermed 

mener jeg den særlige form for æstetisk erfaring, der er kendeteg

net ved verden set i skyggen af en kommende katastrofe. Det, 

der interesserer mig, er med andre ord ikke indholdet af Brands 

'Sorte Syner'- som i dette tilfælde helt konkret handler om den 

voldsomme moderniserings- og industrialiseringsproces, der i en 

nær fremtid vil ramme Norge. Derimod er jeg interesseret i de 

sorte fremtidssyners tilbagevirkning på Brands erfaring af nutiden. 

Hvordan oplever man en tid, der 'staar i Uvejrskofte'? Formuleret 

med den indledende scene er det afgørende altså ikke Brands 

forudviden om det sneskred, der vil ende med a:t ødelægge 

bygden, men snarere hans forhold til bygden selv set i skyggen af 

den truende snedrive, der hænger stadig 'mere yderligt'. 

Sat på begreb vil jeg undersøge det profetiske som æstetisk erfar

ing snarere end profe ten som social og religiøs person og snarere 

end profetien som sproglig meddelelse. Andre, mere velkendte, 

)? 
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æstetiske erfaringer er det skønne, det sublime og det interessante, 

eller; mere aktuett, det nuttede og det gakkede. 11 Når det giver 

mening at beskrive den profetiske erfaring som en æstetisk erfa

ring, er det fordi den ikke bare bestemmer; hvordan Brand erfarer 

bygden, men også hvordan vi, læserne af stykket, erfarer Brand: den 

profetiske erfaringskvalitet river sig løs fra profeten som fiktiv figur 

og sætter sit præg på hele fiktionsværket. 

l SKÆRAF DENNE KULDE 

Episk Brand, en skitse til Brand, Ibsen arbejdede på i årene 1864-65, 

giver en lidt mere detaljeret beskrivelse af Brands syn af hjem

bygden oppe fra ~eldet. Et par øjeblikke forinden har han mø.dt 

den halwoksne og halwejs vanvittige Gerd, som er på vej i modsat 

retning op til snedriven, op til 'lskirken', som hun siger: l denne 

tidlige version af scenen er det mødet med Gerd, der bestemmer; 

hvordan Brand erfarer sin hjembygd 

lskirken kaldtes det Der bar en S-D 

did opp højt over ham langs Bergveggskrenten, 
og den, som vil derind maa her forbi, -
men lige her forbi gik netop Jenten. 

lskirken gik hun till; et Pust fra Bræen, 
et Gufs af Snerøg og af Isslagsvejr 
han tyktes kjende da hun stod ham nær; 

hun kom fra Sneen og hun gik til l Sneen. 

Alt stod for ham i Skjær af denne Kulde. 
Han saa sin Hjembyggds Liv, dens Døs, dens Kamp, 

som gjennem Sløret af en Rimfrosts Damp ( ... ) 12 

Formuleret med denne scenes metaforer er det profetiske en 

æstetisk erfaring af bygden, sådan som den ser ud gennem et 

skær og et slør; der kommer fra den fremtidige katastrofe. Gerd er 

omgivetaf'et Pust fra Bræen', og det er netop det isnende forvar

sel om det fremtidige sneskred, der bestemmer; hvordan Brand ser 

bygden; hvordan 'Alt stod for ham.' Det er Gerd, der på stykkets 

11 Sianne Ngai,2012:C. ~ 
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Harvard University Pn:~s. 
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"Jean-Pierre Dupuy, 20 l , 

The Mark o f rhe Sacred. 

Oversat til engelsk af M. 
B. DeBevoise. Stanford, 

California: Stanford Univel"'i ;) 

Press, s. 33. 

Profetisk erfaring hos Henrik Ibsen og Søren Kierkegaard 

sidste side udløser sneskreddet med et riffelskud, men allerede her 

i start.en spiller katastrofen altså en rolle i den profetiske erfaring. 

Jeg vil fokusere på tre aspekter af denne æstetiske erfaring, hen

holdsvis som en temporal, en affektiv og en politisk erfaring. 

Som temporal erfaring har det profetiske at gøre med forholdet 

mellem det nutidige liv i bygden og den fremtidige katastrofe. Den 

franske videnskabsteoretiker Jean-Pierre Dupuy (f. 1941) har i en 

række værker beskrevet den 'fortolkningsmæssige attitude', der 

består i at se den nutidige verden under indflydelse af frygten for 

den kommende katastrofe, i Dupuys tilfælde først og fremmest 

i den kommende klimakatastrofe. 13 Ifølge Dupuy er ulykkespro

fetens attitude karakteriseret ved en bagvendt temporalitet, for 

så vidt som den 'indbyder os til at foretage et spring i fantasien, 

til ved en mental projektion at placere os i øjeblikket efter en 

fremtidig katastrofe og dernæst, ved at kigge tilbage til nutiden, at 

se katastrofen som vores skæbne'. 14 Katastrofeerfaringens tempo

ralitet er attså karakteriseret ved en cirkulær bevægelse, hvor der 

kigges tilbage på nutiden via fremtiden, og som Dupuy foreslår at 

beskrive som en t emporal sløjfe, en loop time. Brands profetiske 

erfaring i starten af stykket er hermed et eksempel på profetens 

loop t ime: Først foretager han i fantasien et spring frem til det 

fremtidige sneskred, dernæst kigger han tilbage på den nutidige 

bygd nede i dalen. 

Formuleret med grammatiske begreber er der tale om verbal

formen førfremtid eller futurum petjectum, der findes som bøjn

ingsform på latin og spansk, men på dansk kun foreligger som en 

omskrivning. Førfremtid beskriver en begivenhed, der sker før et 

referencetidspunkt længere ude i fremtiden: en sætning i førfremtid 

beskriver nutiden (eller den nære fremtid) som noget, der vil have 
været. Det særlige ved det profetiske som æstetisk erfaring er nu, 

at referencetidspunktet i fremtiden er katastrofens øjeblik: Den er 

en erfaring af det, der vil have været et liv, når katastrofen rammer: 

Som affektiv erfaring har det profetiske at gøre med de følelser; 
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som vækkes dels af den fremtidige katastrofe, dels af den nuti

dige verden, der vil blive ramt af katastrofen. Det er påfaldende, 

at Ibsen i det ovenstående citat fra Episk Brand bruger en hel 

serie af meteorologiske billeder- 'et Pust fra Bræen', 'et Gufs af 

Snerøg', 'lsslagsvejr', 'Kulde',' Rimfrosts Damp'- for den særlige 

affektive kvalitet, der præger først Brands møde med Gerd, og 

dernæst hans erfaring af bygden. l forlængelse af Ibsens mete

orologiske metaforik kunne man sige, at den profetiske erfaring 

er karakteriseret ved en bestemt affektiv atmosfære. Generelt 

er en affektiv atmosfære eller en stemning ikke en velafgrænset 

følelse, der retter sig mod en bestemt ting eller en bestemt 

begivenhed, men snarere en diffus og flygtig følelsestone, som 

omslutter og indfarver en hel situation. l den tyske filosof ~artin 

Heideggers {1917-1976) berømte beskrivelse afstemningen, 

beskrives den som menneskets 'primære afdækning' af verden,15 

og det vil sige som en grundlæggende og førbegrebslig erfaring af 

verden.16 

Den profetiske erfarings politiske aspekt har, for det tredje og 

sidste, at gøre med det særlige perspektiv, som bevidstheden 

om den kommende katastrofe giver på det politiske fællesskab. 

l starten af Episk Brand ser Brand ikke så meget sit eget private 

liv i skyggen af sneskreddet, men snarere hele bygdens sociale 

liv: ifølge citatet ovenfor; så han 'sin Hjembyggds Liv, dens Døs, 

dens Kamp.'17 Set gennem den profetiske erfarings affektive slør 

kommer det politiske fællesskab til syne som en modsætning 

mellem døs og kamp, mellem slaphed og styrke. Den samme 

modsætning strukturerer den parallelle scene i den endelige 

version af Brand, hvor alting, som vi så ovenfor; fremstod gråt og 

småt set oppe fra klippefremspringet Beskrivelsen af bygden set 

fra fjeldet fortsætter: 

Alt, hvad stort jeg vilde før, 

vimrer nu som bag et Slør. 
Modet. Magten har mig sveget, 

Hug og Sjæl b lir slapp og sprød; 

" Martin Heidegger. 200:' 

Væren og tid. C>.iersat .J 

Thomas Schwatz Wer t=" 

og Christian Rud Skol ~J 
Århus: Kl im, s. 165. 

" Da..; d Wellbery, 20C 'l 
'Stimmung.' l ÅS!hetisa 
Grundbegriffe: historisches 

Worterbuch in sieben Banden, 

redigeret af Karlheinz Barck 

Stuttgart Metzer, Sianne 

Nga~ 2004: Ugly Feelings. 
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17 Ibid. s. 82f. l 
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'Henrik lbsen:The Conflio 
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England:Ashgate.Theohan\ 
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her. ved Nærmelsen af Hjemmet, 

ser jeg paa mig selv som fremmed. 

- vaagner bunden, klippet. tæmmet. 18 

Alt bliver·gråt og småt, fordi det gribes af modløshed og magtes

løshed; det gælder både bygden nede i dalen og Brands egen 

sjæl. Det er netop denne slaphed, dette 'slappsind',19 der senere 

i stykket b liver den centrale figur i Brands uforsonlige kritik af sin 

politiske samtid. Skæret af den kommende katastrofe fungerer 

med andre ord som erfar ingsmæssig mulighedsbetingelse for den 
politiske tematik i Brand. 

MED SORGEN FORAN SIG 

Før Ibsen rejste af sted til Rom, havde han st iftet bekendtskab 

med Søren Kierkegaards (1813-1855) forfatterskab, dels i Køben

havn og dels gennem forskellige kirkelige stridigheder i Norge. 

Forholdet mellem Ibsens Brand og Kierkegaards Frygt og Bæven 
( 1843) er blevet diskuteret indgående i forskningen lige siden 

stykkets udgivelse. Det er imidlertid påfaldende, at diskussionen 

stort set har begrænset sig t il enten at lokalisere den fiktive 

person Brand i Kierkegaard s stadielære eller at sammenligne 

Brands indædte kamp mod de lokale institutioner med den sene 

Kierkegaardslige så indædte kirkekamp.20 

Centralt i disse tematisk orienterede påvirkningsstudier står 

sønneofferet: Ligesom Abraham får besked på at ofre Isak, føler 

også Brand sig kaldet til at ofre sin lille søn Alf - helt konkret 

ved at vælge ikke at f lytte fra den mørke præstegård, selvom 

den er sundhedstruende for det svagelige barn. Jeg vil imidlertid 

argumentere for; at forbindelsen mellem Frygt og Bæven og Brand 
ikke blot er et spørgsmål om indhold, men også et spørgsmål om 

form, idet begge værker er præget af det profetiske som æstetisk 
erfaring. 

l det korte kapitel 'Stemning' i starten af Frygt og Bæven lader 

Kierkegaard sit pseudonym Johannes de silentic beskrive en 

"l 
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mand - efter att at dømme Johannes selv- der attid begejstret 

og beundrende vender tilbage ti! Første Mosebogs fortælling om 

ofringen af Isak: 

Hans Attraa var at følge med de 3 Dages Re ise, da Abraham reed med 
Sorgen foran sig og lsaak ved sin Side. Hans Ønske var at være tilstede i den 

Stund, da Abraham opløftede sit Øie og saae Morijabjerget i det Fjeme, den 
Stund han lod Æslerne tilbage, og gik ene med lsaak op til Bjerget; thi det 
der beskæftigede ham, var ikke Phantasiens kunstrige Væven, men Tankens 

Gysen.21 

Den unavngivne mands ønske om at være ti! stede på Abrahams 

tre dages rejse og på hans tur med Isak op på Morijabjerget er; 

oversat ti! denne artikels begreber; et ønske om at fa adgang til 

Abrahams æstetiske erfaring, hans særlige måde at opleve rejsen 

på. 

Som tempora! erfaring er det profetiske bestemt af den 

forestående ofring af Isak på Morijabjerget. Hvor Brand i starten af 

stykket ser den truende snedrive i det ~erne, ser Abraham Mori

jabjerget i det ~erne på den tre dages rejse derhen. Formuleret 

med Dupuy er rejsens æstetiske erfaring karakteriseret af en loop 
time, hvor Abraham i fantasien først foretager et spring frem til 

den fremtidige offerhandling på Monjabjerget og derfra et spring 

tilbage til den nutidige ridetur. 

Som affektiv erfaring er det profetiske her karakteriseret ved den 

bemærkelsesværdige formulering om, at Abraham på rejsen havde 

'Sorgen foran sig'. At have sorgen foran sig er beslægtet- men 

ikke identisk - med at føle angst, ifølge den berømte beskrivelse af 

angsten i Begrebet Angest, som Kierkegaard udgav året efter Frygt 
og Bæven. Begge affekter har ganske vist en relation til fremtiden, 

men hvor angsten er rettet mod en ubestemt og åben fremtid, 

er sorgen i den profetiske erfaring rettet mod en meget mere 

bestemt nutid -vel at mærke set i skæret af den fremtidige 

katastrofe. Abraham sørger over at miste noget helt konkret, sin 

21 Søren Kierkegaard, 19'•7 

Frygt og Bæven. Redigere' ar 
Joakim Garff, Niels Jørgen 

Cappelørn, Johnny Ko n d 

Alastair McKinnon og Fir.n 

Hauberg Mortensen. Val i . 

Søren IQerkegoards skrifi€r 

København: GAD, s. l 05. 

.---~ 

" Ibid., ~ l l 7. 
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elskede søn, selvom denne søn endnu rider ved hans side på ride

turen til Morijabjerget. 

Som politisk erfaring- eller her måske snarere etisk erfaring

rummer det profetiske i Frygt og Bæven en erfaring af det umulige 1 

at realisere det gode. Paradokset er Johannes de silentics berømte 

begreb for den modsætning, der ligger i at ville efterleve etiske 

principper- i dette tilfælde princippet om faderkærlighed- i en 

uretfærdig verden, hvor Gud kan påbyde en at ofre sin søn. At 

have en forudviden om, at en katastrofe vil ramme verden, er at 

forstå, at etiske principper ikke lader sig applicere på denne verden. 

Frygt og Bæven behandler en lang række forskellige måder, hvorpå 

man som menneske kan reagere på den æstetiske erfaring, der 

opstår, når 'de tunge Tilskikkelser nærme sig' P l Kierkegaards og 

Johannes' terminologi kan bevidstheden om den kommende 

katastrofe imødegås med mange forskellige 'bevægelser', et begreb, 

der betegner de indre handlinger, der giver form til det enketie 

menneskes forholden sig til verden, eksempelvis den modløse 

fortvivlelse og den saligt vellystige uendelige resignation. De fire 

korte skitser i det indledende kapitel 'Stemning' handler om fire 

beta-versioner af Abraham, der på hver sin måde er ude af stand 

t il at håndtere Guds prøvelse; de foretager fire forskellige bevægel

ser; men det ender galt for dem alle, fordi de ikke foretager troens 

bevægelse, sådan som den rigtige Abraham gør. Ifølge Johannes er 

troen med andre ord blot en blandt mange bevægelser; hvormed 

et menneske kan imødegå den profetiske erfaring. 

For at forstå troens 'Dobbelt-Bevægelse'- der ligger i at være ikke 

bare 'Resignat ionens Ridder', men også 'Troens Ridder'- skal man 

forsøge at forstå, hvordan Abraham på samme tid kan gyse over 

Morijabjerget i det ~erne og, i kraft af det absurde, også glæde sig 

over Isak ved hans side. l en af Johannes de silentics mange histo

rier om brudte forlovelser iscenesættes troens dobbeltbevægelse 

med et billede, der er hentet fra den græske myte om damokles

sværdet, men som også har klare forbindelser til sværdet l Ezekie/s 
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bog (der var 'hvæsset til slagtning,'23
) og sværdet i Ibsens Brand (der 

'svæver/draget over os som før!'24
). 

Saaledes at faae Prindsessen, at leve glad og lykkelig, Dag ud og Dag 1nd med 

hende, (thi ogsaa dette lod sig JO tænke, at Resignationens Ridder kunde 
faae Prindsessen, men hans Sjæl havde gjennemskuet Umuligheden af deres 
Fremtids Lykke), saaledes at leve glad og lykkelig hvert Øieblik i Kraft af det 

Absurde, hvert Øieblik see Sværdet svæve over den Elskedes Hoved, og dog 
ikke finde Hvile i Resignationens Smerte, men Glæde i Kraft af detAbsurde

det erVidunderligt.25 

l dette citat er katastrofen endnu ikke indtruffet; den er snarere - l 

meget bogstavelig forstand - overhængende. Hos Johannes de 

silentio/Kierkegaard er troen med andre ord en slags katast~fe

resiliens, og vel at mærke en resiiiens over for en forudviden om 

og forudfølelse af den kommende katastrofe. 

FREMTIDSTRAUMATISERET 

l de seneste to årtier har en stor del af den kulturvidenskabelige 

katastrofeforskning taget udgangspunkt i det psykoanalytiske be

greb om traumet forstået som en voldsom og smertefuld erfaring, 

der ikke lader sig repræsentere eller integrere i fiktionsværket 

Men Brand handler ikke om et ikke-repræsenterbart fortidigt 

traume; katastrofen er derimod til stede som et fremtidigt traume. 

Formuleret med Jacques Derrid a ( 1957-2004) er der tale om et 

dramatisk værk, der er 'traumatiseret fra en ufremstillelig fremtid'.26 

En katastrofe kan tydeligvis spille en afgørende rolle i et fiktions

værk allerede før den indtræffer i den fiktive virkelighed. 

Som vi har set, kan det profetiske som fremtidstraumatiseret 

æstetisk erfaring spores fra Brand tilbage til Søren Kierkegaard s 

Frygt og Bæven og videre tilbage til Det gamle testamentes profet

bøger. Men det er også muligt at trække en linje fra Brand frem 

til den nutidige pairtiske srtuation.Vore dages mangfoldighed af 

professionelle profeter og prognostikere baserer ganske vist deres 

forudsigelser på teknologisk kalkulation snarere end på guddom-

24 Ibsen, s. 464. 

" Kierkegaard, ~ s 144. 

"Jacques Derrida, jurt("l 

Habermas, og Giovanro1 

Borrade n, 2003: PtllloS<•' J1~ ..., 
a Time ofTerror: Oialogt."el "mi 

Jurgen Hobermos and }r• Q/1"'1 

Derrida. Chicago: UniV<: n•rf -J l 

Chicago Press, s. 98. 

~ ----· 

L 
27 Ben Anderson og Peter 

Acey, 20 12: 'Governing Events 

and Ufe:'Emergency' in UK 

Civil Contingencies.' Polib'cal 

Geogrophy 31 (l): 24-33, s. 25. 

r 
" Ben Anderson, og Peter 

Acey, 20 l l : 'Affect and Se-

curity: Exercising Emergency 

in 'UK civil contingencies'.' 

Environment and Planning 

D-Society & Space 29 (6): 

l 092-1 l 09, s. l 093. 

l 

"Anderson og Adey, 20 12: 

'Govern ing Events and Life', 

s. 25. Ben Anderson, 20 l~ 

Encountering Affect Capad-

ties,Apparotuses, Conditions. 

Farnham, Surrey; Burlington, 

VT: Ashgate. 

30 Peter Adey. Ben Anderson 

og Stephen Graham, 20 IS: 

'lntroduction: Governing 

Emergencies: Beyond Ex-
ceptionality.' Theory Culture & 

Society 32 (2): 3-17, s. 6, min 

udhævning. 

" Isak Winkel Holm, 20 16: 

'Et hvidkalket, gudsforladt 

lys.' European Journol o f 
Seandinavion Studies 46 ( l): 1-

20, Isak Winkel Halm, 20 l 6: 

'Under Water within Thirty 

Years.' Behemoth -A Journal on 

Civilisation 9 ( l ): 90. 

Profetisk erfaring hos Henrik Ibsen og Søren Kierkegaard 

melig inspiration, men de frembringer en nært beslægtet æstetisk 

erfaring: vi ser i stigende grad den polrtis 

og dens kamp) i skæret af den kommend 

ke verden (med dens døs 

e katastrofe. Inden for 

resseret sig for modeme 

æstetisk erfaring, som de 

de seneste år har en række forskere inte 

ulykkesprofetier og den særlige form for 

fører med sig; jeg skal begrænse migtil et enkelt eksempel. 

Kulturgeografen Ben Anderson har (sam men med en række 

forskellige medforfattere) undersøgt hvo 

katastrofeøvelser frembringer en særlig [i 

stilling eller- med et begreb lånt fra Mie 

rdan scenario-baserede 

orm for bevidsthedsind

hel Foucault ( 1926-1984) 

-en særlig 'problematisering' afverden,27 

til at blive synlige og andre ting til at træd 

temporal erfaring er katastrofeøvelsens b 

knyttet til et 'katastrofeinterval', nemlig et 

der får bestemte ting 

e i baggrunden. Som 

evid stheds ind st~l in g 

højspændt mellemrum 

'hvor katastrofen endnu ikke er indtruffi et, hvor handlinger har 

konsekvenser; og hvor liv og død er på s pil'.28 Som affektiv erfaring 

type affektiv atmosfære 

dighed'.29 Og som politisk 

nde betydning, fordi den 

fremtidige katastrofesitu

utidige sociale srtuation. 

ordan, og med hvilke 

tager denne attitude form som 'en særlig 

forbundet med pres og bydende nødven 

erfaring har denne erfaringsmåde afgøre 

ikke bare kan bruges til at håndtere den 

ation, men også til at administrere den n 

Andersons arnbrtion er at undersøge 'hv 

etiske og pairtiske konsekvenser; at liv bli ver regeret gennem 
katastrofen ? 0 

Kulturvidenskabens rolle er i denne sam menhæng at undersøge 

Ide det profetiske, som 

n. Det vil sige at afdække 

en bestemt æstetisk erfaring, i dette tilfæ 

kulturhistorisk og formhistorisk fænome 

de måder, hvorpå denne specifikke erfari ng er blevet frembragt 

og fremstillet op gennem historien, blan 

som Kierkegaards Frygt og Bæven og Ibs 

dt andet i litterære værker 

ens Brand eller, mere 

aktuelt, i en tv-serie som True Detecbve ( 20 14-) og en digtsamling 

Med Ibsens egen meta

ring er et si ør, hvorigen

kulturforskerens opgave at 

som Inger Christensens Alfabet ( 1981 ).31 

for: hvis det profetiske som æstetisk erfa 

nem verden kommer til syne, så er det 



ISAK WINKEL HOLM Den kommende katastrofe 

undersøge, hvordan vi bærer os ad med at væve dette slør. hvilke 
historiske vævemønstre vi støtter os til, når vi gør det, og hvordan 
verden kommer t il syne, når vi ser den gennem dette slør. 

ISAKWINKEL HOLM 
(f. 1965), dr.phil., professor i litteraturvidenskab ved 

Institut for kunst- og kultur-videnskab, Københavns Uni

versitet Medstifter afforskningsprojektet ChanØng Di

sasters. Har udgivet Tanken i biHedet Søren Kierlægaards 
poeti< ( 1996) og StXIrmløb mod grænsen: Fronz Kafl<a 
og det poliuslæ (20 IS), samt artilder om Kleist, Hegel, 
Dostojevskij, Proust, Musil, Inger Christensen, Kundera, 

Sebald, McCarthy, moderne katastrofeimagination, True 
Detective, m.fl. 
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