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Dansk stil om din sommerferie – hvor svært kan det være? 

Af: Christine Isager, adjunkt, ph.d., Afdeling for retorik, Københavns Universitet 
Videnskab.dk/Retorikbloggen, 22. juli 2011 kl. 13.45 
 
 

”Ferier er for mig noget meningsløst,” siger forfatter Karl Ove Knausgård i et interview i 
Berlingske denne sommer og spolerer på et øjeblik den selvfølgelighed, hvormed de 
fleste af os holder fri og rejser ud og fx læser forfatterinterviews i en agurketidsavis på 
færgen til Læsø. Pokkers også. Er det nu Knausgård eller turisten, der er galt på den? 
Hvordan svare igen? Hvordan egentlig formulere meningen med sine ferieaktiviteter, så 
det bliver vedkommende og overbevisende for andre mennesker? 

Florida med mor og Kjeld 
Vores postkort eller digitale statusmeldinger gør sjældent andet og mere end at vinke 
bekræftende til dem, vi kender. Ferie! Selvfølgelig! 

Udfordringen var allerede langt større, hvis nu en dansklærer bad os skrive en 
gammeldags dansk stil om vores sommerferie. Her vil teksten som udgangspunkt 
mangle både et fokus og et formål – men til gengæld er der jo en oplagt struktur, der 
byder sig til, nemlig den hvor man fortæller om sommerens oplevelser i rækkefølge: 
”Disposition: / Indledning / Derhjemme / Sommerhus med Bibi / Simi med far / Florida 
med mor og Kjeld / Derhjemme igen / Konklusion”. 

Den konkrete disposition udgør indledningen til Simon Fruelunds novelle ”Min 
sommerferie”, hvor Fruelund lader en ung teenager føre ordet i en karikatur af en 
dansk stil. Pigen, der skriver, begynder netop fra en ende af, når hun fortæller om sin 
gøren og laden i de sommeruger, der skal dækkes ind for én, når man endnu er 
skolebarn. Som læser bliver man svagt utilpas ved at følge med, fordi pigen ikke synes 
helt klar over, hvad hun er i færd med at formidle eller hvorfor. Hverken ferien eller 
skrivningen giver rigtig mening, i al fald ikke med vilje. 

Betydningsladet ferie med Franzen 
En skribent, der til gengæld har sat alle sejl til for at lade en ferierejse med betydning, er 
amerikanske Jonathan Franzen. Læser man bare resumeet af hans essay ”Farther Away: 
’Robinson Crusoe’, David Foster Wallace, and the Island of Solitude” fra The New Yorker 
i april, kan hans tekst fremstå næsten lige så ufokuseret som førnævnte danske stil, 
men alt hos Franzen viser sig faktisk at være gjort med nøje overlæg: 
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Franzen holder ferie, ikke fordi kalenderen dikterer det, men fordi hans personlige 
situation er moden, og turen går hverken til et charterferiemål eller 
familiesommerhuset. Nej, efter måneders pr-arbejde for hans seneste roman Frihed er 
der blevet så tæt mellem stimulanserne: kaffe, cigaretter, drinks, e-mails og 7-kabale på 
computeren, at han vælger at rejse væk alene til en fjern og øde ø. Så fjern og øde, at 
turen kræver særlige aftaler med lokale hummerfiskere og en vejviser med et muldyr. 
Og ikke hvilken som helst ø, men Selkirk Island eller Masafuera, der ligger i chilensk 
farvand i den øgruppe, hvor også den skotske søfarer Alexander Selkirk i sin tid (1703) 
strandede – og efter fire års ensomhed blev reddet fra, så han var i stand til at fortælle 
verden den historie, der formentlig har inspireret Daniel Defoes klassiske fortælling om 
Robinson Crusoe (1719). 

Franzen tager heller ikke hvilken som helst bog med i sin rygsæk, men netop Robinson 
Crusoe, verdens første engelsksprogede roman, der skildrer Crusoes 25 år på sin ø som 
eneste overlevende efter et skibbrud. I øvrigt er Masafuera hjemsted for en sjælden 
fugl, en rayadito, som Franzen, der er lidenskabelig fuglekigger, kan forsøge at få et 
glimt af, imens han bearbejder sin sorg og vrede over en god vens selvmord. Vennen er 
forfatterkollegaen David Foster Wallace, der tog sit eget liv i 2008, angiveligt på grund 
af psykisk sygdom og en deraf følgende overvældende ensom kedsomhed. Franzen har 
medbragt lidt af vennens aske i en æske og skal sprede den for vinden på Masafuera på 
opfordring fra Foster Wallaces enke. 

Social for det sociales egen skyld 
Franzens ferie er altså lagt til rette som en fysisk og følelsesmæssig udfordring, der giver 
direkte anledning til et litterært rejseessay, der kan belyse ensomheden og 
kedsomheden i både praktisk, intellektuel/litteraturhistorisk og eksistentiel forstand (ja, 
stik lige den! hvis du faktisk skal skrive dansk stil). For Franzen har også en notesbog 
med sig som et ekko fra en tur i ødemarken, han tog som teenager, og hvor han 
bearbejdede sin hjemve ved at skrive. 

Det bliver nemlig klart, at Franzen aldrig rigtig har været hverken en enspænder eller – 
trods fuglene – nogen udendørs type. Hvor essayet er langt, er hans ophold på øen 
næsten komisk kort: to overnatninger og så en meget lang hjemtur, hvor han længes 
inderligt efter at sidde i stuen med sin kone og vennerne derhjemme og se Super Bowl. 

Modsat sin fortabte ven længes Franzen efter det sociale for det sociales egen skyld. 
Han savner netop den nære indforståethed, der kaster et både absurd og forsonende 
skær over teenagerens ferierapport hos Simon Fruelund. Teenagepigen skriver uden at 
insistere på noget særligt; hun gengiver simpelthen den rent sociale kommunikation, 
hun oplever i sin ferie, dvs. den fatiske, der hverken skal argumentere eller informere, 
men først og fremmest vedligeholde kontakt: ’Hej, du! Fin kamp! Og så du lige fuglen 
dér?’ Det fatiske udspiller sig eksempelvis, når veninden Bibi holder en komplet 
indforstået vittighed i live gennem flere dage. I tide og utide kan Bibi citere en 
salvelsesfuld replik fra et Jehovas vidne, der har opsøgt dem i sommerhuset, (”Den 
onde har mange skikkelser”!) og fremkalde et grineflip hos vores fortæller. 
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Ferie som et halvoffentligt anliggende 
”Jeg prøvede at forklare det for far, men han synes ikke det var sjovt,” noterer 
teenagepigen sig. Og på lignende vis, fortæller Franzen, kunne Foster Wallaces respons 
helt udeblive, når Franzen i bedste mening udpegede en særlig fin fugl for ham. I sidste 
ende lod Foster Wallace sig slet ikke engagere i det sociale, men valgte på tragisk vis at 
vikle sig ud af sine relationer én gang for alle (hvor Knausgård nøjedes med at blive 
hjemme fra en 14 dages ferie på Korsika, som hans familie dermed måtte tilskrive 
mening på egen hånd.) 

Når Jonathan Franzen insisterer på mening, ender han altså med at pege på fornøjelsen 
ved fatisk kommunikation, hvor banal og skrøbelig den end måtte synes. Fatisk 
kommunikation, som ser ekstra skrøbelig ud, når den bliver semi-offentlig som i 
Fruelunds danske stil, og som kan synes nærmest pinagtigt bristefærdig, når den bliver 
fuldt offentlig og massemedieret. 

Agurketidens udfordring består i, at vi på én gang vil holde selvfølgelig ferie i fred og 
opretholde en legitim offentlig samtale. Det er ikke sært, at mange vender sig bort fra 
både postkortskrivning og journalistik til fordel for fx Facebook for at knække den nød. 
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