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16.15-17.45 Uhr Vortrag von Prof. Dr.phil. Peer E. Sørensen, Aarhus Universitet:  
   Hamsuns sultekunstner 

Knut Hamsuns debutroman Sult fra 1890 gjorde ham med et slag berømt. 
Andre forfattere kanoniserede den hurtigt som en forbilledlig kulttekst og 
et inspirerende hovedværk. Den navnløse hovedpersons usikre observa-
tioner og plagede drømme, hans nervesitrende visioner og mentale hud-
afskrabninger - alt det denne korte, men intense sulteperiode i Kristiania 
(i.e. Oslo) fremkalder - foregriber det tyvende århundredes litterære eks-
perimenter. Thomas Mann, Franz Kafka, Ernest Hemingway, Henry Miller, 
Jack Kerouac og Paul Auster læste den med begejstring og André Breton 
skrev om den i "Det surrealistiske manifest" i 1924. Sult er en overture til 
den moderne prosa i det tyvende århundrede. Romanen er samtidig en 
central tekst mellem den sorte romantik og modernismen. Sult er en skel-
sættende tekst. Et mirakel, der har gjort indtryk på et utal af forfattere 
efter 1890: Strindbergs Inferno er blot et eksempel blandt mange. Det er 
Sult som en sådan eksemplarisk tekst, der foregriber modernitetens 
tekstualitet, der er temaet i min forelæsning om denne usædvanlige 
roman. 

 
Mittwoch 24.6.2015 Raum 0.251 
18.15-19.45 Uhr  Vortrag von Prof. Dr.phil. Peer E. Sørensen, Aarhus Universitet: 

Modernismens labyrinter 
Modernismebegrebet er et litteraturhistorisk begreb med mange betyd-
ninger. Modernisme er på én gang et begreb om en moderne litteratur og 
en moderne poetologi, der række ud over de enkelte landes grænser og 
samtidig et begreb, der i hvert enkelt land får nationale særtræk. 
Begrebet dækker heller ikke samme tidslige bestemmelser på kontinentet 
og i de angelsaksiske lande. Mens de engelsksprogede lande primært lo-
kaliserer begrebet til tidsrummet mellem de to verdenskrige i det ty-
vende århundrede, rækker de kontinentale bestemmelser tendentielt til-
bage til midten af 1800-tallet med Baudelaire som en central initiator. 
Litterær modernisme og kunstens modernisme følger heller ikke samme 
tidsforløb. Andre bestemmelser følger modernitetsbestemmelserne til-
bage til oplysningstid eller renæssance. Min forelæsning vil på den ene 
side fastholde begrebets mangetydighed og forsøge at lokalisere erfar-
ingsmæssige og poetologiske fællestræk. Det erfaringsmæssige vedkom-
mer først og fremmest den emfatiske oplevelse af kontingens og sammen-
brud af metafysiske ordensbestemmelser. Det poetologiske vedrører især 
sammenbruddet af den æstetiske idealisme og eksperimentets nødven-
dighed. Kontingens og eksperiment er to vigtige begreber i min forelæs-
ning. Forelæsningen vil ud over de teoretiske refleksioner basere sig på 
en række enkeltanalyser af litterære tekster først og fremmest fra den 
skandinaviske litteratur." 
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