
per-olof.dk: Forsvar for de ulæste side - 1 -  af  4                          

 
 

Anne Fastrups forsvar for de ulæste 
 
 
Per-Olof Johansson 

 

 

En ulæst? bog: Illustration til en meta-
Bonde-Practica som en del af 
handlingen i Carl Gottlob Rafn: Nød- 
og Hjelpe-Bog for Bondestanden etc. 

Kjøbenhavn 1800. Oversat fra tysk af 

Laurids Hasse. Mere end oversat, 
tilføjet danske bidrag, f.eks en 
beretning om en strandingsulykke 
mellem Hornbæk og Villingebæk. 
 
 
 
s. 417: ”Denne ny Bondepraktika gik 
nu om i Byen fra Huus til Huus, og 
enhver, som kunde læse, læste med 
Fornøjelse deri; Børnene lærte og de 
fleste af Historierne deri, og kunde 
dem næsten udenad; ….” 
 

 
 
Litteraturvidenskab har litteraturen som objekt – men da den også er underlagt modeluner, kan den 
let udvikle sig til spydspids for et bestemt syn på litteratur, hvor efter en bestemt form for litteratur 
kommer til at fremstå som den rette litteratur at skrive. For lige meget hvad – så må det være noget 
med bogstaver! 
Det er ikke en videnskab, jeg har beskæftiget mig med eller ved meget om. Men med en invitation 
til at høre om litteraturvidenskabens status just nu blev jeg alligevel nysgerrig. To nys udnævnte 
professorer stod for invitationen, ikke kun til fagfolk: Frederik Tygstrup og Isak Winkel Holm. 
Især titlen på et bidrag ’Forsvar for de ulæste’ fra Anne Fastrup fangede min opmærksomhed, uden 
den var jeg næppe dukket op. Jeg beskæftiger mig meget med det emne på flere måder.  Hvad 
mente hun: De ulæste klassikere eller nutidige forfattere? Her mine løse ender – samlet lidt 
sammen! 
 
Anna Fastrups eksempler var romaner fra 1600-tallet, en tysk og fransk som med bredt vingefang 
tog udgangspunkt i samtiden, selvom de vist, som jeg husker, syltede handlingen ind i noget 
nærmest eventyragtigt med riddere. Pointen, som jeg opfattede den, var, at selv om de romaner ikke 
på nogen måde efter gængs kvalitetsvurdering ’litterært’ kunne vurderes højt, dog var vigtige 
tilskud til litteraturen ved deres udblik til samfundet, og som punkter på målestokken i forhold til 
den del af litteratur fra 1600-tallet, vi stadig har med os. Med digitaliseringen følger en mulighed 
for at ’genfinde’ den slags værker, så hendes afsluttende salut lød: Dyk ned i arkiverne! 
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Den hidtidige metode: Antikvariater, hollandske bogauktioner, fund i en bogkasser kan vist ikke 
helt aflyses. For selv om bøger er tilgængelige på nettet, når man kender deres eksistens, hvilket jo 
er enorm forskel fra tidligere, så er det ikke nok til at søge dem og finde dem. Jeg fandt et 
eksemplar af Bonde-Practica fra 1756. Hvis ingen havde skrevet om en Bonde-Practica ville det 
have været svært at gå baglæns og finde den uden at have haft den fysisk i hånden. Selv da var det 
ikke så enkelt, den nedladende tone gjorde det klart, at beskæftigelse på ingen måde ville være 
besværet værd! Og måske var det heller ikke det, taget efter bogens indhold isoleret set. Men at den 
havde cirkuleret så mange år måtte vel være interessant? Her bliver jeg nødt til at bringe et citat fra 
min 1975-genudgivelse:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



per-olof.dk: Forsvar for de ulæste side - 3 -  af  4                          

Meget vand er løbet i stranden siden. En kendt forsker gjorde tykt nar ad mig for mit synspunkt, en 
digitalisering ville aldrig ske. Nu kan jeg sidde hjemme og studere den ældste danske udgivelse af  
bogen, hvilket den gang krævede mange rejser til Københavnstrup! 
 
 
Sådanne klumper for igennem mit hoved. Jeg sad og overvejede forskellige indgange til 
kommentarer til dette. Jeg konkluderede, at jeg hellere ville gå hjem og skrive mine notater ned i en 
sammenhæng, usikker som jeg var på, hvordan jeg skulle proportionerer mit input, bum så var tiden 
gået. 
 
En af mine randbemærkninger lyder: Litteraturvidenskab må være interessant for en læser, hvis den 
udvider horisonten, men umiddelbart har jeg opfattet den som indsnævrende. Dette blot erkendelse 
af mine fordomme. 
I oplægget og efter samtlige oplægholderes opfattelse, bør denne fordom skydes ned. 
 
Hvad det vil sige at nogle bøger er ’ulæste’. Alle bøger kan jo ikke være konstant under læsning, 
bøger kan have deres tid. Tit skriver journalister om ’en nu glemt forfatter’ – underforstået en som 
ikke læses mere. Der kan man jo spørge – hvem har de spurgt. Hvor mange skal læse noget, før det 
skal kaldes læst. I vore dage kan vi, der skriver meget på nettet, se tal for besøgene. Vi kan ikke se, 
hvad læserne har ud af det, men vi ved, de har været der. Det er ikke det samme som, at dette når op 
til mediernes overflade, men man kan med tusinde eller flere besøgende hver måned i årevis da ikke 
påstå at være ulæst, bare fordi aviserne ikke skriver om det, og litteraturforskerne ikke er 
opmærksomme på en. 
 
Det er naturligvis en provokation at omtale ’de ulæste’, når man tænker på mediebilledet. Der er 
litteraturen de nyudkomne bøger og i særdeleshed best-sellerne. Og kun meget undtagelsesvis det, 
man kalder fagbøger. 
En pissekumme er ophøjet til et vigtigt tegn i den moderne kunst. Telefonbogen, som snart er 
uddød, kunne af nogen være anbragt på en lignende piedestal som litteratur. Jeg kender folk der 
læser den med samme intensitet, som de læser en roman, det må være indgangsvinklen, som er 
afgørende. Det går udmærket at læse faglitteratur som ’skønlitteratur’ uden man skal gå til et 
eksempel som telefonbogen. Essayistik og erindringslitteratur formår i vid udstrækning at være 
både og – hvert værk må her tale for sig selv. 
 
Noget kan være opstået i 1500-tallet som fagbog for menigmand, glide over som fagbog under 
’overtro’-rubrikken, for så længere fremme at blive ’littteratur’. Sådan er det gået med den fælles 
europæiske udgivelse af Bonde-Practica især i Sverige. Det var min påstand, da jeg genudgav den i 
1975. Det vandt dog ikke gehør som i Sverige. Genudgivelsen har dog haft til følge at der skeles til 
den, når der historisk tales om dens ’samtid’. 
Da P.Hansen i  udgav sin ’Illustreret Dansk Litteraturhistorie’, som jeg kender fra 1902udgaven, var 
han ikke karrig med, hvad han medtog, videnskab og populærvidenskab hørte med, desværre fik 
han ikke Bonde-Practica med. 
Pil Dahlerup har (2010) kastet sig over bønne-prædikenlitteraturen og en del andet og kalder det 
litteratur, skønt med en forsigtig undertitel: ’Litterære perspektiver på danske tekster 1482-1523’.  
 
Bestemmelsen af bøger som ’litteratur’ /’skønlitteratur’ er i almindelighed forstået som det, 
forlagene og bibliotekerne giver den betegnelse. Det ligger litteraturvidenskaben vel ikke under for? 
Efter min opfattelse må læsningen også inddrages, når vi skal sætte etiket på. Noget kan være 
skrevet som faglitteratur og blive læst som skønlitteratur. I tabloidpressen optræder fakta som 
spændingselementer, ofte blot påståede fakta. At disse fakta dagen efter kan dementeres, forhindrer 
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ikke at avisen overlever. Ekstrabladet har som papiravis synkende oplag – men har stor succes på 
nettet med den slags spændingselementer. 
 
Billeskov Jansen udgav et vellykket udvalg af dansk poesi gennem tiden. Hans konklusion var, at 
han ikke i arkiverne havde fundet glemte mesterværker – tiden havde valgt rigtigt. Denne tyrkertro 
på, at det kun er mesterværker, det er værd at bruge tiden på, mener jeg Anne Fastrup har helt ret i 
at bestride.  
Jeg mener, bestræbelsen bør udvides til vor samtid, hvor medierne også har mesterværket’ som 
fokuspunkt. Indenfor både malerkunst og musik er spektret blevet enormt udvidet – det mangler vi 
at få overført på litteraturen. Nok udvides tekstbegrebet eller vel snarere forståelsen af, at 
publiceringen kan ske på andre medier end i bøgerne – men hvis målepinden er den gammelkendte, 
er der ikke sket meget.  
 
I hvert fald, så langt jeg nu havde tid til at være med – spændende udsigter for at 
litteraturvidenskaben kan blive interessant for andre end litteraturnørder! 
 

 
 
 
 
 
 
Horace Engdahl: Meteorer & Cigaretten eftråt, 2012 s. 82: 
Önskan att bara umgås med moraliskt högtstående människor tycks mig lika suspekt som önskan 
att bara läsa goda böcker. 
 
Computerspil hører måske under filmvidenskaben – men fortidens mere primitive spilformer, kunne falde under 
kategorien litteratur, da den ofte er formidlet af bøger? 
Per-Olof Johansson: Spå i det små. 
Folk og Kultur. Årbog for Dansk Etnologi og Folkemidevidenskab 1978, s. 21 -32 
Scannet og på Internet i Per-Olof Johansson: Børn som folklore, s. 2-7 http://issuu.com/perolofdk/docs/folklore  
 

Videre om Bonde-Practica: http://per-olof.dk/bondeppr.htm    
 
Ups: 121014:Jeg har rettet fra første version fra i går! Sætningen ’Da P.Hansen i  udgav sin ’Illustreret 
Dansk Litteraturhistorie’, som jeg kender fra 1902udgaven, var han ikke karrig med, hvad han medtog, 
videnskab og populærvidenskab hørte med, derfor havde han også Bonde-Practica med.’  
Er rettet til: 
’Da P.Hansen i  udgav sin ’Illustreret Dansk Litteraturhistorie’, som jeg kender fra 1902udgaven, var han 
ikke karrig med, hvad han medtog, videnskab og populærvidenskab hørte med, desværre fik han ikke Bonde-
Practica med.’  Da han medtager en side med et månedsbillede fra Psalmebogen 1553, som genkendes i 
Bonde-Practica,  huskede jeg i et øjeblik forkert! 
 
 
 


