
Fra erobrer til underdog – en tematisk transformation

I Martin Andersen Nexøs roman Pelle Erobreren der udkom løbende i årene 1906-10, møder vi 
drengen Pelle, da han sammen med sin far, som fattige udvandrere ankommer fra Sverige til 
Bornholm. Pelle var ikke en hvilken som helst dreng – han var iført ”Sejrsskjorten” og fra sin 
forfatters hånd, tænkt som proletarens svar på Pontoppidans Lykke-Per. Læser man Pelle Erobreren 
i dag, ligner den en tidlig byggesten til det der blev den skandinaviske velfærdsstat. Pelle engagerer 
sig efter ankomsten til København i arbejderbevægelsen, og han styrkes ved den solidaritet han 
oplever her. Imens flytter forfatterens alter ego sig fra Pelle til vennen Morten, og i de diskussioner 
som Morten fører med Pelle og andre fæller fra fagbevægelsen, trækkes de diskussioner op, der i 
det 20. århundrede bliver til diskussionerne mellem kommunister og socialdemokrater. Mest 
prægnant kommer denne diskussion til udtryk, da Morten i 3. bind modsætter sig kravet om, at 
sultne mennesker skal ”… øve sig i at blive Flertal”, for tager de ikke loven i egen hånd og skaffer 
sig selv brød ”… saa er der noget i Vejen med deres Selvfølelse…”

I Torbjörn Flygts roman Underdog (2001), er vi 100 år senere tilbage på den anden side af sundet i 
Malmö, og her møder vi drengen og manden – der, viser det sig, også er vores fortæller – Johan. 
Han vokser op, søn af en enlig mor i Borgmästergården – et boligområde opført som led i det 
såkaldte ”Miljonprogram”. I kraft af en omsorgsfuld mor og de sejre som socialdemokratiet har 
vundet i årene siden Pelle kæmpede i København, lykkes det Johan at blive erhversjurist, og bryde 
med sin sociale arv. Men da vi møder ham, som voksen og fortæller, har han indset, at hans eget liv 
stadig ligner morens og er præget af kampen for et bedre liv for sine børn. Johan føler sig uanset 
ydre status stadig som en underdog, og ser sit liv beskrevet i Bruce Springsteens verslinjer ”… you 
end up like a dog that’s been beat to much / till you spend half your life just covering up”.

Pelle og socialdemokratiet har sejret, men Johans beskrivelse af sig selv som er vidnesbyrd om, at 
Mortens profeti om tab af selvfølelse ikke var grebet i luften. Tværtimod er kommunistens profeti i 
løbet af det 20. århundrede, blevet transformeret til en borgerlig kritik af en velfærdsstat, der ved at 
tilbyde sociale foranstaltninger transformerer borgerne til klienter med tab af selvfølelse til følge.
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