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Per Pettersons ekkoland – Danmark.
Nordjyllands genlyd i en norsk forfatters værk

Sektion: Nordisk trafik.

Per Pettersons forfatterskab er et af de aktuelle nordiske forfatterskaber, der i de seneste år har 
oplevet størst gennemslag og anerkendelse. Han er pt. oversat til mindst 38 sprog, og hans senere 
værker er blevet overøst med en regn af litterære priser, bl.a. Impac-prisen 2007og Nordisk Råds 
Litteraturpris 2009. 

Hans baggrund er tværnordisk. Faderen var norsk, med svenske forældre. Moderen var dansk, 
fra Frederikshavn, og sørgede for, at Nordjylland også blev et barndomsland for Per Petterson. 
Skønt den største internationale succes Ut og stjæle hester ikke hører med her, er rygraden i 
forfatterskabet den selvbiografisk influerede novelle- og romanserie med Arvid Jansen som 
gennemgående person: novellesamlingen Aske i munnen, sand i skoa (1987/2008a), romanerne 
Ekkoland (1989/2008b), Det er greit med mig (1992/2002) med Arvids ven Audun som 
jegfortæller, Til Sibir (1996/2000) med Arvids danske mor som jegfortæller, I kjølvannet  
(2000/2001) og Jeg forbanner tidens elv (2008/2009). Her spiller Nordjylland en vigtig rolle. 
Ekkoland foregår udelukkende i og omkring Frederikshavn engang i 1960’erne, Til Sibir  
altovervejende her i 1930’erne og 1940’erne, Jeg forbanner tidens elv hovedsageligt samme steder i 
året 1989. Per Pettersons forfatterskab er det seneste eksempel på, at den litterære trafik mellem 
Norge og Danmark fortsat et vigtig. 

Per Pettersons tidlige værker er langt fra ubehjælpsomme tilløb til senere storhed. De har egne 
kvaliteter: dels kunne det hævdes, at erindringens linse i disse barndoms- og ungdomsskildringer 
gengiver enkelthederne særlig skarpt; dels får man her et anskueligt indblik i det interessante 
genremæssige spil mellem kortfortælling og roman i dette forfatterskab. 
Forelæsningen vil introducere til Per Pettersons forfatterskab med udgangspunkt i en analyse af 
hans første roman Ekkoland – med hovedvægt på handlingssted, genre og stil. Titlen gengiver Paul 
la Cours betegnelse for Jylland, og romanen foregår i Nordjylland. Ekkoland er mere novelleagtig 
end nogen af de senere romaner, men afprøver samtidig nogle af Per Petterson væsentlige 
romangreb siden hen, fx udgangspunktet i hovedpersonens bevidsthed og de smidige skift mellem 
tider og steder – som her altså også er lande og sprog.   


