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I ’modernismens’ margin

Oversættelse og modernismegeografi i Suzanne Brøgger=s Sølve

Særlige æstetiske udviklinger gør sig gældende i periferien, der adskiller sig fra den ’gamle’ 
hegemoniske modernisme. Det modernes og modernismens udbredelse til alverdens geografiske 
lokaliteter skaber alternative kodificeringer af modernitet og modernisme, som i verdenslitterær 
kritik og teori kaldes geomodernisme eller modernismegeografier (Huyssen, 2008). Suzanne 
Brøgger skriver i Sølve (2006) ikke blot fra den vestsjællandske udkant, men også med en fortæller, 
hvis selvforståelse er signeret af udkanten som en åben struktur, der ’oversætter’ modernitet og 
modernisme til en stedbunden, topofil kontekst, der vedrører identitet, mening og skrift. Bogen 
præsenterer sig som memoirer omfattende ”8000 års Danmarkshistorie og dagligliv set fra min 
vindueskarm i Løve@. Jeg vil læse den som et stykke modernismegeografi, der udfordrer den 
’gamle’ modernismeopfattelse, og som skriver sig ind i den fortsatte diskussion om kulturel 
globalisering. Forestillingen om en udfordring af ’modernismen’ er inspireret af nyere 
modernismeteori inden for sociologi og antropologi, som har genindført diskussionen om det 
moderne. Men hvorfor fortsat tale om modernisme? Fordi det moderne er blevet moderne igen, og 
fordi modernismen måske er kommet for at blive: ”it is still the standard to which we return” (Mads 
Rosendahl Thomsen: Mapping World Literature, 2008, p. 51).

Sølves tekststruktur og kontekstuelle operationer er omfattende. Bogen er en blandet 
landhandel af historieskrivning, tidskommentarer, litterær og kulturel analyse, lokalhistorie, 
erindring, livsrefleksioner og selvbiografisk skrift. Markante forestillinger om sted eller rettere 
topofili forbinder de talrige tværgående emne-, genre- og følelsesspring, og får dem til at 
Astemme@ (Vilhelm Schapp: In Geschichten verstrickt, 1985, p. 1). Den grundlæggende, men 
samtidig interimistiske enhedsforestilling i form af disse sammenkoblinger af multitekst og 
multikontekst kan læses som ét stort ’oversættelsesprojekt’ med stedet i centrum. Brøgger skriver 
mangfoldige litterære og kulturelle inspirationer ind i sin vindueskarm. Det er et møde mellem det, 
der beskrives som Danmarks sidste almue og en kosmopolitisk fortæller. Det er to verdener, der 
skaber interferens i form af usamtidigheder, som jeg vil diskutere i forhold til Franco Morettis 
forestilling om et verdenslitterært system af cirkulationsmodaliteter med Vestens modernisme som 
tiltrækningscentrum, og hvor periferiens særkende er blandingen af kosmopolitisk europæisk 
påvirkning og lokalt materiale. Udkanten oversætter centrum og skriver tilbage. Oversættelse i sin 
bredeste lingvistiske og historiske forstand udgør den største udfordring for enhver revurdering af 
modernismegeografier i den globale kontekst (Andreas Huyssen). 


