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Jeg tror, der er magi i luften...
...sådan lyder den kendte 1980’er sang med Halberg/Larsen. 
I foråret 2013 flytter magien ind på bibliotekerne i Aarhus og 
danner rammen om bibliotekernes fælles tema. Med foredrag 
om magisk realisme og den mørkere ”magi” i gotik er stilen lagt. 
Alt kan ske! Der er quizkonkurrence, børneteater, udstilling af  
børnebogsillustrationer og magiske kufferter for børnene.

For de voksne er der magisk bogcafé og forfatterarrangemen-
ter med eksempelvis Ib Michael og Leonora Christine Skov.

Forord: det magIske bIblIotek
Bibliotekerne samarbejder også med biografen Øst for Paradis 
om et film/brunch koncept. Filmen, der er udvalgt, er Pi’s liv, 
der er baseret på bogen Pi’s liv af  Yann Martel. Bogen og fil-
men hører til i genren magisk realisme. Før filmfremvisningen 
spises der en hyggelig brunch.

I dette hæfte kan du læse om genren magisk realisme samt få 
tips til gode bøger inden for genren.

Vi ønsker et magisk forår til alle!
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Genrens fødsel og rejse
Magisk realisme som litterær genre udspringer af  begrebet 
Magischer Realismus, en betegnelse, som Franz Roh tager i brug 
i 1920’ernes Tyskland inden for billedkunsten. Roh bruger 
termen som en æstetisk kategori, der repræsenterer det iboende 
mysterium i tingene. Ligeledes har genren rødder i denne tids 
avantgardistiske bevægelser.
Især efter 2. verdenskrig kommer der en bølge af  latinameri-
kanske forfattere, som alle gør sig bemærket ved den særlige 
magisk realistiske fortællemåde. 

Flere latinamerikanske forfattere som Miguel Angel Asturias 
og Alejo Carpentier argumenterer for, at magisk realisme er en 
unik tilstand ved den latinamerikanske kultur og natur, hvor 
myterne lever i bedste velgående, og hvor det magiske og det 
realistiske går hånd i hånd. Der er stor forskel på de latin-
amerikanske værker, som bliver rubriceret under genren, men 
fælles for dem alle er deres bidrag til den kollektive forestil-
ling om Latinamerika, til den kulturelle arv og især til måden, 
hvorpå virkeligheden er symboliseret som særegen og dermed 
anderledes fra andre samfunds virkeligheder. Historisk set har 
Latinamerika været underkastet revolutionære omvæltninger – 
både i teknologisk og økonomisk forstand, men især også når 
det gælder det kulturelle og politiske. Mange værker handler 
da også om diktatorer og mordene på samme og om andre 
folkelige emner, der forholder sig til politiske og historiske 
begivenheder. Disse omvæltninger udgør realismen i magisk 
realisme, og det magiske element kommer til syne ved troen på 
myterne og det magiske som iboende i verden. 

magIsk realIsmes hIstorIe
Magisk realisme bliver første gang formuleret som en litterær 
genre i 1967, da Luis Leal udgiver Magical Realism in Spanish 
American literature, hvor han fremhæver, at der ikke så meget 
er tale om en litterær strømning, som om en særlig holdning 
til virkeligheden, som er en opdagelse af  det mystiske forhold 
mellem mennesket og dets omgivelser.

Med fremkomsten af  latinamerikanske forfattere og deres 
mange værker inden for genren bliver magisk realisme hurtigt 
og i høj grad synonym med latinamerikansk litteratur. Forfat-
terne selv står bestemt heller ikke i vejen for at tage patent på 
genren; som Asturias siger, så har ”europæerne mistet evnen 
til at fabulere, men romanen er mere end noget andet en fabel, 
og denne søger støtte i myterne, og her, i Europa, er myterne 
blevet fortrængt.” 
Da Gabriel García Márquez i 1982 modtager nobelprisen for 
100 års ensomhed synes Latinamerikas ejerskab over genren at 
være slået fast. 

Megen magisk realistisk litteratur er sidenhen blevet skrevet 
af  latinamerikanske forfattere, men genren eksisterer ikke kun 
her. Den er rejst over de latinamerikanske landegrænser og 
findes nu i mange variationer verden over – fra Kafka til Rush-
die, fra Murakami til Einar Már Gudmundsson. I Danmark er 
der produceret magisk realistiske værker af  blandt andre Peter 
Høeg, Ib Michael og Morten Ramsland.   
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Magisk realisme er først og fremmest et oxymoron, en 
selvmodsigelse, som pr. definition hverken lader magien eller 
realismen stå alene. Begrebet ’magisk realisme’ indebærer, at 
forfatteren opererer med en distinktion mellem virkelighed og 
ikke-virkelighed. På denne måde kan begrebet siges at være 
passende, da det betegner en narrativ strategi, som strækker 
eller bryder med grænserne for det virkelige. Teorien er siden 
Luis Leal blevet udviklet en del, og særligt to teorier har gjort 
sig gældende: Amaryll Chanady (1985) og Lois Parkinson 
Zamora og Wendy B. Faris (1995). 

I 1985 kommer Amaryll Chanady med en formel definition på 
Magisk Realisme. Hun anfører her tre kriterier: 
1 at den opererer med to virkelighedsplaner.
2 at de to virkelighedsplaner står i modsætning til hinanden.
3 at fortælleren tilbageholder information, som ville gøre det 

muligt for læseren at integrere de to planer i en sammen-
hængende kode.

Der fortælles med en sådan ro, at læseren lokkes til at accep-
tere det præsenterede verdensbillede. Det groteske er i særlig 
grad et karaktertræk ved genren, som benyttes for at forklare 
noget, der er overdrevet i virkeligheden selv. Dette gøres med 
virkelighedseffekter, hvor især det kropslige bliver overdrevet.

om genren
Lois Parkinson Zamora og Wendy B. Faris argumenterer for, at 
magisk realisme i stedet for at operere med to virkelighedspla-
ner fremmer sammensmeltningen og koeksistensen af  mulige 
verdener, rum og systemer, som i andre fiktive genrer er ufor-
enelige. Genren udvisker grænserne mellem krop og sind, liv 
og død, det reelle og det imaginære, selv og andet, kvinde og 
mand. Grænserne bliver overtrådt, sløret, bragt sammen eller 
på andre måder omformet i magisk realisme. 

Denne teori stemmer også overens med Alejo Carpentiers for-
ståelse af  det magisk realistiske. Han introducerer begrebet det 
”realt-vidunderlige” (lo real marravilloso), hvilket er en påstand 
om en unik egenskab ved den latinamerikanske virkelighed. Det 
magiske tager form, idet der opstår en uforventet forandring af  
virkeligheden. Carpentier mener altså, at magisk realisme er en 
særlig tilstand ved den latinamerikanske natur og kultur, mere 
end at det er en litterær genre. 
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De latinamerikanske forfattere mener, at magisk realistisk lit-
teratur er kendetegnet ved dens temaer, som udspringer af  den 
latinamerikanske virkelighed, og ligeledes er den kendetegnet 
af  måden, hvorpå denne virkelighed behandles. Derfor er det 
kun fortællinger, som er styret af  legender, myter og magi, der 
kan siges at være magisk realistiske. 

Det magiske beskrives som fuldstændig normalt, selvom det 
bryder med naturlovene. Og det er netop sådan, de latinameri-
kanske magiske realister opfatter virkeligheden, en virkelighed, 
hvor det magiske er inkorporeret i verden, og hvor myten er 
en naturlig del af  verdensbilledet. Alejo Carpentier insisterer 
på, at når Latinamerika er så langt fra at have udtømt sin rigdom 
af  myter, skyldes det landskabets jomfruelighed, dets fremtræden og 
ontologi, den lykkelige tilstedeværelse af  indianere og negre og de frugtbare 
kulturblandinger som finder sted. Det magiske i magisk realisme er 
med andre ord en stor del af  deres opfattelse af  virkeligheden. 
Det realistiske fremtræder som dokumentation og behandling 
af  historiske og politiske hændelser, og man kan sige, at de 
ligefrem knytter sig til virkeligheden.

Anderledes er det med vestens rationalistiske verdensbillede. 
Sociologen Max Weber har undersøgt vestens rationelle karak-
ter. Ifølge ham har vi fået opbygget et moderne økonomisk 
system baseret på de rationelle videnskaber, som bestemmer 
livsstilen. Og disse ydre goder har overtaget magten. Efter at 
kapitalismen har etableret sig på et teknisk grundlag, behøver 
den ikke længere støtte fra religion og myter. Det videnskabe-
lige verdensbillede har med andre ord forårsaget en ”affor-
tryllelse” af  verden, og fortsætter dette verdensbillede, er vi 
”mennesker uden ånd”.

latInamerIkas ForunderlIge verdens-
bIllede kontra vestens ratIonalIstIske

Forudsætningerne for at skrive magisk realisme i Latinamerika 
og Vesten er altså ikke de samme, da der hersker forskellige 
verdensbilleder. Hvorledes kan en dansk magisk realisme siges 
at være lige så gyldig som den latinamerikanske, hvis vores ver-
densbillede kun indeholder den realistiske del? Hvad er magisk 
realisme, hvis den på den ene side ikke blot er en latinameri-
kansk specialitet, og på den anden side heller ikke kan være op-
rigtig i udtryk i den vestlige verden, som er komplet myteforladt? 

Magisk realisme er først og fremmest en genre, som kan skrives 
overalt i verden, men der er stor forskel på, hvordan genren 
bliver brugt. I Latinamerika bliver den nærmere opfattet som 
en tilstand ved virkeligheden, da genren er i overensstemmelse 
med det repræsenterede verdensbillede, hvor det magiske er 
iboende i verden. I Vesten, hvor vi er underlagt et rationalistisk 
verdensbillede, fungerer genren på en helt anden måde. Vi har 
ikke adgang til myterne som i Latinamerika, og vi har ikke troen 
på en magisk dimension. Genren fungerer her mere som en 
psykologisk behandling af  en skævvreden virkelighed.
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Gabriel García Márquez: 100 års ensomhed (1967)
100 års ensomhed er et af  højdepunkterne for det såkaldte 
latinamerikanske litterære ”boom.”  Romanens fiktive univers 
afspejler først og fremmest Márquez’ besættelse af  fødebyen 
Aracataca, hvor han i sine helt unge år blev indviet i lokale 
legender og myter overleveret af  sin bedstemor. 

I romanen præsenteres vi for José Arcadio Buendía og Úrsula 
Iguarán, som sammen stifter den familie, vi skal følge gennem 
fem generationer. Dette er samtidig med, at byen Macondo, 
som de to har grundlagt, udvikler sig fra en lille by til en mel-
lemstor by med jernbane og frugtindustri. Skæbnen vil, at fami-
lien er dømt til 100 års ensomhed, hvor alt gentages i cirkulære 
bevægelser, og hvor alle familiens dumheder bliver begået på ny 
i hver generation. Den dybe ensomhed bliver familiens endeligt: 
en profeti fremsat af  sigøjneren Melchiades, som vender tilbage 
fra de døde for at bo hos familien. 

100 års ensomhed fremstiller en syntese af  sociale, økonomiske 
og politiske onder, som har plaget store dele af  Latinamerika 
gennem historien. Dog præsenteres disse realistiske data ikke 
i datoer og tider, hvilket gør, at den tidslige sfære er særdeles 
sløret. Alligevel kan der argumenteres for, at behandlingen af  
borgerkrigen er mere nøjagtig, da den er forankret i Columbias 
historiske virkelighed. 100 års ensomhed er med andre ord i høj 
grad en roman, der behandler det realistiske. 

Ind I to magIsk realIstIske værker
Vi bevæger os i romanen frem og tilbage i tiden. Tiden er 
cyklisk, hvilket giver en virkelighedsflugt fra historiens barske 
realiteter. Man får indtrykket af  en evig nutid, som igen og igen 
bliver oplivet af  tilbagevendende mønstre: de samme navne går 
igen gennem generationerne, og det samme gør personligheder-
ne – José Arcadio’erne er impulsive og driftige, mens Aurelia-
noerne er tilbagetrukne. Et eksempel på det magiske i romanen 
er sigøjneren Melchiades, som er et væsen bestående af  både 
mytiske og menneskelige elementer. Han er portrætteret som: 

…en melankolsk mand omgivet af  en bedrøvet aura, (…) som syntes at 
kende tingenes anden side.

Melchiades dukker senere i fortællingen op i Macondo igen, 
og dér:

…så de en ungdommelig, rask, rynkeløs Melchiades med et nyt og strå-
lende tandsæt.

På denne måde bliver det realistiske, eksemplificeret ved gebis-
set, blandet ind i det overnaturlige ved Melchiades’ nyvundne 
ungdom. Det magiske indfinder sig også med sønnen Aurelia-
nos forudsigelser. I en alder af  3 år forudser han, at en gryde 
falder ned fra bordet: 

Den falder ned om lidt. Gryden stod godt midt på bordet, men så snart 
barnet havde forkyndt det gjorde den en uafvendelig bevægelse mod kanten, 
som blev den drevet af  en indre dynamik…

100 års ensomhed er en roman, som både behandler det realistiske 
og det overnaturlige. Den er ikke blot et anliggende om men-
neskets horrible realiteter, men også et forvarsel om katastrofer. 
Ligeledes præsenterer den via sine magiske elementer og en stor 
fortæller-ro et verdensbillede, hvor alt er muligt.
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Morten Ramsland: Hundehoved (2005)
Romanen er først og fremmest en slægtskrønike, som finder 
sted i Norge og i Danmark. Fortælleren Asger vender hjem til 
Danmark, hvor han gennem sin døende farmor hører om sin 
norske familie. I et forsøg på at stykke sin egen historie sammen 
placerer han brudstykker af  familiehistorien i den rækkefølge, 
som giver mening for ham.

Vi introduceres først og fremmest for farfar Askild, som er ble-
vet bragt til Sachsenhausen med en fangetransport fra Norge. I 
forlængelse af  sit ophold i Tyskland udvikler Askild et forvræn-
get virkelighedsbillede, som vi senere får et indblik i via hans 
kubistiske malerier. Livet med Askild er ikke for sarte sjæle, og 
Asgers far, ”Flapøre”, indlogerer sig i sin barndom ofte i skabet 
under vasken, hvor han tegner små uhyrer. Under denne virke-
lighedsflugt hører Flapøre ved flere lejligheder farmor Bjørks 
afdøde bedstefar ”Hugtand”, som fortæller at: 

…rigdomme vil strømme, mønter vil regne, guldet vil finde vej til kiste-
bunden.

Flapøre møder trofast op hver gang, de amerikanske krigsskibe 
lægger til i havnen og kaster stor mands dollar ned til ham. 
Stående dér i en regn af  mønter, strømmer rigdommene til 
Flapøre. Hugtanden er dog en elendig profet, da det lidt senere 
viser sig, at Flapøres formue bliver taget fra ham igen. 

Vi bliver senere præsenteret for et magisk landskab i Nordland, 
hvor en forhekset skov, det magiske Nordlys og fortryllende 
drømmepiger optræder. Her præsenteres myten om mandslig-
gørelse: En dreng skal efter sigende følge lossen ind i skoven 
for derefter at vende tilbage som en mand. Flapøre begiver sig 
ud på denne rejse, og:

Imens han skændtes med Hugtanden, mærkede han, hvordan hans lem 
voksede; hvordan hår brød ud gennem huden; hvordan muskler værkede og 
knogler gav sig.

Romanen er geografisk og historisk fortalt meget realistisk, 
men forekomsten af  det magiske er ikke uvæsentlig. Hunde-
hoved er en roman, som præsenterer et verdensbillede med en 
skæv vinkel. Askilds verdensbillede bliver udtrykt i de kubisti-
ske malerier, som forvrænger virkeligheden, slår den skæv og 
deformerer den, mens vi i Asgers tilfælde får udtrykt virkelig-
heden som en ikke uhumoristisk størrelse – en virkelighed, som 
er trukket skæv og dermed bliver mærkelig og ny. De magiske 
elementer i romanen er med til at gøre virkeligheden skæv og 
ny, men det realistiske er stadig en stor del af  det repræsente-
rede verdensbillede.
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Miguel Angel Asturias: Præsidenten (1974) og  
Majsmennesker (1985)
Asturias er født og opvokset i Guatemala. Han blev født ind i 
en personlig og politisk identitetskrise, som han søgte at sætte 
ord på med sin udvikling af  magisk realisme. Kort før Asturias 
kom til verden, opkastede den obskure Estrada Cabrera sig 
til diktator for Guatemala, hvor han i den næste snes år skulle 
udøve et sandt rædselsherredømme. 
Asturias’ far giftede sig med den indianske kvinde María 
Rosales, og denne indianske baggrund og kultur har haft stor 
betydning for forfatterskabet. 

Præsidenten er et af  Asturias’ hovedværker. Det tog ham mere 
end 20 år at færdiggøre romanen, som er beskrivelsen af  et 
diktatur, delvis baseret på historiske fakta, men struktureret 
som en myte med magiske træk. Romanen er konstrueret som 
en omvending af  kampen mellem ærkeenglen Michael og Satan 
i Johannes åbenbaring – en sort åbenbaring, hvor skabelsen 
forvandles til ødelæggelse, frelsen forvandles til fortabelse, 
Herrens algodhed forvandles til Præsidentens altomfattende 
ondskab, og hvor Satans hovmodige oprør mod Herren er 
byttet ud med den ærkeenglelige Miguel Cara de Angel’s lige så 
hovmodige oprør mod den præsidentielle Herre. Alt er styret 
af  den fordrukne blodsuger, Præsidenten, der som den eneste 
besidder sandheden inden for den sataniske magtcirkel. Den 
sociale virkelighed fremstilles i al sin grusomhed parallelt med 
disse overordnede temaer.

Det andet hovedværk i forfatterskabet, Majsmennesker, er påvir-
ket af  indianske og andre myter og handler om kampen mellem 
indianernes organiske livsmønster, som destrueres, og staten, 
som vinder til sidst. Asturias’ senere værker, indeholder stærke 
sociale protester inspireret af  den politiske og økonomiske 
situation i landet. 

Interessante magIsk 
realIstIske værker: latInamerIka

Alejo Carpentier: Riget af denne verden (1958) og 
Eksplosion i Domkirken (1964)
Carpentiers forældre kom til Cuba i 1902 og fik i 1904 sønnen 
Alejo. Kort forinden havde Cuba, som den sidste koloni, vundet 
uafhængighed fra Spanien, men Cuba blev til gengæld afhængig 
af  USA. Især Carpentiers tidlige værker domineres af  opgøret 
med den vestlige civilisation. Carpentier forsøgte ligesom Astu-
rias at nærme sig de folkelige miljøer og myter litterært.

Riget af  denne verden er en roman om de mytisk gentagne 
slaveoprør på Haiti i det 18. og 19. århundrede. Her fungerer 
voodoo som en kulturel og revolutionær kraft.

I Eksplosion i Domkirken følger vi hovedsageligt Gaudelupe efter 
Den Franske Revolution. Her beskrives sammenstødet mellem 
oplysningstidens Europa og den magiske latinamerikanske 
verden, og Carpentier viser, hvordan den revolutionære proces 
udvikler sig til livløst bureaukrati og autoritært regime. 

Isabelle Allende: Åndernes hus (1985)
Kun femten år efter García Márquez’ bibelske fortælling om 
Macondo, genopstår denne verden i Allendes Åndernes hus. Allen-
de er dybt inspireret af  Márquez, og allerede i romanens første 
kapitel optræder han som den farverige onkel Marcos (bemærk 
navneligheden), hvis beretninger får vores hovedfigur, Clara, til 
at lytte med den største lyst og udholdenhed. Det magiske er 
repræsenteret blandt andet ved Clara, som ejer Melchiades for-
udseende kræfter, og hendes ene søster, som er så smuk, særligt 
med sit grønne hår, at alle mænd går i døden for hende. 
Romanen har stærke selvbiografiske træk og rummer referencer 
til Chiles omskiftelige historie fra 1920erne frem til det reaktio-
nære regime. Figurerne symboliserer meget overbevisende de 
forskellige kræfter i det chilenske samfund.
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Franz Kafka: Forvandlingen (1956)
García Márquez har hævdet, at uden Kafka ville magisk realis-
me ikke findes i den form, vi kender den i dag. I Danmark kan 
Villy Sørensens Sære historier ikke tænkes uden Kafka, og også 
Sven Holm, Preben Major Sørensen og Svend Åge Madsen må 
kunne nikke genkendende til ham.

I Forvandlingen vågner Gregor en morgen og opdager, at han 
er blevet til en bille. Han lukker øjnene og håber, at han får sin 
menneskelige krop igen, men han skuffes. Gregors forvand-
ling er ægte, og alligevel er han sig selv. Såret af  et æble, som 
faderen kaster efter ham, dør stakkels Gregor. 

Kafka sætter hermed fokus på identitetsproblematikken, som 
er et af  modernismens fremherskende motiver. 

Salman Rushdie: Midnatsbørn (1989)
På det magiske tidspunkt, hvor Indien får sin selvstændighed, 
kommer to drenge, en rig og en fattig, til verden på en fødekli-
nik i Bombay. De to spædbørn ombyttes af  barnepigen, og Sa-
leem Sinai vokser således op som et privilegeret barn. Saleem 
er velsignet med en utrolig stor næse, som i sin egenskab af  
antenne gør det muligt at kommunikere telepatisk med alle de 
andre midnatsbørn, de, der er født i selvstændighedens time. 
Alle midnatsbørnene har særlige evner, hvis kraft afhænger 
af, hvor tæt på midnat de er født. Men det er Saleem og hans 
næse, der binder dem sammen. 

Midnatsbørn er fyldt med mytisk stof, men Rushdie bruger 
myterne til at sættes fokus på erindringens drilagtige væsen. Flere 
gange fortæller Saleem myterne forkert, udelukkende for at få 
dem til at passe ind i hans egen fortællings komplicerede struktur.

Interessante magIsk 
realIstIske værker: vesten

Peter Høeg: Forestilling om det tyvende århundrede (1988)
Forestilling om det tyvende århundrede er en magisk reali-
stisk slægtsroman om de danske drømmeres historie gennem 
hundrede år, set og opfattet i forhold til godset Mørkhøj på 
Langeland, hvor greven, der aner adelens undergang, bogstave-
ligt lader tiden stå stille. 

Høeg skriver, som sin fortæller, på fælles, social erfaring, og 
her er drømme og forestillinger lige så betydningsfulde som 
objektive facts. I denne mikstur findes netop den rigtige blan-
ding af  galskab og realisme, der ifølge romanen kendetegner 
den sande opfinder.

Ib Michael: Paven af Indien (2003)
I Paven af  Indien fortælles historien om den fordrevne syd-
amerikanske inkaprins Don Felipe, der i starten af  det syttende 
århundrede skriver et langt brev til den spanske konge om 
inkaernes verden, før og efter spanierne kom og spolerede 
deres kultur. Brevet skal afleveres til den spanske konge, og 
inkaprinsen begiver sig nu ud på en interessant og begiven-
hedsrig tur til Lima.

Ib Michaels roman er skrevet over “Inkakrøniken,” som skulle 
sikre Inkariget mod glemsel. Læser man dette oprindelige 
dokument sideløbende, så får romanen bestemt en ekstra 
dimension. Ødelægges et folks sprog og kultur, da svarer det 
nærmest til udslettelse af  dette folk. Menneskets identitet hæn-
ger stærkt sammen med sproget og kulturen, synes Ib Michael 
at sige med romanen.
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Charlotte Weitze: Det hvide kvarter (2011)
Inden for folkloren er det på grænsen mellem by og natur, 
at dæmonerne og mørket lurer, og det er her Weitze med sin 
baggrund i folklorisme udmærker sig. Fortællingerne i Det 
hvide kvarter foregår i et pænt villakvarter og indeholder alle 
fornemmelsen af  et mørke, der truer personernes trygge og 
vante tilværelse. Novellesamlingen blander mytologi, eventyr 
og det moderne liv. 

Charlotte Weitze debuterede i 1996 med novellesamlingen 
Skifting, og igen i 1999 udkom en novellesamling, Bjergtaget. 
De to samlinger blander eventyr og hverdagsrealisme, og her 
optræder figurer som skiftinger, engle og levende dukker, der 
lever side om side med hjemmehjælpere, kassedamer, præster 
og kontorassistenter.  

Einar Már Guðmundsson: Universets engle (1995)
Universets engle er ikke en decideret biografisk roman, men 
den bygger på personligt stof, idet den handler om den verden, 
som hans psykisk syge bror levede i. Fortællingen er om den 
skizofrene Paul og er fortalt af  Paul selv fra det hinsides. Paul 
indvier læseren i sin fødsel, barndom, ungdom og død i efter-
krigstidens Reykjavik. 
Den islandske natur lader til at have sat sine spor i fortæller-
stemmens klarhed i form af  et spinkelt og nøgternt sprog. 

Gudmundssons Universets engle er en vekslen mellem rea-
lisme og poesi, mellem det genkendelige og det uhåndgribelige, 
det jordnære og det overjordiske. 

Gyrðir Elíasson: Mellem træerne (2011) 
Mellem træerne blev i 2011 tildelt Nordisk Råds Litteraturpris. 
Samlingen består af  47 små noveller, hvori der fremskrives si-
tuationer, der balancerer på kanten mellem liv og død, mellem 
drøm og vågen, og hvor udgangspunktet er en velkendt hver-
dagsscene, der i de fleste tilfælde krydser over i det ukendte og 
usynlige. 
Indledningsnovellen Inferno skildrer på humoristisk vis en 
mand, der af  sin kone tvinges med i IKEA for at købe en stol, 
der selvfølgelig er udsolgt. Besøget til IKEA er dog ikke helt 
forgæves, da manden møder selveste August Strindberg, sid-
dende foroverbøjet med en øl foran sig. 

Alle novellerne skildrer en meget ensom person, og de finder 
alle sted i en af  døgnets overgange, i daggry eller skumring. 
Novellerne udforsker grænselandet mellem kendt og ukendt og 
mellem liv og død. 

Haruki Murakami: Trækopfuglens krønike (2001)
Først forsvinder Toru Okadas kat og derefter hans kone 
Kumiko. Okada modtager mystiske telefonopkald og bliver 
kontaktet af  mærkelige mennesker, og det lader endog til, at 
hans bror, den kommende politiker, har en finger med i spillet. 
I sin søgen efter såvel katten som konen kommer Okada ud 
på en mystisk og magisk rejse ind i det japanske samfund og 
sindets afkroge. 

I romanen nedbrydes grænsen mellem det virkelige og det 
uvirkelige, mellem drøm og levet liv. Den er et gennemført 
billede på trækopfuglen, hvis skrig lyder som et ur, der trækkes 
op. Fuglen er lille og ubetydelig af  udseende, dog bestemmer 
den, om verden går i stå eller kører videre.

Interessante magIsk 
realIstIske værker: Østen




