
Hvem skriver Poul Behrendt? 

Klokken var fem minutter i fyraften i det enorme mørke kontor i TV2-byen hvor Henrik Quortrup 

holdt til. I hele huset var det kun Quortrup og hans sekretær der stadig ikke var taget hjem. Quortrup 

havde fra sin Se og Hør-tid fået en vane med at checke dagens ekstrahonorarer på netbank som det 

sidste før han gik hjem. Nogen betalte ham for omtale, andre for ikke at blive nævnt overhovedet. 

’Zornig’ stod der. Hvad var nu det for noget? – han havde da skrevet så ondt som nogen om hende 

der med socialministeren. Nå det var ikke en indtægt, men en udgift. Lars havde anbefalet deres 

boxershorts, men de var godt nok også dyre. Nå, her var dagens topscorer. Det Konservative 

Folkeparti. Det slogan for ham den unge 

imperativ havde nu heller ikke været dårligt  

Telefonen ringede. Sekretæren tog den. ’Nej 

han er her endnu’. ’Det er Per’, råbte hun. 

’Per hvem?’ ’Ham fra Aller – Ingdal’. ’Nå 

ham’, Quortrup rakte ud efter røret: ’What’s 

up doc?’ Den anden åndede tungt i røret: 

’Det er dørmanden’. ’Nå og hvad med ham, 

jeg fyrede ham, og nu hader han mig – lige 

som resten af Danmark!’ ’Jamen nu har han 

skrevet en roman.’ ’Good for him, synd for 

anmelderne, men du vil måske have at jeg 

skal anmelde den på TV 2?’ ’Henrik for 

helvede han har skrevet om kuglehovedet på 

IBM!’ ’Jeg syntes du sagde det var en 

roman. Hvordan kan man skrive en roman 

om kuglehovedet; jeg indrømmer det har en 

vis nyhedsinteresse når det er hemmeligt. 

Men det er jo SANDT. Det er ikke fiktion, 

mand’. Ingdal rømmede sig. Så kom det: 

’Dørmanden siger han har underskrevet en 

dobbeltkontrakt med BT. Han har læst en 

bog om det.’ ’Nå så har han også prøvet det. Og hvem har så skrevet den eneste bog dørmanden 

nogensinde har læst?’ Ingdal bladrede hørbart i sine papirer ’Behrendt’, læste han, ’Poul Behrendt.’ 

’OK jeg er på sagen, jeg skal nok finde noget på ham!’ Quortrup smækkede røret på. ’Sara’, råbte 

han, ’det sædvanlige! Og så kan du godt gå hjem, far skal på jagt.’ Han åbnede kuglehovedets 

kreditkortoplysninger som han havde gemt på et særligt USB-stick han brugte som slipseholder.  

Selvfølgelig var der bid, ham Behrendt havde åbenbart noget kørende med hende den ny ovre på 

konkurrenten, gad vide om man skulle sende nogen ud til hvor var det nu… Sortedam Dossering; 

han ledte videre. Sekretæren stillede bakken med to kopper cappuccino og en flaske gammel 

whisky omhyggeligt hvor den altid stod, godt af vejen så den ikke blev væltet senere på aftenen og 



alligevel ved hånden. Hun kastede et blik på skærmen: ’Det kan du godt opgive – de er gift’ ’Hvor 

ved du det fra?’ spurgte Quortrup nysgerrigt, han lærte det aldrig. ’Det kan du da bare se på den 

måde de ser på hinanden – og de har lige fået nyindrettet lejligheden for en hulens masse penge – 

det kan du se dernede’, hun pegede på kontokortoplysningerne i bunden. Det bliver en lang nat, 

tænkte Quortrup.    

 

Poul Olaf Berendt er født d. 18. maj 1944. Han blev student 1962 og begyndte på danskstudiet. 

Efter et studieophold i Zürich tog han imidlertid magistergraden i almindelig og sammenlignende 

litteraturvidenskab i 1972 – eller også var det i 1971, kilderne divergerer. De er imidlertid enige om 

at Poul publicerede sin første bog i 1974. Den hedder Viljens former og har en undertitel som 

samler et tilsyneladende umage triumvirat: Augustin, Goethe og Grundtvig, om et ekstremt 

ambitiøst projekt: Bogen handler både om en særlig genre, selvbiografien og dens genese, og om de 

erfaringer denne form kan rumme. Læg dertil at det yderste mål er en ny form for historieskrivning 

hvor skellet mellem historieforskning og historiefortælling ophæves, og I vil have en fornemmelse 

af ambitionsniveauet. Både emnevalg og skrivestil er stærkt præget af den person som i disse år 



stod som den stærkeste inspiration på litteratursiden i danskfaget, nemlig Aage Henriksen. 

 

En grammatisk-stilistisk analyse af påvirkningen fra Henriksen kan fx gribe fat i den foranstillede 

konditionalsætning uden konjunktion (dvs. med tomt fundamentfelt) og den ejendommelige brug af 

adverbiet ’nu’: 

• Finder vi nu nødvendigheden uden for os i form af naturlove, så finder vi den i os selv som 

en prægning af vores erindringer, vaner og vores vilje, og vil man studere den dér, må man 

rette blikket mod fortiden. 

• eller: 

• Forholder det sig nu sådan, at vores fortid er produktet af vores egne beslutninger og de 

igen produkt af beslutninger, som andre har truffet før os, så lader det sig jo slet ikke gøre at 

diskutere, hvorvidt fortiden skal bevares eller ej. 

Konklusionen er klar: Hvem skrev Poul? Det gjorde Aage i den grad at Poul havde tilegnet sig ikke 

bare temaer der var Henriksenske ledemotiver, men også den tænkeform der afsatte sig i hans 

skrivestil. 

I Pouls ungdom og da han skulle ansættes på faget – hvad enten det nu var i det ene eller det andet 

år, årbogen siger 1981, Poul selv siger 1980 (jeg husker det som 1980) – var dansk en kampplads. 



Enten var man marxist eller Aage Henriksen-tilhænger. For marxisterne på Dansk var der det 

usædvanlige, at tyngdepunktet lå uden for faget, nemlig enten i Aarhus hos Johan Fjord Jensen eller 

på Institut for Litteraturvidenskab. Henriksen var derimod på Dansk. Det store fælles marxistiske 

projekt var den røde litteraturhistorie. Blandt danskfagets faste lærere var oprindelig kun Tage 

Hind, dramaeksperten som vi havde importeret fra Århus, og Ib Bondebjerg, præsentation 

overflødig, med i det røde kollektivprojekt. Og selv om selveste institutbestyreren Thorkil 

Damsgaard faktisk endte med at være med til at skrive Bind 1, og Tage Hind stadig indgik i Bind 2 

og Ib Bondebjerg - nu fra sit nye institut - bidrog til bind 7, så var det påfaldende jo at resten af 

litteraterne på dansk var uden for, enten fordi de var Henriksenianere og dermed per definition 

udelukket eller fordi de ikke deltog i kollektive projekter eller havde deres egne eller både og. Det 

gav sig det udslag at Poul først blev ansat efter at Tage Hind viste sig at sætte faglig indsigt højere 

end politisk tæft. 

Men i øvrigt mødtes Aage Henriksen og Johan Fjord Jensen høfligt i grundlæggelse og redaktion af 

tidsskriftet KRITIK. Og KRITIK blev en del af Pouls liv allerede før han var blevet fast ansat. Han 

debuterede med en artikel om Villy Sørensen i KRITIK 3, og fra 1977 og ti år frem var Jonas, Poul 

og Klaus P en langtidsholdbar treenig redaktion. 

En klassificering af Poul som Aage Henriksen-elev er imidlertid meget foreløbig, både rent stilistisk 

og tematisk. Allerede i bidraget til Den erindrende faun, Henriksen-hærens første fælles offensiv, 

står der nogle sætninger som jeg bilder mig ind Aage aldrig ville have sat på prent: 

Efter en sammenfattende gennemgang af Grundtvigs indsats i Danne-Virke 1816-19 bryder Poul 

brat af og skriver: 

”Hele den vidtløftige sammenhæng skal ikke fragtes med her, for i diskursiv argumentation er 

Grundtvig klumret og spidsfindig, det meste af hans prosa lugter af lig og gammel tobak og er en 

anstrengelse at læse, men den rummer også blændende gode iagttagelser og en husmandsfilosofi af 

format.” 

Den erindrende faun, 1968, s. 88 

Man mærker her løveungens klo, den klo der senere skulle tildele Jørgen Leth (og en del andre, 

ingen nævnt, ingen glemt) banesår. Men måske skyldes det en anden mesters genopdragelse af 

løveungen. I en yderst pålidelig biografi om Steen Eiler Rasmussen, den store danske funktionalist, 

fortæller Olaf Lind at Rasmussen i 1976 tog anledning af en filmanmeldelse i Weekendavisen til at 

foranstalte en læserkonkurrence om en oversættelse af den indforståede tekst. ”Den handlede om 

filmfestivalen i Cannes og var skrevet af journalisten Poul Behrendt … og var behæftet med flere 

tryk- og sættefejl.” Men man skal ikke tro alt hvad der står i bøger med stift bind. Det har givetvis 

været Pouls bror Flemming der fik stenalderrasmussens krabask at føle. 

At Poul ikke selv tror på alt hvad der står i bøger er hele hans oeuvre eet langt bevis på. 



Pouls indsats på faget Dansk har afsat sig to monumenter, nemlig studieordningsreformerne, dels 

den i 1990, dels den senere i 200ognoget. Og så faget PRAKTIK. Jeg tager en bagvej til 

studieplanforhandlingerne gennem Palmehaven. 

 

I 1992 fyldte det daværende Institut for Nordisk Filologi 25 år. Det måtte fejres. Bestyrelsen bestilte 

et festskrift hos udvalgte lærere, de skulle fortælle gode, helst korte, historier om deres forskning. 

Men forrest og midt på scenen måtte instituttets historie skrives. Det blev overladt til Poul og mig i 

fællesskab. Det er den absolut bedst skrevne artikel på min publikationsliste, især hvis man kun 

læser de sætninger Poul har skrevet. Der var dog en enkelt af dem som ikke udkom i den 

oprindelige form. Undervisningsministeriet var dengang vores store Anden, og i ministeriet var 

departementschefen Inge Thygesen inkarnationen af en forhadt uddannelsespolitik. Poul havde 

oprindelig skrevet at Inge Thygesen var ’bekendt som dansk uddannelsespolitiks svar på 

generalfeltmarskal Rommel.’ Det står der så ikke i bogen – vi havde ikke nogen Frederik Stjernfelt 

til at beskytte vores ytringsfrihed og institutledelsen mente ikke det var klogt at beskylde 

universiteternes overkvinde for at være en slags nazist - og måske var det godt det samme. Der er 



ingen grund til at tro at Inge Thygesen ikke var demokrat, hun var i hvert fald en glødende 

tilhænger af det moderne departementschefstyre. 

I artiklen om ’25 år der fik verden til at ryste – på hovedet’ gennemgik vi til kollegernes utilslørede 

raseri ikke fagets ydre historie men dets indre og gjorde diskret opmærksom på at fagets selvforstået 

yderst venstreorienterede studenteroprør resulterede i Danmarks liberaleste studieordning hvor 

forskellen på kandidaternes kvalifikationer ikke blot afhang af lærernes frie fortolkning af 

studieordningen, men i lige så høj grad af hvilke af de i alt 13 linjer man havde valgt. En 

mellemstation nåedes da Mogens Løj og Flemming Lundgreen med hjælp fra en enkelt 

studenterrepræsentant for Danmarks liberaleste studerende (Moderate hed de nu - og det var de 

også) fik held til at samle de mange linjer i store såkaldte vidensområder. Det var den studieordning 

Behrendt-studienævnet så reviderede fra grunden i 1990. 

Poul havde på det tidspunkt allerede skrevet Bissen og Dullen, og var blevet så kendt at han 

optrådte i Artes kändiskatalog over foredragsholdere. Så da han overtog rollen som 

studienævnsformand i 1987 (samme år han forlod KRITIK), fik faget en rollemodel det aldrig 

havde haft før. Al kommunikation både internt og eksternt fik en complete make over og resultatet 

blev bl.a. PROFILER 



og praktikemnet. Faget blev åbnet internt (dvs. mod de studerende som nu fik tilegnet en hulens 

masse tryksager altid med samme trekvarte Karl Børge på for- og en kvart på bagsiden) og eksternt:  

PRAKTIKemnet blev født. Først som et forsøg og siden som en evergreen succes hvor lederen af 

ADVICE fik alle muligheder for at sammensætte landets bedste kommunikationsbureau alene på 

grundlag af praktikanterne fra Dansk og hans undervisning på faget - og faget omvendt fik alle 

muligheder for at få kontakt til det private erhvervsliv som senere i højere og højere grad har 

efterspurgt dets kandidater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad var egentlig forskellen på hvad marxisterne ville og hvad Henriksenianerne stod for? Jeg har 

hverken tid eller kompetence til at skrive den historie men nogle få streger kan der måske blive 

plads til: 

Den hellige gral i litteraturvidenskaben er at kunne forbinde det ydre med det indre, at forbinde 

studiet af litteraturens indhold, hvad den handler om, hvad der sker i den verden der gestaltes, med 

studiet af hvordan det gøres, litteraturens formside helt fra genreniveau og til udsigelsen.  



Der var faktisk enighed mellem marxister og henriksenianere om at det var det der var opgaven, og 

Morten Things bog om Ideologier og litteratur ligger i denne henseende ikke langt fra Pouls Viljens 

Former. Og alligevel er der en verden til forskel. Den verden har med forskellen på historisk 

materialisme og idealistisk historisme at gøre. Hvor Pouls interesse gik indad og gjaldt 

individualiseringsprocessen, var marxisternes kikkert rettet udad mod produktionsformernes 

gennemslagskraft. Det ydre kan nemlig udvides til også at omfatte litteraturens produktions historie 

fra undfangelsen til receptionen i den enkelte. Set i denne optik er gralen lige så velkendt som 

uopnåelig i andre dele af humaniora, nemlig at sammentænke studiet af et fænomens sociologi med 

dets psykologi. Nu er det oven i købet sådan at litteraturens verden i sig selv kan være både 

sociologisk a la George Eliots geniale Middlemarchs billede af et helt samfund eller jf. Henry James 

ufattelig fintfølende beskrivelse af de afgørende sekunder i menneskers liv hvor noget pludselig 

bliver for sent som før var en åben mulighed. 

I disciplintermer skilles disse betragtninger ofte ad: Tekstanalysen skilles ikke altid ud fra 

udsigelsesanalysen, og dog handler den første om det der siges og den anden om den måde det siges 

på. I sproglig forstand er det første det propositionelle indhold og det andet modalitet. Og holdes 

tekstanalyse og udsigelsesanalyse ved festlige lejligheder samlet, skilles de dog næsten altid fra 

tekstsociologien, studiet af tekstens produktion fra forfatterens hjerne og hånd til trykpressens sidste 

suk og boghandlerens sukken over at skulle lange den sidst udkomne bestseller over disken. Poul 

mestrer imidlertid hele processen, og i sine bedste arbejder når han til en enestående sam-tænkning 

af alle disse disjecta membra som når firmaet Blixen bliver skilt ad i dets bestanddele og disses 

relationer til forlag og publikum og teksten røntgenfotograferet helt ned til den oplysning (i sidste 

nummer af Kritik) om det hemmelige orgelpunkt nedenunder teksten til ’The Pearls’ at ’Den 

kongelige Livgarde, på den (anekdotisk) mest forsmædelige måde, aldrig kom i kamp i krigen 

1864.’ Hvorefter der følger en ikke spor hemmelig note med henvisninger til militærhistorien. Vilh. 

Andersens fjerne elev er blevet philologus regius. 

For alt dette er i en vis forstand kommet til Poul som arv fra andre som det jo altid er, men derfor er 

det alligevel imponerende hvordan han helt selv har kultiveret det så det er kommet til at indgå i 

stamme og krone på danskfagets egen kongekastanie, det fejreste træ i skoven.  



  

Fra Aage har han fået interessen for de dybe hemmeligheder som kun kan formuleres i fiktionen, fra 

Aages læremester Ejnar Thomsen strategien med altid at give teksten et nøjere eftersyn. Den Villy 

Sørensen som Poul skrev om for en menneskealder siden, afsluttede sin, med at fortælle erindringer 

til Finn Hauberg. Der står bl.a.: 

Ejnar Thomsens fortolkningsøvelser fandt jeg interessante fordi han var en god læser. Han kunne 

gøre opmærksom på et eller andet som man ikke var opmærksom på. Altså, hvad står der? Der er 



ikke ret mange, der læser særlig godt, viser det sig. Det har jeg også opdaget senere, når jeg er 

blevet anmeldt. 

Og så paralleliserer Sørensen Thomsen med sin dansklærer fra folkeskolen og fortæller videre: 

Jeg kan huske, at vi gennemgik et digt af Jeppe Aakjær, han spurgte om noget og jeg svarede. ”Ja 

det kan være rigtigt nok”, sagde han,” og det svar ville vi også være tilfreds med ved eksamen, men 

kan du ikke lige…” 

Poul har altid liige kunnet – sige noget afgørende nyt.  

Det er en påfaldende indsigt at den danske litteraturs prosagennembrud begynder med en tekst der 

fremviser præcis den dobbelthed i afsendelsen som Poul senere har fremanalyseret i dens mange 

variationer, nemlig Steen Steensen Blichers ’Af en landsbydegns dagbog’. Som bekendt var 

Kierkegaard ikke forfatter men forfatter af forfattere (og fascineret af Blicher) og en mester i 

autofiktionernes mangedobling og selvspejling. Linjen fra Blicher fører videre over Goldschmidt til 

Pontoppidan som Poul generøst har overladt til Klaus Peter (Mortensen) og sin bror Flemming og 

til Tage Skou Hansen som Poul sammen med sin daværende kone har lavet skolemateriale om. 

Måske kan vi håbe på et litteraturhistorisk grand vu nu hvor Poul er blevet 70 og dermed ikke 

længere kan tillade sig at se yngre ud end alle os andre. Det ville virkelig glæde 

også  

Frans  

 

 


