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Roman Vagn Lundbye Hent PDF Forlaget skriver: Af alle steder foregår romanen på en rasteplads i en skov.
Der er en kiosk og kioskdame, der er en kvægtransport, hvor en ko er faldet ud og står bundet til et træ, og
der er en tot blodigt vat, og en turistbus holder ind, og turisterne strømmer ud og erobrer stedet, og for en tid
altså også fortællerens opmærksomhed … og sådan står det på kapitel for kapitel med små bitte forskydninger

hele bogen igennem. 

Erik Thygesen udtrykker i antologien Prosa fra 1970, at Vagn Lundbyes strategi går ud på at flytte balancen
fra den alvidende fortæller, skabt og næret af forfatteren, til i virkeligheden en uvidende, fortsat

allestedsnærværende fortæller. Den alvidende fortæller erstattes af en lang række observationsposter indenfor
det fiktionsrum, hvorfra fortælleren henter sit stof, og som ved den stadige gentagelse, i en seriel opbygning,

bliver romanen.  

Vagn Lundbyes poetik eller metode er klar, enkel og uden svinkeærinder: Himlen er overskyet og kan hvert
øjeblik, det skal være, lægge ud med en silende regn, som ingen ende vil tage, en passende kulisse omkring
det trøstesløse sceneri, men alligevel ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold, eftersom solen stadig
skinner fra en skyfri himmel ned over det lille traktørsted, hvor en skare amerikanske turister endnu under
megen latter og snakken forsyner sig med lange røde pølser og muntert farvede drikkevarer. Eller står samlet
i en rundkreds om dyret der æder løs af græstotter, som flere af de unge mænd i de blomstrede skjorter rækker

ud mod gabet af det. Koen mangler fortænderne i overmunden.. 

Alt er destabiliseret, alt svangert med vold og undergang. Der er i citatet og hele romanen igennem en
ophobning af nedværdigende og latrinært beslægtede udtryk. Vi befinder os langt væk fra noget, som på
nogen som helst måde er ophøjet, vi befinder os i sumpen, nede, hvor afsondringen finder sted. Sved, lort

etc., men også udtryk, som korresponderer med barnet, dvs. med det infantile i beskrivelsen.   

Vagn Lundbye, 1933-2016, debuterede med novellen En af disse (1964) i tidsskriftet Vindrosen. Senere
udkom romanen Signalement (1966). Lundbyes forfatterskab er enormt og udfolder sig inden for mange
genrer som blandt andet romaner, digte, børnebøger, rejseberetninger, noveller og faglitteratur. I denne

udgave af Roman er der ekstramateriale fra tidsskriftet ta’, Skal træerne væk med illustrationer af Per Kirkeby
og fra Lundbyes roman Nico (1969): Wrap your troubles in dreams.

 

Forlaget skriver: Af alle steder foregår romanen på en rasteplads i en
skov. Der er en kiosk og kioskdame, der er en kvægtransport, hvor
en ko er faldet ud og står bundet til et træ, og der er en tot blodigt
vat, og en turistbus holder ind, og turisterne strømmer ud og erobrer
stedet, og for en tid altså også fortællerens opmærksomhed … og

sådan står det på kapitel for kapitel med små bitte forskydninger hele
bogen igennem. 

Erik Thygesen udtrykker i antologien Prosa fra 1970, at Vagn
Lundbyes strategi går ud på at flytte balancen fra den alvidende
fortæller, skabt og næret af forfatteren, til i virkeligheden en
uvidende, fortsat allestedsnærværende fortæller. Den alvidende

fortæller erstattes af en lang række observationsposter indenfor det
fiktionsrum, hvorfra fortælleren henter sit stof, og som ved den
stadige gentagelse, i en seriel opbygning, bliver romanen.  

Vagn Lundbyes poetik eller metode er klar, enkel og uden



svinkeærinder: Himlen er overskyet og kan hvert øjeblik, det skal
være, lægge ud med en silende regn, som ingen ende vil tage, en

passende kulisse omkring det trøstesløse sceneri, men alligevel ikke i
overensstemmelse med de faktiske forhold, eftersom solen stadig
skinner fra en skyfri himmel ned over det lille traktørsted, hvor en
skare amerikanske turister endnu under megen latter og snakken
forsyner sig med lange røde pølser og muntert farvede drikkevarer.
Eller står samlet i en rundkreds om dyret der æder løs af græstotter,
som flere af de unge mænd i de blomstrede skjorter rækker ud mod

gabet af det. Koen mangler fortænderne i overmunden.. 

Alt er destabiliseret, alt svangert med vold og undergang. Der er i
citatet og hele romanen igennem en ophobning af nedværdigende og
latrinært beslægtede udtryk. Vi befinder os langt væk fra noget, som
på nogen som helst måde er ophøjet, vi befinder os i sumpen, nede,
hvor afsondringen finder sted. Sved, lort etc., men også udtryk, som
korresponderer med barnet, dvs. med det infantile i beskrivelsen.   

Vagn Lundbye, 1933-2016, debuterede med novellen En af disse
(1964) i tidsskriftet Vindrosen. Senere udkom romanen Signalement
(1966). Lundbyes forfatterskab er enormt og udfolder sig inden for

mange genrer som blandt andet romaner, digte, børnebøger,
rejseberetninger, noveller og faglitteratur. I denne udgave af Roman
er der ekstramateriale fra tidsskriftet ta’, Skal træerne væk med
illustrationer af Per Kirkeby og fra Lundbyes roman Nico (1969):

Wrap your troubles in dreams.
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