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Indledning	  
I flere af de mest markante værker, som er udkommet de seneste år, 
synes man at kunne spore en vis interesse for områder som køn, 
seksualitet, intimitet og identitet. Samtidig tager mange af værkerne 
formmæssige konsekvenser af de tematiske positioner, de indtager: 
hvis positionen er, at mit livs historie ikke findes, kan den naturligvis 
heller ikke fortælles. Men måske kan man blive ved med at genskrive 
ét livs historie, ikke for at nærme sig en sand historie, men for gennem 
den gestus at udpege et træk ved identitetsdannelsen. 
Det kan siges at være tilfældet i Bjørn Rasmussens Huden er det elastisk 
hylster der omgiver hele legemet. Romanen behandler især 
problematikker omkring identitet og køn, og dens begreber om disse 
kunne minde en del om queerteoriens udlægninger af dem.  
Jeg vil i denne opgave ved hjælp af begreber fra queerteori lave en 
læsning af repræsentationen af identitet og køn i romanen. Queerteori 
vil jeg hovedsageligt præsentere gennem Judith Butlers Gender 
Trouble: Feminism and the Subversion of the Identity, da værket har en 
vigtig historisk betydning inden for queerteori og samtidig 
introducerer eller genfortolker mange af de begreber, der stadig 
huserer i den queerteoretiske diskussion.  
I opgavens sidste kapitel vil jeg forsøge at indskrive romanen i en 
samtidig sammenhæng af værker, som kan siges, at have 
formmæssige og tematiske fællestræk, hvorefter jeg gennem brug af et 
enkelt værk som eksempel vil forsøge at udpege en tradition, som 
disse værker forholder sig til. 

Redegørelse	   for	   og	   kritik	   af	   queerteori1	   via	  
Butler	  og	  McNay	  
En redegørelse for en hvilken som helst teoridannelse skal starte et 
bestemt sted, selvom teoridannelsen selv ikke kan siges at have gjort 
det, og i tilfældet queerteori forekommer Judith Butlers værk Gender 
Trouble: Feminism and the Subversion of the Identity at være et af de 
mindst urimelige steder at begynde. Dorte Marie Søndergaard 
betragter værket som en nyklassiker inden for feministisk teori og i 
det hele taget Butlers tænkning som starten på en nybølge inden for 
kønsforskningen ikke mindst gennem hendes nye forståelse af 
kønsbegrebet.2 Tiina Rosenberg skriver, at ”Butlers tekst [Gender 
Trouble] repræsenterer et paradigmeskift i feministisk teori […]”.3 For 
at illustrere vendingen fra et essentialistisk kønsbegreb til et 
diskursivt, som queerteori er udtryk for, vil jeg dog først gøre brug af 
et andet eksempel end Butler. 

Fra	  essens	  til	  diskurs	  
Betragtes feminismen som en teoretisk og politisk bevægelse, der især 
har fået indflydelse siden den såkaldte seksuelle frigørelse i 
slutningen af 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne, kan queerteori 
siges at være et vigtigt brud inden for den feministiske tænkning, et  
 

                                                             
1 Den tænkning, som der refereres til her, omtales nogle gange som queerteori, andre gange som queerfeminisme. Begreberne 
overlapper hinanden og kan være meget svære at skelne. Jeg vil i teksten her gennemgående bruge queerteori. 
2 Søndergaard (red.) 2007, s. 9. 
3 Søndergaard (red.) 2007, s. 19 



 
 
 
 
brud hvis fødsel som akademisk disciplin kan dateres til cirka 1990.4 
Queerteori bygger på ”feminism and gay and lesbian scholarship”,5 
men adskiller sig også fra disse. Brugen af begrebet ’queer’ til at 
betegne bevægelsen viser i sig selv meget om den. Queer betyder 
’mærkelig’ eller ’underlig’ og er oprindeligt negativt ladet, mens 
queerteoretikerne tog det til sig som et positivt begreb. Dette 
illustrerer en af teoriens vigtige interesseområder, nemlig køn og 
seksualitet, som ligger i udkanten af eller uden for, hvad der hidtil var 
blevet betragtet som normal seksualitet. I et andet perspektiv kan 
queerteori ses som et udtryk for en bredere akademisk bevægelse 
mod en interesse for det diskursivt producerede, ofte betegnet som 
poststrukturalisme eller socialkonstruktivisme.6 Hvor tidligere 
kønsstudier stadig betragtede kroppen og seksualiteten som noget 
essentielt, bliver de inden for queerteori betragtet som fænomener, 
der er diskursivt producerede. 
Et eksempel på dette er et referat fra et kønspolitisk 
fokusgruppemøde, hvor der diskuteres krop og seksualitet. Cristian 
Lo Iacono taler om et skift i kroppens status fra 1970’erne, hvor den 
især var genstand for en social, kollektiv gentilegnelse som følge af en 
idé om, at kropsopfattelsen havde været udsat for overgreb, at 
kroppen var blevet eksproprieret.7 I stedet er kroppen nu blevet 
skueplads for en kamp af mere privat karakter. Lo Iacono siger, at: 
 
”[…] unlike the 1970’s, the body has [now] become a place of real 
meaning, subject to a series of interventions […] which serve to give it 
meaning which is not collective but self-made, singular and 
individual. The need for security and the response to the precarity of 
existence itself go through there processes of bodily modification 
[…]”8 
 
Kroppen er altså for Iacono gået fra at være genstand for et fælles og 
politisk projekt, der handlede om at overskride fremmedgørelsen over 
for sin egen krop, og til at være et rum for udvikling af det enkelte 
individs identitet, en identitetsskabelse, som han kobler sammen med 
fysiske modifikationer af kroppen, eksempelvis tatoveringer og 
piercinger.  
Porpora Marcasciano argumenterer for den modsatte bevægelse: hvis 
det i 1970’erne gjaldt om at generobre sin egen krop, har denne 
generobring i dag allerede fundet sted, og reapproprieringen af den 
enkeltes krop er ikke længere målet, men et udgangspunkt for 
eksperimenter af politisk karakter, en scene, hvor problemstillinger 
om ” […] businesses, speculations and markets […]” kan udspille sig.9 
Jeg vil argumentere for, at uenigheden mellem Iacono og Marcasciano 
ikke så meget handler om, hvad kroppen bliver brugt og er blevet 
brugt til, men nærmere om, hvilket begreb om krop og køn de hver 
især opererer med, og hvad de definerer som politisk, socialt og 
fælles. Iacono abonnerer på et essentialistisk begreb om krop og køn, 
inden for hvilket der kan tales om at generobre kroppen, det vil sige at 
frigøre sig fra en påstået fremmedgørelse og derigennem nå ind til en 
naturlig kerne af krop og køn. For Marcasciano er et sådant projekt 
umuligt og højst udtryk for en overfladisk selvrealisering, der er dømt 
til at mislykkes. For hende er den enkeltes krop altså ikke længere  

                                                             
4 Søndergaard (red.) 2007, s. 15 
5 Internetkilde 5 
6 Se fx internetkilde 6 og Søndergaard (red.) 2007, s. 179-205 
7 Guiliani 2007, s. 115 
8 Guiliani 2007, s. 115 
9 Guiliani 2007, s. 115 



 
 
målet, men udgangspunktet hvorfra egentlig politisk handling kan 
sætte af. Marcascianos projekt handler ikke om en frigørelse af den 
enkeltes krop, men om at den krop kan være en scene, hvor man kan 
udfordre diskursive konstruktioner af krop og køn. 

Butler	  og	  McNay	  
For Judith Butler er spørgsmålet om krop og politik knyttet an til en 
kønsproblematik. I Gender Trouble fra 1990, argumenterer hun for, at 
køn ikke en essens, men noget man gør. Hun opererer med begreber 
for både socialt køn og biologisk køn, men det skal ikke forstås på den 
måde, at sidstnævnte lægger grunden for førstnævnte eller udgør en 
form for sandhed, kerne eller fakticitet. Tværtimod er det biologiske 
køn for Butler en udløber af socialt køn: 
 
”Effekten af socialt køn er produceret gennem stiliseringen af kroppen 
og skal dermed forstås som den prosaiske måde, hvorpå kropslige 
gestikker, forskellige former for bevægelser og stilarter, konstituerer 
illusionen om et blivende køn.”10 
  
Grundlaget for opfattelsen af kønnet som noget binært og funderet i 
biologiske og anatomiske fakta problematiseres gennem hele bogen.11 
Butler overtager til en vis grad Adrienne Richs begreb om obligatorisk 
heteroseksualitet til at betegne et hegemonisk episteme, der tilsiger, at 
kroppe kun kan forstås kulturelt og opfattes som et hele, når ”[…] der 
er et stabilt biologisk køn, der udtrykker sig gennem et stabilt socialt 
køn […]”.12 Her står valget udelukkende mellem maskulinitet, der 
udtrykker ’mand’, og femininitet, der udtrykker ’kvinde’. For Butler er 
der mindst tre problemer i det forhold: (a) at kønnet skulle være 
binært, opfatter hun som en stærkt reduktiv konstruktion, (b) at det 
sociale køn skulle udtrykke et indre forhold, ser hun som en 
diskursens blindhed for sin egen effekt; hvad der opfattes som en 
sandhed, der derefter udtrykkes af diskursen, er i virkeligheden en 
effekt af diskursen selv – hun kalder det for en naturalisering af 
heteroseksuel køns- og seksualitetsforståelse – og (c) at 
heteroseksualiteten er obligatorisk og således indsætter enhver anden 
seksualitet som kulturelt uforståelig. 
Hvad skriver Butler så om, hvordan det er muligt at handle politisk i 
dette system – for hvordan forholde sig, når subjektet på den ene side 
fødes i og af denne diskurs, der dikterer obligatorisk heteroseksualitet 
og en binær kønsforståelse, men på den anden side tillades en vis 
handlekraft inden for diskursen? 
Butler taler for en subversion af systemet indefra, hvor imitation, 
parodi og denaturalisering af de eksisterende, hegemoniske positioner 
kan skabe et stadigt mere udvidet mulighedsfelt for køn og 
seksualitet. Et eksempel på denne strategi finder hun i en lesbisk 
kontekst, hvor hun betragter brugen af butch/femme-identiteter ikke 
som assimilering af det lesbiske i en heteroseksuel forståelsesramme, 
men derimod som en destabilisering af både en ”maskulin” og 
”feminin” identitet´, i tilfældet butch ved at en kulturelt forståelig 
”kvindekrop” bliver skueplads for en ”maskulin” identitet. Hun 
fremhæver yderligere, at hetero- og biseksuelle kvinder kan have et 
omvendt, men tilsvarende ønske: de begærer en ”feminin” identitet 
sammenstillet med en ”mandekrop”.13 Også i en lesbisk kontekst kan 
et begær efter en femme-kvinde fungere destabiliserende for de 
sociale kønskategorier alene ved det forhold, at der ved femme- 

                                                             
10 Butler 2010, s. 233 
11 Det kraftigste angreb på en påstået naturvidenskabelig forståelse af køn foretages i afsnittet ”Afsluttende uvidenskabeligt 
postscriptum”, Butler 2010, s. 184-191. 
12 Butler 2010, s. 251 
13 Butler 2010 (1990), s. 208 



 
 
begrebet italesættes en sammenhæng mellem det ”feminine” og 
”kvindekroppen”, som derved diskursivt denaturaliseres.14 
Lois McNay fremfører den kritik af Butlers begreb om handling og 
subversion, at det bibeholder et element af negativitet på trods af 
Butlers forsøg på at komme ud over en Lacaniansk forståelse af 
subjektet som en determineret effekt af det Symbolske (som hos Butler 
har sin pendant i diskursen).15 Når subjektets relation til det 
sociosymbolske hos Butler er præget af ”[…] negativitet eller 
begrænsning […]”,16 fører det til en overvægtning af den betydning, 
Butler tillægger forskydning af de allerede hegemoniske og repressive 
positioner: 
 
”Denne model for handling-som-forskydning tenderer mod at 
fetichere det marginale eller på ukvalificeret vis at hylde forestillingen 
om ikke-identitet.”17 
 
Det store fokus på forskydning af kønskategorierne er et resultat af 
Butlers ensidige fokus på den diskursive kønskonstruktion, og udover 
det problematiske i at hylde enhver forskydning qua forskydningen 
selv, skaber det også en blindhed for ”et mere vedholdende fokus på, 
hvorvidt de implicerede sociale relationer nu også bliver afvist eller 
bestyrket gennem en sådan handling […]”.18 Kort sagt kritiserer 
McNay Butlers teori for at mangle fokus på sociale og økonomiske 
sfærer og disses samspil med den diskursive kønskonstruktion.19 

Analyse	  af	  Bjørn	  Rasmussen:	  Huden	  er	  det	  
elastiske	  hylster	  der	  omgiver	  hele	  legemet	  
Huden er det elastiske hylster der omgiver hele legemet20 af Bjørn 
Rasmussen udkom i 2011. Teksten benytter sig af sampling af sig selv 
og andre tekster: Romanen har to hoveddele, hvis adskillelse er 
markeret af tre fotografier cirka midt i bogen. Fotografierne gengiver 
tilsyneladende hver et element fra romanen: en lille dreng, som står 
ved en hest; en resultatliste fra et ridestævne; et træ som ligner, at det 
græder. 
Første del består af fem kapitler: ”Elskeren”, ”Måske bliver jeg aldrig 
lykkelig”, ”Den lille Bjørn”, ”Bjørn er en drøm” og ”Du mit du”. 
Titlerne er afskrivninger af eller parafraser over andre bogtitler, 
henholdsvis Marguerite Duras’ Elskeren, Sylvia Plaths Måske bliver jeg 
aldrig lykkelig, Antoine de Saint-Exupérys Den lille prins, Kathy Ackers 
Don Quixote, der var en drøm og Christina Hesselholdts Du mit du. En 
forbindelse med disse og andre værker gør romanen selv opmærksom 
på, men ikke den specifikke måde teksten forholder sig til dem på. 
Anden del består ligeledes af fem kapitler: ”Blomsten”, ”Jeg tror vi 
kan få en vidunderlig fremtid”, ”Den lille Bjørn”, ”Bjørn er en pose 
med bakterier” og ”Du og jeg”. Som det turde være tydeligt, er anden 
dels kapiteltitler afskrivninger af eller parafraser over første dels. 
Derudover citerer kapitlerne ofte den tekst, de forholder sig til.  
I vid udstrækning forholder det sig sådan i første del, at hvert afsnit 
begynder med begyndelsessætningen fra et afsnit fra første kapitel af 
den tekst titlen forholder sig til. Første kapitels første afsnits første 
sætning er ”Jeg var allerede ældre, da en mand en dag kom hen imod  

                                                             
14 Citationstegnene i afsnittet her parafraserer Butlers egen brug af disse, som understreger det forhold, at der refereres til de 
heteronormative betydninger af ordene, selvom det er dem, Butlers tekst er ude på at dekonstruere. 
15 Søndergaard (red.) 2007, s. 154-155 
16 Søndergaard (red.) 2007, s. 152 
17 Søndergaard (red.) 2007, s. 155 
18 Søndergaard (red.) 2007, s. 144 
19 McNays kritik retter sig mod to af Butlers senere værker, men kritikken er også relevant for Gender Trouble. 
20 Herfra omtalt som Huden. 



 
 
 
mig i hallen til et offentligt sted.” Det er også den første sætning i 
Duras’ Elskeren. Andet afsnits første sætning er ”Meget tidligt i mit liv 
var det for sent.”, hvilket er tredje afsnits første sætning i Elskeren. 
Andet afsnit i Elskeren begynder med sætningen ”Jeg tænker ofte på 
dette billede, som jeg stadig ser, og som jeg aldrig har talt om”, hvilket 
er begyndelsessætningen i tredje kapitel i Huden. Så fremdeles lægger 
teksten sig tæt, men ikke stramt systematisk op ad de citerede værker. 
Anden del citerer igen de tilsvarende afsnit fra første del, eksempelvis 
indeholder andet afsnit i kapitlerne ”Bjørn er en drøm” og ”Bjørn er 
en pose med bakterier” begge sætningen ”[…] det er sproget, der 
giver mig de største orgasmer […]”.21 Men her er forbindelserne løsere 
end tidligere, hvilket eksempelvis kommer til udtryk i, at i ”Elskeren”, 
som forholder sig til ”Blomsten”, findes sætningen ”Jeg tænker ofte på 
dette billede, som jeg stadig ser, og som jeg aldrig har talt om” i andet 
afsnit, mens den befinder sig i tredje afsnit i ”Blomsten”.22 

Resume	  
Som jeg vil argumentere for i senere afsnit, er det både umuligt og 
meningsløst at forsøge at referere handlingen i Huden. Når jeg 
alligevel vil forsøge at skitsere en form for resume, er det for at lette 
forståelsen af de passager af opgaven, hvor der refereres til scener o.l. 
i romanen. 
Hovedpersonen Bjørn er femten-et-halvt, da han indgår i et 
sadomasochistisk forhold til sin noget ældre ridelærer. Undervejs i 
romanen hører vi flere gange om Bjørns selvskadende adfærd og 
problemer med at finde sig til rette i et lille samfund i provinsen. 
Bjørns mor er dysfunktionel, tilsyneladende som følge af at være 
blevet forladt af en mand, da Bjørn var seks år. På et tidspunkt, da 
Bjørn er omkring atten, afslutter han forholdet til ridelæreren for at 
tage til en større by, hvor han måske bliver prostitueret og på et 
tidspunkt begynder at skrive. Da han er midt i tyverne, møder han 
ridelæreren igen. 

Narrativ	  genskrivning	  af	  identiteten	  
Allerede på niveauet for den formelle redegørelse for værket tegner 
sig en struktur, som er bundet op på en stadig genskrivning, både af 
andre værker og af Huden selv.  
Også på et narrativt plan gør denne strategi sig gældende: det lader 
sig således vanskeligt gøre at referere tekstens handling, da anden del 
af bogen er en genskrivning af handlingen i første del.23 Ikke desto 
mindre kan man sige, at strukturen i teksten er en art moderne 
dannelsesfortælling i sig selv. Genskrivninger er her forstået som 
indsættelse af bestemte sætninger og handlingstråde i nye 
sammenhænge, hvor de således antager changerende betydninger. 
Denne genskrivning af handlingen, som også fungerer som en 
negering af en selvbiografisk læsning af værket – en læsning der ellers 
flere gange inviteres til24 – foregribes tidligt i romanen og fremskrives 
som en del af en bredere identitetstematik:  
  
 

                                                             
21 Rasmussen 2011, hhv. s. 29 og s. 75. 
22 Rasmussen 2011, hhv. s. 5 og s. 51 
23 Et problematisk udsagn fra starten, da der netop ikke er tale om handlingen fra første del, men en anden, lignende handling. Og selv 
hvis ordene havde været de samme i første og anden del, kunne man stadig ikke tale om ’det samme’, allerede ved det forhold, at 
fortællingen, da ville stå der for anden gang og dermed allerede have en anden position. Jeg vil dog opretholde begrebet om 
genskrivning, da det synes i tråd med tekstens strukturelle udsagn om en stadig skabelse af identitet, køn og narrativer, som det vil 
blive redegjort for nedenfor. 
24 Dekonstruktionen af idéen om en (selv)biografisk tekst er et væsentligt aspekt af romanen, som i denne opgave vil blive tildelt 
urimeligt ringe plads. 



 
 
”Mit livs historie eksisterer ikke. Dette ved jeg nu. Tidligere bildte jeg 
mig ind, at den lå et sted og vibrerede, min historie, at jeg kunne 
nærme mig den gennem skriften. Jeg tog fejl. Stol aldrig på et livs 
historie.”25 
 
Denne mistro til fortællingen om et liv, at der overhovedet kan findes 
én fortælling, ligner i høj grad en queerteoretisk afvisning af en 
essentialistisk opfattelse af køn og identitet som sådan. I Huden fører 
denne mistro til, at der hele tiden må genfortælles, så narrativet i 
stedet for at være lineært eller for den sags skyld cirkulært bliver 
processuelt: det finder sted som en konstant destruktion og 
genskabelse af sig selv. Det giver ikke mening at tale om en 
bagvedliggende historie, som disse forskellige narrativer i romanen er 
variationer over; narrativet, historien er derimod selve denne 
konstante forskydning, denne konstante genfortælling. Derfor er det 
også i bedste fald en forsimpling, i værste fald en eklatant 
misforståelse, når flere anmeldelser spørger til ”[h]vor meget af det 
fortalte er så realitet, og hvor meget er fantasi?”,26 ”[…] om det fortalte 
er virkeligt i bogens fiktion eller ej”,27 eller blot skriver postulerende 
om ”[…] en roman, der tydeligvis bygger på selvoplevede hændelser 
[…]”.28 Følgende tre citater er fra hver deres genskrivning af 
hovedpersonens genmøde med ridelæreren: 
 
”Jeg genkendte ham ikke, jeg registrerede blot hans bevægelser, 
denne skrydende gangart, der er bestemt af en opvækst i provinsen, 
han kunne være hvem som helst.”29 
 
”Jeg genkender dig straks. Blodet suser gennem kroppen.”30 

 
”Jeg var allerede ældre, da en mand en dag kom hen imod mig i 
hallen til et offentligt sted. Du er stadig betagende, sagde jeg og hev i 
hans slips, men du er ti år for sent på den […]”31 
 
Med en formulering lånt fra Bronwyn Davies kan man sige, at 
romanen besidder den egenskab at lade erfaringens fuldstændighed 
briste.32 Der findes i romanen ikke en tro på en sand og fuldstændig 
erfaring, ikke en tro på ”mit livs historie”, i stedet må der konstant 
genfortælles, og således ligger romanens særlige erfaring af identitet 
ikke så meget i de forskellige genskrivninger som i forskydningerne 
mellem dem. Romanen kan siges at forskyde hegemoniske 
fortolkningsrammer; når gensynet med ridelæreren i den ene 
genfortælling medfører, at hovedpersonen oplever en stærk kropslig 
reaktion, og han i den anden med en overlegen gestus tager fat i 
ridelærerens slips, destabiliserer det en entydig forståelse af et 
sadomasochistisk forhold som en binær konstruktion af magt over for 
underkastelse, ligesom det destabiliserer forståelsen af hvem i deres 
forhold, der bliver udsat for overgreb og hvem, der forgriber sig – 
eller rettere undermineres muligheden for overhovedet at tale om det 
i de kategorier. Som Davies skriver i sin artikel ”Kvinders 
subjektivitet og feministiske fortællinger”: 
 
 
 

                                                             
25 Rasmussen 2011, s. 9 
26 Internetkilde 1 
27 Internetkilde 2 
28 Internetkilde 3 
29 Rasmussen 2011, s. 5 
30 Rasmussen 2011, s. 38 
31 Rasmussen 2011, s. 51 
32 Søndergaard (red.) 2007, s. 195 



 
”Hvem jeg er, flytter sig potentielt med hver talen, med hvert øjeblik, 
hvor jeg positioneres inden for den eller hin diskurs, på den eller hin 
måde.”33 
  
Da romanen kan betragtes som en slags levnedsbeskrivelse eller 
identitetskatalysator, peger også det forhold, at romanen slutter midt i 
en sætning, uden et punktum, på det stadigt tilblivende ved 
identiteten: 
   
”[…] VI ER DET POETISKE INVENTAR I DET HER KØKKEN, DER 
SØNDERDELES I LYS OG REGENERERER I MØRKE SOM 
ROLIGHED OG INGEN MODSTAND OG”34 

Identitet,	  køn	  og	  seksualitet	  
Der findes gennem romanen et gennemgående opgør med idéerne om 
(a) den rene, hele krop, (b) det rene, hele sind, og, som en udløber af 
de to, (c) i det hele taget med hvad man kunne kalde en partikulær 
identitet, med det mener jeg en identitet, som kan opsummeres ved en 
placering inden for kategorier som nationalitet, køn, seksualitet, 
familie, etnicitet, alder etc. Jeg vil gennemgå dette i nævnte 
rækkefølge. 

Den	  urene	  krop	  
Kroppen i Huden er allerede præsent i titlen, der indsætter en 
distanceret, medicinsk tone i kropsforholdet, som kan føles 
fremmedgørende. Dette er en strategi, som forfølges løbende gennem 
teksten, fx: 
 
”Jeg kan undvære tyktarmen, jeg skal bare have en pose på maven til 
at samle væskerne, jeg er selv en pose med bakterier, intet andet. Og 
milten kan jeg undvære og én af lungerne og én af nyrerne og 4/5 af 
den rødbrune lever, det meste af den er sukker og fedtdepot, dette 
ved vi.”35 
 
Her er den medicinske tone kombineret med en redegørelse for hvilke 
organer, man kan undvære. På den måde iscenesættes kroppen som 
noget ikke-særligt, noget der kan transformeres eller deformeres, sagt 
på en anden måde: noget der ikke naturligt og nødvendigvis er på én 
bestemt måde. Kroppen denaturaliseres altså med Butlers ord, og det 
sker via en diskurs, som ellers netop forbindes med en naturalisering 
af kroppen, nemlig den medicinske videnskabs diskurs.  
Gentagne gange i romanen berettes om hovedpersonens 
selvmutileringer, som af det omkringværende samfund betragtes som 
overtrædelse af en social orden. Således vælger lægen at sy 
hovedpersonen uden bedøvelse som en form for afstraffelse, efter at 
denne har skåret sine arme til blods: 
 
”Jeg er manipulerende, hysterisk, jeg gør det for at få opmærksomhed. 
Julenat kom jeg til at skære for dybt, lægen undlod at bedøve mig, da 
han syede mig sammen. Nu har jeg fået til opgave at se mig selv i 
spejlet og sige: Jeg elsker dig. Fuck.”36 
  
Det bliver meget konkret sat i scene, hvordan lægen, som her kommer 
til at repræsentere en samfundsmæssig orden, ikke bare afstraffer 
hovedpersonen, men også sætter hovedpersonen i gang med en 
selvafrettelse, hvor han skal lære at elske ’den han er’, med andre ord 
lære sig at ”frastøde sig ungdomsdrømmen om en rolle som ambitiøs  

                                                             
33 Søndergaard (red.) 2007, s. 183 
34 Rasmussen 2011, s. 93 
35 Rasmussen 2011, s. 19 
36 Rasmussen 2011, s. 17 



 
 
aktivist i kamp mod den kapitalistisk producerede ide om det 
lykkelige jeg”,37 som det formuleres et andet sted i bogen. 
Det er også interessant, at hovedpersonens køn ser ud til at forandre 
sig: På et tidspunkt omtaler han muligheden for at være gravid,38 
ligesom han flere gange omtaler sin ’kusse’39 Derudover er det 
markant, at det i romanen ikke bare er røvhullet, men også huden, der 
ofte penetreres, og man kan således læse dette som en udpegning af 
disse to som fælleskønnede områder for seksualitet i modsætning til 
de sædvanlige kønsorganer. 

Det	  urene	  sind	  
Opgøret med idéen om et helt og rent sind som ideal går også hele 
vejen gennem bogen. I stedet tales for en inklusiv 
personlighedsopfattelse: 
 
”Det er en ganske opslidende indbildning for et menneske at være 
nogen. Det er et umådeligt dræbende projekt at forsøge at udstøde alt 
det, man dermed ikke er […]”40 
 
Også i tekstens billeddannelse og metaforbrug bliver kritikken af et 
helt sind, et helt og afrundet jeg fremført. Metaforer der indeholder en 
helhed, fører til klaustrofobi: 
 
”Jeg ligger i en puppe. Jeg er ikke så sikker på, at jeg skal klækkes 
længere, jeg har en fornemmelse af, at jeg aldrig kommer ud.”41  
  
Og det eneste sted, hvor hovedpersonen bruger et renhedsbillede om 
sig selv: ”Jeg er kold og ren”,42 er da han stikker en pistol i munden og 
truer med selvmord for øjnene af sin mor. Ligeledes ironiseres der 
over et ønske om kausale, psykologiske sammenhænge, når en 
ubestemt stemme pludselig bryder ind i teksten og begynder at stille 
spørgsmål, men får svar som han/hun råber i skoven: 
 
”Hvad var din relation til moderen på det tidspunkt? Jeg var hendes 
søn. 
Og du sov i samme seng som hende? Ja. 
Har hun nogensinde rørt dig? Ja, selvfølgelig. 
Men har hun nogensinde rørt dig dernede? Ja, selvfølgelig. 
Men også på det tidspunkt, jeg mener, hvor gammel var du, elleve? 
Hvad er alder, hvad?”43 
 
I romanen bliver den heterosexistiske afstraffelse af personer, som 
falder uden for den heteroseksuelle norm fremstillet yderst konkret: 
 
”Hvis man er mand i Lemvig og befamler en anden mands lem i 
Lemvig eller berører det med mund eller anus, må de tilstødende 
værtshusgæster fremtræde med en tyk fæces, som den opsætsige 
herefter må nedsvælge.”44 

Kritik	  af	  den	  partikulære	  identitet	  
Når både idéen om den hele, naturlige krop og det hele jeg afvises, 
sker det i tråd med et generelt opgør med den partikulære identitet.  
 

                                                             
37 Rasmussen 2011, s. 30 
38 Rasmussen 2011, s. 68 
39 Eksempelvis Rasmussen 2011, s. 78. 
40 Rasmussen 2011, s. 38 
41 Rasmussen 2011, s. 60 
42 Rasmussen 2011, s. 87 
43 Rasmussen 2011, s. 51-52 
44 Rasmussen 2011, s. 67 



 
 
Hovedpersonen nægter således at lade sig betegne af flere af de 
traditionelle identitetsmarkører: 
 
”Jeg har ikke en lille portion hjemland mellem sidebenene, jeg har 
ikke et tilhørsforhold til flaget, historien, sproget, til kunsten, til 
kønnet, til kroppen.”45  
 
Fælles for disse identitetsmarkører er, at de indeholder troen på at 
kunne indkapsle identiteten som en række afgrænsede enheder, en 
række ydre forhold, som så internaliseres som nationalitet, 
modersmål, følelsen af at være mand eller kvinde etc. Parallelt med 
queerteoriens karakteristik af disse forhold som undertrykkende 
diskursive praksisser, der tjener til at understøtte et heterosexistisk 
hegemoni, fremstilles de i romanen som direkte løgnagtige 
identitetsmarkører, der ikke bare er undertrykkende inden for 
områder som køn og seksualitet, men for identitetsdannelsen som 
sådan. Samtidig kædes idéen om det lykkelige (og underforstået 
sunde, hele) jeg sammen med et senkapitalistisk imperativ om at 
producere mest muligt lykke for sig selv. 
 
Som modvægt sættes det urene og fragmenterede som ønskværdigt 
både i forhold til kroppen og sindet. Det mest prægnante, 
tilbagevendende ønske i bogen er hovedpersonens ønske om sammen 
med elskeren, ridelæreren, at køre ud over en skrænt og blive splittet 
til atomer. Romanens afsluttende sider består af det, hovedpersonen 
vil råbe, mens han står på taget af bilen, og de sammen kører ud over 
skrænten, lad os kalde det en afslutningssalut. Salutten er bygget op 
omkring det genkommende ”VI ER”: 
 
”VI ER PINK OG KOBOLTBLÅ, LANGHALSEDE, KOGT ELLER 
SUPPE OG HYLETONEN, EN LILLE BLØD HAMMER I 
TINDINGEN, VI ER KEJSERSNITTETS, APPELSINHUDENS 
STRUKTUR OG KNAK KNAK, EN LILLE KAPSEL SØVN, JO TAK, 
VI ER SMERTEDÆMPENDE ENDORFIN, VI ER 
LYSTFREMKALDENDE ENKEFALIN, ET HUNDEHOVED OVER 
SKULDRENE […]”46 

 
Der er tale om en disparat sammensætning af forskellige elementer fra 
romanen, og på den måde kan salutten siges dels at iscenesætte bogen 
som en identitetsdannelse i sig selv, idet elementer fra hele bogen 
netop udgør det, ”vi er”, og dels at fremsætte vigtige principper for 
romanens begreb om identitetsdannelse, nemlig det inklusive; 
accepten af det modsætningsfyldte, af det disparate; opgøret med 
”[d]et formfuldendte, det fuldbyrdede, det hele jeg, det jegede jeg”47. 
Altså en opfattelse af identiteten, som opfatter den som et processuelt, 
diskursivt fænomen, som ikke fæstner sig, og som ikke har nogen 
sand kerne, ikke er en avokado.48  

Litteraturhistorisk	  kontekst	  
Da Huden udkom i efteråret 2011, er det indlysende, at en indsættelse 
af værket i en litteraturhistorisk periodekonstruktion vil være en 
indsættelse i en konstruktion, der endnu ikke eksisterer. I stedet vil 
jeg se på hvilke værker, samtidige og fortidige, Huden kan siges at 
have formmæssige og tematiske fællestræk med og derigennem  
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udpege en mulig ny strømning og en tradition, som denne strømning 
forholder sig til. 

Strømning	  
Charlotte Roches Feuchtgebiete (2008) (da. Vådområder (2009)) fik en 
massiv reception da den udkom, ikke mindst på grund af de 
eksplicitte sexscener og romanens store fokus på ellers tabuiserede 
emner. Ligesom Huden tematiserer Feuchtgebiete kroppen som noget, 
der ikke bare er den enkeltes private anliggende, men noget som 
samfundet stiller bestemte krav til, og som kan være udgangspunkt 
for en forhandling om, hvad en krop overhovedet er. Ligeledes deler 
den også interessen for det urene, fascinationen af bakterier, afføring 
og urin. Feuchtgebiete kan siges at destabilisere det kvindebillede, man 
finder i langt den største del af populærkulturen, ved dens stædige 
insisteren på, at dette kvindebillede er falsk og stærkt ekskluderende. 
Romanens hovedperson er således indlagt på hospitalet efter en 
mislykket intimbarbering, en lidt uortodoks metafor for den 
invaliderende effekt, romanen tillægger de medieskabte kønsidealer. 
Hvor Feuchtgebiete især har tematik til fælles med Huden og ikke 
arbejder ligeså intenst på det sproglige niveau, er ligheden til Axolotl 
Roadkill (da. Axolotl Roadkill (2010)) af Helene Hegemann fra 2010 både 
sproglig og tematisk. Sproget i Axolotl Roadkill er eklektisk og disparat 
på en måde, så det bliver en del af romanens identitetsopfattelse. Her 
sættes elementer fra flere domæner sammen, ligesom det er sigende, 
at der i kølvandet på udgivelsen opstod en mindre skandale, da det 
kom frem, at visse passager er voldsomt inspireret af eller direkte 
taget fra en blog. Det eklektiske sprog og tekstsamplingen (eller –
tyveriet alt efter temperament) kan ses som en kritik af idéen om det 
originale værk og den enhedslige tekst, og da romanen er fortalt af 
hovedpersonen, bliver det også en kritik af idéen om det hele, 
afrundede individ. Snarere betragtes identitetsdannelsen som en 
sammenstykning af dele, hvilket også bliver tydeligt i romanens 
mange referencer til eksempelvis filosofi. 
 
I en snæver dansk kontekst kan Asta Olivia Nordenhofs Et ansigt til 
Emily (2011) og 
Amalie Smiths De næste 5000 dage (2010) også siges at have fællestræk 
med Huden. I begge værker skrives om identitet med forskydningen 
som et gennemgående princip.  
I Et ansigt til Emily foregår forskydningen især på et fortælleteknisk 
plan: Af de fire gennemgående karakterer er de to af dem væk. 
Daniel, som Emily elsker, er en nærmest mytisk karakter, han har 
været forsvundet i hundreder af år, og Emily begynder på et 
tidspunkt selv at svare på de breve, hun sender til Daniel. Kun 
igennem denne forskydning får hun ham i tale. Rosa genskriver på sin 
side sin fars rejsedagbog, og derigennem skabes en tvivl i forhold til 
det læste, hvor det bliver uklart for læseren, hvor meget (hvis 
overhovedet) Rosas version adskiller sig fra farens egen version, da vi 
blot får at vide, at den er en genskrivning. Det oprindelige forlæg er 
utilgængeligt, og for så vidt kan dette greb læses som en 
problematisering af idéen om det oprindelige til fordel for en idé om 
en stadig genskrivning. Det er i øvrigt værd at bemærke i Et ansigt til 
Emily, at de mandlige karakterer er tavse eller fraværende, og flere af 
dem betegnes bare ved deres job: præsten, lægen, arkæologen, 
arkitekten. De bliver herved en modvægt til det identitetsbegreb 
konstitueret af forskydninger, som Rosa og Emily udtrykker. 
De næste 5000 dage kan også læses som en afsøgning af identitet, den 
er således fyldt med portrætter, selvportrætter, et afsnit er en stalker-
dagbog, og et gennemgående motiv er forsøget på at placere sig i tid 
og rum; i bogens første afsnit, ”Vestkysten genfortalt” beskrives de  



 
 
konkrete ændringer, en given kyststrækning har gennemgået, siden 
jeg’et var barn, kysten og klitterne vandrer, og også de mere indbildte 
forandringer: alting synes mindre. Det, at landskabet sammenskrives 
med barndommen, gør, at det samtidig også bliver identiteten, der 
relativeres og fremstilles som et produkt af omstændigheder og 
omgivelser. I bogens sidste afsnit, ”Alle døre åbne”, som er en 
digtsuite, er det ufærdige, processuelle udtrykt formelt som 
overstregninger af passager i digtene, hvilket skaber et område af 
tvivlsom semantisk status; i hvilken udstrækning skal eller skal de 
overstregede ord ikke læses som en del af teksten, hvad er deres 
status, og i forhold til en centrallyrisk tradition; hvem eller hvor er 
jeg’et i forhold til overstregningerne. 

Tradition	  
Huden indstifter i sig selv en række litterære slægtsskaber i og med 
den eksplicitte pointering af tekstlige lån fra forskellige værker. Et 
værk, som ikke bliver nævnt, men som kunne være en relevant 
reference, er Valerie Solanas’ S.C.U.M Manifesto (da. SCUM Manifest 
(2010)) fra 1967.  
SCUM står for ”Society for Cutting Up Men”, en mere eller mindre 
fiktiv forening med Solanas som eneste medlem. Manifestet er blevet 
læst både som politisk manifest og sjældnere som litterær tekst. 49 
Solanas opnåede i 1968 berømmelse for sit mordforsøg på Andy 
Warhol, en handling, der formentlig i nogen grad har styret 
receptionen af SCUM Manifest i retning af en politisk læsning.  
Teksten har en stærkt krigerisk tone: 
 
”Hankønnet er et biologisk uheld: Y-genet (det mandlige) er et 
ufuldkomment X-gen (det kvindelige), det vil sige, at det har en 
ufuldstændig kromosomsammensætning. Manden er med andre ord 
en mislykket kvinde, en omvandrende abort og afstødt allerede på det 
genetiske stadie.”50  
 
Det er værd at bemærke, at teksten her benytter sig af en figur til 
destabilisering af den gældende orden, som man også kan finde i 
Huden, nemlig det at overtage en diskurs, der ellers traditionelt 
betragtes som stærkt hegemonisk, den videnskabelige diskurs, og 
rette den mod sig selv og det øvrige hierarki af hegemoniske 
diskurser. I dette tilfælde vil det sige, at teksten bruger den medicinsk 
videnskabelige diskurs til at udføre et angreb på en kønssystem, hvor 
mænd er mere værd end kvinder, og i den bevægelse samtidig afsløre 
den medicinske diskurs selv som undertrykkende, her ved dens 
underliggende idé om fuldendthed. 
Hvis der i 1967 stadig var en idé om manden som værende kvinden 
overlegen, er det en idé, Solanas frontalangriber ved at vende 
begrebsverdenen på hovedet. På en lignende måde kan Huden siges at 
angribe en dominerende og beslægtet idé, kønnets binaritet og som 
forlængelse deraf identetens enhed. Men hvor Huden blandt andet er 
ude efter at destabilisere kønskategorier, tale for et udvidet 
mulighedsfelt på området, taler SCUM Manifest på overfladen stik 
imod dette og for ikke bare et matriarkat, men en verden, hvor der 
kun eksisterer kvinder. Dette er dog kun tilfældet, hvis man ikke tager 
SCUM Manifests karakter af pastiche og parodi i betragtning. 
I stedet vil jeg påpege, at det netop er kendetegnende for den 
tradition, jeg forsøger at opridse, at den gør brug af disse greb, at det 
er en central pointe for den, at destabilisere udsigelsespositionen og  

                                                             
49 Der er ikke i nærheden af enighed om hvilken grad af litterær bevidsthed, man kan læse ind i SCUM Manifest. Jeg mener dog, at det 
er evident, at teksten arbejder gennemført med parodi og pastiche på militant, revolutionært sprog, ekstrem politisk retorik og ikke 
mindst traditionen for kunstneriske manifester og deres tilbøjelighed til ubevidst at overtage klichéer fra de to førstnævnte fænomener. 
50 Solanas 2010, s. 19 



 
dermed sætte læseren i en prekær situation, hvis denne kommer til 
teksten med en idé om en overskuelig række genrer og 
udsigelsespositioner, som en tekst kan og skal indplaceres i. 

Konklusion	  
Repræsentationen af identitet i Huden er en central og gennemgående 
del af værket. Der fremsættes en hård kritik af en idé om en fasttømret 
identitet, baseret på partikulære identitetesmarkører såsom 
nationalitet, modersmål, hjemstavn og køn. I stedet fremstilles en 
identitet, som er inklusiv, som kan indeholde modsatrettede 
elementer, som ikke er skarpt afgrænset. I forhold til spørgsmålet om 
køn og seksualitet forsøges en hegemonisk diskurs undergravet, 
eksempelvis gennem forskydninger i magtforhold inden for 
relationen mellem hovedpersonen og ridelæreren, men også gennem 
forskydninger i hovedpersonens køn; på et tidspunkt mener han, at 
han er gravid, og desuden er det markant, at den seksuelle nydelse 
oftest nås gennem penetration af røvhullet eller huden, og at disse 
således udpeges som følleskønnede områder for seksualitet. 
Romanen har mange træk til fælles med flere både danske og 
internationale romaner fra de seneste år, i opgaven her eksemplificeret 
ved Feuchtgebiete, Axolotl Roadkill, Et ansigt til Emily og De næste 5000 
dage. De her nævnte bøger er eksempler på litteratur, som tematisk 
kredser om køn, seksualitet intimitet og identitet og ofte lader dette 
afspejle sig i tekstens form gennem eksempelvis parodiering af 
magtsprog; pastiche; opløsning af tidens, rummets og identitetens 
enhed; destabilisering af læserforventninger. 
Værkerne kan siges at udspringe af en litterær tradition, som SCUM 
Manifest er opgavens eksempel på, som er optaget af en opfattelse af 
identiteten, der ikke bygger på metaforer som hel, kerne, sand, at 
finde sig selv etc., men i stedet arbejder med omgivelsernes, 
diskursens, samfundets og politikkens betydning for muligheden for 
identitet. Det er vigtigt at understrege, at der er langt til et 
postmodernistisk maskebal, hvor identiteten er en (uproblematisk) 
legeplads, hvor man frit kan tage den ene af og den anden på. 
Tværtimod er køn og identitet her lige så meget et offentligt som et 
privat anliggende, ikke noget der opstår i os, men mellem os.  
Den tradition, der så friskt refereres til i bestemt ental her, er, som de 
fleste traditioner en uden medlemmer. Der er under alle 
omstændigheder ingen værker, der begrænser sig til kun at tilhøre 
denne tradition, så meget desto mindre, som der her i de fleste 
tilfælde er tale om værker med en ret lille akademisk reception.  
 
elel, kbh-ringe, 2011-2 



  

Bibliografi	  
 

Bøger	  og	  artikler	  
- Butler, Judith: Kønsballade – Feminisme og subversion af 
identitet. Oversat af T. Houborg efter 2. udgave. København. Forlaget 
THP, 2010. 
- Duras, Marguerite: Elskeren. Oversat af Juliane Preisler. 
København. Gyldendal, 1985. 
- Guiliani, Gaia: ”The Body, Sexuality and Precarity” i 
Feminist review, No. 87, Italian Feminisms (2007), s. 113-121. 
- Hegemann, Helene: Axolotl Roadkill. Oversat af René Jean 
Jensen. København. C&K Forlag, 2010. 
- Nordenhof, Asta Olivia: Et ansigt til Emily. København. 
Basilisk, 2010. 
- Rasmussen, Bjørn: Huden er det elastiske hylster der omgiver 
hele legemet. København. Gyldendal, 2011. 
- Roche, Charlotte: Vådområder. Oversat af Aino Roscher. 
København. Athene, 2009. 
- Smith, Amalie: De næste 5000 dage. København. Gyldendal, 
2010. 
- Solanas, Valerie: SCUM Manifest. Oversat af Ellen Boen. 
København. C&K Forlag ApS, 2010.   
- Søndergaard, Dorte Marie (red.): Feministiske tænkere. En 
tekstsamling. København. Hans Reitzels Forlag, 2007. 

Internetkilder	  
1) Kristeligt dagblad, anmeldelse af Huden: 
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/436463:Boganmeldelse--
Huden-er-en-brutal-scene?all=1, tilgået d. 27. december 2011 
2) Litteraturnu.dk, anmeldelse af Huden: 
http://www.litteraturnu.dk/univers.php?action=read&id=2515, 
tilgået d. 27. december 2011  
3) Information, anmeldelse af Huden: 
http://www.information.dk/279656, tilgået d. 27. december 2011  
4) Oxford Reference Online, opslag ’Queer politics’: 
http://www.oxfordreference.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/views/
ENTRY.html?entry=t287.e1806&srn=1&ssid=639929302#FIRSTHIT, 
tilgået 30. december 2011 
5) Oxford Reference Online, opslag ’Queer theory’: 
http://www.oxfordreference.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/views/
ENTRY.html?entry=t196.e0653&srn=3&ssid=639929302#FIRSTHIT, 
tilgået 30. december 2011  
6) Denstoredanske.dk, opslag ’Queer theory’: 
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Littera
turforskning/queer_theory?highlight=queer, tilgået d. 30. december 
2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


