
Hvad håber du at få ud af en kursusuge i mo-
derne litteraturhistorie?
»Det er fordi, jeg er forfærdeligt nysgerrig på
litteratur, og så er det for at komme i dialog
med mennesker, der har meget mere for-
stand på litteratur, end jeg har. Og som må-
ske præsenterer nye måder at læse på. I den
store litteratur er der nogle utrolige dybder,
som en matematiker på egen hånd ikke kan
komme ned i. Det er fantastiske ting, som
underviserne giver os indblik i. Allerede nu
læser jeg Thomas Manns ”Trolddomsbjerg-
et” og kan se, hvordan man skal læse den
med en meget lavere hastighed.«

Hvorfor ikke bare tage på en badeferie
med bøger? 
»Det har jeg jo gjort hele mit liv. Faktisk har
jeg været på en overfl��od af badeferier, og
selv om det kan være fi��nt nok – alting til sin
tid – så er det ikke det, jeg har brug for nu.
Jeg blev skilt for to år siden, så der er jo sket
et opbrud. En rystelse, der sætter gang i no-
get nyt. På denne her ferie havde jeg lyst til
at komme i dialog med nogen.«

Hvad gjorde indtryk på dig ved dagens lektion
i ”affortryllelse” i litteraturen? 
»Når vi bearbejder litteraturen gennem
overordnede temaer, så er det med til at fo-
kusere tankerne. Der er selvfølgelig mange
temaer i den store litteratur, men når de er
ubevidste for læseren, så kan tankerne let
stikke af, blive ufokuserede. Under temaet
”affortryllelse” i litteraturen er James Joyces

”Ulysses” et godt et eksempel på, at det let
kan stikke af for læseren, for den er jo skre-
vet meget via stream of consciousness, der
uden hjælp kan være svær at afkode. Inden
afrejsen kæmpede jeg mig igennem de før-
ste seks kapitler af ”Ulysses”, som ellers har
stået på reolen derhjemme ulæst i længere
tid. Nu har jeg gennem undervisningen fået
nogle nøgler til at forstå den, som jeg vil ar-
bejde videre på, når jeg kommer hjem.«

Er der noget, der har fået dig til at tænke på
noget i forhold til dit eget liv?
»Al den tid, jeg har brugt på matematik i
mit liv og på at forstå ligningernes typologi,
har gjort, at jeg har brugt mindre tid på at
fordybe mig i litteraturen. Men jeg kan
mærke, at de store fortællinger taler til mig.
Der tales på kurset meget om, hvordan det
moderne menneske er splittet i mange sjæ-
le, og det har jeg altid følt. Det gør mig ikke
noget, at mange af historierne er mørke, for
litteraturen løfter mig. F.eks. når undervise-
ren giver eksempel på, hvor meget poesi og
dybde der kan gemme sig på blot fi��re linjer
af ”Trolddomsbjerget”. Jeg kan godt se lig-
heder mellem mig selv og nogle af romaner-
nes hovedpersoner, f.eks. Lykke-Per, men
det er jeg ikke meget for at uddybe, hvad vi
præcist har tilfælles.«

Gør det noget særligt at komme væk fra Dan-
mark, når man skal lære noget? 
»Ja, man farer ikke direkte tilbage til pligter-
ne. Man skal ikke på arbejde næste dag eller
lave aftensmaden, hvis man da ellers kan
fi��nde ud af at kokkerere, hvilket jeg ikke
kan. Hernede er omgivelserne inspirerende,
bjergene og maden, og det er med til at løfte
mig.«

»Litteraturen er jo til for at blive brugt,
set, snakket om og få anlagt forskellige per-
spektiver på« 

Jesper Petersen kan blive løftet af litteraturen, når han opdager, hvor meget poesi og dybde, der kan gemme sig på blot fi��re linjer af 
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»Det gør intet, at mange af historierne
er mørke, for litteraturen løfter mig«
Dannelse

Den 43-årige IT-programmør Jesper
Petersen fra Horsens har brugt en del
af sin sommerferie på et dannelses-
kursus i Sydspanien med udgangs-
punkt i moderne litteratur.

KURSISTERNE
Jyllands-Posten tog med til 
Spanien for at blive klogere 
på, hvordan en �losof og et 
hold kursister er blevet 
beriget af at høre oplæg om 
moderne litteratur hen over 
en uge i Spanien i stedet for 
blot at tage på en almindelig 
badeferie.

Jeg blev skilt for to
år siden, så der er jo
sket et opbrud. En
rystelse, der sætter
gang i noget nyt. På
denne her ferie hav-
de jeg lyst til at
komme i dialog med
nogen.
Jesper Petersen, IT-programmør
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