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Med døden som livsvilkår
– Seebergs underfundige noveller genudgives

Peter Seebergs sidste noveller er dybsindige, men har ofte en helt særlig humor, som gør
dem forbavsende levende. Nu genudgives forfatterens to sidste hovedværker Rejsen til

Ribe (1990) og Halvdelen af natten (1997).
Peter Seebergs romaner, noveller og kortprosa er en serie tekstkritiske udgaver på
planmæssigt 11 bind udgivet i et samarbejde mellem Det Danske Sprog- og
Litteraturselskab og Gyldendal. Serien bringer forfatterens værker nyetableret på baggrund
af førsteudgaverne og med indførende noter samt introducerende efterskrifter skrevet af
nogle af landets fremmeste kendere af forfatterskabet. Med Rejsen til Ribe og Halvdelen af

natten, seriens femte og sjette bind, afsluttes udgivelsen af den korte prosa. Herefter vil
Seebergs romaner følge.

Rejsen til Ribe udkom første gang i 1990 og var den første udgivelse fra Seebergs hånd
siden den prisvindende Om fjorten dage ni år forinden. Slægtskabet til forgængeren er
umiskendeligt, men alligevel er samlingen helt sin egen. I 24 noveller, digte og fabler leger
Seeberg med genre og form på en sådan måde, at teksterne tilføres en særegen
underfundighed. Det kommer bl.a. til udtryk i så forskellige tekster som »Den anatomiske
tegning« om en aldrende læge, som mener at have en pennespids i maven, han slugte som
barn, og i »Brev om bly«, hvori den syge kong Valdemar ironisk nok anbefales at indtage
det dødelige grå metal. Seeberg formår med et gehør for det tilsyneladende usandsynlige
og ubetydelige at stille skarpt på enkeltfænomener, så de kommer til at fremstå sandsynlige
og betydelige. Rejsen til Ribe er et uomgængeligt værk i nyere dansk litteratur. Det er en af
Seebergs mest fantasifulde udgivelser, der i sprog og tematik tiltaler både hjerne og hjerte.

Halvdelen af natten udkom første gang i 1997 og skulle blive Seebergs sidste
novellesamling. Som dens forgænger, Rejsen til Ribe, rummer den et væld af forskellige
genrer. Blandt de gennemgående hovedtemaer er alderdommen og døden, og flere af
novellerne kredser om så grundlæggende emner som eksistensen og den uundgåelige
intethed, der synes at omgive den. Besværet med at opretholde sprog og erindring afspejles
i flere tekster – fx »Se spurvehøgen«, hvor en ældre mand rammes af forbigående afasi og
midlertidigt mister evnen til at tale. Denne opmærksomhed på døden som et livsvilkår
repræsenterer både samlingens grundprojekt og den fysiske virkelighed, som den aldrende
forfatter selv eksisterede i. Men selvom tematikken er dybsindig, er teksterne ofte
humoristiske og altid særdeles levende, og samlingen fremstår i dag som et værdigt
punktum for Seebergs indflydelsesrige forfatterskab.

Det femte og sjette bind af Peter Seebergs romaner, noveller og kortprosa
udkommer den 28. juni på Gyldendal og koster 200 kr. bindet. De følgende to
bind vil begynde udgivelsen af romanerne og er planlagt til at udkomme i oktober
2018. Arbejdet med udgaven er støttet af Velux Fonden.
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