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Indledning

Denne bog er en fortælling om den svenske forfatter Kerstin Ekman og hendes 
litterære arbejde. Hensigten med bogen er ikke at analysere indholdet i Ekmans 
bøger, det har teologen Doris Ottesen gjort glimrende i sit værk Barmhjertig-
hed (2009), men derimod at se nærmere på hendes arbejdsmetoder og kigge 
ind i hendes værksted. Bogen foregiver ikke at lave en tilbundsgående analy-
se af metoderne bag forfatterskabet, men forsøger i småbidder at give indblik 
i forfatterens arbejdsmetoder ud fra litteratur- og sprogteorier hentet fra den 
russiske filosof, litteratur- og sprogteoretiker Mikhail Bakhtin (1895-1975) og 
hans teorier om, at en roman er opbygget af mange andre ord og stemmer end 
forfatterens.

At læse Ekman er som at høre historier fortalt med mange forskellige stemmer. 
Hun kan sætte lyd til en hel by og gøre den levende, så man som læser føler, at 
man er til stede i fortællingen og kender personerne og deres særegenheder, og 
byen selv træder frem som en række billeder. Ekman lader også andre forfattere 
træde i dialog med sine egne værker, ligesom gamle myter og Biblen inddrages 
og bliver stemmer for folketroen og kristendommen. Hun er levende optaget 
af psykologi og går gerne i dialog med flere af de toneangivende indenfor psy-
kologi, bl.a. den schweiziske psykiater Carl Gustav Jung (1875–1961). Hans 
analytiske psykologi går som en understrøm i flere af hendes værker.

Hensigten med denne bog er at undersøge stemmerne i Ekmans værker, og i 
den forbindelse anvendes Bakhtins teorier om polyfoni, intertekstualitet og kar-
nevalisering i den groteske realisme. Bogen er opbygget i fem kapitler. I første 
kapitel ridses kort forfatterens biografi op. Da hendes eget liv er en af ingredi-
enserne i den store gryde af inspiration, hun som en anden troldkvinde rører 
rundt i, er det vigtigt for læseren at kende hendes liv i hovedtræk og fornemme, 
hvordan hun kunstnerisk gør brug af det. Herefter følger et kapitel, der kort 
indfører i Bakhtins teorier om polyfoni, intertekstualitet og karneval. Endelig er 
der tre kapitler med læsninger af Ekmans værker set i lyset af disse tre begreber. 
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Bogen henvender sig til alle, der er interesseret i Kerstin Ekmans forfatterskab 
og kan forhåbentlig give lyst til nye læsninger. Men den henvender sig også til 
dem, der bare er interesseret i skrivekunsten. Hvad sker der i en forfatters labo-
ratorium, og kan vi lære af andres arbejdsmetoder? Ekman er en alsidig forfatter 
og derfor en god læremester.


