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Fagre ord Ingeborg Stuckenberg Hent PDF Romanen omhandler Morten og Johanne, deres
ungdomsforelskelse og den første tid i ægteskabet. I begyndelsen giver de sig hen til hinanden og er næsten
drømmeagtigt lykkelige, men lykken smuldrer gradvist for dem. Johanne begynder at væmmes ved det

tomme hjem, hun bliver usikker over for Morten, hans arbejde og hans venner, og Morten forstår ikke hendes
ulykke. Hun føler sig overset og indelukket, de prøver at tage på landet en tid med Johannes søster Jutta, men

det hjælper ikke.

Tvivlen og den brudte tillid kommer imellem Morten og Johanne, når de forsøger at få ægteskabet til at
hænge sammen. De forelsker sig begge i andre, først Johanne og siden Morten i søsteren Jutta. Mortens

forførelse af Jutta er underligt forkrampet, fordi det svigt og den hårdhed, han oplever fra Johanne, hele tiden
er en del af deres samtale. Morten føler sig snydt for kærlighed og vil elskes af Jutta, han vil hævne sig,

måske også såre Johanne bevidst.

I slutscenen sidder Johanne og Morten sammen til Juttas bryllup, som Morten ellers er blevet forment adgang
til. Stemningen er anspændt, der er ingen konfrontation, udveksling eller forløsning, men parterne forbliver i
hinandens selskab i kirken og bliver ved med, ved deres blotte tilstedeværelse i hinandens liv, at stå i vejen

og skygge for hinanden.

Teksten er rig på sansninger, detaljer og beskrivelser, både af selskaber, af de unge menneskers spøgefulde leg
med hinanden før de bliver gift, af deres tøj, af lyset, men også af de følelser, som Johanne og Morten

gennemspiller i deres forhold til hinanden. Der optræder forskellige typer af tekst i romanen, eksempelvis
udskrevet dialog og komprimerede handlingsforløb. Oftest har teksten Johannes synsvinkel, somme tider
Mortens og andre gange antager fortællerstemmen en mere observerende ydre karakter. Endvidere bryder
teksten i enkelte kapitler med sin tredjepersonsfortælling og lader et Johanne-jeg komme til orde; her er

skriften særligt lyrisk og billedrige. Denne fremstilling varierer udtrykket og bidrager til, at relationen mellem
Morten og Johanne nuanceres og ses fra mange forskellige vinkler.

***
Ingeborg og Viggo Stuckenberg skrev romanen "Fagre ord" i fællesskab. Litteraturhistoriske undersøgelser
viser, at det var Ingeborg Stuckenberg, der stod for omkring to tredjedele af bogen, men alligevel udkom den

under Viggo Stuckenbergs navn. Den blev rost af anmelderne, og ironisk nok blev den kaldt den mest
mandige af Viggo Stuckenbergs bøger.

 

Romanen omhandler Morten og Johanne, deres ungdomsforelskelse
og den første tid i ægteskabet. I begyndelsen giver de sig hen til

hinanden og er næsten drømmeagtigt lykkelige, men lykken smuldrer
gradvist for dem. Johanne begynder at væmmes ved det tomme
hjem, hun bliver usikker over for Morten, hans arbejde og hans

venner, og Morten forstår ikke hendes ulykke. Hun føler sig overset
og indelukket, de prøver at tage på landet en tid med Johannes søster

Jutta, men det hjælper ikke.

Tvivlen og den brudte tillid kommer imellem Morten og Johanne,
når de forsøger at få ægteskabet til at hænge sammen. De forelsker
sig begge i andre, først Johanne og siden Morten i søsteren Jutta.

Mortens forførelse af Jutta er underligt forkrampet, fordi det svigt og
den hårdhed, han oplever fra Johanne, hele tiden er en del af deres
samtale. Morten føler sig snydt for kærlighed og vil elskes af Jutta,

han vil hævne sig, måske også såre Johanne bevidst.



I slutscenen sidder Johanne og Morten sammen til Juttas bryllup,
som Morten ellers er blevet forment adgang til. Stemningen er

anspændt, der er ingen konfrontation, udveksling eller forløsning,
men parterne forbliver i hinandens selskab i kirken og bliver ved

med, ved deres blotte tilstedeværelse i hinandens liv, at stå i vejen og
skygge for hinanden.

Teksten er rig på sansninger, detaljer og beskrivelser, både af
selskaber, af de unge menneskers spøgefulde leg med hinanden før
de bliver gift, af deres tøj, af lyset, men også af de følelser, som

Johanne og Morten gennemspiller i deres forhold til hinanden. Der
optræder forskellige typer af tekst i romanen, eksempelvis udskrevet

dialog og komprimerede handlingsforløb. Oftest har teksten
Johannes synsvinkel, somme tider Mortens og andre gange antager
fortællerstemmen en mere observerende ydre karakter. Endvidere
bryder teksten i enkelte kapitler med sin tredjepersonsfortælling og
lader et Johanne-jeg komme til orde; her er skriften særligt lyrisk og
billedrige. Denne fremstilling varierer udtrykket og bidrager til, at
relationen mellem Morten og Johanne nuanceres og ses fra mange

forskellige vinkler.
***

Ingeborg og Viggo Stuckenberg skrev romanen "Fagre ord" i
fællesskab. Litteraturhistoriske undersøgelser viser, at det var

Ingeborg Stuckenberg, der stod for omkring to tredjedele af bogen,
men alligevel udkom den under Viggo Stuckenbergs navn. Den blev
rost af anmelderne, og ironisk nok blev den kaldt den mest mandige

af Viggo Stuckenbergs bøger.
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