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Abstract
This thesis argues that sleep within a contemporary Western context has developed into an achievement,
which is a remarkable shift from an attitude towards sleep where it has mainly been looked upon as an
activity for the lazy. Today there is a highly increased interest in ways of optimizing sleep and sleep
hygiene, and that can and should be investigated critically within the field of cultural studies, which is the
purpose of this thesis. Drawing on theory mainly from the field of post-structuralism, I point to three
specificities in today’s society that show how a complicated interplay between ideas that Western
modernity is built upon has made it possible for sleep, as a cultural phenomenon, to take shape as an
achievement. I use a variety of cultural products such as literature, art, and apps, for instance the
American writer Ottessa Moshfegh’s novel My Year of Rest And Relexation from 2018, which I discuss in
relation to the theoretical and historical context.
The thesis sets out to show how sleep has been commercialized and entangled with the
logics of neoliberalism. Here I draw especially on the writings by Wendy Brown and her notion of
“neoliberal reason” to show how sleep has become (invisible) work as economics and efficiency have
become hegemonic discourses. From here, I enter the bedroom in the second chapter, which I argue to
be in a crisis because of a collapse between the separation of the public and private sphere. Amongst
other “private” phenomena such as sex and housework, sleep is becoming a more and more public matter
partly because of ongoing critiques of the public sphere as a problematic and exclusionary construction.
The third chapter focuses on the surroundings of sleep outside the bedroom: the night and
darkness. Here I argue that sleep has become more precarious as the night has been illuminated. I
examine how sleep is dependent on rhythms, the transitions between day and night, and how these
rhythms have become less clear making it possible for the logics of the day to slide into the night.
In the final part I attempt to rethink sleep in considering if and how it can be thought of
as a form of resistance. Inspired by Judith Butler and Michel Foucault I suggest that sleep is not just
regulated politically but might even be a place where politics is formed.
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Det er ikke nok med et godt sovehjerte
Det meste af mit liv har jeg været sådan en person, der lagde mit hoved på puden og faldt i søvn. Jeg sov
gennem tordenvejr, sov fra lyden af smækkende døre og bakkende lastbiler. Sådan havde jeg det, lige
indtil jeg som 24-årig tog på et udvekslingsophold i Boston og ikke længere kunne falde i søvn. I starten
tænkte jeg, at det var jetlag, men efterhånden måtte jeg erkende, at det ikke gik over. Jeg indgik nu i den
to tredjedel af mennesker, der ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO har problemer med at sove
på verdensplan (Cook 2017).1 Jeg købte apotekets mest effektive ørepropper. Jeg købte en sovemaske.
Jeg købte melatonin-vingummier på ægte amerikansk vis. Men det virkede ikke. I de søvnløse timer om
natten lå jeg og googlede ting som: “Why can’t I sleep?”, ”How to sleep?” og ”Sleep better”. Algoritmerne
var ikke længe om at opfange mit søvnproblem, og alle hjemmesider jeg var inde på i den efterfølgende
tid, blev hurtigt akkompagneret af reklamer for produkter, der hævdede at kunne afhjælpe mit problem.
Jeg blev ført ind i en verden af søvnløshed og introduceret til et marked, jeg indtil da ikke havde kendt
til. Nu er dette speciale imidlertid ikke en undersøgelse af mine egne udfordringer med søvn, og
motivationen til at skrive om søvn kom heller ikke prompte efter, jeg oplevede ikke at kunne sove. Men
efter jeg kom hjem til Danmark i løbet af sommeren 2017, begyndte jeg at lægge mærke til, at der piplede
artikelserier om søvn frem, dokumentarer på DR, selvhjælpslignende bøger til at opnå bedre søvnvaner
og forskningsformidlende bøger om søvn, et udvalg af hvilke jeg også vil inddrage i dette speciale.2
En af disse artikler blev trykt i Politiken 17. februar 2019 og er et interview med den danske
søvnforsker og neurolog Birgitte Rahbek Kornum, der netop havde udgivet den forskningsformidlende
og delvist selvhjælpende bog Forstå din søvn: Hvad videnskaben siger om god søvn og hvordan du opnår det!
Journalisten spørger hen mod slutningen af interviewet: ”Der er vel også nogle strukturer i vores samfund,
vi skal kigge på, hvis vi skal sove mere og bedre end i dag?”, hvortil Kornum svarer: ”Det er jeg fuldstændig
enig i, men det er ikke fokus i min bog” (Schmidt 2019). Denne udtalelse prikkede til en fornemmelse, jeg
allerede havde: At der i samfundet er en generelt stigende interesse for søvn, men at emneområdet er
domineret af det naturvidenskabelige felt, der altså fokuserer på at forstå og formidle søvnens
neurobiologiske og fysiologiske funktioner for at oversætte dem til søvnhygiejniske råd som at have en
fast sengetid.

WHO’s undersøgelse er baseret på det, de kalder ”developed nations”, som for dem dækker over lande i Det Globale
Nord (Walker 2019, 12).
2 Danmarks Radio har en fortløbende serie om god nattesøvn, både Politiken og Kristeligt Dagblad havde serier om søvn i
sommeren 2019. Der er kommet en ”Tænkepause” om søvn fra Aarhus Universitet, bøgerne Why We Sleep, Søvnrevolutionen
og Forstå din søvn er alle udkommet inden for de seneste par år (se Aagaard 2019, Thorsen 2019, Schelde og Søndergaard
2019, Parsons 2019, Walker 2017, Huffington 2016 og Rahbek 2019)
1
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Den amerikanske søvnforsker Matthew Walker udgav i 2017 den forskningsformidlende
bog Why We Sleep, som også blev en international bestseller. Heri skriver han, at det først er for nyligt,
man er begyndt at finde ud af, hvad der faktisk sker i hjernen, når man sover (Walker 2017, 14). Han
foreslår desuden, at samfundets ligegyldighed over for søvn kan skyldes forskningens manglende
forklaringsmodeller. Derfor er min pointe heller ikke, at den naturvidenskabelige søvnforskning og
formidling er uvæsentlig, for der er stadig en masse spørgsmål at besvare. Tværtimod mener jeg, at den
bør suppleres og følges ad med humanistisk forskning, der kan have det fokus, som Kornum ikke kunne
have. For der er et problem, og det opererer på flere planer: Biologisk, politisk, økonomisk, socialt,
kulturelt. Flere og flere mennesker beretter om forstyrrelser i deres søvn. Og som Walker peger på, har
vi ikke nødvendigvis at gøre med mennesker, der gerne vil eller prøver at sove mindre. De kan bare ikke
falde i søvn (Walker 2017, 296). I dansk kontekst viser Sundhedsstyrelsens rapport Danskernes Sundhed –
Den Nationale Sundhedsprofil 2017, at 13,6 procent af voksne danskere inden for de seneste 14 dage har
været ”meget generet” af søvnbesvær, mens 32,4 procent har været ”lidt generet”. Tilsammen er det altså
næsten hver anden (Jensen et al. 2018, 41). Manglende eller ikke-tilstrækkelig søvn kan have vidtrækkende
fysiske og psykiske konsekvenser for den enkelte, og inden for en økonomisk logik koster det hvert år
samfundet dyrt, at dets borgere er trætte (Walker 2017, 316).
I dette speciale vil jeg undersøge, hvilken rolle søvnen har i samfundet i dag. Det vil jeg
gøre med udgangspunkt i min tese om, at søvnen i dag er blevet en præstation: en opgave, der skal løses.
I argumentationen for dette vil jeg gennem tre kapitler fokusere på tre forskellige emneområder, der
sammen skal fungere som optikker til at undersøge søvnen som kulturelt fænomen. De tre optikker har
hvert deres kapitel, selvom de er viklet ind i og influerer hinanden på kryds og tværs. I det fjerde og sidste
kapitel vil jeg forsøge at åbne op for nogle nye måder at tænke søvn på i det 21. århundrede. Min tese
om, at søvnen er blevet en præstation hviler på to underliggende præmisser. Den første er, at søvnen er
kulturel, ligeså meget som den er biologisk, og bør derfor tolkes ind i en kulturel og historisk kontekst
for at kunne skabe en forståelsesramme for den. Den anden er, at de søvnforstyrrelser, der rapporteres
om i stigende grad, skal og kan læses som et symptom eller reaktion på en særlig kulturel og historisk
specificitet. Ikke forstået på den måde, at jeg nødvendigvis ser søvnforstyrrelser som en sygdom. Min
pointe er, at det ikke er nok at undersøge og tale om søvn fra en neurovidenskabelig vinkel, men at den
også skal analyseres som udtryk for særlige historiske og kulturelle forhold. I de kommende afsnit vil jeg
redegøre for specialets opbygning, mine metodiske overvejelser samt det historiske udgangspunkt for
denne analyse.
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Indhold
Jeg har delt mit speciale op i fire kapitler. De tre første udgør hoveddelen og skal tilsammen fungere som
argument for min tese om, at søvnen er blevet en præstation. Kapitlerne har hver for sig også sit eget
underargument, som jeg vil gennemgå her. Det fjerde fungerer som indledende overvejelser til en anden
måde at tænke søvn på. Det første kapitel hedder ”Lysvågen” og handler om søvn som økonomi, og
hvordan søvnen i dag ikke længere er en pause fra et præstationsræs, men en del af det. Jeg argumenterer
her for, at søvnen er blevet et usynligt arbejde, fordi den er blevet installeret i en økonomisk sfære. I
kapitlet vil jeg trække på teoretiseringer over neoliberalismen og dens påvirkning på subjektet, samt hvad
der kentegner dette samfund. Jeg henter min forståelse af neoliberalisme særligt fra den amerikanske
politiske teoretiker Wendy Brown og den britiske geograf David Harvey, som begge peger på
neoliberalismen som en hegemonisk diskurs, der rækker ud over økonomisk tænkning og også regulerer
subjektets tænkemåder (Harvey 2005, 2 og Brown 2017, 17)3. I andet kapitel vil jeg besøge det, jeg kalder
”det kriseramte soveværelse”. Inden for en samtidig vestlig kulturkreds er ideen om soveværelset som
det mest intime, private sted en vedholdende fortælling, men i dag er denne privatsfære blevet påvirket
af blandt andet teknologisk udvikling, og en politisk udvikling der har problematiseret skellet mellem det
offentlige og private (Ekirch 2005, 334 og Fraser 1992, 110). Jeg argumenterer for, at der eksisterer nogle
forventninger til soveværelset, som knytter sig til modernitetens konstruktion af modsætningsparret
offentlig-privat, og at disse forventninger ikke længere kan ”indfries”, fordi distinktionen mellem det
offentlige og private er i krise. Tredje kapitel hedder ”Kolonisering af natten” og handler om den tid på
døgnet, hvor søvnen i reglen finder sted: natten. Opfindelser som det elektriske lys har gjort det muligt
at forlænge dagen og indlemme søvnen i dennes logikker, hvilket også betyder, at nattens rytmer er blevet
reduceret og forskudt. Jeg argumenterer for, at denne reducering af nattens rytmer, der har fundet sted i
den vestlige kulturkreds, er bundet op på en kultur- og idehistorisk arv, hvor mørke – ligesom søvn – er
blevet set på som lysets negative modpol. I kapitel fire, ”Noget at sove på”, åbner jeg op for nogle
overvejelser om, hvordan og om søvn kan tænkes anderledes. Dette gør jeg ved at tage udgangspunkt i
ideen om det drømmende subjekt, og jeg foreslår, at en alternativ tænkning af søvn kan tage
udgangspunkt i en forståelse, hvor sovende tilstande er med til at forme politisk subjektivitet. Men
hovedvægten af mit speciale har altså til formål at afdække søvnens rolle i dag, hvorfor jeg primært
arbejder inden for det samtidsdiagnostiske. I det følgende vil jeg komme mine metodiske overvejelser
nærmere vedrørende dette.
I kapitlet ”Lysvågen” vil jeg uddybe min forståelse af neoliberalisme yderligere, da det er et omdiskuteret begreb. Det er dog
vigtigt at understrege her, at selvom jeg tager udgangspunkt i en forståelse af neoliberalisme fra teoretikere, der stiller sig kritisk
over for den, har jeg ikke til hensigt at bruge det som en samlebetegnelse for alt ondt i verden. Tværtimod dækker over en
særlig samfundsøkonomisk tankegang og udvikling, der også sætter spor i produktionen af subjektivitet.
3
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Samtidsdiagnose uden recept
Mit speciale vil være en idehistorisk dialog mellem teori, kulturelle artefakter og kulturhistoriske nedslag,
som skal undersøge forholdet mellem en vestlig, kulturhistorisk bagage og en praksis i dag, hvor søvnen
er blevet en præstation. I løbet af specialet vil jeg inddrage forskellige værker og kulturelle produkter,
som jeg mener fortæller om søvnens rolle i dag eller i fortiden. Disse tæller både skønlitteratur,
selvhjælpslignende bøger om søvn, apps, film og billedkunst og vil blive introduceret løbende. Værkerne
kommer til at fungere som samtalepartnere for de idehistoriske og kulturhistoriske diskussioner. Derfor
gør jeg mig ikke nogen forestilling om, at værkinddragelsen fungerer som decideret bevismateriale.
Tværtimod er de tænkt som input i en fremlægning af en aktuel, historisk situation, der har fokus på
søvnen, hvorfor jeg heller ikke kommer til at lave en nærlæsning af de enkelte værker. Derimod vil jeg
behandle dem som en mosaik af værker, der i relation til hinanden og mit overordnede emne kan bidrage
til forståelsen af søvn som kulturelt og politisk fænomen. Denne måde at bruge værker på kan kritiseres
for at være en selektiv ”pick and choose”-fremgangsmåde, hvor man som kritiker bare tager det, man
kan bruge fra et værk uden at skele til resten eller værket i sin helhed. På den måde bliver værkerne
marionetdukker løsrevet fra den æstetiske kontekst. Derfor er det vigtigt for mig at understrege, at
værkerne ikke egenrådigt skal fungere som belæg for min tese, men i stedet som supplerende,
nuancerende samtalepartnere i det, der skal pege i retningen af en samtidsdiagnose. Og her er det nok
nødvendigt at uddybe, hvad jeg mener med ”samtidsdiagnose”, da også det er en omdiskuteret term.
Jeg henter min forståelse af samtidsdiagnostisk kritik fra den franske filosof Michel
Foucaults genealogi, som handler om at stille et spørgsmål i nutiden og forstå det gennem fortiden
(Foucault 1979, 31). Samtidsdiagnostik blev i 1960’erne Foucaults primære måde at bedrive kritik på,
men havde ikke som formål at patologisere (Kristensen 2008, 20). På samme måde er mit projekt heller
ikke af patologiserende karakter, selvom jeg vil argumentere for, at søvnen (eller manglen på samme)
kan og skal tolkes som et symptom eller respons på nogle særlige kulturelle og historiske vilkår.
Indvendinger mod samtidsdiagnosen som kritikform kan starte flere forskellige steder, og det kan
sandsynligvis skyldes, at selve ordet er blevet udvandet i de seneste år. Det har blandt andet fået den
tyske filosof Axel Honneth til – en anelse polemisk – at bemærke følgende:
Næppe nogen teoretisk virksomhed udøves i dag mere forhastet og ubesindet end samtidsdiagnosen. Der
går dårligt nok et år uden at man ved hjælp af et enkelt begreb vil sætte forandringer i vores samfund på en ny
formel (Honneth 2003, 118).

Honneth mener altså, at der er gået inflation i samtidsdiagnosen, og at der eksisterer en (måske lidt for
stor) villighed til at ville indkapsle et helt samfund i én term. Her kunne eksempelvis nævnes
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”præstationssamfund”, der bliver beskrevet af Han, og som jeg vil benytte mig af senere i dette i speciale.
”Risikosamfund” og ”konkurrencesamfund” er også eksempler.4 En anden kritik af samtidsdiagnosen
tager det udgangspunkt, at kritikeren på den måde postulerer at kunne se sin egen samtid udefra og
analysere den, men at dette er en illusion, fordi ingen akademiker eller kritiker kan løfte sig over sit eget
udgangspunkt eller historiske situation. Det er dog heller ikke med den ambition, dette speciale vil
udfolde sig. Tværtimod er jeg bevidst om mine egne (og specialets) begrænsninger, og også at de tre
optikker, jeg beskæftiger mig med her, er et udvalg og derfor også et fravalg. Det er også derfor, jeg
støtter mig til Foucaults genealogiske samfundsdiagnose. Den er nemlig grundlæggende fragmentarisk,
forstået på den måde, at den bygger på en præmis om, at historien er broget, og at fænomener, der i en
samtid synes selvfølgelige, alle er historisk betingede. Dette betyder også, at denne form for
samtidsdiagnose ikke leder efter eller en objektiv sandhed (Foucault 2001 [1971], 65). Historieskrivninger
er nemlig en ”endeløs serie af stridende fortolkninger”, hvor historikeren ”aldrig blot kan være en
objektiv arkivar, men uundgåeligt bliver en aktør i de stridende kræfters spil” (Karlsen og Villadsen 2013,
50). Foucault viste eksempelvis, hvordan identitetsgrupper som psykisk syge ikke har en essens, man kan
fortælle en kohærent historie om (Ibid.). På samme måde som med Foucaults studier af psykisk sygdom
er jeg ikke ude i at ville fremlægge en objektiv, kohærent fortælling om søvnens rolle i en samtidig, vestlig
kontekst. Med samfundsdiagnostik arbejder jeg mig derfor heller ikke hen imod en moralsk vurdering
eller udskrivelsen af en recept til samfundet. Derimod ønsker jeg at undersøge, hvordan en kultur- og
idehistorisk kontekst og arv har formet opfattelsen af søvnen i dag og placeret den i en ramme af
præstation.

At stille spørgsmål i historiske øjeblikke
Søvnen har, som alle andre kropslige fænomener, vi anser som naturlige, en kulturhistorie ligeså lang som
mennesket selv. Jeg beskæftiger mig med dele af denne kulturhistorie, men kan selvsagt ikke nå det hele.
I dette afsnit vil jeg derfor komme det historiesyn, jeg skriver fra, nærmere, da det har betydning for
udformningen af specialet. Jeg skriver fra et dynamisk historiesyn, hvor fortiden ikke er fikseret, men
altid til forhandling, fordi andre tider og nye spørgsmål kan revidere fortiden igen og igen. Her trækker
jeg veksler på blandt andet den britiske kulturteoretiker Stuart Halls artikel ”What is this ”Black” in Black
Popular Culture” fra 1993, fordi han fremlægger en fremgangsmåde til, hvordan man kan forstå kulturelle
fænomener (i hans tilfælde sort populærkultur) ved at spørge til dets historiske specificitet:
Honneth, der er en del af Frankfurterskolen, har dog selv et kritisk projekt af patologiserende karakter. Han mener, at den
kritiske teoris opgave er at beskrive sociale patologier og pege på de udviklinger i vores samfund, der er ”syge” (Jakobsen
2011, 211). Hvis Honneth derfor læste dette speciale, ville han nok ikke se på det som en samtidsdiagnose, men snarere en
samfundsbeskrivelse.
4
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These moments are always conjunctual. They have their historical specificity; and although they always
exhibit similarities and continuities with the other moments in which we pose the question, they are never
the same moment (Hall 1990, 104).

Hall skriver, at selvom et historisk øjeblik kan ligne andre, tidligere øjeblikke, vil de også have deres egne
kendetegn, og derfor giver det mening at stille det samme spørgsmål til forskellige historiske øjeblikke,
fordi de begivenheder, der på ét tidspunkt synes vigtige, kan forskyde sig i takt med, at den historiske og
kulturelle kontekst ændrer sig. Idet man i arbejdet med historisk materiale altid skriver fra sin egen tid, er
det ifølge Hall vigtigt at forstå, at denne nutid har stor indflydelse på, hvordan man forstår og erkender
(Hall 1993, 104). Men det er ikke bare ens egen historiske tid, man skriver fra, men også sin egen situation.
Det har den amerikanske filosof og feminist Donna Haraway kaldet ”situeret viden” i essayet ”Situated
Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective” fra 1988.
Essayet gør op med den positivistiske position, som hun kalder et ”gudetrick”, hvor forskeren eller
kritikeren lader som om, at vedkommende kan indtage en ophøjet, neutral position (Haraway 2008, 349).
Dette er en indbildt objektivitet, mener Haraway, og insisterer på, at al viden altid er situeret. Essayet
virker både på epistemologisk, ontologisk, etisk og politisk plan, men disse er ikke adskilt fra hinanden,
hvilket netop er en pointe hos Haraway (Ibid, 351). Kritikere af denne tankegang vil ofte pege på, at den
relativiserer videnskaben på en måde, så alting kan være lidt sandt. Men Haraway afviser ikke objektivitet
som et ideal, men argumenterer for, at man står ved sin partikularitet i stedet for at lade som om, man
kan indtage en upåvirket, neutral tilstand (Ibid., 348). Jeg nævner Haraways situerede viden, fordi det er
en grundantagelse i mit speciale, at der ikke findes et neutralt sted, hvorfra man kan anskue verden, men
at man tværtimod altid er viklet ind i den, og at man skal vedkende sig sin egen situerethed.

Aparte sengepartnere?
Umiddelbart kan disse magtkritiske poststrukturalistiske teoretikere som Hall og Haraway virke som et
lidt underligt match med søvn som undersøgelsesområde, fordi søvn er et kropsligt betinget behov fælles
for alle mennesker og mange andre levende væsner. Alligevel mener jeg, at dette teoretiske fundament
tilbyder et frugtbart standpunkt til at belyse søvnen som kulturelt fænomen fra, fordi det kan pege på
nogle af de strukturer, der har betydning for søvnens rolle i dag, som ellers kunne virke naturaliserede. I
dette speciale foreslår jeg at se på søvnen som en præstation og for at føre det argument til dørs, støtter
jeg mig til disse teorier, der har blik for det strukturelle. Ved at trække på dem fraskriver jeg mig også
enhver forestilling om at kunne sige noget universelt. Når jeg derfor forsøger at spore mig ind på søvnens
rolle i samfundet i dag, ved jeg, at dette kun kan blive en partikulær fortælling om søvnen i en vestlig og
overvejende urban kontekst. Ifølge Hall er det dog den måde, man inden for magtkritisk
poststrukturalisme må beskæftige sig med historisk materiale: At analyse må foretages i det lokale og så
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læses ind i globale forhold (Hall 1993, 105). Dette afstedkommer også et skift fra at beskæftige sig med
de store fortællinger som eksempelvis marxismen til de lokale og partikulære (Ibid.). Afvisningen af de
store narrativer til fordel for de små er generelt kendetegnende for denne form for tækning, der i højere
grad beskæftiger sig med at afdække og synliggøre undertrykkende magtstrukturer, som det modernistiske
projekt har naturaliseret (Bolt 2019, 290). Disse teoridannelser inden for det poststrukturalistiske og
kulturanalytiske felt er afgørende for at kunne løfte søvnen ud af det udelukkende private og kropslige
og for at kunne undersøge den som viklet ind i kultur og politik. Eksempelvis vil Foucaults begreb om
biopolitik og den amerikanske politiske teoretiker Wendy Browns begreb om ”det neoliberale rationale”
være behjælpelige med at vise, hvordan søvnen reguleres og vikles ind i en økonomisk tankegang.
Fordi søvnen er en kropslig funktion, kommer jeg også løbende til at trække på feministisk
teori, da det tilbyder et veludviklet og nuanceret sprog til at behandle kroppen som politisk, hvordan
kroppen reguleres, og derfor også kan belyse, hvordan søvnen er filtret ind i ideologi og kan tage form
som arbejde. Men det er ikke den eneste teori, som dette speciale er oplyst af. Netop fordi søvnen er et
tværfagligt emne, vil jeg løbende inddrage teori og tilgange fra flere forskellige fagområder: Blandt andet
fænomenologi over sociolog til biologi, da alle disse er med til at tegne et billede over søvnens rolle i dag.

Et par præciseringer og alt det, jeg gerne ville, men ikke kan nå
I specialet lægger jeg min hovedvægt på en historisk periode inden for en vestlig kulturkreds, der kan
betegnes som tidlig modernitet over moderniteten til en samtidshistorisk kontekst, som løber fra
omkring slutningen af det 18. århundrede (Zerlang 2006, 10). Det gør jeg, fordi vores samfund i dag
stadig bærer den moderne arv med sig. Jeg anerkender dog også, at disse termer kan være problematiske,
selvom jeg finder dem brugbare til at forstå søvnens rolle i dag. For hvad dækker ”Vesten” over? Og
hvad betyder modernitet? Dette er termer, der fortjener at få et uddybende ord med på vejen, fordi de
hverken er statiske eller entydige. Når jeg skriver Vesten her, dækker det over en europæisk og
nordamerikansk kulturarv. Og når jeg skriver om industrialisering i løbet af dette speciale, peger det på
den specifikke historiske periode i det geografiske område, hvor den teknologiske udvikling virkelig tog
fart i 1800-tallet (Ibid., 18). Når jeg derfor skriver om tid, er det med det in mente, at der andre steder i
verden har eksisteret (og eksisterer) andre tider. Den industrielle udvikling inden for det, jeg kalder
Vesten, er selvfølgelig heller ikke sket simultant, men samfundene inden for den geografiske afgrænsning
deler alligevel en stor portion kulturelt og ideologisk tankegods, hvorfor det i denne sammenhæng
alligevel giver mening at tale om Vesten. Selve ideen om moderniteten knytter sig til denne industrielle
udvikling, men betegner også et mere gennemgribende mentalitetsskred, hvor blandt andet tro på
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fremskridt og fornuft kom i højsædet frem for religion og skæbne (Lund 2019, 30).5 Denne periodes
udvikling og værdier har i høj grad dannet fundamentet for vores samfund i dag; ligegyldigt om vi nu
prøver at fortsætte den moderne arv eller bryde med den i form af eksempelvis postkolonial kritik, der
udfordrer den vestlige dominans (Ibid.). Desuden er ”moderniteten” af flere teoretikere ofte blevet peget
på som et vestligt (hvis ikke ligefrem europæisk) projekt, og derfor mener jeg, at det – uagtet hvor
besværlig og tvetydig en term det end må være – også er nødvendigt for at kunne skabe en
forståelsesramme for søvnen i en samtidig, vestlig kontekst (se Lund 2019 og Schanz 2006).6 Men det er
også derfor, jeg har brugt plads på at uddybe min egen rolle og overvejelser i henhold til stoffet for at
understrege, at jeg ved, at min fremstilling er udtryk for til- og fravalg, og hvorfor jeg vælger at tale om
eksempelvis ”Vesten” som en samlebetegnelse for nogle områder, der ikke er totalt ens, og som samtidig
ser bort fra andre geografiske områder.
Dette valg af fokus betyder også, at der er nogle relevante problematikker, jeg ikke kommer
ind på. Jeg forestiller mig heller ikke, at jeg med dette speciale kan kurere den søvnepidemi, WHO anslår,
vi står midt i. Det er også derfor, jeg ikke har sendt spørgeskemaundersøgelser ud til et repræsentativt
udsnit af den befolkningsgruppe, der lider af søvnforstyrrelser. Dette speciale interesserer sig nemlig ikke
for, hvordan søvnforstyrrelser opleves (selvom dette selvsagt også er vigtigt), men tværtimod hvordan
opfattelsen af søvn som fænomen konfigureres. Fordi søvn er reguleret af en kapitalistisk logik, rammer
søvnforstyrrelser nemlig også skævt. Et studie beskrevet i bogen Søvn: helbred, ægteskab og indkomst fra
2011 af den danske økonom Jens Bonke peger eksempelvis på, at danskere med en videregående
uddannelse sover i snit en halv time mere end danskere med grundskoleuddannelse (Bonke 2011, 31).
Det viser sig også i Sydeuropa, hvor den daglige middagslur, siestaen, er så godt som udryddet i byerne
(Wolf-Meyer 2011, 883). Og anlægger man et globalt blik, er der flere eksempler på, at virksomheder i
Indien får deres medarbejdere til at møde ind om natten for at tilpasse sig det amerikanske markeds
rytme (Ibid.). Jeg vil heller ikke beskæftige mig med, at et udsnit af befolkningen arbejder om natten og
derfor kommer til at lide af søvnforstyrrelser, hvordan søvnforstyrrelser kan være betinget af køn, eller
at nogle mennesker ikke har det privilegium at have en seng. Jeg forholder mig til den dominerende
søvnkultur og de overordnede normer, vi har for søvn i en vestlig, samtidig kontekst. Det vil altså sige
søvn, der varer omkring otte timer uafbrudt i en seng i et soveværelse om natten. I de næste to afsnit vil
Fordi ”moderniteten” kan dække over så mange forskellige ting, er der heller ikke enighed om, hvornår den ”startede”,
hvilket også kun kan være en konstrueret form for periodisering. Når jeg vælger dette tidspunkt, handler det om, at de
kulturmønstre, jeg hovedsageligt beskæftiger mig med i dette speciale, såsom industrialiseringen, begyndte at have markant
effekt på levevilkårene. Desuden tager denne uddannelse, Moderne Kultur og Kulturformidling, 1850 som et skelsættende
årstal i den moderne kulturs historie, selvom vi også beskæftiger os med ting, der ligger før. I praksis må overgangene altså
betragtes langt mere dynamiske og glidende.
6 Ikke projekt på den måde, at moderniteten var/har været et projekt med en fast bagvedliggende ide eller køreplan. Det er
nok også derfor, der er så mange forskellige udlægninger af, hvad modernitet kan betyde.
5
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jeg give et kort kulturhistorisk oprids, der skal give et overblik over den kontekst, jeg skriver mig ind i
søvnhistorisk.

Søvn, skam og segmenteret søvn
At opfatte søvn som en passiv aktivitet er dybt forankret i den vestlige kultur- og idehistorie, og det har
sat spor i vores sprog: Man taler om religiøs vækkelse, om at folk sover i timen, om at folk må vågne op til dåd.
Og selvom Oplysningstidens og modernitetens idealer om rationalitet og videnskabeliggørelse satte
yderligere skub i en mentalitetsforskydning, hvor søvn blev positioneret som tidsspilde eller for de dovne,
startede det langtfra der (Williams 2005, 37). Når jeg alligevel lægger min hovedvægt ved overgangen til
moderniteten og frem, er det, som tidligere nævnt, fordi en stor del af vores samfund i dag er grundlagt
på modernitetens idealer.7
Fra midten af det 19. århundrede taler man altså om ”det moderne samfund” i Vesten som
resultat af blandt andet en stigende industrialisering, urbanisering og rationalisering, som ændrede
levevilkår- og måder for de daværende mennesker radikalt (Zerlang 2006, 10). Med den tyske sociolog
Norbert Elias’ termer skete der i denne periode en omfattende ”civilisationsproces”, hvor søvn blev en
mere og mere privat affære (Elias 1978 [1939], 163). Han har blandt andet fokus på intimitet i sine
betragtninger af menneskelivet, hvor han peger på, at det meste af livsverdenen undergik en form for
privatisering, og at soveværelset blev et af de mest private og intime steder (Ibid.). Denne privatisering af
søvn sker simultant med privatisering af andre kropslige behov, og pinlighed og skam introduceres i
forbindelse med de basale behov: søvn, mad, sex, afføring. Det betyder dog ikke, at soveværelset eller
søvnen ikke var et emne for diskussion. Hygiejne og sundhed – den fremherskende lægevidenskab som
del af en spirende biomagt – var allerede i gang med at overlejre søvnen, og i denne periode
fremblomstrede sundhedsfaglige manualer til, hvordan man burde ligge i sin seng, hvad den burde være
lavet af, og hvordan man skulle forholde sig i sit soveværelse (Pedersen 2008, 146).8
Stigende rationalisering og fornuft betød også mindre religiøsitet og overtro. Den tyske
sociolog Max Weber beskriver i den Den protestantiske etik og kapitalismens ånd fra 1905 dette som
”affortryllelse” af samfundet, hvor kapitalisme langsomt træder i stedet for religion. Før
industrialiseringen var søvn forbundet med angst og rædsler, der delvist var funderet i overtro: Om natten

7

Aristoteles var tidligt ude med en teori om søvn i værket De somno et vigilia (Om søvn og vågenhed), selvom han ikke formulerede
et endegyldigt bud på, hvad søvnen bestod af (van der Eijk 2005, 171). I Biblen kædes søvn og hviletilstande flere steder
sammen med affekter som skyld og skam (Williams 2005, 38). Jeg nævner blot dette for at understrege, at det ikke først er i
moderniteten søvn bliver kædet sammen med dovenskab, men der sker nogle ændringer i moderniteten, der gør, at søvnen
kommer yderligere under pres.
8 Jeg henter begrebet om biomagt fra Foucault, som dækker over en magtform, der udvikler sig i løbet af det 18. århundrede,
hvor magten tager livet som genstand i stedet for døden (Foucault 2011 [1976], 144). Dette uddyber jeg i kapitel to.
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var heksene og troldmændene ude i gaderne, og det var højtid for såkaldt ”amoralsk adfærd” som for
eksempel tyveri og overfald (Ekirch 2005, 41). På denne tid var det desuden kutyme at sove flere i samme
seng, og søvnen var segmenteret (Ekirch 2001, 367). Man stod gerne op midt om natten, og derfor talte
man også om den ”lille” og den ”store” søvn. Hvad vores forfædre lavede i denne periode mellem de to
søvnstadier, ved man ikke præcist. Ifølge den danske etnolog Mikkel Venborg Pedersen stod de danske
landboer gerne op i denne periode for at tisse, sysle eller holde øje med, at der ikke kom ubudne gæster
(Pedersen 2008, 16). Den amerikanske historiker Roger Ekirch lægger lidt flere aktiviteter til. Han
foreslår, at dette tidsrum var oplagt for sex, refleksion over den foregående eller kommende dags
begivenheder, rygning, bøn til respektive forestillinger om Gud, mens andre igen gik ud for at stjæle,
hvilket er aktiviteter, man også kunne forestille sig den dag i dag (Ekirch 2005, XXVII). Et forslag til
natlig aktivitet, der er en anelse mere spekulativt, kommer han dog også med i sin tekst ”Sleep We Have
Lost: Pre-industrial Slumber in the British Isles” fra 2001, og som bakkes op af den britiske kritiker Al
Alvarez i bogen Natten fra 1995: Nemlig at menneskene i tiden mellem disse to søvne holdt kontakt til
deres drømme, som bidrog til fantasifulde fortællinger og drømmetydning samt natlige udvekslinger med
sengemakkeren (Ekirch 2001, 381 og Alvarez 1995, 234). Begge mener, at disse mennesker ville have
mistet en stor mængde personlig og spirituel indsigt, hvis de havde slumret indtil daggry. Selvom det kan
være svært at påvise nu, er det alligevel en interessant påstand for dette speciale, som netop studerer en
søvnkultur, der slumrer indtil daggry – eller i hvert fald har det som mål.9

Søvn i 2019: Et optimeringsredskab
Den segmenterede søvn blev udfaset til fordel for en sammenhængende søvn i takt med
industrialiseringens fremskridt. Som allerede nævnt ændrede nærmest hele menneskenes livsverden sig,
men alligevel er særligt én opfindelse værd at dvæle ved i forbindelse med søvn og nattetimernes status:
Det elektriske lys. Denne nyopfindelse fra slutningen af 1800-tallet kastede lys over natten og har
sidenhen gjort det muligt at foretage de samme aktiviteter om dagen som om natten. Den engelske
sociolog Simon J. Williams skriver i sin bog Sleep and Society fra 2005, at dette kan ses ”as the beginning
of the end, one might say, in a 24/7 world” (Williams 2005, 51). Og det leder os så småt hen til, hvor vi
er i dag: I et oplyst samfund med døgnåbne supermarkeder, med en by, der har som motto aldrig at sove,
og mange andre millionbyer, hvor man ikke kan se stjernerne. I et samfund med sovepiller, ørepropper
og sovemasker.

Her vil jeg gerne bemærke, at jeg ikke er ude på at romantisere fortiden. Der er ikke noget, der tyder på, at vores forfædre
ikke også havde udfordringer med søvnen, og i dag har vi uden tvivl bedre materielle præmisser for at kunne sove. Før
industrialiseringen var søvnen også en skrøbelig sfære, men det var af andre årsager end i dag (Ekirch 2005, 51).
9
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”Sleep is for wimps”, sagde den tidligere britiske premiereminister Margaret Thatcher, da
hun forklarede, at hun selv kun sov fire timer hver nat (Hatfield 2013). Med den udtalelse trådte Thatcher
ind i en lang række af magtfulde mennesker, der offentligt har negligeret søvnen. Napoleon Bonaparte
skulle efter sigende havde udtalt, at kun et fjols havde brug for otte timers søvn. En kvinde for syv. Men
en mand for seks. Og opfinderen Thomas Edison, der ofte tilskrives æren for opfindelsen af det elektriske
lys, var en eksplicit modstander af søvn (Schivelbusch 1995, 59).10 I forbindelse med glødepærens 35-års
jubilæum i 1914 udtalte han i en artikel i New York Times, at ”Fremtidens menneske vil spendere mindre
tid i sengen”; han mente, at det var spild af tid (Korsgaard, 2016). Et hjemligt eksempel er den berejste
journalist Ulla Terkelsen, der har skrevet selvbiografien Vi kan sove i flyvemaskinen i 2011. I arbejdet med
søvn som kultur kommer disse udtalelser til at stå som emblematiske for en idé om det magtfulde,
succesrige menneske, der hverken vil, har tid til eller brug for at sove. I lang tid har det altså været sejt
ikke at sove. Men det er ved at ændre sig. For at blive i rækken af økonomisk succesfulde mennesker kan
det nævnes, at Amazons direktør, Jeff Bezos, som er en af verdens rigeste, udtalte i et interview i det
amerikanske netmedie Business Insider, at det er altafgørende for ham at få otte timers søvn hver nat
(Wolfe 2018). Forretningskvinden Arianna Huffington, der står bag det amerikanske netmedie The
Huffington Post, har skrevet bogen Søvnrevolutionen i 2016, der efter eget udsagn har som mål at gøre op
med opfattelsen af søvn som tidsspilde. Folk kan ikke sove, men de vil gerne, og et boomende marked
står klar til at hjælpe os til bedre søvn. Det er netop denne forskydning – fra tidsspildet til optimeringen
– som jeg vil undersøge, hvad er gjort af: I hvilken retning peger den? Hvilke konsekvenser medfører
den? Hvad siger den om vores kultur?
Som jeg håber ovenstående har vist, påvirkes søvnen af kulturelle opfattelser og politiske
ideologier. Og det er disse, dette speciale fokuserer på. For selvom den sovende tilstand medfører en
særlig hjerneaktivitet, der er livsnødvendig, er søvnen også et fænomen, der tillægges særlig kulturel værdi
i et givent samfund. Normerne for søvnen og dens omkringliggende omstændigheder såsom soveværelset
er skiftende. Søvnen reguleres og bruges som magtgreb; de mest ekstreme tilfælde er søvntortur, hvor
man på forskellige måder nægter offeret søvn – en metode, der er blevet gjort brug af siden middelalderen
og stadig bliver brugt, fx af den amerikanske efterretningstjeneste (Crary 2013, 12). Det bliver også brugt
som en mere subtil reguleringsmekanisme: Der er ”rigtige” steder at sove (i soveværelset) og forkerte (i
det offentlige rum), eksempelvis er der bænke, der er lavet sådan, at de er umulige at ligge på (Williams
2008, 59). Inden for den medicinske søvnforskning er der også undersøgelser, der viser, at menneskers
At Thomas Edison tilskrives opfindelsen af det elektriske lys er kun den halve sandhed og kan forstås som et resultat af en
idealistisk historieforståelse, hvor forandringer tilskrives personer frem for et materialistisk historiesyn, hvor det i højere grad
er de materielle forhold, der er drivkraften bag historiens udvikling. 30 år forinden var der allerede personer inden for
videnskaben, der havde haft succes med at eksperimentere med elektrisk lys (Schivelbusch 1995, 58).
10
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egen opfattelse af deres søvn ofte ikke stemmer overens med det, forskerne finder. Eksempelvis har
studier påvist, at en del mennesker, der efter eget udsagn kun sover meget få timer hver nat, nærmest
sover hvad der svarer til en anbefalet søvn, det vil sige mellem 6 og 8 timer (Alvarez 1995, 101). Kroppen
og hjernens mekanismer kan med andre ord fungere efter hensigten samtidig med, at det enkelte
menneske har en erfaring af et forringet søvnmønster, hvilket understreger, at søvnen er mere end bare
biologi og kan og bør undersøges som kulturelt fænomen.
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Kapitel 1: Lysvågen
Søvn som skandaløs tilstand og (usynligt) arbejde i et neoliberalt samfund
Dette kapitel skal placere søvnen (eller manglen på samme) i en bred kulturel, økonomisk og politisk
kontekst og skal på den måde sætte scenen for resten af dette speciale. Jeg fokuserer derfor på at
kontekstualisere søvnens rolle i samfundet med fokus på, hvordan det neoliberale samfund påvirker
produktionen af subjektivitet, og hvordan søvnen inden for denne optik bliver til et forbrugsspørgsmål
og en vej mod selvoptimering. Denne kontekstualisering mener jeg er nødvendig, fordi den vestlige
kulturkreds i dag stadig er domineret af en neoliberal logik, og den danner grundlaget for søvnens vilkår.
I denne forbindelse er det relevant at overveje, hvordan søvnen indgår i et kapitalistisk system: Om den
sovende tilstand er en skandaløs, abjekt tilstand, eller om den kan tænkes ind i det nuværende
kapitalistiske produktionssystem, der har en akkumulerende vækst som mål, og hvilke konsekvenser det
så vil medføre. Jeg argumenterer for, at søvnen kan og bør forstås som et usynligt arbejde (usynligt fordi
det ikke aflønnes) som en konsekvens af, at søvnen er blevet indlemmet i en neoliberal logik. Dette åbner
desuden op for, at man kan se på søvn som et politisk redskab, hvilket jeg vil diskutere i relation til
romanen My Year of Rest and Relaxation af Ottessa Moshfegh. I kapitlet starter jeg med at tegne et billede
af søvnen som økonomi, hvorefter jeg vil indkredse min forståelse af neoliberalisme for at kunne
argumentere for ovenstående.

Søvn er big business

I AppStore kan man downloade en app, der hedder ”Calm”. Den koster 14.99 amerikanske dollars om
måneden eller 399.99 amerikanske dollars, hvis man vil købe permanent adgang (AppStore Preview n.d.).
Den har til formål at lulle søvnløse mennesker i søvn med godnathistorier for voksne og er indtil videre
blevet downloadet over 40 millioner gange og vandt i 2017 Apples pris for ”bedste app” (Langballe 2019).
”Calm” er bare et i en lang række af søvnoptimerende produkter, der er med til at varegøre søvnen ved
at ville optimere den. Hos luksussengefirmaet Hästens koster en af deres specialdesignede senge nemt
op mod 200.000 danske kroner, og de taler om ”intelligent søvn” (Hästens n.d.) Har man ikke helt
budgettet til en af disse, kan man eksempelvis investere i sovemasker med indbygget bluetooth eller købe
et kombineret vækkeur og smart-oplader-dock, der kan synkronisere med dit lys i hjemmet og anden
elektronik, så de automatisk dæmpes, når det er ved at være sengetid (Mølgaard 2014).
En analyse fra markedsanalysevirksomheden Prescient & Strategic Intelligence viser, at
markedet for søvnhjælpemidler i 2017 var på 69,5 milliarder amerikanske dollars, og analyseinstituttet
forudsiger en årlig vækstrate på 6,5 procent indtil 2023 grundet stigende søvnløshed og -besvær (Prescient
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& Strategic Intelligence 2018). Og væksten tæller ikke kun produkter som sovemasker eller søvndyssende
lavendelolie, men også søvnklinikker, ny søvnmedicin og start-upvirksomheder, der arbejder med
søvnrelaterede emner (Ibid.). Søvnen er med andre ord blevet et lukrativt marked. Folk oplever
tilsyneladende større og større problemer med søvnen, selvom de føler sig trætte, og der er en stor
interesse for søvnen. Men denne stigende interesse er relativt ny, hvilket det boomende marked for
søvnprodukter kan tolkes som et symptom på. Som jeg skrev i indledningen ligger der en lang kulturarv
bag os, der snarere ser det som et statussymbol ikke at sove. Blandt andet citerede jeg den tidligere britiske
premiereminister Margaret Thatcher for at sige, at hun kun sov fire timer hver nat, og det er netop denne
holdning til søvnen, der har været udbredt. Men de seneste par år er der sket et skred, som er det, jeg
beskæftiger mig med i dette speciale: Søvnens rolle i dag, og hvad den øgede interesse for søvnen siger
om vores nuværende samfund. For hvordan skal vi forstå denne optagethed af søvnen? Den hidtil
dominerende fortælling om, at søvnen er tidsspilde, synes i hvert fald ikke at tilbyde en særlig dækkende
forklaringsmodel. Tværtimod mener jeg, at dette kan tolkes som en inkorporering af søvnen i en
neoliberal logik. I næste afsnit vil jeg derfor med udgangspunkt i den amerikanske politiske teoretiker
Wendy Browns begreb om ”det neoliberale rationale” installere den nuværende søvninteresse i en
neoliberal kontekst, der gør søvnen til en præstation, fordi alt bliver målt og effektiviseret i forhold til et
muligt afkast.

Det er dit eget problem, hvis du ikke kan sove
Når jeg bruger begrebet ”neoliberalisme” i dette speciale, peger jeg på to forhold. Det første er
neoliberalisme som et økonomisk og politisk projekt, der bygger på den præmis, at de mest eftertragtede
forhold for individet kan opnås gennem frie markedskræfter, frihandel og privat ejendomsret (Harvey
2005, 2). Denne form for økonomisk tænkning, som i dag (som oftest af kritikere) kaldes neoliberalisme,
har rødder i 1930’erne og -40’erne med den østrigsk-britiske økonom Friedrich Hayek som central figur.
Han ville gentænke liberalismen og redde den ud af de økonomiske kriser, der huserede i de vestlige lande
(Ibid., 19). Men som den danske politiske økonom Rune Møller Stahl indvender i artiklen “Economic
Liberalism and the State: Dismantling the Myth of Naïve Laissez-Faire” fra 2018, bør neoliberalismen
faktisk ikke forstås som en forlængelse af den klassiske liberalisme. Den neoliberale stat skal nemlig
hverken være lille eller laissez-faire, men i stedet spille en aktiv rolle i at udbrede deregulering til så store
dele af samfundet som muligt (Stahl 2018, 2). Siden 1970’erne har der været et radikalt skifte mod denne
form neoliberal praksis i vestlige demokratier, hvilket valgene af præsident Ronald Reagan i USA og
premierminister Margarat Thatcher i England pegede i retningen af (Harvey 2005, 1 og William 2011, 9).
Thatcher gik til valg i 1979 på at ændre økonomien og redde den ud af den økonomiske krise.
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Individualisme, privat ejendomsret, personligt ansvar, familie og frihed var hendes nøgleord. Desuden
udtalte Thatcher også, at der ikke findes et samfund, og at ”Economics are the method, the object is to
change the soul” (Keay 1987 og Butt 1981). Denne kommentar om at ville ”ændre sjælen” taler ind i det
andet forhold, som kendetegner neoliberalismen, som den forstås i dette speciale. Nemlig at den – udover
at fungere som økonomisk-politisk projekt – også fungerer som en dominerende diskurs, der
strukturerer, hvordan vi tænker og føler. Det peger en anden brite, geograf og kritiker David Harvey på
i A Brief History of Neoliberalism fra 2005, hvor han skriver følgende:
It [neoliberalismen] has pervasive effects on the ways of thought to the point where it has become
incorporated into the common-sense way many of us interpret, live in, and understand the world (Harvey
2005, 3).

Den neoliberale ideologi er altså, ifølge Harvey, en integreret del af vores tankesæt og ikke bare en
fordelingspolitisk strategi. Denne påvirkning diskuterer den amerikanske politiske teoretiker Wendy
Brown også i sin bog Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution fra 2015, hvor hun argumenterer
for, at neoliberalismens logikker ikke kun er begrænset til den økonomiske sfære, men tværtimod har
bevæget sig ind i flere og flere ikke-økonomiske aspekter af livet:
Rather, neoliberal reason, ubiquitous today in statecraft and the workplace, in jurisprudence, education,
culture, and a vast range of quotidian activity, in converting the distinctly political character, meaning, and
operation of democracy’s constituent elements into economic ones (Brown 2015, 17).

I citatet udlægger Brown det, hun kalder ”neoliberal reason” eller ”det neoliberale rationale”, som
grundlægger hendes tese om, at økonomiseringen af livet producerer en ny subjektposition, Homo
Oeconomicus, der afvejer alt i livet i forhold til mulig økonomisk vinding.11 Denne subjektposition skal
forstås i relation til en anden subjektposition, som hun kalder Homo Politicus, det politiske væsen, der
interesserer sig for det politiske folkestyre (Ibid., 87).12 Brown argumenterer for, at disse to
subjektpositioner har eksisteret side om side op gennem moderniteten, men at det økonomiske subjekt
nu har væltet det politiske af pinden og er ved at udrydde det (Ibid.). Hun bruger dette til at argumentere
for, at neoliberalismen udhuler det demokratiske system, hvilket jeg dog ikke vil gå yderligere ind i her.
Men Browns udlægning af den økonomiske subjektpositions dominans over den politiske subjektposition
fungerer som et grundlag til at bestemme søvnens rolle i et neoliberalt samfund. Brown knytter nemlig

Her skal forstås, at det ikke blot handler om en varegørelse af eksempelvis kærlighed i form af Valentines Day. Det handler
også om, at beslutninger bliver taget på baggrund af økonomiske argumenter, også når det kommer til beslutninger som
vedrørende kærlighed eller børn.
12 Brown ser sig selv som grundlæggende foucauldiansk i sin forståelse af neoliberalisme. Alligevel er der en vigtig forskel
mellem de to: Hvor Foucault i 1979 så neoliberalismen som en udfordring af den daværende statsmagt, ser Brown
neoliberalismens om en ”governing rationality”, et decideret ideologisk paradigme strukturerende for tænke- og handlemåder
(Brown 2015, 30).
11
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også de neoliberale logikker til øget og omsiggribende ansvarliggørelse af selvet, som dækker en
individualiseringsmekanisme, hvor subjektet holdes til ansvar for, ja, stort set alle valg. (Ibid., 133)13
Ser man på søvnen med et neoliberalt rationale, kan man derfor sige: Hvis du ikke kan
sove, er det dit eget problem – og ikke kun på det givne tidspunkt, men også dagen efter, hvor din
ydeevne vil være nedsat. Søvnen bliver altså et individuelt anliggende, der kan og skal optimeres.
Løsningen synes derfor at være at tage endnu mere ansvar for sin søvn – ved at få dens kvalitet nedbrudt
til data ved hjælp af teknologi, købe en ny seng, søvnfremmende lavendelduftpinde, strikst at følge
søvnhygiejniske råd, gå på søvnklinik etc.; alle sammen ting, der er med til at gøre søvnen til den
boomende økonomi og industri, som det er i dag. Det er her, at søvnen går fra at være en pause til
(usynligt) arbejde, fordi den bliver placeret inden for en effektiviserings- og optimeringslogik i det
neoliberale rationale. Men det er ikke synligt som arbejde, først og fremmest fordi søvnen ikke aflønnes,
men også fordi den kamufleres af interesse og en fortælling om selvomsorg. Men denne selvomsorg tager
udgangspunkt i forbrug og optimering og er, vil jeg mene, i højere grad en selvregulering, fordi søvnen
bliver del af et forbrugs- og præstationsprojekt. Denne måde at stille individet til ansvar for sin søvn
skaber også bedre betingelser for forskellige søvnfremmende produkter som eksempelvis den for oven
nævnte app Calm. Men netop disse peger også på et paradoksalt forhold i sammenvævningen af søvn og
kapitalisme, som næste afsnit vil handle om.

Gadgetificering af søvnen
Siden 1980’erne har forskningsprojekter foretaget inden for det naturvidenskabelige område vist, at blåt
lys hæmmer hjernens produktion af hormonet melatonin, der er det, der biologisk gør os i stand til at
sove (Walker 2017, 185). Digitale skærme – computerskærme, fjersyn, smartphones – udsender alle dette
blålige lys, medmindre man har indstillet dem til andet. Deraf kommer også den søvnhygiejniske
tommelfingerregel, at man ikke bør se tv eller kigge på sin telefon to timer før sengetid. Det taget i
betragtning virker det paradoksalt, at der lige nu foregår en slags gadgetificering af søvnen, hvor særligt
apps og dermed også smartphones skal ledsage os i søvnen. Smartphones bliver en del af løsningen på
søvnproblemerne, fordi de tilbyder et helt univers af søvn- og meditationsapps, der skal hjælpe til en
bedre søvn, selvom det (muligvis) er den, der er skyld i, at du ikke kunne falde i søvn i første omgang.
Dette er et eksempel på et paradoksalt forhold, der eksisterer i kapitalismen, som den slovenske filosof
og psykoanalytiker Slavoj Žižek populært har beskrevet gennem et produkt som chokoladelaksativer,

Brown er ikke ene om at rette denne kritik mod neoliberalismen. Trods forskellige udgangspunkter kommer eksempelvis
den britiske kulturkritiker Mark Fisher med lignende konklusioner i bogen Capitalist Realism – Is There No Alternative? fra
2008.
13
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som er et afføringsmiddel forklædt som chokolade, der skal afhjælpe forstoppelse forårsaget af det
selvsamme: (over)spisning af chokolade (Žižek 2008, 21). Dette produkt er, for Žižek, en sigende analogi
til den måde Vesten forsøger at skjule sit eget overforbrug på ved at indbygge velgørenhed i produkterne
og dermed gøre det moralsk.14
Det er nøjagtig den samme mekanisme, der gør sig gældende i forbindelse med
(manglende) søvn og benyttelsen af søvnapps: Løsningen og problemet bliver en og samme ting. Din
smartphone holder dig vågen, så download en app, der kan lulle dig i søvn eller analysere din søvn – og
bliv endnu mere afhængig af at have din smartphone ved din side. I bogen Why We Sleep foreslår Walker,
at søvnens omgivelser skal gadgetificeres endnu mere: Vi skal have elektroniske gardiner, der simulerer
dybt mørke, pærer, der er forbundet med vores resterende elektroniske udstyr, der i samspil vil skrue op
og ned for lyset som aftenen skrider frem. Det kalder Walker for ”skræddersyet sovemedicin” (Walker
2017, 345). I det hele taget ser Walker meget håb i såkaldte ”wearables”, der skal måle, veje og dataficere
søvnen og de omkringliggende biologiske processer, der er vigtige for dem. Han er da heller ikke hverken
kulturteoretiker eller teknologikritiker, men professor i neurovidenskab og derfor er det måske heller ikke
helt i orden at kritisere ham for ikke at lave en omfattende samfundsanalyse, men det er trods alt
bemærkelsesværdigt, at hans forslag i så høj grad tager udgangspunkt i en neoliberal tankegang. I den
danske udgave af hans bog afsluttes kapitlet ”Fra sovepille til en gentænkning af samfund og søvn” med
følgende:
Ud over blot at håbe ønsker jeg imidlertid at det giver dig idéer til hvordan du kan forbedre din søvn; idéer
som måske ville kunne udvikle sig til et kommercielt eventyr – i den gode sags tjeneste eller med en vis
fortjeneste (Walker 2019, 360).

Walker lægger altså op til, at man tager på forretningsrejse ud i søvnens mulighedsrum, og som analysen
fra PS Market Research viste, er der også et stort marked for søvnrelaterede produkter. Men Walkers
opfordring er også et eksempel på, hvordan søvnen i dag allerede er forbrug og viklet ind i kommercielle
og økonomiske interesser, og at denne sammenvikling sagtens kan fortsætte, også på en måde der rækker
ud over produktniveauet. Eksempelvis foreslår Walker, at der burde udvikles et søvnopsparingssystem,
hvor medarbejdere kan veksle et dokumenteret velfungerende søvnmønster til ekstra feriedage eller en
økonomisk bonus (Ibid., 353). Dette er et helt konkret eksempel på, hvordan det neoliberale potentiale

For ikke så længe siden kunne man købe en ’Orangutan’-kaffe i Hava Java-kaffebarerne på Københavns Universitet Amager
til 10 kroner, hvoraf 5 af kronerne går til at skabe bedre vilkår for orangutanger. Et som sådan sympatisk ærinde, men altså
også et eksempel på den kapitalistiske mekanisme, der indbygger en tvungen velgørenhedshandling i kaffekøbet, der skal skabe
bedre vilkår for en kritisk truet dyreart, der i første omgang er blevet truet på grund af kapitalismen selv. Ifølge organisationen
Save The Orangutan er den primære grund til, at dyrearten er truet nemlig rydning af regnskov til fordel for plantagedrift
(Save The Oranguntan n.d.)
14
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arbejder og breder sig og kan gøre søvn til en valuta, som man kan veksle. Jeg nævner ikke Walkers
eksempel for at pege fingre ad det, men fordi det taler ind i et grundlæggende spørgsmål for dette kapitel,
som er, hvordan søvnen inkorporeres i kapitalismen; om søvnen er anti-kapitalistisk i sin struktur eller
kan indgå som del af den. Det vil næste afsnit handle om.

At sove: En skandaløs tilstand?
Når man sover, ligger man i mere eller mindre flatterende stillinger og savler på hovedpuden. Man
producerer intet, man forbruger intet. Søvnen er en genkommende begivenhed bestemt af eksterne og
interne rytmer: Overgangen mellem dag og nat, der korresponderer med kroppens biologiske produktion
af melatonin. Søvnen er en biologisk nødvendighed, der kræver, at man flere timer i træk giver sig hen til
ubevidsthed for at lade sin hjerne rense sig selv. Det har fået den amerikanske kulturkritiker Jonathan
Crary til at kalde søvnen for en skandaløs tilstand inden for en kapitalistisk logik i sin bog 24/7. Late
Capitalism and the Ends of Sleep fra 2013. For Crary, der trækker veksler på marxistisk teori, er søvnen noget
af det sidste, der yder modstand over for et hundrede procent kapitalistisk samfund:
As the major remaining obstacle – in effect, the last of what Marx called ‘natural barriers’ – to the full
realization of 24/7 capitalism, sleep cannot be eliminated. But it can be wrecked and despoiled, and, as my
opening examples show, methods and motivations to accomplish this wrecking are fully in place (Crary 2013,
17).

Crarys argument er, at søvnen er et ubrugeligt restprodukt set med kapitalistiske briller, fordi det ikke kan
ombyttes til økonomisk værdi. Derfor bliver søvnen presset, fordi kapitalismen – som enhver anden
ideologi – vil forsøge at eliminere de ting, der yder modstand. Men fordi søvnen er nødvendig, kan den
ikke elimineres. Til gengæld kan den presses og beskadiges, og det er det, Crary analyserer. For Crary
bliver søvnen dermed også en radikal modstandsform, en skandaløs tilstand, fordi dens insisterende form
for gentagelse, minder os om, at der har været en tid før den kapitalistiske (Ibid., 125). Crary skriver i
2013 med udgangspunkt i blandt andet NASA’s medicinske søvnreducerende forsøg. Men her, i 2019,
mener jeg dog, at det er nødvendigt at nuancere Crarys pointe. For selvom han skriver ind i en teknologisk
kontekst, hvor digital overvågning allerede eksisterer, er der alligevel sket en forskydning i søvnens rolle
blandt andet med udbredelsen af app-kulturen, som virkelig har taget fart i disse år.
I 2016 lancerede Apple funktionen ”Sengetid” til iPhone, som skal hjælpe folk med at
regulere deres søvn og give et indblik i den (Wolsing 2016). Benytter man sig af funktionen, vil den
fortælle en, om man har sovet uroligt, hvornår man skal gå i seng, hvor længe man har sovet og den slags.
Det følgende er Apples egen beskrivelse af funktionen ”Søvnanalyse”:
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Søvnanalyse giver oplysninger om dine søvnvaner. Søvnregistrering og -overvågning kan hjælpe dig med at
finde ud af, hvor længe du ligger i din seng, og hvor længe du sover ved at analysere ændringer i den fysiske
aktivitet, herunder bevægelser i løbet af natten. Du kan også registrere din søvn ved manuelt at notere,
hvornår du år i seng, og hvor længe du sover. ’Tilbragt tid i sengen’ viser det tidsrum, som du ligger i din
seng for at falde i søvn. For de fleste mennesker starter dette tidsrum, når de slukker lyset, og slutter når de
står ud af sengen. ’Søvnlængde’ viser tidsrum, hvor du sover (se bilag 1).

Apples søvnanalyse har altså som formål at hjælpe brugere til bedre at forstå og måle kvaliteten og
kvantiteten af deres søvn. App’en tilbyder både overvågning, registrering og analyse af ens søvnvaner.
Men Apple er langt fra den eneste app-producent, der udbyder denne tjeneste. I en hurtig søgning på
”Sleep” i min AppStore kommer 220 forskellige resultater frem (23/11/2019).15 Crary skriver i en
kontekst, hvor denne måde at udvinde data fra søvn på endnu ikke havde taget form. Men det har den
nu. I det hele taget er selvmålingsapps, der bryder sundhed ned til data, blevet populære: vi kvantificerer
os selv.16 Den amerikanske politiske teoretiker Shoshana Zuboff har beskrevet denne udvikling med
begrebet om ”overvågningskapitalisme”, hvor den data, man efterlader sig ved brug af teknologi, bliver
den mest værdifulde handelsvare (Zuboff 2015, 75). Fremkomsten af ”databrokers” (personer, der
handler med data i stedet for handel med aktier) er et symptom på overvågningskapitalismen, hvor
virksomheder kan købe data om brugeres adfærd. Og ifølge Zuboff bruger virksomhederne ikke kun
disse data til at forudsige vores behov, men arbejder for at forme dem for at tjene penge. På den måde
er mennesket ikke længere kun forbruger i det kapitalistiske system, men også selve råstoffet (Ibid., 79).
Apps, der måler og vejer søvn, er en del af denne overvågningsindustri. Og de muligheder for
dataudvindelse, der åbnes her, betyder, at Crarys tese om, at søvnen er en radikal disruption af
kapitalismen ikke helt er tidssvarende. Tværtimod bliver det muligt at måle og veje kvaliteten af ens søvn
og finde steder, den kan optimeres. Mens man ligger og bobler på langs, vil man altså, hvis man bruger
søvntrackere, faktisk producere, når man sover; nemlig data.17 På den måde stemmer det overens med
Browns udlægning af det neoliberale potentiale, hvor også søvnen tænkes ind i en økonomisk logik, fordi
alting måles og vejes i forhold til et muligt afkast. Det pudsige ved disse søvnanalyser er desuden, at de
ikke kan love en bedre søvn, men blot en ”bedre forståelse” af ens søvn, så man kan optimere den
derfra.18 Jeg mener, at søvnen på denne måde bliver natligt arbejde, en præstation, snarere end en
Jeg har ikke været alle apps igennem for at se, om de alle tilbyder søvnanalyse. Eksemplet har jeg med for at visualisere, at
der findes mange udbydere bare ved bare at søge på ”sleep”, og min søgning har højst sandsynligt heller ikke indfanget dem
alle.
16 Eksempelvis er apps WomanLog, der kan tracke menstruationscyklus blevet meget populær. Men også apps, der kan måle
skridt, fedtforbrænding og graviditet bliver flittigt brugt. Disse apps har dog ofte ikke særlig høj datasikkerhed, og derfor kan
man risikere, at datoen for ens ægløsning eller dataen om ens horrible søvnmønster bliver solgt videre (Holst 2016).
17 Her kunne man selvfølgelig indvende, om man ikke bare kan lade være med at bruge disse apps. Men i denne forbindelse
skriver jeg ikke om det enkelte individs søvnpraksis, men om hvorvidt søvn kan eller bør forstås som en antikapitalistisk
aktivitet.
18 I et britisk studie fra 2008 undersøgte fire sociologer konstruktionen af søvn i britiske printmedier og konkluderede blandt
andet, at det var grobund for en ny, paranoid søvnkultur, fordi søvn(mangel) både blev fremstillet som løsning og symptom
15
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skandaløs tilstand. Det regenerative arbejde, som søvnen er, kan godt indgå i et neoliberalt system, hvor
det økonomiske subjekt gør sit for at effektivisere sin søvn for at opnå en bedre ydeevne den
efterfølgende dag. Her adskiller min analyse sig fra Crarys, da jeg mener, at søvnen i dag bør læses som
en forlængelse af dagens logikker og som (usynligt) arbejde, der dog ikke aflønnes på samme vilkår som
traditionelt lønarbejde. Det er, vil jeg mene, også her, at disse teknologier, forskningsformidlende
søvnhjælpsbøger og kommunale søvntilbud bliver interessante og dobbelttydige: På den ene side er de et
symptom på det neoliberale rationale, som jeg refererede fra Brown i forrige afsnit, mens de på den anden
side også peger på en synliggørelse af søvnen som økonomi, som arbejde og som politisk fænomen, der
(måske) også kan åbne op for en gentænkning af søvnen.
Det er ikke, fordi jeg ønsker at forskyde søvnen fra at være et kropsligt behov til et
spørgsmål om livsstil og præstation, og derfor er det også med en vis ambivalens, at jeg foreslår en sådan
forståelse af søvnen i dag, som står i modsætning til eksempelvis Crarys konceptualisering af søvnen som
en radikal modstandsform. Samtidig har jeg haft svært ved at finde argumenterne for, at søvnen i dag
skulle udgøre en skandaløs tilstand i en kapitalistisk virkelighed, og derfor vil jeg tage konsekvensen af
det og se på søvnen ikke som adskilt fra et (overvågnings)kapitalistisk system, men som en del af det, og
som påvirkes af magtteknikker.

At være træt, men ikke kunne sove
Men det er heller ikke helt nok at sige, at søvnen er en del af kapitalismen og ikke en undtagelse fra den.
Det er måske nok et teoretisk skridt, men det efterlader spørgsmålet om, hvorfor folk ikke kan sove, når
de nu er så trætte og udbrændte, som diverse nationale og internationale rapporter beretter om (Jensen
et al. 2018 og Viens 2019). Burde man så ikke bare falde pladask i søvn, når hovedet rammer puden?
Tilsyneladende er det ikke det, der sker. Den danske litterat Mikkel Krause Frantzen skriver i bogen En
fremtid uden fremtid fra 2018, der handler om depression som politisk problem, ”at man kan kende et
samfund på dets sygdomme, at hver tidsalder har sine prægnante og paradigmatiske lidelser” (Frantzen
2018, 11). Og selvom søvnproblemer ikke er en diagnose ligesom depression, påvirker det alligevel
menneskers helbred nok til, at det har fået diverse organisationer til at slå alarm, fordi søvnmangel kan
være symptom på neurale lidelser og koster samfundet dyrt (Jennum et al. 2015 og National Sleep
Foundation 2018).19 For argumenterer man, som jeg, for, at søvnen godt kan indgå som en del af et

på den moderne fortravlede livsstil (Boden et al. 2008, 544). Grundet specialets omfang har jeg ikke mulighed for at gå
nærmere ind i denne problematik, men deres konklusion er også interessant i forbindelse med søvnapps, fordi de også
risikerer at være problem og løsning på samme tid.
19 Medminde man lider af helt særlige sygdomme såsom narkolepsi, søvnapnø eller RLS, men det er ikke dem, jeg
beskæftiger mig med her.

22

Inger Christine Løwe
Kandidatspeciale i Moderne Kultur og Kulturformidling

wts163
Efterår 2019

kapitalistisk system, er det ikke en logisk konsekvens af et neoliberalt samfund, at søvnen skal besværes
eller reduceres. Den skal snarere optimeres.
Til at hjælpe forståelsen af denne udvikling på vej vil jeg gøre brug af den tysk-sydkoreanske
filosof Byung-Chul Hans bog Træthedssamfundet fra 2012, som oprindeligt blev udgivet på tysk i 2010. Her
fremlægger han det, han kalder ”præstationssamfundet” som en karakteristik af det vestlige samfund i
dag. Han har, ligesom Frantzen, det udgangspunkt, at forskellige tider er kendetegnet ved forskellige
sygdomme og kalder det 21. århundrede for et neuralt århundrede i modsætning til det 20. århundrede,
der var immunologisk bestemt. Med neuralt mener Han, at det er neuronale lidelser som depression,
personlighedsforstyrrelser og ”burnout syndrome” (som ikke på samme måde eksisterer i danske termer),
der dominerer det patologiske felt (Han 2012, 9). Hans tese er, at vi ikke på samme måde længere er
bange for udefrakommende infektioner, men at de sygdomme, der karakteriserer vores tidsalder, opstår
på baggrund af en indefrakommende overflod af positivitet (Ibid., 10). I en tid hvor multiresistente
bakterier er ved at gøre sit indtog, og den hyppigste dødsårsag i eksempelvis Danmark stadig er kræft,
kan man godt stille sig kritisk over for denne tese (Statens Serum Institut 2019 og Sundhedsdatastyrelsen
2017). Alligevel mener jeg, at hans pointe om, at der eksisterer en overflod af positivitet er relevant for
at belyse søvnens rolle i dag, den tilbyder et bud på det paradoksale faktum, at folk er søvnløse og søvnige
på samme tid. Argumentet om, at der i dag, i præstationssamfundet, er et overskud af positivitet skal
forstås i relation til disciplinsamfundet, der er kendetegnet ved negativitet (Ibid., 22). Her lægger Han sig
i forlængelse af Foucault, men siger også, at disciplinsamfundet ikke helt kan indkapsle vores samfund i
dag: ”Foucaults disciplinærsamfund af hospitaler, galehuse, fængsler, kaserner og fabrikker er ikke
længere vore dages samfund” (Ibid., 21). Disciplinsamfundet er kendetegnet ved negativitet: at ”måikke” samt ”at skulle” – forbud og tvang (Ibid., 22). Præstationssamfundet, derimod, er kendetegnet ved
ideen om ”at kunne”, altså en positivitet: ”Positiviteten i at kunne er meget mere effektiv end negativiteten
i at skulle. Således omstilles det samfundsmæssigt ubevidste fra at skulle til at kunne” (Ibid., 23). Det betyder
ikke, præstationssubjektet ikke længere er disciplineret – at kunne ekskluderer ikke det at skulle.
Præstationssamfundet er altså ikke en diskontinuitet, men en kontinuitet. Men forskydningen fra disciplin
til præstation har konsekvenser for præstationssubjektet, der på den måde bliver sin egen arbejdsgiver og
hele tiden underkaster sig selv og intensiverer sit produktionsniveau, i stedet for ”bare” at være lydig.
Dette overmål af positivitet efterlader præstationssubjektet i en udmattelsestræthed, fordi ”mennesket
som en helhed bliver en præstationsmaskine, hvis mening er uforstyrret af at fungere og maksimere sin
præstation” (Ibid., 60). Den træthed, der hersker i dag, er altså ikke ”blot” den biologiske, fysiske træthed,
men en udmattelsestræthed. Og netop denne nuancering af træthedens forskellige former kan hjælpe til
at forstå, hvorfor der både rapporteres om træthed, udmattelse og søvnløshed på samme tid.
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Den danske professor i klinisk psykologi Peter Elsass har beskæftiget sig med træthedens
kulturpsykologi og peger på trætheden som en reaktion på moderniteten, hvor industrialiseringens
maskiner konfronterer menneskekroppen med dens grænser (Elsass 2003, 171). Som begreb bliver
træthed udbredt i slutningen af 1800-tallet i takt med den stigende urbanisering, og den blev et udtryk for
menneskets måde at sige fra over for de nye produktionsformer (Ibid., 160). Men i dag synes den
dominerende træthed ikke længere at være en reaktion på hårdt, manuelt arbejde (selvom den for nogle
også kan være det), men derimod på forskydningen af temporale og spatiale grænser, hvor subjektet hele
tiden regulerer sig selv i forhold til de ting, man burde eller kunne gøre ekstra. Præstationssamfundet er
præget af fleksibilitet, der gør det sværere at sætte grænser: Arbejdsmailen er altid kun et par klik væk. Jeg
sidder og skriver på dette speciale 22.30 på min seng iført nattøj. Det ved jeg fra diverse velmenende
søvneksperter ikke er befordrende for min nattesøvn. Men jeg gør det alligevel. Er det, fordi jeg er øvet
i at ”brænde for” mit studium og gerne vil præstere så godt som muligt? Lader jeg mig stresse for meget
af en deadline, der nærmer sig, sådan at Københavns Universitet endelig kan inkassere de penge, der
bliver frigivet, når jeg bliver kandidat? Eller er det bare, fordi jeg lavede noget andet i dagstimerne og
udnytter min fleksibilitet og skriver speciale, når jeg selv vil? Hvem er mit aften- og nattearbejde til gavn
for? Det er en paradoksal frihed, som Han beskriver med oxymoronet ”fri tvang”, fordi man kun er
underordnet sig selv (Han 2012, 26). Denne flydende spatialitet og temporalitet slører grænserne mellem
nat og dag, arbejde og fritid, fordi den i højere grad udgør en homogen tid, hvilket for søvnen også
betyder, at den ikke længere har sit eget adskilte rum – natten. Det er denne sløring af grænser, der åbner
op for, at søvn kan blive til arbejde, fordi de logikker, der former præstationssubjektet kan følge med i
sengen, hvilket jeg vil komme nærmere ind på i næste afsnit.

Søvn som usynligt arbejde
I forlængelse af mit argument om, at søvnen er blevet en præstation, kommer den stigende interesse for
søvn til at tage form som et optimeringsprojekt. Det boomende marked for søvngadgets i diverse
afskygninger samt den stigende folkelige interesse for søvnen i offentligheden mener jeg bør læses som
udtryk for Hans præstationssubjekt og Browns neoliberale potentiale, hvilket for søvnen betyder, at også
den skal præstere til det yderste. Søvnen bliver en opgave, der skal løses på linje med eksamensopgaver
eller anden slags arbejde. Som Han skriver, intensiverer præstationssamfundet disciplinsamfundets
styringsmekanismer, lader grænserne gå i opløsning og lader dermed præstationen flyde langt ud over
selve det synlige arbejde (Han 2012, 23). Søvnen bliver på den måde indlemmet i præstationskulturen og
bliver på den måde til arbejde, der dog ikke aflønnes, altså usynligt arbejde (med mindre man tager et
system i brug som Walkers søvnopsparingssystem). Søvnen fungerer som en forlængelse af selve arbejdet,
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fordi al aktivitet kan tælle med i præstationssubjektets regnestykke. Ligesom søvnen vil ting som
afslapning og meditation også indgå i en kæde af usynligt arbejde, der skal gøre os klar til at yde igen. At
anlægge dette blik kræver, at man opgiver ideen om søvn som en radikal afbrydelse af senkapitalismens
produktionsform, og at der ikke er noget ”udenfor”. Jeg mener dog, at det har nogle frugtbare
konsekvenser at anskue søvnen som en præstation og del af et arbejde, fordi det også åbner for en
mulighed for at det muligt at politisere søvnen på en anden måde, hvilket jeg vil komme ind på i kapitel
fire. Flere teoretikere, der har beskæftiget sig med søvnens kulturhistorie, peger på dens mystiske karakter,
at søvnen udgør en verden for sig, både fordi den foregår i mørke natten og i en ubevidst tilstand (se fx
Nancy 2009, Pedersen 2009 og Williams 2005). At se på søvnen som en pause, som et fænomen, man
ikke helt kan komme ind til, indeholder nogle frigørende potentialer, fordi den sovende tid om natten
dermed ukrænkeligt er folks egen, private tid. Men denne forståelse af søvnen vil jeg mene hænger fast i
nogle ideologiske konstruktioner – eksempelvis adskillelsen af det offentlige og private, som jeg vil skrive
om i næste kapitel – der ikke længere er helt dækkende, og som besværliggør at få øje på omfanget af de
mekanismer, der i dag former søvnens rolle i samfundet. Det er med andre ord ikke, fordi jeg ikke ønsker,
at søvnen har sit eget rum eller udgør sin egen tid, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at den
diskurs ender med at fungere som et ideologisk slør. For at kunne se på søvn som præstation, er det
derfor nødvendigt at kunne se på det som arbejde på samme måde som feministiske kritikere har haft
som projekt at politisere feminint kodet usynligt arbejde som husarbejde.20 Den amerikanske, marxistiske
kønsforsker Kathi Weeks går i sin artikel ’’Down with Love. Feminist Critique and the New Ideologies
of Work” fra 2017 i kødet på det, hun kalder en romantisering af arbejde inden for et heteropatriarkalsk,
senkapitalistisk samfund (Weeks 2017, 49).21 Igennem feministiske analyser af managementlitteratur
identificerer hun en diskurs, der kultiverer en sammensmeltning af arbejde og identitet baseret på
kærlighed og passion. Når arbejdet knyttes til kærlighed, er der, ifølge Weeks, nærmest ikke grænser for,
hvad man vil gøre og på hvilke tidspunkter, men det meste af arbejdet bliver ikke belønnet med andet
end glæde (Ibid., 52). Weeks stiller sig kritisk over for denne diskurs og foreslår nogle modstrategier,
hvoraf den ene er at alt arbejde skal politiseres (Ibid., 54). Om det så er tøjvask eller frivilligt arbejde i
spejderklubben. Eller søvn. Derfor skal søvnen synliggøres som arbejde, og det første skridt mod det er
at opgive ideen om søvn som et udenfor. Det åbner på godt og ondt op for nogle nye indgangsvinkler til

Det var særligt et projekt for andenbølgefeministerne at afnaturalisere husarbejdet, hvilket jeg også vil komme ind på i
andet kapitel. Men det har ikke været en opgave, der blev startet og løst: politseringen af det affektive arbejde forsætter
stadig (Schmidt 2019, 50).
21 ”Heteropatriarkalsk” dækker hos Weeks over et samfund og form for kapitalisme, hvor primært cis-kønnede,
heteroseksuelle mænd sidder på magten, og som ikke kun fortsætter med at lade kvinder være ansvarlige for det (ulønnede)
husarbejde, men også skaber grobund for, at alle betalte arbejdere skal indgå i en mere intim og affektiv relation med deres
arbejde (Weeks 2017, 40).
20
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at arbejde med søvn i en kulturel og politisk kontekst, hvor søvn kan bruges som et politisk redskab. En
skønlitterær figuration af netop dette er romanen My Year of Rest and Relaxation fra 2018 af den
amerikanske forfatter Ottessa Moshfegh.

At bruge produkterne mod sig selv
I romanen My Year of Rest and Relaxation møder vi en privilegeret, unavngiven, kvindelig jeg-fortæller, der
bor på Upper East Side i New York. Hun lever af sine afdøde forældres penge og hader stort set alt.
Derfor bestemmer hun sig for at gå i hi og sove i et år: ””I’m not a junkie or something, I said defensively.
”I’m taking some time off. This is my year of rest and relaxation””, siger hun til sin (eneste) veninde Reva
(Moshfegh 2018, 12). Projektet er altså at bogstaveligt talt sove i et år. I starten handler det om at få nogle
til at bedøve hendes tankeaktivitet, fordi hun ellers kommer til at hade alt, men senere handler det også
om en ”quest for a new spirit” (Ibid., 17 og 265). Til at fuldføre sin plan har hun brug for store mængder
af medicin. Derfor begynder hun at se en psykiater, som hedder Dr. Tuttle, der er en kalkuleret,
uinteresseret recept- og diagnoseivrig psykiater, for at få udskrevet forskellige udgaver af beroligende
medicin og sovepiller (Ibid., 19). Herefter forsøger jeg-fortælleren sig med forskellige kombinationer af
piller for at finde de mest effektive kombinationer, og derfra melder hun sig ud af ethvert engagement i
samfundet, hvilket kommer til udtryk i følgende citat:
Things were happening in New York City – they always were – but none of it affected me. This was the
beauty of sleep – reality detached itself and appeared in my mind as casually as a movie or a dream (Ibid., 4).

Romanen handler primært om jeg’ets anstrengelser for at sove, og hun er villig til at tage risikofyldte
medicinkombinationer for at slippe for at være vågen. Værket stiller mange spørgsmål og åbner for mange
forskellige indgangsvinkler og handler derfor ikke entydigt om søvn, men grundet mit fokus i dette
speciale, er det den del, jeg fokuserer på. Fortællerens soveprojekt er interessant og radikalt, fordi det
fuldstændig afviser søvnen som privat eller mystisk: Søvnen kommer på pille. Søvnen er instrumentel.
Samtidig får søvnen en slags antipolitisk politisk rolle, hvor hun via den kan undgå at engagere sig i
omverdenen; den bliver et middel eller våben. Jeg-fortælleren vender på sin vis søvnens rolle på hovedet:
I stedet for at indlemme nattens timer i dagens logik (enten forsøge at holde sig vågen om natten eller
restituere med det formål at være frisk til morgendagens gøremål), indlemmer hun dagens timer i nattens
logik. Eller man kunne sige, at kategorierne ”nat” og ”dag” bliver overflødige, fordi hun bare sover stort
set hele tiden og gør et minimum for at holde sig i live. Hun er passiv og apatisk, og hun bruger de
søvninducerende medikamenter, som medicinalindustrien har produceret med det formål at regulere sin
søvn, til fuldstændig at overdrive og overskride deres funktion (ibid., 122). På den måde ender
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hovedpersonen i My Year of Rest and Relaxation (i min læsning) med at bruge produkterne mod sig selv og
bliver dermed en slags passiv modstandsfigur, der befinder sig midt i kapitalismens højborg, New York
City, men ”hacker” sig ind i dens logik.
Man kunne også tolke hende som et produkt af sin neoliberale samtid, som Browns
økonomiske subjekt, men den tolkning mener jeg ikke får det radikale frem i søvnprojektet. Tværtimod
ser jeg soveprojektet som en protestform, der hviler på den præmis, at søvnen ikke er privat, men
tværtimod en præstation, som hun peger på ved at overdrive den så meget, at den får den helt modsatte
funktion. På den måde bruger hun det neoliberale rationale og demaskerer søvnen, som i dette tilfælde
er helt renset for affekter, fordi hun kun har effektivitet for øje og beregner, hvordan pillerne kan give
det bedst mulige afkast. I My Year of Rest and Relaxation er søvnen ikke sløret som privat eller noget, der
står uden for det vågne liv. Den er et værktøj for hovedpersonen til at slippe for at gøre noget med sit
liv. Det bliver en måde at ikke-præstere ved at over-præstere søvnen. Og det sker ved aktivt at tage et
instrumentelt syn på søvnen, hvor den er et produkt, der købes på pille. I romanen indgår søvnen som
del af det økonomiske kredsløb, ligesom jeg har argumenteret for, at den også gør i en samtidig, vestlig
og neoliberal kontekst. Derfor fungerer hovedpersonens soveprojekt nuancerende i forhold til
henholdsvis Browns økonomiske subjekt og Hans økonomiske subjekt og præstationssubjekt, fordi det
viser, hvordan man inden for en neoliberal logik kan navigere og også bruge logikkerne mod dem selv,
også selvom der ikke er et udenfor: Magten omstyrtes på samme tid som den udøves. I My Year of Rest
and Relaxation er søvnen viklet ind i kapitalismen og bliver overpræsteret, men stadig en præstation. På
den måde taler værket ind i min overordnede tese om, at søvnen er en præstation, der fungerer efter
dagens logikker. Men det peger også videre på det, som næste kapitel skal handle om, nemlig soveværelset.
For hvis søvnen er blevet indlejret i dagens logikker, må det nødvendigvis også påvirke soveværelset som
rum. Derfor tager jeg fat i soveværelset som kulturel konstruktion ved at se på den skelnen, der eksisterer
mellem det offentlige og private, men som er mere eller mindre kollapset og som resulterer i et
soveværelse i krise.
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Kapitel 2: Kriseramt soveværelse
Søvnen er ikke din egen
Min tese for dette speciale er, at søvnen i dag er blevet en præstation. Den form, som den stigende
interesse for søvn og søvnfremmende løsninger tager lige nu, er ikke et udtryk for en større omsorg, men
tværtimod en inkorporering af søvnen i et arbejds- og præstationsræs. I denne forstand er søvnen ikke
længere en afbrydelse af det kapitalistiske system, men en del af det. Jeg mener, at man, ved at se på
søvnen som en del af det vågne liv i stedet for adskilt fra det, nemmere kan forholde sig til søvnens politik
– på godt og ondt. En del af dette argument centrerer sig om soveværelset som historisk konstruktion:
at soveværelset anses som et sted for intimsfæren og sted for private sysler. Denne konstruktion er
beslægtet med den vestlige kulturs sondring mellem det offentlige og private, som løber op gennem
moderniteten sammen med oplysningstanken, og som blandt andet er blevet beskrevet af den tyske
sociolog Jürgen Habermas, som jeg senere vil komme ind på. Siden har mange poststrukturalistiske
magtkritiske tænkere såsom amerikanske Nancy Fraser peget på at den sondring er en konstruktion i sig
selv. Det er det, som dette kapitel vil handle om, og som jeg kalder ”det kriseramte soveværelse”. En del
af min overordnede argumentation handler nemlig om, at soveværelset er i krise, fordi vores kulturelle
forestilling om og forventninger til soveværelset bygger på adskillelsen mellem det offentlige og private,
som er forestillinger, der er ved at brase sammen blandt andet på grund af teknologiske muligheder,
neoliberal logik og en tiltagende politisering af det private i sig selv.
I dette kapitel vil jeg derfor på baggrund af feministisk teori og kulturhistoriske nedslag
sætte soveværelset til diskussion i relation til oprettelsen af kommunale søvnkurser og poesi af digterne
Juliana Spahr og Rolf Sparre. Jeg vil argumentere for, at denne krise i soveværelset bidrager til, at søvnens
rolle bliver forskudt og ustabiliseret, samtidig med at det åbner mulighed for at beskæftige sig med søvn
på et strukturelt, eksplicit politisk plan. For så længe problematikkerne vedrørende søvn og soveværelset
bliver henvist til privatsfæren, til soveværelset, vil søvnen være det enkelte individs problem og dermed
uden for politisk diskussion. Den krise, som jeg i dette kapitel vil pege på, er altså hverken entydigt positiv
eller negativ, men en forskydning, der åbner for nogle nye muligheder og faldgruber. Kapitlet er
struktureret over i en bevægelse, der løber fra soveværelset som etableret privat rum til et rum i krise.
Denne struktur har til formål at vise det kollaps, der er sket i adskillelsen mellem det offentlige og private,
som jeg i dette kapitel vil foreslå også skaber nye rammer for søvnen.
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Søvnens rum: Det mest private sted?
Soveværelset, søvnens rum, indtager en særlig rolle i moderniteten, fordi det er et rum, der adskiller sig
fra det sociale liv. Det er et rum, hvor man kan trække sig tilbage til sine private, intime gøremål, ligesom
det ofte er soveværelset og sengen, folk tyr til ved sygdom og samleje. Men sådan har det ikke altid været.
Tager man eksempelvis ud på Frilandsmuseet i Lyngby kan man se opredte senge, der viser, hvordan den
danske bonde sov i en præ-industriel tid omkring 1600-tallet. Det er denne tids danske landboere, som
den danske etnolog Mikkel Venborg Pedersen beskæftiger sig med i bogen I søvnens favn fra 2009. Normen
på dette tidspunkt var, at sengene ikke havde sit eget rum, men var efter middelalderlige principper
placeret i ét stort rum, hvor alle husets beboere sov, og man sov gerne halvt oprejst (Pedersen 2009, 26).
Desuden var sengen ikke kun beregnet til at sove, men fungerede også som æglægningssted for høns,
som bord, som bænk, eller hvad der nu end opstod af behov. Og når det var sovetid, foregik det i reglen
uden en trevl på kroppen og med flere sengepartnere (Ibid., 70). På et glasmaleri, der estimeres til at være
fra cirka 1530 i Tyskland, der nu har den engelske titel Tobias and Sara er et ægtepar illustreret halvt
liggende i deres seng med et får som selskab i en relativt maksimalistisk seng; med tunge draperinger og
mønstret sengetæppe. Et sådant maleri er blandt andet med til at illustrere, hvordan de herskende normer
var i Tyskland og dele af Europa på denne tid både vedrørende sovestilling og sengemode, hvis man altså
var velhavende (se bilag 2). Der har været forskel på sengens standarder alt efter, hvilken stand man havde
i samfundet, men fælles var, at sengen i højere grad var del af et socialt rum og derfor også mere pyntet
(Pedersen 2008, 143). Samsovning var desuden et udbredt og helt normaliseret fænomen, og at søvnen
var delt op i den store og lille eller første og anden søvn, som jeg også skrev i indledningen.
I løbet af 1800-tallet ændrer normerne og de økonomiske forhold sig, sovekammeret bliver
introduceret og som følge af det bliver adskillelsen af tjenestefolk og husfolk også mere almindelig, og
soveværelsets bevægelse fra fælles og socialt til privat og intimt rum begynder så småt (Ibid., 158). Dette
skift har den tyske sociolog Norbert Elias beskrevet under termen ”civilisationsproces” i 1939 i bogen
The Civilizing Process. Heri skriver han, at vægge skyder op overalt i det sociale liv og deler det op i
forskellige sfærer (Elias 1978, 163). Dette kommer til udtryk i boligindretninger, hvor rum får hver sin
funktion. Søvnen bliver henvist til soveværelset, sanitet til toilettet, og disse bliver private anliggender
(Ibid.). Ifølge Pedersen er sengen og soveværelset et af de mest velegnede steder at iagttage denne
periodes forandringer, netop fordi søvnen er ”så intimt forbundet med selve opfattelsen af at være
menneske, et individ i relation til andre mennesker, Gud og naturen” (Pedersen 2008, 144). Elias peger
på, at det meste af livsverdenen undergår en form for privatisering, men at soveværelset tager pladsen
som et af de mest private og intime steder, fordi rummet er skærmet fra den omkringliggende, sociale
verden (Elias 1978, 163). Det bliver en nærmest utænkelig gestus at invitere en fremmed til at overnatte
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i ens seng, som ellers var kutyme i Middelalderen. Det bliver normen selv for familier at have, hvis ikke
hver sit værelse, så i hvert fald hver sin seng.22 Dette skyldes også, at (nøgne) kroppe og senge begynder
at blive anset som ”farlige” og seksuelle og derfor skal holdes adskilt.
Den engelske historiker Tom Crook skriver i artiklen ”Norms, Forms and Beds:
Spatializing Sleep in Victorian Britain” fra 2008, at soveværelset i stigende grad blev associeret med det
sande jeg (Crook 2008, 17). Soveværelset var neutral grund, fri for interpersonelle forventninger, og, som
det følgende citat viser, et sted for selvomsorg:
(…) [T]he bedroom was the pre-eminent place where the secrets of the individual were located: where they
were nurtured, cherished and intensified (Ibid., 23).

En del af disse forestillinger om soveværelset har overlevet til i dag. Mange kender muligvis følelsen af at
gå ind i en persons soveværelse, som man ikke er helt fortrolig med, og fornemme, at man overtræder en
usynlig grænse for privatsfæren, at man bryder ind i en intimsfære, man ikke er blevet inviteret ind i. På
samme måde kan det føles grænseoverskridende eller akavet at betragte et andet sovende menneske, som
man ikke er helt fortrolig med, ligesom det kan være føles skamfuldt at vågne op fra en ikke-planlagt lur
i et tog, fordi søvnen er så knyttet til det intime og private (Pedersen 2008, 12). Det er kulturelle
forestillinger som disse, der danner basis for det kriseramte soveværelse, fordi der samtidig har fundet en
omfattende politisering af det private sted. Dette fanger søvnen i et sted mellem det offentlige og private.

I en sprække mellem det offentlige og private
Den kulturelle forestilling om soveværelset som et sted, der fungerer bag facaden, placerer soveværelset
i en privilegeret position, fordi det derfor kan holdes som et ”neutralt”, privat sted, hvor personer kan
lukke verdenen ude og sysle for dem selv. Et sted, hvor vi rigtigt kan være os selv. Denne forestilling løber
op gennem moderniteten og bygger på adskillelsen af det offentlige og private, som den tyske filosof
Jürgen Habermas, der var del af Frankfurterskolen, var en af de første til at begrebsliggøre i værket
Strukturwandel der Öffentlichkeit fra 1962, på dansk Borgerlig offentlighed.23 Med udgangspunkt i observationer
fra det borgerlige politiske liv startende fra det 17. og op til midt i det 20. århundrede fremskriver han en
teori om en universel borgerlig offentlighed, der bygger på rationalitet og deliberation. I Habermas’ ideal
Den samsovningsdebat, der kører i Danmark med jævne mellemrum, hvor forældre og eksperter debatterer, om det er
barnets tarv og/eller skadeligt for parforholdet at sove sammen er også et eksempel på, hvordan soveværelset ses som et
privat og intimt sted. I en artikel fra BT 25. augsut 2019 fortæller Karen Hedegaard Mortensen om, hvordan hendes søn
Anders på 13 sover i samme seng som hende og faderen (Pedersen 2019).
23 Distinktionen mellem det offentlige og private eksisterede før Habermas begrebsliggjorde den borgerlige offentlighed. Det
er et tankesæt, der spirer op gennem Oplysningstiden, men Habermas er en af de første, der sætter det i system, og hans teori
har fået stor indflydelse på social- og humanvidenskaberne i dag i vestlig kontekst. Derfor er det denne, jeg benytter mig af
her. På denne uddannelse, Moderne Kultur og Kulturformidling på Københavns Universitet, danner Habermas’
offentlighedsgreb desuden også basis for en stor del af det pensum, vi læser, og som stort set alle sammen kritiserer eller
forsøger at nuancere hans offentlighedsbegreb.
22
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om den offentlige sfære lader man sine private interesser blive hjemme, vurderer og beslutter på baggrund
af en rationel vurdering, som alle kan deltage i på lige fod (Calhoun 1994, 2). Det forventes altså, at man
varetager det fælles bedste, ikke sin egen, og den ”offentlige mening”, der dannes i den offentlige sfære,
fungerer som kontrolinstans for statsmagten. Habermas var elev af den tyske filosof Theodor Adorno,
og en del af hans intellektuelle projekt har været at reetablere en form for optimisme i Frankfurterskolen,
der efter Anden Verdenskrig blev ramt af en kultur- og civilisationspessimisme (Ibid., 5). Han skriver
altså i en kontekst af forfald, og dette er vigtigt at huske på, når man arbejder med kritik af hans teori.
For kritikere er der nok af. Særligt kritikere inden for teorispektret af poststrukturalistisk og køn-, raceog etnicitet har stillet – og stiller fortsat - spørgsmålstegn ved ideen om en rationel-kritisk offentlighed,
både fordi den ekskluderer særlige grupper fra at tage del i offentligheden, men også fordi oppositionen
mellem det offentlige og private har holdt (og holder) særlige emner uden for politisk diskussion. Den
amerikanske politiske teoretiker og feminist Nancy Frasers artikel “Rethinking the Public Sphere: A
Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy” fra 1992 er en reaktion på og kritik af
Habermas’ arbejde, hvor hun blandt andet argumenterer for, at den offentlige sfære er en maskulin
konstruktion, og at Habermas ikke kunne se dens iboende eksklusion (Fraser 1992, 115). Hun peger
desuden på, at den offentlige sfære kræver en skarp adskillelse mellem det offentlige og private, og dermed
også de emner, der knytter sig til hjemmet.
Som jeg var inde på i første kapitel, har det været et feministisk projekt at demaskere
husarbejdet og vise, hvordan det spillede en afgørende rolle i den borgerlige økonomi. Denne kritik peger
også på problematikkerne vedrørende adskillelsen mellem det offentlige og private og kom blandt andet
fra den italiensk-amerikanske feministiske teoretiker Silvia Federici. Hun kritiserede i 1970’erne, at
husarbejde var usynligt arbejde, fordi det foregik i hjemmet og derfor ikke kunne anerkendes i en
borgerlig økonomi (Federici 1975, 3).24 Husarbejde, skriver Federici, bliver ”sløret” af affekter som
kærlighed og taknemmelighed og aflønnes derfor ikke. Lønarbejde foregår i offentligheden, hvorfor
aktiviteter i hjemmet - husarbejde, affektivt arbejde, natligt arbejde - ikke kan være lønarbejde, for den
slags foregår i offentligheden. Selvom Federici har et andet sigte end mig – nemlig en revolution af det
kapitalistiske arbejdsmarkeds fastfrysning af kønsroller, hvor mænd tager sig af lønnet økonomisk
forsørgelse, mens kvinder laver affektivt forsørgende usynligt (og derfor ulønnet) arbejde – peger teksten
også i retningen af, hvordan distinktionen mellem det offentlige og private konstruerer grænser, der har
konsekvenser for, hvilke emner, der anses som et legitimt offentligt anliggende. Det er netop denne
grænsedragning mellem det offentlige og private, der har været med til at holde søvnen i de private
Weeks, som jeg inddrog i første kapitel, trækker også veksler på Federici, når hun skriver om romantisering af arbejde, og
hvordan denne kobling af kærlighed og arbejde også tjener til at gøre arbejde usynligt.
24
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gemakker, men som jeg ser i krise nu. Siden Federici skrev Wages Against Housework i 1975 og med
70’erfeminismens parole ”det private er politisk” er der sket en intimisering af politikken eller en
politisering af det intime, og der er i dag et større fokus på emner, der traditionelt var henvist til
intimsfæren, eksempelvis sex og hjemlige pligter og herunder altså også søvnen (Rosenbeck 1992, 105).
Denne intimisering tjener blandt andet det formål, at det overhovedet er muligt at betragte emner som
søvn og sex som politiske på et strukturelt plan, mens den samtidig også gør i dette tilfælde søvnen til et
område, som offentligheden og politikere må og kan blande sig i. Det mener jeg blandt andet de
kommunale søvnkurser, som er begyndt at blive udbudt, er et udtryk for, og disse vil jeg senere skrive
om i dette kapitel.
Kroppen er et tilbagevendende emne inden for feministisk teori, hvilket også er relevant
for dette speciale, netop fordi der eksisterer en kulturel forestilling om, at man i soveværelset kan være
sit ”sande jeg”, underforstået at man her er frigjort fra sociale forventninger og normer. Denne forestilling
er problematisk, fordi den er med til at facilitere en ide om, at man kan lægge disse normer fra sig til at
starte med, og at der findes en form for essentiel krop eller identitet at finde ind til eksempelvis via ens
soveværelse.25 I 1990 skrev den amerikanske queer-teoretiker Judith Butler bogen Gender Trouble, på dansk
Kønsballade, hvor hun, med henvisning til den franske feminist Simone de Beauvoir, skriver, at kroppen
er en situation (Butler 2010, 47). Accepterer man den præmis, betyder det, at der ikke findes en ”sand”
eller neutral krop at finde tilbage til: ”Hvis kroppen er en situation, som hun [Beauvoir] hævder, er der
ingen tilflugt til en krop, der ikke altid allerede er blevet fortolket af kulturelle betydninger.” (Ibid.). Det
betyder altså også, at idéen om soveværelset som et helt privat sted, hvor dejligt det end må lyde, skaber
en mangelfuld forståelsesramme, fordi soveværelset ikke er et privat helle, der eksisterer uden for
normerne, men i ligeså høj grad er viklet ind i dem. Jeg mener, at disse feministiske teorier er vigtige til
at skabe en forståelsesramme for søvnens rolle i dag, fordi de giver et grundlag, hvorfra det bliver muligt
at udfordre de antagelser, vi har om kroppen og om den såkaldte privatsfære. Med belæg hos Butler kan
man afkræfte antagelsen om et soveværelse, der fungerer bag facaden, og lader subjektet ”være sig selv”,
for kroppen er i sig selv allerede er kulturelt fortolket og bærer kulturelt indlærte normer med sig. Man
performer derfor også, når man er i sit soveværelse (Ibid.). Fraser og Federicis kritikker af den offentlige
sfære som maskulin konstruktion samt politisering af husarbejdet – og dermed privatsfæren – kan også
bruges til at undersøge søvnens rolle i dag og de normer, der omgærder soveværelset. For søvnen er, på
samme måde som husarbejdet, knyttet til hjemmet, og ligesom kønnet er søvnen knyttet til kroppen.26
Denne kritik ligner også den, som en del kommer med af Habermas. At man ikke kan bare kan lade sine interesse blive
hjemme, fordi man er så formet af dem, sin historiske situation, kontekst, opdrag.
26 Der findes selvfølgelig undtagelser, hvor man falder i søvn i et tog, til en forelæsning etc., og der eksisterer også
mennesker, der ikke har et hjem og derfor ikke er sikret at kunne sove i en seng, som derfor må finde alternative steder at
25
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Det samfund, vi lever i, hviler på Oplysningstidens idealer, i hvilket et strukturerende
princip er gensidigt ekskluderende binære par som fx offentlig/privat (Shildrick 2009, 19). I dette
samfund står den sovende tilstand i modsætning til den vågne og hører altså til i privaten. Men hvordan
forklarer man så, at kommuner som Thisted, Middelfart og Vejen er begyndt at afholde søvnkurser? At
to landsdækkende aviser, Kristeligt Dagblad og Politiken, i et relativt lille land som Danmark i 2019 har
lavet omfattende sommerserier om danskernes søvn? At det pibler frem med bøger som Arianna
Huffingtons Søvnrevolutionen, der formidler søvn på den ene eller anden måde? Søvnen befinder sig i dag
i en sprække mellem det offentlige og private, i hvilken kommunen eksempelvis afholder søvnkurser,
hvor kursisterne kan få søvnhygiejniske råd om den mest søvnoptimerende adfærd i soveværelset. Det
offentlige fortæller altså, hvordan folk skal opføre sig derhjemme, og det mener jeg er et eksempel på,
hvordan grænserne mellem det offentlig og private ikke er statiske, men dynamiske og forskyder sig, og
hvordan søvnen stadig forankret i det private diskursivt, men at den i praksis er blevet mere og mere
offentlig. Dette sætter nogle begrænsninger for, hvordan det er muligt at tale om og behandle søvn i
politisk regi, hvilket jeg mener kommer til udtryk i de kommunale søvnkurser, der udbydes, og som jeg
vil skrive om i næste afsnit.

Fra soveværelse til arbejdsværelse
Vi arbejder altid arbejdsmarkedsrettet med vores kurser, og de fleste borgere ser det som en gave at sove
bedre. Flere af dem har haft problemer med at sove i årevis (Schelde 2019).

Ovenstående citat kommer fra Lene Schramm Petersen, der er ansat ved Brørup Sundhedscenter ved
Vejen, og som arbejder med de søvnkurser, de udbyder, i Vejen Kommune. Citatet illustrerer, hvilken
interesse kommunerne har i at udbyde søvnkurser: at skabe (mere) arbejdsdygtige individer, hvilket ikke
er helt uforståeligt, når mange studier i søvnløshed- og besvær peger på, at det det er en stor tabt
fortjeneste ved at have trætte borgere (fx Jennum et al. 2015 og Jensen et al. 2018). Og i en artikel fra
samme serie i Kristeligt Dagblad beretter den kommunale søvnkursist Lene Pedersen om, hvor meget
bedre hun kan sove, efter hun har været på kursus. Hun siger, at hun har ”set lyset i at sove efter et
skema” (Schelde 2019b). Jeg nævner ikke dette for at pege fingre ad kommunen eller de personer, der
tager imod tilbuddet om at komme på søvnkursus, men for at komme den bagvedliggende mekanisme
nærmere: at soveværelset er blevet transformeret til et arbejdsværelse, hvor søvnen og natten ikke længere

sove: i parker, på bænke, i metrostationer. Men zoneforbuddet, der blev vedtaget i Danmark i 2017, for at bekæmpe
”utrygsskabende lejre” har gjort det langt mere kompliceret for hjemløse at sove på gaden og givet politiet beføjelser til at
vække sovende mennesker (Nilsson 2019). Dette er et eksempel på, hvordan man ser på søvnen som noget, der i
udgangspunktet intet har at gøre i det offentlige.
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er sin egen, men inkorporeret i dagens rytme og tjener dennes funktion, selvom myten om det private,
privilegerede soveværelset stadig hænger ved.27 Disse søvnkurser kan også forstås ud fra Foucaults
begreb biopolitik; et politik- og magtform, som Foucault ser udvikle sig fra særligt det 18. århundrede,
hvor staten tager livet som sit domæne i stedet for døden: ”Man kunne udtrykke det sådan, at den gamle
ret [suverænstatens], til at lade dø eller holde i live, erstattes af en magt til at lade leve eller sende i døden”
(Foucault 2011 [1976], 142). Denne overgang til biopolitik sker i takt med udviklingen af videnskabelige
områder som lægevidenskab, demografi og statistik, der gør det muligt at administrere og optimere
befolkningen (Ibid., 143). Biopolitikkens magtteknikker er ikke de samme som de disciplinerende, men
de hænger sammen: De disciplinerende ”kom først” (i løbet af det 16. århundrede), men fungerer stadig
i en biomagt (Ibid.). De disciplinerende teknikker virker på den enkelte krop, mens biopolitikken virker
regulerende på biomassen, på kroppen som art, ved at gribe ind i biologiske anliggender som fertilitet,
helbred, levetid (Ibid.). Disse magtteknikker fungerer altså side om side.
De kommunale søvnkurser er et eksempel på denne form for biopolitik, og det er
biopolitikken, der legitimerer, at staten (og her kommunen) overhovedet blander sig i borgernes søvn og
søvnvaner, fordi staten har taget biologiske aspekter af menneskelivet som genstandsfelt. Dette knytter
også an til den tysk-sydkoreanske filosof Byung-Chul Han, som jeg skrev om i forrige kapitel, som også
skriver med udgangspunkt i Foucaults disciplinerede subjekt, som Han mener er blevet videreudviklet til
et præstationssubjekt. For det er ikke kun kommunen, der er interesseret i at optimere borgernes
søvnmønstre, de er de også selv: søvnkurserne er et tilbud, men folk tager imod. De vil gerne præstere
bedre i soveværelset, hvilket resulterer i en selvunderkastelse af magten. Men i begrebet om biopolitik
ligger også et potentiale for modstand, fordi magten med sig bærer kimen til sin egen omstyrtelse. Dette
potentiale vil jeg vende tilbage til i kapitel fire. For nuværende er det vigtige, at disse optimeringslogikker
både fungerer disciplinerende og regulerende i et komplekst samspil: at søvnkurserne kan forstås som
udtryk for en to-sidet magt. En magt, der ikke bare kommer ”udefra” og udøver magt per tvang, men
også skabes indefra gennem den enkeltes selvdisciplinering. I kapitel et brugte jeg også den politiske
teoretiker Wendy Brown til at sige, at der er en sket en økonomiseringen af hele livet, som får subjektet
til at måle alle valg og aktiviteter i et potentielt økonomisk afkast og på den måde strukturerer, hvad vi
tænker og handler. Dette kan søvnkursisten Lene Pedersen udtalelse om at se lyset i skemalagt søvn ses
som et billede på. Og udtalelsen kan også forstås som et udtryk for, at natten bliver en forlængelse af
dagens logikker i stedet for sit eget rum med en alternativ tidslighed, som gør søvnen til skemalagt
Man kan også stille spørgsmålstegn ved, om soveværelset nogensinde har fungeret som et neutralt sted, eller om der her
også historisk er tale om et særligt privilegium. Af specialets omfang vil jeg ikke gå ind i det, selvom det både er interessant og
relevant, men man i hvert fald forestille sig, at det har været anderledes for en tjenestepige og en ung dreng at opholde sig på
sit værelse.
27
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(usynligt) arbejde. Dette bidrager til soveværelsets transformering til arbejdsværelse. Soveværelsets krise
består i, at der eksisterer nogle forventninger til soveværelset, som det ikke kan indfri, fordi soveværelsets
vægge ikke holder noget ude, fordi det ikke er et neutralt sted. Soveværelset er derimod et politisk sted,
både i henhold til geografisk placering i verden og til den konstante monitorering af egen krop, vi er
underlagt.
Et skønlitterært eksempel på dette er Juliana Spahrs digtsamling This Connection of Everyone
With Lungs fra 2005. Spahr er en amerikansk digter og litteraturkritiker, hvis praksis ofte centrerer sig om
intimitetens politik (Milne 2014, 204). This Connection of Everyone With Lungs er en anti-krigsdigtsamling,
der består af to digte: ”Poem Written after September 11, 2001” og ”Poem Written from November 30,
2002, to March 27, 2003”. Det første er skrevet i kontekst af terrorangrebet på World Trade Center 11.
september 2001, mens det andet er skrevet i månederne op til USA’s invasion af Irak og responderer
også eksplicit på disse begivenheder (Spahr 2005, 13). Spahr undersøger muligheden for en global
intimitet, der forbinder os på kryds og tværs af kloden. Digtene er derfor planetariske i den forstand, at
de handler om den jord og luft, alle deler. Men det er også digte, der beskriver den informationsstrøm, vi
hele tiden udsættes for, og den globale politiske virkelighed, vi er en del af. Alt dette kan hos Spahr
behandles fra sengekanten, fordi hun ikke opererer med sengen eller soveværelset som et afskærmende
eller apolitisk rum: ”We say our bed is everyone else’s bed even as our own bed is denied to others by an
elaborate system of fences and passport checking booths.” (Ibid., 39). En måde at forstå dette citat på er,
at Spahr gør sengen til et geopolitisk sted, hvor sengen er lig politik, og hvor placeringen af vores
individuelle senge er et resultat af politik og grænsekontrol. Hos Spahr kan den nordamerikanske invasion
af Irak behandles fra sengen, og vores senge er ikke isolerede i et privat soveværelse, men en del af den
politiske sfære og influeret af makropolitisk ideologi:
But the military-industrial complex enters our bed at night.
We sleep with levels of complicity so intense and various that our dreams are of smothering and drowning
and of the military outside
our door and we find it hard to get up in the morning (Ibid., 63).

Ovenstående citat kan tolkes som en afvisning af adskillelsen mellem det offentlige og private: det
militærindustrielle kompleks er i sengene. Heller ikke drømmene bliver overladt til sig selv hos Spahr: De
bliver også infiltreret af militæret og døden.28 Senge, søvn og drømme bliver alle påvirket af den

Det militærindustrielle kompleks dækker over et uformelt forhold, hvor der er interessefællesskab mellem dele af et lands
industri og militæret. Den tidligere amerikanske præsident Dwight Eisenhower advarede i 1961, da han gik af, om, at denne
alliance, hvis den blev for stærk, kunne udgøre en demokratisk trussel (Uchitelle 2017).
28
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omkringværende situation og historiske kontekst. Spahrs sidestilling eller afvisning af det offentlige og
private gør, at hun kan behandle krigszoner, skyer og søvn i samme åndedrag – inden for samme sætning
– fordi disse ting er viklet ind i hinanden. Hun skaber en højpolitisk dagsorden fra sengekanten og lader
politiske dilemmaer hvirvle ind og ud af sengen som en 24-timers nyhedsstrøm, og søvnen og sengen
bliver derved politiseret: “While we turned sleeping uneasily at least ten were injured in a bomb blast in
Bombay and four killed in Palestine” skriver Spahr og betoner derved, at muligheden for at sove og ligge
i en seng også handler om historisk og geografisk ”held” og politik (Ibid., 24).
Denne måde at behandle sengen som geopolitisk topos punkterer ideen om soveværelset
som neutral grund og tager søvnen ud af det forestillede apolitiske og private og hen i det politiske. Der
er ikke noget uskyldigt over at ligge i seng: overhovedet at have den mulighed er en konsekvens af politik.
Soveværelset har ikke noget med et ”sandt jeg” at gøre. Spahrs måde at politisere det intime på giver
mulighed for at stille spørgsmålstegn ved, om søvnen er ens egen, eller hvem der i så fald bestemmer
over den. Lader man, ligesom Spahr, soveværelset indgå på lige fod med politiske dagsordner fra nær og
fjern, kan søvnen også blive et strukturelt anliggende, der relaterer sig både til det planetariske system og
kapitalisme, og ikke kun et spørgsmål om individers vaner og madrashårdhed. Ved at anerkende søvnen
og soveværelset som ikke-privat eller ved slet ikke at operere med distinktionen mellem det offentlige og
private, kan søvnen blive løftet ud af individets eget ansvar. Det er ikke, fordi jeg mener, at søvnen skal
være et kollektivt anliggende forstået på den måde, at staten eller anden institution skal varetage eller
administrere folks søvn. Tværtimod ønsker jeg at pege på, hvordan den ideologiske konstruktion, der
adskiller det offentlige og private slører for, hvor politisk søvnen allerede er. Men den eneste måde at
vise det politiske i søvnen på er ikke at sidestille den med invasionen af Irak. Det kan man kalde en
politisering af det intime, men som tidligere nævnt er der også sket en intimisering af det politiske.

Søvn som kropspolitik
Indtil videre har jeg i dette kapitel argumenteret for, at soveværelset er i krise, og at dette blandt andet er
sket, fordi der er foregået en intimisering af det politiske eller politisering af det intime, hvilket er med til
at fange søvnen i en sprække mellem forestillingerne om det offentlige og private. Dette udmønter sig
blandt andet i udformningen af de kommunale søvnkurser, der ikke har andet til formål end at klæde
kursisterne på med større viden om søvnhygiejne. Selvom der lige nu er en øget interesse for søvnen,
foregår denne primært på et instrumentelt plan, hvor søvnen bliver et redskab. Men som nævnt bygger
dette speciale på præmissen om, at søvn er et kulturelt fænomen, der ændrer sig gennem tiden, og som
er indlejret i komplekse strukturer. Det betyder også, at søvnen er en kropspolitik, hvilket jeg allerede har
været inde på med Butler, men som jeg nu vil vise, hvordan kommer til udtryk i den danske digter Rolf
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Sparre Johanssons udgivelse fra 2015 Søvn, som jeg mener illustrerer, hvordan det politiske også findes i
det nære.
Søvn centrerer sig om et digterjeg, kæresten Malou og deres datter Vera, der er i
vuggestuealderen. Digtsamlingen handler mest af alt om Vera, der ikke kan eller vil sove, og forældrenes
anstrengelser for at få hende til at sove og selv få den søvn, de har brug for. For Vera vil sove på de mest
umulige tidspunkter og bestemt ikke sove, når jeg’et og Malou har brug for at sove – om natten:
klokken et prøver jeg at sætte vera
over i sin seng, hun kalder på kaj
jeg går ind i stuen og henter kajbamsen
da jeg kommer tilbage græder hun
højt og skingert, jeg giver hende kaj
jeg slår ned i madrassen i dobbeltsengen
jeg går ind i stuen og siger
jeg kan ikke mere, jeg kan ikke mere til malou (Johansson 2015, 24).

Ovenstående citat indrammer en stor del af den sindstilstand, der hersker hos jeg’et, nemlig
desperationen. Desperationen over ikke at få tilstrækkeligt med søvn, fordi man har et barn, der ikke kan
sove i længere intervaller ad gangen. De fleste ved – om man er forælder eller ej – at der er dage, man må
klare sig igennem dagen på to timers nattesøvn, og at søvnen generelt virkelig bliver sat på prøve, indtil
barnet er mere selvstændigt. Det er denne erfaring af søvnmangel, som Sparre beskriver, men uden at
ville puste det op til et eksplicit politisk statement. Når jeg alligevel læser Søvn som et politisk værk, er det,
fordi det netop illustrerer, hvordan det nære er politisk i sig selv. Det er i mødet mellem en desperat
følelse skabt af søvnmangel, småbørnsproblematikker og traditionelle kønsroller, værket bliver politisk,
fordi jeg’et er en mand, en far, og derfor bliver disse problemstillinger også en del af mandens domæne,
selvom det traditionelt set har været afskrevet som en kvindeopgave og kvindelige erfaringer. Hos Sparre
bliver søvnen et billede på en kropslig politik, hvor søvnen er forhandlingsfeltet: Nu tager du barnet, så
jeg kan sove og omvendt:
malou puttede hende
de gik ind på soveværelset halv otte
halv ni skulle jeg komme ind
og afløse, halv ni kom malou ud i stuen
med babyalarmen (Ibid., 21)

Søvnen er skrøbelig, nødvendig, og den bliver planlagt og fordelt af jeg’et og Malou. For
småbørnsforældrene er soveværelset ikke et privilegeret, privat rum, men hele tiden åbent for
forstyrrelser. Om det er et grædende barn, der kræver højtlæsning eller trøst, en mobilskærm, der lyser,
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et vækkeur, der ringer. I Søvn eksisterer den sociale verden inde i den intime, de er to sider af samme sag,
og soveværelset fungerer som en scene for denne kamp, der foregår, mellem forældrenes kulturelt
bestemte og samfundstilpassede søvnmønster og -behov og Veras ureglementerede søvnmønster.29
Barnets mere kropslige umiddelbarhed kan tolkes som et spejl på den magt, som vores søvnnormer er
underkastet, fordi den viser, hvordan disse komplekse sociale forhold går med os i seng: Digtsamlingen
er en cementering af, hvordan søvn for (de fleste) voksne er begrænset til natten, en særlig tid og rum,
og dermed ikke blot er vores egen, private søvn, men styret af omkringliggende normer. Søvnen er hele
tiden i kontakt med verden, ind- og underordnet den, og åben for bevægelser. Det er også det, den franske
fænomenolog Maurice Merleau-Ponty minder os om: Selvom søvnens tilstand kan ses som en pause eller
periodisk fravigelse fra den vågne verden, er dette altid kun delvist:
That unseeing and nearly unthinking mass, confined to a point in space and no longer in the world except
through the anonymous vigilance of the senses. This last link is surely what makes waking up possible: things
will return through these half open doors, or the sleeper will return through them to the world. (…) In this
sense the sleeper is never completely enclosed in himself, never fully asleep. (Merleau-Ponty 2012 [1945],
166).

Den sovende er, kort sagt, altid kun midlertidigt tilbagetrukket fra den vågne, bevidste verden. Derfor er
det en tilstand, der altid er åben for forstyrrelser. Søvnen er på den måde en skrøbelig, kropslig tilstand,
hele tiden på grænsen af det vågne, sociale liv. Den vågne verden hjemsøger den sovende, fordi den
optræder i vores drømme og påvirker kroppen udefra. Merleau-Pontys fænomenologiske karakteristik af
søvnen viser søvnen som en skrøbelig tilstand, som vi både er afhængige af, men som også nemt kan
frarøves eller forstyrres. Eksempelvis forstyrrer Vera sine forældres søvn, og det udfordrer dem. Jeg
mener, at både Spahr og Sparre i deres digtsamlinger afviser distinktionen mellem det offentlige og det
private og begge tager det politiske med ind i soveværelset, men bare med hver deres strategi. Hvor Spahr
gør søvnen eksplicit politisk og kobler den til globale forhold, viser Sparre, at det politiske er i det nære.
Disse to måder at arbejde med søvn som noget kulturelt og politisk vil jeg i næste afsnit argumentere for
er eksemplariske for den krise, soveværelset befinder sig i, hvor jeg også vil uddybe, hvordan denne krise
hænger sammen med min overordnede tese om, at søvnen er blevet en præstation.

Søvn i det kriseramte soveværelse
Når jeg i dette kapitel har argumenteret for, at soveværelset er ”i krise” tænker man måske umiddelbart,
at denne krise skal afværges eller løses for at vende tilbage til en normaltilstand. Det er imidlertid ikke
min hensigt med kapitlet her. Når jeg alligevel har valgt at bruge ordet krise er det, fordi jeg mener, at
Her prøver jeg ikke at sige, at barnets søvnmønster ikke er biologisk bestemt, eller at voksne ville sove ligesom babyer,
hvis de bare fik lov. Til gengæld mener jeg, at det udstiller, hvor reguleret søvnmønstret og tidsbegrænset det ”voksne”
søvnemønster egentlig er.
29
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den vestlige kulturkreds befinder sig et sted, hvor forskellige idehistoriske strømninger særligt vedrørende
det offentlige og private støder sammen. Det er det, jeg med udgangspunkt i soveværelset som historisk
konstruktion har forsøgt at vise i dette kapitel. Min pointe er, at denne krise hverken er entydig positiv
eller negativ, men måske snarere et slags springbræt, der åbner op for forskellige muligheder for at arbejde
med emner, der historisk har været knyttet til det private og derfor været uden for politisk diskussion.
Kriser indeholder forandringspotentialer, men forandringerne er selvsagt ikke nødvendigvis til det bedre.
Sparre og Spahrs digtsamlinger mener jeg viser, hvordan kollapset mellem det offentlige
og private åbner nye muligheder for at tænke søvnen som del af det politiske, selvom dette kollaps også
har betydet, at søvnen er blevet en præstation, fordi det har ladet dagens optimeringslogikker sive ind i
soveværelset. Sparre arbejder med det politiske i det intime og nære og lader søvnen blive en kropslig
politik, der hele tiden er i forbindelse med verdenen, selvom det meste af digtsamlingen foregår i
hjemmet. Ved at lade digter-jeg’ets søvnløshed blive omdrejningspunktet for et småbørnsshow viser
Sparre, hvordan det politiske opstår af i det intime, og hvordan søvnen ikke er neutral, men tværtimod
betinget af omkringliggende omstændigheder. Søvnen er en porøs tilstand, der eksisterer i en sprække, i
et rum, der ikke er afsides eller afskåret fra resten af verdenen, men hele tiden er i forbindelse. Disse
politiske aspekter i Søvn bliver dog ikke ekspliciteret på den måde, som de bliver hos Spahr. I This
Connection of Everyone With Lungs opstår det politiske også i sengen, fordi sengen som sted er filtret ind i
international politik. På den måde kommer soveværelset, sengen og søvnen også til at være global politik.
Men det er også i denne sidestilling af det intime og politiske, kollapset mellem det offentlige og private,
at søvnen kan blive natligt arbejde, fordi soveværelset dermed ikke længere er et neutralt, privilegeret
rum, men derimod indlejret i komplekse, sociale magtforhold.
Denne kategorisering af søvnen som arbejde mener jeg er nødvendig for at kunne politisere
søvnen, som stadig er tæt knyttet til ideen om det private og individorienterede. Det viser sig blandt andet
på de søvnkurser, som nogle kommuner udbyder. Inden for denne logik bliver løsningen at få
konkurrencestaten ud af soveværelset for at genetablere nogle solide vægge. Men, som jeg har
argumenteret for, er denne distinktion mellem det offentlige og private i sig selv en ekskluderende
konstruktion, og derfor mener jeg ikke, at løsningen er genetablering eller styrkelse af det private, men
tværtimod at anerkende søvnen og soveværelset som en porøs og politisk tilstand og sted, der hele tiden
forstyrres og styres af omverdenen. Søvnen bliver nemlig forstyrret, forskudt, forandret i takt med, at
samfundet ændrer sig, og normerne ændrer sig. Jeg har indtil videre argumenteret for, at søvnen er blevet
en vare og præstation i et kriseramt soveværelse. Men som del af dette argument ligger også en
kulturhistorisk tradition for at anse mørke og dermed natten og dens tilhørende aktiviteter som noget
negativt og/eller farligt. I det kommende kapitel, Kolonisering af natten, vil jeg undersøge nærmere,
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hvordan der er sket en reducering af natten og mørket, som også har presset søvnen, og hvordan denne
reducering spiller sammen med en kulturel optagethed af et binært forståelsesapparat, der har gjort søvn
og mørke til lyset og bevidsthedens negative modpoler.
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Kapitel 3: Kolonisering af natten
Natten prekariseres, og rytmer udlignes
At ligge i sort græs og kigge op på nattens store mørkecirkus er godt for ens klodefornemmelse. Nætternes
regelmæssige aflysning af menneskets solbelyste trædemølle yder altomspændende himmelsværtning og
forskyder tilværelsen (Bengtson 2002, 20).

Ovenstående citat er et uddrag fra den danske klassiske filolog Kim Daniel Bengtsons tekst ”Astronomisk
nat” fra antologien Spiralnætter, der sætter fokus på spiralen som figur i grundform i naturen og som en
kulturel trope. Citatet indvarsler, at mørket har spillet og spiller en vigtig funktion for mennesker,
biologisk såvel som eksistentielt. Mørket forringer sigtbarheden og kræver en anden indstilling af sanserne
end dagslyset. Men med opfindelsen af det elektriske lys er mørket og natten blevet reduceret og forskudt.
I dag tænder man blot en lampe, hvis man ikke er færdig med dagens gøremål, når solen går ned, og
gadebelysning gør det muligt at bevæge sig rundt uden for i mørket uden synsudfordringer. Dette har
givet helt nye muligheder for at strække dagens aktiviteter ind i aftenen og en anden mulighed for at
bestemme over sin egen tid. Men det har også haft konsekvenser for de aktiviteter, der gør sig bedst i
mørke, såsom søvnen. Det er det, som dette kapitel handler om. For søvnen er forbundet til natten på
den måde, at det i reglen er der, folk sover. Og det er ikke kun et spørgsmål om normer: Vores biologiske
rytmer bliver også påvirket af mørket – det søvninducerende hormon melatonin produceres i kroppen,
når mørket lægger sig (Rahbek 2019, 18).
Jeg skrev tidligere, at søvnen i sig selv er en skrøbelig affære, fordi det er en grænsetilstand
mellem det vågne og ubevidste, og fordi den nemt forstyrres. Når jeg alligevel mener, at den er blevet
yderligere prekær, efter det vestlige samfund har gennemgået en industrialisering, hænger det sammen
med den prekarisering af natten, der har fundet sted (og stadig finder sted). Derfor er det relevant at se
på, hvilken rolle natten og mørket har kulturelt, fordi det tjener til bedre at forstå søvnens rolle i dag. Jeg
argumenterer for, at mørket og søvnen er blevet prekariseret som et resultat af reducerede rytmeforskelle
mellem nat og dag, og på den måde bliver søvnen indlemmet i dagens logikker. En del af dette argument
er desuden, at den vestlige kulturkreds bærer en kulturarv, der positionerer mørket som lysets negative
modpol, og at det har legitimeret en markant reducering af mørket. Her starter kapitlet.

“The Night is Dark and Full of Terrors”
”Lad der blive Lys”, siger Gud i 1. Mosebog, og han skaber lyset, han ser, at det er godt og han adskiller
det fra mørket (Første Mosebog 1:3, n.d.). I Johannesevangeliet siger Jesus, at han er verdens lys, og ”den,
der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys” (Johannesevangeliet 8:12, n.d.). Disse to
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eksempler fra Biblen er med til at indkredse vores kulturelle ide om mørket som et onde.30 Det er ikke
godt at opholde sig i mørket. Talemåder som ”hun så lyset”, ”at gå en lysere tid i møde” og eller at have
et ”mørkt sind” er med til at valorisere lys over mørke. Sprogligt refererer mørke ofte til negative ting,
som helst skal overstås eller undgås og give plads igen til lyset. Disse talemåder er dybt indlejrede i vores
sprog og skaber en grundlæggende fælles forståelsesramme.31 Denne måde at opfatte og valorisere mørket
på er en stærk kulturel forestilling, som jeg mener har været med til at gøre det muligt at reducere mørket
i det omfang, det er sket. Det skal dog ikke forstås på den måde, at opfattelsen af mørket kun er en
kulturel konstruktion. Tværtimod mener jeg, at det er et kompliceret samspil mellem kulturarv og det
fysiske aspekt af ikke at kunne se. På samme måde som søvnen har mørket altså både et fysisk og kulturelt
aspekt.
Før det elektriske lys blev opfundet, og der ikke var lysforurening eller stærke lyskilder,
eksisterede et mørke, der kan være svært at forestille sig for personer, der er født, opvokset og lever i et
land, der har gennemgået en industrialisering. Der var flere stjerner at se på himlen, fordi natten var langt
mørkere, hvorimod vi i dag kun oplever overfladisk mørke (Nye 2010, 9). Før modernitetens værdisæt
om rationalitet og fremskridt virkelig begyndte at sætte sig hos de vestlige mennesker i 1800-tallet, var
overtro mere udbredt. Natten var derfor også en utryg tid, som var forbundet med angst for overnaturlige
fænomener: Det var gængs tro, at marer, hekse, trolde, og andre væsener med onde intentioner hærgede
i gaderne efter mørkets frembrud (Kolofsky 2011, 23). Folk holdt sig i reglen inden døre, medmindre de
ville ud og stjæle. Det var desuden også begrænset, hvad de overhovedet kunne foretage sig, fordi mørkets
daglige frembrud begrænsede deres syn. I dag er det måske nok de færreste, der er bange for, at der lusker
en trold rundt omkring deres hus efter mørkets frembrud, men de kulturelle ideer om natten og mørket
som noget farligt har hængt ved. Også selvom samfundet har undergået det, som den tyske sociolog Max’
Weber har kaldt ”affortryllelse” med henvisning til den stigende rationalisering og videnskabeliggørelse.
Et af de kulturprodukter, hvor dyrkelsen af ideerne om det gode lys og onde mørke er tydelig, er
kultserien Game of Thrones. Bogserien er skrevet af den amerikanske fantasyforfatter George R. R. Martin
og filmatiseret af den amerikanske streamingtjeneste HBO af instruktørerne David Benioff og Dan
Weiss. Serien blev sendt fra 2011 til 2019. Jeg skriver om HBO-serien og ikke bøgerne, da jeg her
forholder mig til lys og mørke som visuelle og kulturelle fænomener. Udover at jeg mener, at Game of

Jeg argumenterer ikke for, at lys/mørke-dikotomien er en udelukkende vestlig konstruktion, men fordi det er denne
kulturkreds, jeg beskæftiger mig med, taler det i denne forbindelse ind i en kulturarv, der eksisterer i Vesten, og som
valoriserer lys over mørke.
31 I retorikken går forskere ofte i rette med den opfattelse, at metaforer skulle fungere som en slags sprogblomster eller unødig
sproglig pynt. Tværtimod, argumenterer de for, fungerer metaforer og billedsprog som helt grundlæggende figurerer i vores
fælles kulturelle og sproglige forståelsesramme (Fahnestock 2002, 16). Netop derfor er disse talemåder om lys og mørke så
sigende for vores opfattelse af det.
30
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Thrones fungerer som et illustrativt eksempel på, hvordan mytologisering af lys og mørke virker, er serien
også interessant, fordi den løbende har fået ros for at skabe et komplekst persongalleri med skiftende
sympatier, hvor protagonisterne både har gode og dårlige sider. Men i kampen mod de sagnomspundne
The White Walkers bliver disse nuanceringer lagt på hylden til fordel for mere klart optegnede grænser
mellem det gode og onde, levende og døde (Jørgensen 2019).
Serien forløber over otte sæsoner og foregår i et middelalderlignede fantasyunivers. Det er
altså et univers, der ligger langt fra den nordamerikanske samtidshistoriske kontekst, serien er produceret
i: Der er ikke elektrisk lys eller demokratiske styreformer, men derimod drager og feudale klassesamfund.
Men, som den amerikanske litterat Kenneth Burke minder os om, er enhver ytring (og forståelsen heraf)
altid udtryk for de filtre, man ser verden igennem (Burke 1966, 45).32 Det er altså ikke muligt at skabe en
tv-serie (eller anden ytring), der ikke er viklet ind i vores forestillinger om verden og afspejler dem – heller
ikke selvom den skal foregå i et fjernt univers. Game of Thrones-universet drives frem af to konflikter:
Kampen om tronen (magten) og kampen mod de døde (The White Walkers), og det er sidstnævnte, jeg
fokuserer på her, fordi det er i portrætteringen af de døde versus de levende, at mørke-lys symbolikkerne
træder frem. I løbet af serien hører man gentagne gange den synske præstindekarakter Melisandre, der
tilbeder guden ”The Lord of Light”, sige: ”The Night is Dark and Full of Terrors”, hvilket er ord, der har
profetisk og sloganagtig karakter i serien (mine kursiveringer). Melisandre siger det eksempelvis i sæson
to, episode et ”The North Remembers”. Her forudser hun også – efter at have sagt førnævnte sætning –
at et dybt mørke vil sænke sig over verden, når de døde (The White Walkers og deres zombiehær) vil
vandre fra nord. Og hvis de vinder kampen mod de levende (menneskene), vil mørket sænke sig
permanent (Fowler 2019). De onde bringer altså mørket med sig, og deres leder går også under navnet
”Night King”. Gennem serien er der blevet bygget op til et endeligt slag mellem The White Walkers og
menneskene, som udspiller sig i sidste sæson: sæson otte, episode tre. Episoden hedder ”The Long
Night” og er desuden så mørk i sin cinematografi, at mange på premieren klagede over slet ikke at kunne
se, hvad der foregik på skærmen (van Arendonk 2019). Afsnittet tager sig ud som en kamp mellem mørke
og lys, hvor menneskene ikke bare er repræsenteret af lys, men også har brug for ild (som også er lys) til
at holde de døde i skak, som medbringer mørke og kulde, og som ikke kan tåle ild.33 I portrætteringen af
det ”gode” og ”onde” gennem lys og mørke spiller de kulturelle konnotationer, vi tillægger disse, en
afgørende rolle. Men det er vigtigt at huske, at disse associationer er kulturelt bestemte, og det er altså

Burke arbejder med en bred forståelse af ytring, sådan at de ikke er begrænsede til tale, men også kan dække over gestik,
musik, tv-serier mv.
33 Gennem hele serien er der også blevet arbejdet med colour grading for at understrege disse symbolikker. Når der filmes
på The White Walker bliver der brugt kølige, blå og mørkere nuancere end ellers (Sukumar 2017).
32
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ikke, fordi lys og lyse farver har en essens, der i sig selv er positiv. Til gengæld har vi en kulturhistorisk
bagage, der skaber disse konnotationer.
Som trope og forståelsesramme lever modsætningsparret om det gode og det onde, det
lyse og det mørke, i bedste velgående, og Game of Thrones er langt fra ene om at benytte sig af disse
konnotationer. Når jeg alligevel har valgt serien som eksempel her, er det, fordi den har fået en så markant
kultstatus i den vestlige kulturkreds, og derfor kan tolkes som et udtryk for, hvad der appellerer bredt.34
Game of Thrones udspiller sig i et univers, der ikke ligner vores. Alligevel ligner de menneskelige konflikter
klassiske politiske magtkampe og overlader plads til nuancer. Men de binære symbolske virkemidler med
nat/dag, lys/mørke bliver intensiveret markant, når kampen skal stå mellem de døde og levende, hvilket
jeg mener i tilfældet med Game of Thrones kan ses som en slags kompensation for manglende umiddelbar
identifikation: Jo mindre universet er genkendeligt, jo mere skrues der op for symbolske virkemidler, der
taler ind i en genkendelig forståelsesramme. Mørke bliver knyttet til samfundets b-sider: Den
marginaliserede, den onde, den farlige, outsideren, den mørke gyde. Disse konnotationer bliver stadig
dyrket på tværs af diverse udtryksformer: 80’ernes punkbevægelse eller goth-subkulturen er eksempler på
æstetikker, der har fokus på det sorte, og som skal signalere, at man er en outsider eller i opposition til
samfundet (Spooner 2007, 145). Det mørke, der kommer om natten, handler altså ikke bare om, at jorden
drejer rundt om solen, men bliver også en beholder for politiske og kulturelle forestillinger. I en vestlig
kulturel kontekst bliver natten med dens mørke et onde, og min pointe i denne forbindelse er, at dette
har afgørende betydning for den forskydning og reducering af natten, som vi har været (og er) vidne til,
og som også prekariserer søvnen. For når noget er farligt og ondt, hvorfor så bevare det? Hvorfor så ikke
bare få så lidt af det som muligt?

Mørket og søvnen bliver prekariseret
I løbet af 1800-tallet begyndte gasbelysning så småt at udviske grænserne mellem dagen og natten.
Samtidig undergik de vestlige samfund en videnskabeliggørelse, der også fik den betydning, at folk var
mindre bange for mørket. I kombination med nye opfindelser som det elektriske lys begyndte folk at gå
rundt i gadebilledet efter solnedgang. I takt med at bygningernes brandfare blev mindre, begyndte folk at
oplyse deres hjem (Ekirch 2005, 333). Dagene blev forlænget: Folk kunne arbejde længere, gå tur uden
for efter mørkets frembrud, og den segmenterede søvn blev stille og roligt udfaset til fordel for den
sammenpressede søvn, som er normen i dag (Ibid.). Som jeg tidligere skrev er lys i vestlig kultur et tegn
på mennesker og menneskelig tilstedeværelse, og flere teoretikere peger desuden på opfindelsen af det
Game of Thrones er blevet en af de mest sete serier nogensinde med omkring 44 millioner seere per afsnit i sæson otte
(Palcotta 2019).
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elektriske lys som et symbol på menneskets endelige bemestring af naturen (Kolofsky 2011, 128 og
Edensor 2015, 564). Den kunstige belysning blev hurtigt populær og bredte sig fra byerne til landsteder.
Og disse nye belysningsmuligheder – sammen med andre teknologiske opfindelser fra denne tid –
forandrede levevilkårene for den vestlige civilisation og gjorde natten til et sted, der kunne koloniseres.
Netop heri ligger den forskydning eller reducering af natten, som jeg i dette kapitel argumenterer for er
sket. For selvom det elektriske lys skabte en masse nye muligheder, har det også været på bekostning af
mørket og natten.
I dag hører steder uden lysforurening så meget til sjældenhederne, at der er blevet oprettet
en internationalt anerkendt NGO ved navn Dark Sky Association, der udsteder certifikater til områder,
der ikke laver lysforurening. Ifølge dem handler det om at beskytte et naturfænomen, nattehimlen,
igennem forskellige tiltag (Dark Sky Organisation, n.d.). I Danmark har den sydsjællandske ø Møn fået
et sådant certifikat, fordi mørket er ”tæt”. Det giver muligheden for at kunne se mange af de stjerner,
som det ikke er muligt at se inde i byen eller andre lysforurenede steder, og en gåtur i mørket på Møn er
blevet en del af en oplevelsesøkonomi som turistattraktion (Astrup 2018). For det vrimler ikke med
steder, hvor lysforurening ikke spolerer muligheden for at opleve intenst mørke, og det skyldes kunstig
belysning, der 24 timer i døgnet oplyser vores hjem, gader og veje. Ifølge Ekirch er kunstig belysning det
største symbol på den moderne progression, og det viser sig blandt andet ved, at vores samfund
beskæftiger sig langt mere med behovet for lys end behovet for mørke (Ekirch 2005, 337). Jo flere ting,
der ”kan kastes lys over”, jo bedre, fordi ting eller emner, der henligger i mørke, er dårlige.35 Vores
samfund hviler på oplysning – både i bogstavelig og overført betydning. Og det er da heller ikke, fordi
jeg ønsker at foreslå en annullering af al kunstig belysning. Det ville i hvert fald kræve en helt anden
indretning af samfundet. Med den kunstige belysning er natten blevet forskudt, og den temporalitet, som
natten engang var, har forandret sig. Det har gjort livet mere fleksibelt i den forstand, at natten ikke
længere sætter en barriere eller grænse for dagens aktiviteter. Den amerikanske historiker Craig Kolofsky
kalder i sin bog Evening’s Empire denne proces for ’nocturnalization’, natliggørelse, som betegner den
udvidelse og forøgelse af sociale aktiviteter om aftenen og natten (Kolofsky 2011, 2). Men det betyder
også, at de aktiviteter, der gør sig bedst om natten, har fået en mere prekær status, og den prekarisering
kan fortsætte. Søvnen er en af disse. Det viser sig eksempelvis ved, at voksne danskere i dag sover
omkring en time mindre i gennemsnit per nat end for bare 100 år siden (ScanSleep, n.d.). Den udvidelse

I denne forbindelse er store fokus på vinterdepressioner og lysterapi interessant at nævne. De såkaldte vinterdepressioner
bliver i forskningen knyttet til manglen på dagslys, og lysterapi bliver ofte brugt i behandlingen af disse. Jeg skriver ikke denne
note for at betvivle, at der findes en vinterrelateret depressionsform, men blot for at pege på, at her får de mørke timer en
afgørende rolle i selve sygdomsbilledet. At man kan udvikle de samme depressive symptomer om sommeren grundet for
meget lys (og altså mangel på mørke) er der derimod ikke synderligt fokus på (Unterberger 2017).
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af dagen, som den kunstige belysning har muliggjort, påvirker organiseringen af tid og rum, hvilket også
betyder, at de økosystemer, der er afhængige af mørket, bliver forstyrrede, hvilket næste afsnit skal handle
om.

Forstyrrede rytmer
Inden for biologien taler man om cirkadiske rytmer, som er det, der også bestemmer vores døgnrytme. I
daglig tale kaldes disse rytmer også ens ”indre ur”, og det stammer fra de latinske verber ”cirka”, rundt
om, og ”diem”, dag. De cirkadiske rytmer påvirker alle levende organismer og er styret af biologiske
kredsløb og processer. Disse rytmer bliver forstyrret af det (over)forbrug af elektrisk lys, der er i vores
del af verden.36 Når jeg skriver om rytmer i dette afsnit, refererer jeg derfor ikke kun til kulturelle rytmer,
men også biologiske. Menneskekroppen er, ligesom det meste andet liv på jorden, bundet op på naturens
cirkadiske systemer, der pendulerer mellem dag og nat, lys og mørke. Det søvndyssende hormon
melatonin, der findes i alle dyr, planter og mennesker, bliver kun produceret i mørke, og det system bliver
forstyrret af den kunstige belysning i dag. Melatonin hænger også sammen med kroppens produktion af
serotonin, som påvirker vores humør, og studier tyder på, at melatonin kan være kræftforebyggende og
forebygge stress (Walker 2017, 11). Stort set al liv er afhængig af disse cykliske rytmer mellem lyset og
mørket, men det er et sårbart økosystem, som den enorme lysforurening bidrager til at sætte ud af kurs.
Den canadiske biologiprofessor Daniel J. Mennill er en af de forskere, der beskæftiger sig
med sammenhængen mellem migrerende fugle og lysforurening. Når fuglene skal migrere orienterer de
sig i høj grad efter sollys og mørket, og det betyder, at den kunstige belysning om natten forstyrrer deres
navigation. Det har den konsekvens, at fuglene migrerer på forkerte tidspunkter, de får ikke nok hvile og
risikerer at dø på vejen (Mennill et al. 2016, 339). En anden forskergruppe fra University of Michigan har
for nylig publiceret et studie, hvor de fastslår, at selv kunstig belysning på jorden i form af gadelygter
forstyrrer fuglearters navigation (Farnsworth et al. 2019, 9). Koloniseringen af natten har altså ikke kun
konsekvenser for det kulturelle, men også de biologiske rytmer. Jeg mener, at der kan spores en
sammenhæng mellem den kulturelle opfattelse af mørke som noget dårligt, og de biologiske
rytmeforstyrrelser som nu kan påvises i menneskers søvnrytmer, hos fugle og nattedyr, fordi den
kulturelle opfattelse er kommet til at betyde, at de nødvendige kvaliteter ved mørket er blevet overset.
Heri ligger også grunden til, at jeg ikke mener, det nødvendigvis er udtryk for en håbløs romantisering af
fortiden at tale om, at mørket har en vigtig eksistentiel funktion, og at der er noget, der går tabt som
resultat af lysforurening. For udover at mørket kulturelt er knyttet til særlige sociale praksisser, regulerer
Det er selvfølgelig ikke kun i Vesten, der er lysforurening. Det sker i hele verden, men fordi jeg beskæftiger mig med
søvnen i en vestlig kontekst, vil jeg også begrænse mig til at forholde mig til den lysforurening, som der er her.
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det også vores hormonbalancer og har blandt andet indvirkning på produktionen af serotonin, der er
med til at styre vores følelse af veltilpashed (Jacobsen 2015).
Søvnens rytme er blevet påvirket af disse natlige forskydninger: Vi har bevæget os fra den
segmenterede søvn til den sammenpressede. Denne overgang har også betydet, at befolkningen er blevet
mindre involveret i deres egne drømme, fordi det – i den sammenpressede søvn – er sværere at huske,
hvad man drømmer, og den tid på døgnet mellem de to perioder af søvn, som tidligere blev brugt til at
udveksle drømme og fortælle historier, forsvandt (Ekirch 2005, 335).37 Selvom forskningen på dette
område er forholdsvis begrænset, peger den på, at dette rum henledt til totalt mørke udgjorde et andet
end dagens, en anden temporalitet. Denne temporalitet har udgjort et alternativ, ikke fordi den havde en
essens som sådan, men fordi den var noget andet, som ikke blot fulgte dagens logikker. For det var
simpelthen ikke muligt. Det skabte mulighed for at organisere eller samle sig på andre måder. Men denne
tid, som mørket indrammer, er blevet kraftigt reduceret. Selv når det er mørkt, er nattehimlen i dag de
fleste steder flere hundrede gange mere lys end før opfindelsen af det elektriske lys (Nye 2019, 9). Selvom
jeg flere gange tidligere har skrevet, at natten historisk er blevet knyttet til fare og overtro, tilbød den også
et frirum fra forskellige former for overvågning og kontrol, som den nu engang har taget sig ud på
forskellige historiske tidspunkter. Natten var altså også et råt rum, der lå uden for institutionel
organisering, administration og magt. I sit kulturhistoriske værk Cultures of Darkness fra 2000 undersøger
den canadiske kulturforsker Brian Palmer, hvilken funktion mørket har haft for forskellige grupperinger
i samfundet. Her fremfører han det argument, at mørket har været vigtigt for marginaliserede grupper og
for opstand skabt fra bunden: Mørket har været rum for en slags social ulydighed: “night could be the
positive moment of alienation’s transcendence, a space for the self’s realization in acts of rebellious
alternative” (Palmer 2000, 19).38 Denne iagttagelse taler ind i en ide om, at dagens logikker er indrettet
efter magtens principper, hvor lys eller sigtbarhed øger muligheden for kontrol og overvågning. Det er
også derfor, jeg mener, at det er vigtigt at afdække og undersøge, hvordan søvnen som præstation tager
udgangspunkt i udvidelse af dagens logikker ind i nattens. Denne forskydning kan dog blot forklares med
henvisning til en reducering af mørket, men skal også forstås i sammenhæng med det neoliberale
rationale, jeg skrev om i kapitel et, hvor en økonomisk tankegang har gjort sit indtog i alle aspekter af
livet, hvilket også sender søvnen ind i en optimeringslogik, der ellers har hørt til dagen. På den måde er
Drømme er som område også blevet negligeret og drømmetydning blevet kogt ned til nærmest kun at handle om
underbevidstheden og drifter. I næste og afsluttende kapitel vil jeg åbne op for en diskussion om, hvorvidt drømme kan
tænkes i en politisk sammenhæng.
38 Studier viser også, at kriminalitet i områder uden gadebelysning ofte der markant efter opsætning af gadebelysning
(Farrington og Welsh 2006, 313). Dette viser igen den dobbelttydighed, hvor mørket både bliver et rum for fare, men også
frihed. Historikeren Wolfgang Schivelbusch skriver desuden, at Paris (som også blev kaldt ”lysenes by”) i starten af 1800tallet oplevede periode, hvor beboere smadrede gadebelysningen som led i kampen mod regeringen kontrolteknikker
(Schivelbush 1995, 106).
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natten ikke et råt rum, men et administreret rum, ligesom jeg i kapitel to argumenterede for, at
soveværelset er blevet et arbejdsværelse.
Der er altså sket en gradvis udligning eller udviskning af grænserne mellem nat og dag, og
det betyder også, at der bliver skubbet til nogle rytmer, både biologiske og kulturelle, hvilket kan ske
relativt ubemærket, fordi der stadig hersker kulturelle forestillinger om natten og mørket som en anden,
differentieret tid med en anden rytme. Men når søvnen er blevet en præstation – som er min overordnede
tese – er natten ikke længere sin egen tid, men i stedet scene for søvnens usynlige arbejde. Derfor vil jeg
i næste afsnit gå tættere på denne forskydning af tid og rum, fordi denne udligning af grænserne mellem
dag og nat er med til at muliggøre, at søvnen bliver en præstation, fordi dagens logikker på den måde
udvider sig og glider over i nattens.

Dagens rytmer forlænges ind i natten
Søvnen hænger sammen med hverdagen som en genkommende begivenhed, der afslutter én dag for at
overgive pladsen til en ny. At nærme sig søvnen er (for de fleste) en rituel begivenhed. For mit
vedkommende er ritualet at iklæde mig en stor T-shirt, uldsokker, derefter børste mine tænder, lægge mig
i sengen og læse lidt, før jeg slukker lyset, tjekker min telefon en sidste gang, sætter min alarm, og derefter
lægger jeg mig på højre side, lukker øjnene og lytter lidt til den puslen, der kommer udefra og fra mine
roomies, indtil jeg (forhåbentlig) falder i søvn. Sådan går jeg i seng i hverdagen, det er en rytme, jeg
performer, den sovende krop, når jeg prøver at falde i søvn. Man lærer fra man er meget ung, at hverdagen
består af vaner og rutiner, og i forbindelse med at oparbejde et sundt søvnmønster bliver det også
understreget igen og igen, hvor vigtig en fast sengetid er.39 Dette soveritual hænger uløseligt sammen med
overgange fra dag til nat og fra en dag til en anden. Disse sammenhænge mellem hverdagens vaner har
den franske filosof Henri Lefebvre sammen med sin kone Catherine Régulier udviklet en teori om, som
de kalder ’rytmeanalyseprojektet’ fra 1983 (Lefebvre og Régulier 2004, 85).40
Lefebvre var en marxistisk og fænomenologisk inspireret filosof og sociolog, som
beskæftigede sig med hverdagslivet og produktionen af rum. Disse studier har gjort ham til en
indflydelsesrig filosof inden for urbane studier, hvor rytmeanalysen også ofte tages i brug som metode
(Sand 2014, 141). Men Lefebvre og Réguliers rytmeanalyse begrænser sig ikke kun til byen eller materielle,

Se eksempelvis Psykiatrifondens guide ”Sov godt” (Psykiatrifonden, n.d.), artiklen fra Politiken fra 2018 med søvnvejleder
Mikael Rasmussen ”Søvnekspert advarer: Vi har vænnet os til at sove alt for lidt” (Munch 2018), overlæge Poul Jennums
søvnråd på Netdoktor.dk: ”Gode råd ved søvnproblemer” (Jennum 2013).
40 Rytmeanalyseprojektet var ægteparrets fælles projekt, men Régulier må siges langt fra at få den anerkendelse for projektet
som Lefebvre. I oversættelsen af rhythmanalysis fra 2004, som jeg har læst i forbindelse med dette speciale, er primært
tilskrevet Lefebvres navn, mens der til sidst i bogen er to tekster ”The Rhytmanalytical Project” og ”Attempt at the
Rhytmanalysis of Mediterranean Cities”, hvor Réguliers navn er med.
39
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fysiske rum: Der findes rytmer alle steder. Kroppen har eksempelvis sin interne rytme: ”[T]he living body
must consider itself an interaction of organs situated inside it, where each organ has its own rhythm but
is subject to a spatio-temporal whole.” (Lefebvre og Régulier 2004, 81). Disse rytmer (kroppens interne)
møder og påvirkes af eksterne rytmer, eksempelvis døgnets gang. Det er netop derfor, jeg finder Lefebvre
og Réguliers rytmeanalyseapparatet interessant for denne del af mit speciale, fordi det er forskelligartet
og både kan referere til kroppens interne rytmer og et samfunds eksterne. Derfor mener jeg, at det kan
være med til at nuancere, at denne forskydning af rum, af rytmer, fungerer på et kulturelt såvel som
kropsligt erfaret plan. Desuden anlægger Lefebvre og Régulier et nuanceret blik på modernitetens rytmer
og undersøger, hvordan de fletter sig ind og ud af hinanden. Jeg redegør ikke for projektets analytiske
fremgangsmåde, da det ikke som sådan er relevant for mit speciales fokus, men derimod deres grundidéer
om rytmer, da jeg mener, at disse tilbyder et sprog, hvorfra man kan forstå disse rytmers påvirkning af
hinanden, fordi ”rum” hos Lefebvre ikke blot er et abstrakt, men også noget konkret: Noget erfaret,
praktiseret og kropsligt (Sand 2014, 2).
En af værdierne ved rytmeanalyseapparatet er for mig at se grundtanken om, at rytmerne
både kan sameksistere, forskyde og skubbe til hinanden. Rytmerne væves ind i hinanden, og netop den
pointe kan underbygge mit argument i dette kapitel om, at denne forskydning af natten, der er sket,
påvirker vores rytmer – både internt i kroppen og eksternt i samfundet – og ikke kun på et abstrakt,
teoretisk plan. Lefebvre og Régulier skriver om to forskellige slags rytmer: De cykliske og lineære, hvor
de cykliske rytmer dækker over fundamentale rytmer som overgangen fra nat til dag eller fra forår til
sommer, og de lineære er monotome, mekaniske rytmer, eksempelvis et lyskryds, der dikterer en handling:
The cyclical is perceived rather favourably: it originates in the cosmos, in the wordly, in nature. We can all
picture the waves of the sea – a nice image, full of meaning – or sound waves, or circadian or monthly cycles.
The linear, though, is depicted only as monotonous, tiring and even intolerable (Lefebvre og Régulier 2004.,
76).

I citatet bliver det også tydeligt, hvordan rytmeanalyseprojektet valoriserer de cykliske rytmer over for de
lineære: De cykliske rytmer er i forbindelse med verden, har en begrænset periode at operere i og bringer
altid noget nyt med sig, mens lineære rytmer, derimod, gentager den samme handling og er derfor identisk
med sig selv og uden rum for kreativitet (Ibid., 79 og 76). Denne valorisering må ses som et udtryk for
den dionysiske forståelsesramme, som er underliggende i Lefebvres filosofi, og som han henter hos den
tyske filosof Friedrich Nietzsches begrebspar om det apollinsk/dionysiske. Det er en forståelse af kunst
og kultur, hvor det apollinske refererer til det ordnede og velafgrænsede, mens det dionysiske er det vilde,
ustyrlige og berusende (Simonsen 2007, 174). Det apollinske/dionysiske kan forstås som et
filosofihistorisk, dialektisk og binært begrebspar på samme måde som kultur/natur, civilisation/barbari.
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Rytmeanalyseprojektet kan derfor heller ikke forstås som neutralt, da det lægger vægten på såkaldt
dionysiske praksisser, som tæller eksempelvis festivaller og gadeidræt (Ibid.). Denne antitetiske binære
forståelsesramme synes dog besværlig at opretholde for Lefebvre og Régulier selv, for – som de også
skriver – de cykliske og lineære rytmer er viklet ind i hinanden på kryds og tværs, hvilket er ekspliciteret
i følgende citat:41
The relations of the cyclical and the linear – interactions, interferences, the domination of one over the other,
or the rebellion of one against the other – are not simple: there is between them an antagonistic unity. They
penetrate one another, but in and interminable struggle: sometimes compromise, sometimes disruption (Ibid.,
76).

Denne pointe om, at de lineære og cykliske rytmer kan støde sammen, men også korrespondere med
hinanden og gå på kompromis, er vigtig, fordi dette kapitel netop handler om forskydninger, hvor dagens
logikker forlænges ind i natten og på den måde prekariserer den tid, der ellers har været reserveret til
søvn. Dette mener jeg kan tolkes som en interferens mellem rytmer, der både fungerer på kropsligt,
biologisk plan (de cirkadiske rytmer ændrer sig) og socialt-kulturelt (ved at reducere mørket og natten).
Overgangen fra den segmenterede søvn til den sammenpressede søvn er også et eksempel på en
rytmeforskydning, der griber ind både på hverdagsligt og kropsligt niveau grundet sociale, kulturelle og
teknologiske forandringer og opfindelser såsom det elektriske lys. Disse rytmeforskydninger bidrager til
at skabe en bedre forståelse af, hvorfor søvnen i dag er endt i en prekær situation: De rum og rytmer, der
har skabt stabile betingelser for søvnen, er blevet forskudt i takt med, at der er sket en udviskning af
grænserne mellem dag og nat inden for en vestlig kulturkreds.
Lefebvre, der skriver med udgangspunkt i 50’ernes Paris, iagttager en manipulation af tiden
og hverdagen, der tager afsæt i en stigende varegørelse og administration af hverdagslivet, som siden
80’erne er blevet intensiveret med fremkomsten af neoliberalismen. Som jeg skrev i kapitel 1 med
udgangspunkt i Brown og Han er det neoliberale samfund kendetegnet af en økonomisk tankegang, hvor
stort set hele livet er gjort op i profit og effektivitet. Det er også derfor, man taler om, at dagens samfund
er et ”24/7”-samfund, der aldrig sover. Tænk bare på NYC-sloganet: ”The city that never sleeps”. Dette
kan også forstås som en udligning af rytmer, en mangel på forskelligartede rytmer eller: For lidt forskel
på de rytmer, der er. Selvom de fleste måske nok bruger natten på en eller anden form for regeneration,
kunne man også bruge den på noget andet. Det er denne potentialitet, der skaber den overflod af
positivitet, Han skriver om, fordi mørket og natten ikke længere udgør en decideret grænse for dagens
logikker, men en forlængelse af dem, og det private ikke længere er afgrænset fra det offentlige. Det er

De understreger, at der sker en forvikling af disse rytmer i praksis, selvom de også mener, at de teoretisk set er hinandens
modsætninger (Lefebvre og Régulier 2004, 76). Men dette teoretiske paradoks må altså stå for deres egen regning.
41

50

Inger Christine Løwe
Kandidatspeciale i Moderne Kultur og Kulturformidling

wts163
Efterår 2019

også det, som Crary kalder for kapitalismens homogene tid, som skaber normalisering, fordi de alternative
temporaliteter bliver udlignet (Crary 2013, 33). Jeg vil dog mene, at der stadig er forskel at spore på dagens
og nattens rytmer, men at de er blevet reduceret eller blevet mere overfladiske.42 Den form, som
interessen for søvn i dag tager, viser netop dette. At søvnen er blevet et produkt, en vare og genstand for
optimering. Eksempelvis når det danske sengemærke Tempur har lavet et samarbejde med danske
succesfulde sportsstjerner – ironman-atleten Michelle Vesterby, kajakroeren René Holten Poulsen og
cykelrytteren Lasse Norman Hansen – som cases i deres reklamer efterfulgt af teksten: ”Søvn er den
vigtigste træningsøvelse i dit liv” og ”God søvn er ligeså vigtig som hård træning” (Tempur n.d.). Denne
miniserie kalder Tempur for ”Kom sovende til succes”. Her indskrives søvnen ind i en ramme af
konkurrencesport, hvilket iscenesætter søvnen som et livsstilsvalg og optimeringsredskab snarere end et
biologisk behov. I dette eksempel er der en klar forbindelse mellem søvn og succes: Søvnen er helt
konkret en træningsøvelse, som man kan løse mere eller mindre hensigtsmæssigt. Dette mener jeg netop
illustrerer, hvordan dagens logikker om produktivitet og præstation har forlænget sig ind i natten, ind i
søvnen, og at dette også forskyder de rytmer, der tidligere har hørt til natten. Tænker man på Tempurreklamen i forlængelse af min pointe om, at der er for lidt forskel på døgnets rytmer, og at netop dét
prekariserer søvnen, viser der sig også det forhold, at disse reklamer ikke fremmer søvnen for søvnens
skyld, men for præstationens. I dette afsnit har jeg foreslået, at mørket tilbyder en differentieret tid, en
anden rytme, som er vigtig for søvnen, men som er blevet reduceret. I næste afsnit vil jeg komme nærmere
ind på, hvad det er for et potentiale, mørket bærer med sig.

Mørket som mellemtid
Dette kapitel handler om, hvordan natten og mørket er blevet koloniseret af lys og social aktivitet, hvilket
prekariserer søvnen, fordi natten og mørket reduceres, og forskellene mellem dagen og nattens rytmer til
dels udlignes. I argumentationen for dette peger jeg på en arv om at opfatte mørket som noget negativt
som en kulturhistorisk legitimering af denne forskydning af natten. I denne pointe ligger der en antagelse
om, at vi ved ikke at passe på natten som rum mister noget. I dette afsnit vil jeg forsøge at indkredse,
hvad det kunne være: Hvad det er for et potentiale, der ligger i mørket. Dette kan være en svær øvelse
uden at lyde som en, der essentialiserer nattens rum som et, der tilbyder det samme til alle på alle tider.
Jeg mener dog alligevel, at det er muligt at tale om et potentiale i mørket, der kan tilbyde noget forskelligt
på forskellige historiske tidspunkter. For mørket er anderledes end lyset, det kræver en anden indstilling
Markedet slukker måske nok aldrig, men det kører på forskellige blus, og om natten er det nede i gear. Crary kan have ret i,
at der meget sjældent er fuldstændig slukket, men jeg mener ikke, at det er belæg nok til at sige, at natten er afskaffet. Tværtimod
vil jeg foreslå, at man ser på den svingende aktivitet, der kan i være i en virksomhed, by, et samfund, der er bundet til
penduleringen mellem dag og nat.
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af sanserne, en anden måde at navigere på, men potentialet er udtryk for en social og kulturel mediering,
ikke en essentiel kvalitet. Derfor bærer mørket også nogle potentialer med sig, som kan variere. Det har
både været et rum for modstand, ulydighed, ulovligheder, regeneration, søvn, intimitet mv. Palmer
nævner også, at der ligger alternative historiografer gemt i mørket, eksempelvis har andre fortællinger om
slavetiden i USA kunne fremskrives ved at kigge på deres aktiviteter om natten, hvor afrikanskamerikanske slaver ”lived and loved from sundown to sunup” (Palmer 2000, 19). Under besættelsestiden
i Danmark havde danskere også ekstra meget sex bag mørklægningsgardinerne, der resulterede i et
stigende antal fødsler og kønssygdomme, hvilket historikeren Thomas Oldrup har skrevet om i Fanden
tage i morgen fra 2018. Denne måde at tænke nat og mørke som et frirum har jeg gennem dette speciale
argumenteret for ikke længere giver mening, fordi dagens logikker fortsætter ind i natten. Men hvordan
kan vi så tænke på den?
Den danske billedkunstner Kirstine Roepstorff arbejder med disse spørgsmål i sit værk
Renaissance of the Night, som blev vist som en totalinstallation på Kunsthal Charlottenborg fra 16. juni til
12. august 2018. Installationen fyldte hele Charlottenborgs sydfløj og skulle foregive en tidslig periode
fra tusmørke til daggry med et derfor tiltagende og aftagende mørke. Undervejs i udstillingen var
forskellige værker fra Roepstorffs alsidige kunstneriske praksis, herunder lyd- og lysværker, gobelin,
collage og relief. I Renaissance of the Night arbejder Roepstorff arbejder ud fra tesen om, at vi lever i en
verden præget af for meget lys og vil derfor undersøge mørkets potentiale (Roepstorff 2018). Udstillingen
sætter mørket til diskussion: Hvordan kan vi værdsætte det i en kultur, der dyrker lyset? I løbet af
installationen blev mørket altså mere og mere omsluttende og kan tolkes som en opfordring til at
reflektere over, hvordan sanserne påvirkes forskelligt i mørket og kræver andre måder at navigere og
orientere sig på. Det er denne del af Roepstorffs installation, den fysiske del, jeg finder interessant i
forhold til at tænke over, hvad det er, mørket kan tilbyde uden at lade det blive sovset ind i alt for meget
patos og mørkesymbolik hentet fra det dualistiske lys/mørke. Hos Roepstorff tilbyder mørket en anden
tid, fordi værket fordrer en anden måde at eksistere på midlertidigt, mens man bevæger sig rundt i det.
En måde at eksistere på, der ikke nødvendigvis er bedre eller dårligere – men noget andet: et mellemrum.
I Træthedssamfundet skriver Byung-Chul Han som en kommentar til den øgede acceleration, samfundet har
undergået, at ”vi lever i dag i en verden, der er uhyre fattig på afbrydelser, på mellemtider og det
mellemliggende” (Han 2012, 45). Renaissance of the Night kan siges at være et forsøg på at reetablere mørket
som en mellemtid, men som i kraft af sin kvalitet som kunstværk er en konstrueret reetablering. Alligevel
virker værket som en opfordring til at tænke mørket som et adskilt rum. Mørket (og søvnen) kan tænkes
som forhenværende mellemtider, der har ændret sig i takt med en rytmeforskydelse og neoliberalismens
opblomstring. Mørket er kulturelt vigtig som mellemtid, fordi den tilbyder en anden, midlertidig
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sanseerfaring, og det er biologisk vigtigt, fordi det er med til at opretholde og balancere kroppens indre
ur. Med de øgede overvågningsteknologiske muligheder i form af eksempelvis apps og kunstig belysning
har Vesten givet køb på en del af det mørke, som ellers er blevet forbundet med frigørende potentialer,
farer og ondskab. Den franske filosof Jean Baudrillard har i bogen Transparency of Evil fra 1990 kaldt denne
proces for en ”hvidvaskning” af hele eksistensen, af alle aktiviteter:
Ours is rather like the situation of the man who has lost his shadow: either he has become transparent, and
the light passes tight through him or, alternatively, he is lit from all angles, overexposed and defenseless
against all sources of light. We are simultaneously exposed from all sides to the glare of technology, images
and information, without refracting their rays; and we are doomed in the consequence to a whitewashing of
all activity – whitewashed social relations, white-washed bodies, white-washed memory – in short, to a
complete aseptic whiteness (Baudrillard 1993, 44).

Baudrillard mener altså, at denne reducering af natten gør os til mennesker uden skygge og perspektiv; til
en slags marionetdukker for teknologi og magt. Selvom Baudrillard kan have ret i dele af sin analyse om
den stigende homogenisering, mener jeg, at han selv falder i en fælde, der maler en ekstrem dualisme op
mellem dag og nat og lys og mørke og på den måde konkluderer lidt for bombastisk. Mørket er ikke
elimineret, det er forskudt og reduceret, men ikke decideret forsvundet. Men ved at mørket er blevet
reduceret, har vi også mistet noget perspektiv eller dybde, og det er sådan, jeg forstår Baudrillards billede
med det ”skyggeløse” menneske. De praksisser, der har tilhørt mørket, biologisk og kulturelt, eksisterer
stadig – bare i mere udsat position. Søvnen er en del af dette. Vi sover stadig, og søvnen er stadig vigtig,
men bliver infiltreret af kapitalistisme og neoliberal logik, der gadgetificerer søvnen og får den til at handle
om at præstere bedre. Dette viser, mener jeg, kapitalismen som en fleksibel størrelse. Den finder sine veje
til at trække økonomisk værdi ud af processer, man ellers har kunnet tænke på som anti-kapitalistiske i
sin grundstruktur, såsom søvnen. Mørket og natten er ikke længere den form for mellemtid, den var,
dengang man sov segmenteret. I et samfund præget af lysforurening kan vi ikke se alle nattehimlens
stjerner. Men den er heller ikke helt væk, og mange af de forestillinger, vi historisk har knyttet til natten
og mørket, hænger stadig ved. Det er samspillene mellem disse, jeg har forsøgt at fremstille i dette kapitel,
ligesom jeg har vist, hvordan dagens logikker og rytmer skubbes til nattens og gør både natten og søvnen
prekær. I næste kapitel vil jeg på baggrund af de foregående tre kapitler forsøge at åbne dette speciales
tese om, at søvnen er blevet en præstation, op imod andre perspektiver, der (måske) kan bidrage til en
anden måde at tænke søvn på i det 21. århundrede.
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Kapitel 4: Noget at sove på
Søvn i det 21. århundrede. En umulig drøm?
I indledningen nævnte jeg, at selvom jeg arbejder inden for det samtidsdiagnostiske er mit projekt ikke af
patologisk karakter. Jeg har været inspireret af den Foucauldianske samtidsdiagnose, der handler om at
forstå samtiden gennem analyser af fortiden snarere end at pege på en sygdom. Det finder jeg nødvendigt
at gentage nu, fordi jeg ikke har haft til formål at sige, at de udviklinger, jeg har peget på, alle er entydigt
dårlige. Eksempelvis har den øgede politisering af det private givet mulighed for at behandle emner, der
knytter sig til privatsfæren (fx husarbejde og sex), som ellers havde været uden for politisk diskussion.
Opfindelsen af det elektriske lys har åbnet et enormt mulighedsrum for mennesket. Mit sigte har derimod
været at vise, hvordan de teknologiske, ideologiske, kulturelle udviklinger, der åbner nogle mulighedsrum
et sted, forskyder eller skubber til nogle andre områder, der (måske) kulturelt er blevet tillagt mindre
værdi. Søvnen er netop et eksempel herpå. Forskere inden for flere videnskabelige felter – medicin,
filosofi, sociologi – er enige om, at der har eksisteret en lang kulturel og forskningsmæssig tradition, der
negligerer søvnen eller simpelthen ikke har gidet beskæftige sig med den (Walker 2019, 13, Nancy 2009,
14 og Williams 2005, 1). På den måde kan den øgede interesse også tolkes som et udtryk for et forsøg på
at sige fra over for diskursen om, at søvnen er tidsspilde, for de dovne og ikke-produktive; at man nu
endelig har fået øjnene op for det natlige eventyr. Problemet med den læsning vil dog være, at den overser,
at interessen ikke så meget handler om søvnen i sig selv, men i stedet det søvnen kan give af energi og
overskud til efterfølgende gøremål. Ikke at jeg prøver at motivspekulere i individers personlige motivation
for at interessere sig for deres søvn. Jeg beskæftiger mig med søvnens rolle i samfundet i dag, og dér har
interessen udgangspunkt i en neoliberal, selvoptimerende logik. Men denne interesse for og
markedsgørelsen af søvnen åbner også for en konkret og eksplicit politisering af søvnen, som allerede
har vist sig med udbydelsen af de kommunale søvnkurser og oprettelsen af søvnklinikker. Også selvom
disse politiske initiativer fungerer på individniveau og har sin eksistensberettigelse i økonomiske belæg,
som at det koster samfundet dyrt, når dets borgere ikke kan sove (Schnelde 2019). Disse politikker
tydeliggør også søvnen som et biopolitisk anliggende, hvilket peger på søvnen som et sted, hvor der både
finder regulering og modstand sted. Denne tydeliggørelse i den nuværende historiske situation med
søvnkurser og soveapps, tror jeg, kan fungere som en anledning til at overveje eller spekulere i en
gentænkning af søvnen. En radikal gentænkning, hvor søvnen ikke bare skal gøre os friske i hovedet til
at varetage et vågent, politisk liv, men tværtimod er i hjertet af det sted, hvor politik formes.
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Nogle gange er drømme det eneste, man har
Jeg vil starte disse overvejelser af en gentænkning af søvnen et sted, der ellers ikke har fyldt meget i
specialet. Nemlig ved drømmesøvnen. Drømme har ikke fyldt ret meget, fordi de ikke i dag har afgørende
betydning for søvnens rolle. Faktisk er det langt de færreste, der kan huske deres drømme, selvom man
drømmer hver nat (Whyte 2017). Alligevel mener jeg, at de tilbyder en vej til at overveje, hvordan sovende
tilstande kan tænkes politisk. Jeg foreslår i de følgende to afsnit at se på disse tilstande som en integreret
del af politisk subjektivitet; som en måde at tænke søvn og politik sammen på.43 At tænke disse tilstande
som en integreret del af den politiske subjektivitet komplicerer også, hvordan vi tænker politik og politisk
handlekraft, som stadig kan siges i hvert fald i praksis at domineres af Habermasianske idealer som fornuft
og rationel deliberation (Kock 2013, 128).44 Udover at søvn og drømme inden for Habermas’
forståelsesapparat er henvist til privaten, mener jeg også, at selve det at tænke sovende tilstande som
nogle, hvor politik kan opstå og formes, skubber til nogle mere grundlæggende præmisser for, hvordan
politisk handlekraft tænkes. Tænker man søvnen som del af den politiske subjektivitet og handlekraft,
kræver det også en accept af, at vores politiske subjektivitet ikke kun er begrænset til det vågne liv og ikke
kun er formet heraf, og derfor heller ikke kun er formet af rationel argumentation. Nærmere bestemt vil
jeg foreslå at se på søvnen som et sted, hvor dannelsen af politisk subjektivitet også finder sted. Dette er
en anden form for politisering af søvnen end den, jeg har sporet gennem de tre første kapitler, hvor jeg
argumenterede for, at søvnen er blevet en præstation, et optimeringsredskab. At se på søvnen med alt
hvad den indebærer af drømme og grænsetilstande som et politisk sted kan (måske) bidrage til at forstå
søvnen som andet end og mere end en ”vigtig træningsøvelse”. Disse afsnit fungerer altså som en slags
indledende optegnelser over en mulig måde at tænke søvn på, der ikke tager udgangspunkt i en
præstationslogik.
To ting, jeg gerne vil præcisere her: Den første er, at når jeg skriver om politik, er det ikke
med reference til den slags politik, der bliver lavet på Christiansborg. Jeg forstår politik bredt og som
noget, der er og foregår i hverdagslige handlinger: Politik handler også om, hvor lange bade, man tager,
hvilken mælk man køber, hvornår man går i seng. Min forståelse af politik ligner altså den, der vil komme
til udtryk i dette kapitel blandt andet hos Judith Butler. Den anden præcisering er, at når jeg her skriver
om drømme, henvises der til faktiske drømme, man har i søvnen. Det vil sige, at jeg ikke mener drømme
Når jeg skriver ”sovende tilstande” skyldes det, at der mellem det at være vågen og sove eksisterer et hav af mellemtilstande.
Det kan være hypnagogiske tilstande, dagdrømmeri, lucide drømme og søvngængeri, som alle kan betegnes som mere eller
mindre ubevidste praksisser.
44 Et nyligt eksempel på, hvordan følelser stadig synes uredelige i den offentlige debat, var da den 16-årige klimaaktivist Greta
Thunberg rasende og bevæget på en talerstol i FN beskyldte verdens ledere for at have stjålet hendes barndom. Kritikken
haglede ned over hende bagefter, fordi det, ifølge kritikerne, simpelthen er upassende med så mange følelser i et politisk organ
(Nelson og Vertigan 2019). Det er til trods for, at blandt andet affektstudier gentagne gange har vist, hvordan politik og
politiske argumentation i høj grad er drevet af affekter (og at disse også er valide argumenter) (Sharma og Tygstrup 2015, 3).
43
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i metaforisk forstand eller som politisk trope, som eksempelvis Martin Luther Kings ”I Have a Dream”tale fra 1963. Naturvidenskaben har længe (og er stadig) i gang med at finde svar på, hvorfor vi drømmer:
Det vasker hjernen. Renser. Prøver nye forbindelser af (Rahbek 2019, 27). Forklaringerne er skiftende,
og den psykoanalytiske tradition har med den østrigske læge Sigmund Freud som frontløber også udviklet
en teori om drømme, hvor de skal analyseres som et symbol for noget andet; noget undertrykt, et traume,
et begær (Freud 1973 [1917], 164). Her anlægger jeg et andet blik på drømmene, nemlig et blik hvor
drømme – en integreret del af søvnen – er sociale produkter, fordi det er en grænsetilstand mellem det
vågne og det ubevidste, der lader virkelighed, frygt, ønsker, håb etc. blande sig og glide ind og ud af
hinanden. Og hvis vi ignorerer denne del af os selv, får en vi en fattigere og mere begrænset forståelse af,
hvad det vil sige at være et politisk subjekt.
Men risikerer denne politisering så ikke at falde i den samme fælde og igen gøre søvnen til
noget andet end bare søvn i sin eget ret? En anden slags præstation, hvor søvnen ikke bare skal give
energi til den efterfølgende dag, men også lægge kimen til vores væren i den vågne verden? Bør vi ikke
hellere arbejde for, at søvnen ikke har nogen anden funktion end pause, restitution? At den sovende krop
er apolitisk? Ligger det radikale politiske netop ikke i den passive handling; det er at sove i en verden,
hvor det gælder om at være aktiv, vågen? Man kan godt argumentere for, at søvnen som natlig aktivitet
har potentialet til at fungere som et frirum, der fungerer uden for det politiske liv, og at det er en
nødvendighed. Det gør blandt andet den amerikanske kulturkritiker Jonathan Crary i 24/7 – Late
Capitalism and The Ends of Sleep, som jeg har brugt løbende i dette speciale. Søvnen er for ham emblematisk
for modstand i et gennemkapitalistisk samfund. Crary peger på søvnen som et af de eneste fænomener,
der i dag kan minde os om en før-kapitalistisk tid (Crary 2013, 125). Men som jeg har vist i dette speciale,
står søvnen ikke længere uden for kapitalismen, men er blevet en del af den som usynligt arbejde og
præstation. Men der er også en anden indvending mod det ståsted, Crary repræsenterer, og det er, at det
ekskluderer dele af den måde, politisk subjektivitet formes på og derfor også begrænser vores måde at
forstå os selv på. Har vores søvn og vores drømme ikke altid været politiske i den forstand, at de har
bidraget til en forståelse af os selv i den historiske kontekst? Er søvnen først blevet politisk relevant med
kapitalismens fremkomst? I Shakespeares The Tempest fra 1611 siger protagonist og troldmand Prospero
i akt fire, scene et følgende: ”We are such stuff as dreams are made on”, hvilket kan tolkes som, at
drømme har et socialt aspekt: I drømmene kan mennesket forstå sig selv. Drømme har hos Shakespeare
i 1600-tallet allerede en eksistentiel funktion. Og hvis den amerikanske historiker Roger Ekirch, som jeg
har henvist til flere gange i løbet af dette speciale, har ret i, at drømme for vestlige mennesker i den præindustrielle tid blev tillagt større værdi og spillede en større kulturel rolle, var drømme her allerede en del
af det at være et politisk subjekt. Så måske er vi nærmere begyndt at negligere drømmene i takt med, at
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vi i langt mindre grad kan huske, hvad vi drømmer? På den måde kommer det ikke så meget til at handle
om, at vi skal se på drømme som politiske (for det er de allerede), men at vi i vores måde at forstå
subjektivitet ikke skal ekskludere drømmene og søvnen.
Den cypriotisk-engelske politiske teoretiker Elena Loizidou argumenterer i sin artikel
”Dreams and The Political Subject” fra 2016 for, at vi kun får den halve historie om os selv fortalt, hvis
vi ikke tager vores drømme seriøst. Dette argument fører hun gennem læsninger af tekster af den tyskjødisk-amerikanske filosof Hannah Arendts begreb om det politiske subjekt (Loizidou 2016, 126).
Loizidou peger på, at selvom Arendt eksplicit skriver om drømme, kan det ikke inkorporeres i hendes
forståelse af det politiske, da det politiske hos Arendt er knyttet til et fysisk rum mellem mennesker og
grupper (Ibid., 124). Udfordringen med Arendts begreb om det politiske subjekt er derfor, at det er for
snævert, fordi det er for fokuseret på det offentlige rum. Drømme bliver derfor i denne forbindelse del
af en apolitisk, privat sfære. Derfor inviterer hun os til at forlade Arendt for at udvide idéen om det
politiske til at kunne inkludere det drømmende subjekt. Loizidou starter sin artikel med at genfortælle en
drøm, hendes bedstemor ofte havde, hvor hun fløj over sin gamle landsby, Petra, i den nordlige del af
Cypern, som hun var flygtet fra under den tyrkiske invasion 20. juli 1974. Hun havde kun mulighed for
at vende tilbage én gang i løbet af sit liv - kort efter invasionen for at hente nogle personlige ejendele. I
dag er Petra helt ubeboet. Loizidous bedstemor måtte leve resten af sit liv i eksil, men til gengæld vendte
hun tilbage i de drømme, hvor hun fløj over landsbyen (Ibid., 123). Disse drømme mener jeg illustrerer,
hvorfor det kan være vigtigt at se på søvnen og drømme som del af det politiske. For nogle gange er
drømme det eneste, man har. Det var eksempelvis den eneste adgang for Loizidous bedstemor til sit
hjemsted, og på samme måde kan man tænke, at hos andre mennesker i så udsatte eller begrænsede
situationer, kan deres drømme være det eneste, de har til rådighed. Det kunne være flygtningen, den
fængslede, den sengebundne. Den amerikanske queerteoretiker Judith Butler skriver i artiklen
”Rethinking Vulnerability in Resistance” fra 2016 følgende: “Under certain conditions, continuing to
exist, to move, to breathe are forms of resistance (…)” (Butler 2016, 26). Butler refererer til mennesker i
udsatte positioner såsom minoriteter eller flygtninge, og man kunne tilføje ”at drømme” eller ”at sove”
til listen over måder at gøre modstand på. Men det er en anden form for modstand end den, som Crary
taler om, der udelukkende er en modstand mod kapitalismen. I teksten, som citatet stammer fra,
argumenterer Butler for, at sårbarhed tænkes som en del af modstand og ikke som en modsætning hertil,
og i det hele taget handler den modstand, Butler taler om her, mere om at skabe grundlaget for nye
forestillinger om socialitet og modstandsformer inden for de nuværende politiske magtstrukturer og
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dominansformer (Ibid., 27).45 Det er et lignende syn på modstand, der kommer til udtryk hos den
caribisk-amerikanske teoretiker, digter og aktivist Audre Lorde. Hun er bredt citeret for at sige, at
selvomsorg er radikal politik: ”Caring for myself is not self-indulgence, it is self-preservation, and that is
an act of political warfare” (Lorde 2017 [1988], 130). Selvom Lorde her taler i en anden kontekst, om at
leve som kvinde, sort, lesbisk, mor, cancer-ramt er hendes syn på, hvad der kan være radikale handlinger
interessante også i søvnøjemed. Den selvomsorg, hun taler om, kan også inkludere søvn. På den måde
kan det være modstand at lægge sig til at sove, til at drømme, det kan være modstand at blive liggende i
sengen i en verden, der ikke vil have det. Eller det kan være modstand at rejse sig fra sengen, når man
ikke kan sove og vandre ud i natten i en verden, der vil have, man bliver i sengen om natten. På den måde
er søvnen ikke bare emblematisk for modstand som hos Crary, men et sted hvor politik kan opstå, en
modstandsform i sig selv. Som jeg har vist i de tre første kapitler af dette speciale er søvnen viklet ind i
magt. Men netop fordi denne magt også er en biomagt, betyder det, at der i den også er et rum for
modstand, en ikke-korrekt opførsel. Magten er nemlig ikke kun ensidet, men tosidet, skriver Foucault;
magten regulerer de sovende, men formes også deri:
Man kan ikke underkende det komplekse og ustabile spil, hvori diskursen på samme tid kan vær magtredskab
og magtvirkning, men også en hindring, støttepille, modstandens tilknytningspunkt og udgangspunkt for en
modstrategi. Diskursen befordrer og producerer magt, den styrker den, men den underminerer den også,
blotter den og gør den skrøbelig og muliggør dens indespærring (Foucault 2011, 107).

Denne magtform, som Foucault beskriver, er relevant, fordi magten ikke kun virker udefra, men også
indefra, og hele tiden bærer potentialet til sin egen omstyrtelse med sig, hvilket åbner muligheden for at
betone, at politik kan ske i søvnen samtidig med, at søvnen reguleres af andre politikker. Dette skrev jeg
netop om i kapitel et med udgangspunkt i Ottessa Moshfeghs My Year of Rest and Relaxation, hvor den
unavngivne jegfortæller så at sige sluger magten (sovepiller og psykofarmaka) og bruger den mod sig selv
og derved viser hvordan magtredskaber, der er skabt til at regulere kroppe, også kan vendes om. I samme
bevægelse underkaster hun sig magten og udøver en modstrategi. Dette åbner et produktivt rum for at
tænke søvn som modstand, ligegyldigt hvor fjollet det umiddelbart kan lyde (og måske lyder det kun
fjollet, fordi vi hænger fast i en ide om, at politisk modstand skal foregå på gaden?), fordi det viser,
hvordan søvnen ikke er et sted uden for kapitalismen, men heller ikke kun er del af den. Den er begge
dele.

Her er sårbarhed oversat fra ”vulnerability” og ikke ”precarious”. Det handler altså om kropslig sårbarhed som en del af
modstand. Samtidig handler det ikke kun om en kropligs sårbarhed: for den kropslige sårbarhed er også en social sårbarhed,
der gør os afhængige af materielle forhold og andre mennesker (Butler 2016, 16). Jeg har også selv tidligere skrevet om
prekarisering af søvnen og natten, men det har været i kraft af en udsathed og ikke sårbarhed. Sårbarhed i denne forbindelse
skal altså ikke forstås synonymt til min brug af prekarisering.
45
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I artiklen ”American Nightmare: Neoliberalism, Neo-Conservatism, and DeDemocratization” fra 2006 advarer Wendy Brown om at bruge drømme som udgangspunkt for politisk
analyse, fordi hun mener, at de er for komplekse. Denne advarsel er delvist en respons til Stuart Hall, der
har foreslået drømme som en indgangsvinkel til at forstå den politiske virkelighed. Brown anerkender
dog, at det kan være et forsøg på at undgå at skabe en ”monological, internally consistent, temporally
linar, systematic frame” på fænomener og politiske begivenheder, der ikke er nogen af delene (Brown
2006, 690). Brown deler altså på den måde Halls projekt om at ville væk fra det monologiske og
konsensussøgende, men kalder også hans forslag med drømme som indgangsvinkel for intellektuelle
tømmermænd (Ibid., 691). Der er to problemer med drømmearbejdet, ifølge Brown: For det første er
det svært at se for sig i praksis. For det andet risikerer det at sløre for, hvordan antidemokratiske kræfter
eller begær også har infiltreret venstrefløjen og dens politiske subjekt, hvilket eksempelvis kan komme til
udtryk i ambitioner om indføre en moralsk orden og ville fastsætte en kulturel hegemoni, hvilket Brown
ser som et højrefløjsprojekt (Ibid., 691).46 I en tid, hvor alle bryster sig af at være demokrater, mener
Brown, at det er ekstra vigtigt at holde fokusset på, hvordan netop det udhuler demokratiet gennem
vedholdende, kritiske analyser og ved at insistere på politik som et inkonsistent og heterogent område.
Ikke gennem drømme som indgangsvinkel (Ibid.). Men Browns indvendinger tager også udgangspunkt i
en (lidt for) simpel forståelse af drømme ud fra et freudiansk tankesæt, hvor de kun er udtryk for begær
og undertrykte sider og derfor skal tolkes som symboler. For drømme er, selvom de godt kan være udtryk
for et begær, også sociale produkter.
Den franske sociolog Bernard Lahire argumenterer i bogen L’interprétation socioloque des rêves
fra 2018 for, at drømme skal forstås socialt, netop fordi de er personlige. I den bevægelse annullerer
Lahire også det psykoanalytiske tankegods om, at drømme skulle udgøre en nøgle til det dybe
underbevidste: Tværtimod ligner de ting, folk drømmer om, for det meste også de ting, de beskæftiger
sig med (eller håber, frygter, tænker og tror på) til daglig (Lahire 2018). Det er altså ikke så mystisk igen.
Accepterer man Lahires udlægning af drømme, bliver det muligt at se på søvn og drømme som en social
praksis og socialt produkt. At have dette syn på drømme vil jeg mene kan afmontere nogle af de
bekymringer, Brown udtrykker, fordi Lahire netop betoner, hvordan drømme er forankret i det sociale,
og i forlængelse af det bliver Browns adskillelse af politik og drømme for hårdt tegnet op: Det kommer,
lidt ligesom hos Arendt, til at bygge på en ekskluderende (og måske falsk) modsætning mellem det
politiske/offentlige og det private/drømmende. For drømme og det sociale er filtret ind i hinanden, de

Brown vedkender eksplicit sig venstrefløjen, og det er derfor, hendes bekymring handler konkret om venstrefløjen. Men
bekymringen skal også forstås i forlængelse af hendes demokratibegreb, som bygger på antagonisme, og hvor konsensus
udhuler demokratiet, hvorfor det at ville bestemme en moralsk orden for Brown er fundamentalt antidemokratisk.
46
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glider ind og ud af hinanden, ligesom eksemplet med Lozidous bedstemor og med Juliana Spahrs
digtsamling, som jeg skrev om i kapitel to, hvor eksempelvis det militærindustrielle kompleks blander sig
i drømmene (Spahr 2005, 63). Der er ikke nogen tykke vægge, der skærmer søvnen fra det politiske,
søvnen er i det politiske, og det politiske er i søvnen. At tænke søvnen politisk som både reguleret, men
også formende (fordi den er en social og sårbar praksis) åbner op for en interessant mulighed for at
gentænke søvnen, fordi det kan komplicere og nuancere, hvad det vil sige at være et politisk subjekt.
Måske er det heller ikke uden grund, at man tit hører den fortærskede vending om at ”sove på det”
forinden en stor beslutning skal tages. Måske fordi vi kan finde os selv i søvnen, at politik sker i søvnen
og ikke bare rundt om den.

Grænsetilstanden som sårbar politisk position
Det kan umiddelbart virke kontraintuitivt at se på søvnen og drømme som steder, hvor politik formes.
Drømme er fragmentariske og polysemiske, og i den drømmeløse søvn tænker man ikke, man ikke er
ved bevidsthed. Derfor argumenterer jeg heller ikke for, at alle drømme tilbyder et stringent narrativ eller
eksplicit politisk budskab. Det er altså ikke sådan, at et politisk manifest opstår efter en ottetimers
nattesøvn. Drømmene (og søvnen) gør snarere det modsatte: Den lineære tidslighed, vi ellers orienterer
os efter i form af minutter, timer, dage, bliver opløst til fordel for en desorganisering af både tid og rum.
De fleste genkender sandsynligvis at have haft en drøm, hvor dagen bliver blandet sammen på alle mulige
og umulige måder eller at vågne op og have brug for et par sekunder til at forstå, hvor man egentlig
befinder sig. Og det er netop her, potentialet opstår, vil jeg mene. I det at sove og drømme som sådan. I
det at befinde sig i den grænsetilstand, som søvnen er. For selvom søvnen i mange henseender bliver
karakteriseret som et tab af bevidsthed, er denne altid kun delvis: Vores forbindelser til verden bliver i
søvnen ikke skåret over, højst dulmet (Leder 1990, 59). Et brag fra gaden, en alarm, et grædende
spædbarn, lyden af ens navn, et mareridt vil hurtigt vække en fra søvnen, og disse lyde kan også blande
sig i og påvirke drømmen. I den forstand kan søvnen forstås som en grænsetilstand mellem det sociale,
kulturelle og det kropslige, biologiske. Søvnen er både et kulturelt fænomen og en biologisk funktion.
Den sovende tilstand placerer kroppen på grænsen mellem det bevidste og det fuldstændige tab af
bevidsthed. Det betyder også, at vi overlader os selv og vores kroppe i andres varetægt, når vi sover.
Derfor mener jeg, at der også er en indbygget tillid eller tryghed i den sovende tilstand – en tillid til, at
der i de timer, man har tænkt sig at sove, ikke vil ske noget. Denne tillid forsøger vi at skabe ved diverse
forholdsregler som at låse vores hjem og lukke døren til soveværelset, men når vi lægger os til rette i
sengen er det samtidig med en forventning om, at vi vil vågne til den samme verden, som vi forlod. Det
er netop her, at søvnen – ligeså udelelig og individuel den må synes at være – også bliver en social og
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sårbar praksis; man overlader sig selv til andre. Det er også i forlængelse af dette, at jeg vil argumentere
for, at det kan give mening at tale om søvnen som del af den politiske subjektivitet. Ikke fordi den er
antikapitalistisk, som Crary argumenterer for, men fordi det er en sårbar praksis, som peger på nogle
bånd af grundlæggende tillid og afhængighed af systemer, der ligger uden for den individuelle sovende
krop. Dette peger endnu engang på søvnen som et grænsefænomen, der placerer sig mellem det
individuelle og sociale, og det kalder også på, at man anskuer søvnen, den sovende (eller søvnløse) krop
som en krop bestemt af de materielle og sociale forhold og ikke kun som en biologisk krop. Ikke som en
afskærmet eller lukket genstand, men en krop der hele tiden er i forbindelse med verden, afhængig og
påvirket af den. Dette kan måske virke som en selvfølgelig pointe set i relation til tidligere pointer om, at
elektrisk lys udefra eksempelvis påvirker kroppens melatonin-niveau indefra. Men min pointe er i denne
forbindelse ligeså social, som den er biologisk, fordi jeg mener, at søvnen som kulturelt fænomen viser,
hvordan kroppen og subjektet er sårbart og afhængigt som grundtilstand snarere end stærk og autonom,
fordi søvnen ikke bare er en individuel praksis, men også social. Til denne pointe har jeg fundet
inspiration i Butlers allerede nævnte artikel ”Rethinking Vulnerability and Resistance”, i hvilken hun vil
gentænke sårbarhed som et grundvilkår i politisk handlekraft og modstand snarere end dets modsætning.
For Butler er det en feministisk opgave at bryde det binære forhold mellem sårbarhed og modstand, at
gøre op med det autonome subjekt (Butler 2016, 25).47 I denne kontekst bruger jeg idéen om sårbarhed
til at tænke den sovende tilstand som del af en politisk subjektivitet. Som social og kropslig praksis er
søvnen sårbar, fordi den er en grænsetilstand. Socialt, fordi den kræver bånd af tillid. Kropsligt, fordi den
nemt bliver forstyrret. Så at insistere på at læse søvnen som en tilstand, hvor politik kan finde sted og
formes, er dermed også at stille spørgsmålstegn ved ideen om det autonome subjekt, der løber op gennem
idéhistorien og som oftest tilskrives den franske filosof René Descartes, hvor sårbarhed er antitetisk til
handlekraft. Forestillingen om det autonome subjekt hviler på ideen om kroppen som stabil og afgrænset
og udstyret med fri vilje (Shildrick 2009, 174). Jeg mener, at søvnens iboende sårbarhed og det faktum,
at søvnen er obligatorisk (vi skal sove), peger på vores begrænsninger som mennesker, på vores
afhængighed af andre, af (øko)systemer som døgnets pendulering mellem lys og mørke. Den sårbare
grænsetilstand, som søvnen udgør, er et livsvilkår, og tænker man det politisk, som jeg her foreslår,
udfordrer det også ideen om det autonome subjekt, fordi søvnen understreger, at vi er dybt afhængige af
andre mennesker, af tillid, omkringliggende fysiske forhold, ligesom vi heller ikke kan styre, hvad vi
drømmer.

Butler er langtfra den første til at rette kritik af forestillingen om det autonome subjekt. Foucault tog også afsked med det
autonome subjekt, ligesom mange andre teoretikere inden for den poststrukturalistiske retning.
47
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Hvis du ikke allerede er faldet i søvn…
De overvejelser, jeg gjorde mig i forrige kapitel, kan måske synes ganske verdensfjerne fra den neoliberale
virkelighed, hvor søvnens rolle primært fungerer som en præstation, hvilket jeg har brugt det meste af
dette speciale på at vise. Når jeg alligevel vælger at åbne op for disse overvejelser, har det været uden
følelse af nødvendighed. En lignende nødvendighed med den, der kommer til udtryk hos den danske
litterat Mikkel Krause Frantzens i En fremtid uden fremtid fra 2018 om depression som politisk problem i
en samtidig, vestlig kontekst. Han argumenterer blandt andet for, at depression er blevet en så udbredt
sygdom, fordi folk ikke længere tror på, at fremtiden bliver bedre end nutiden – en aflysning af fremtiden
(Frantzen 2018, 37). Men Frantzen insisterer også på vigtigheden af at turde formulere nogle alternative
forestillinger:
Vi har brug for forfattere, som kan skabe en anden forestillingshorisont end neoliberalismens cul de sac. Vi
har brug for noget andet end kapitalistisk realisme. (…) Vi har brug for historier, som udvider forestillingen
om, hvad et liv kan være og hvordan et samfund kan se ud (…) (Frantzen 2018, 189).

I det ovenstående bliver det tydeligt, at et kritisk projekt i dag (for Frantzen) ikke blot kan stoppe ved
den pessimistiske analyse. Jeg mener, at den føromtalte nødvendighed kommer til udtryk i citatet i hans
benyttelse af ordene ”brug for”, fordi det peger på en mangel, der ikke bare er overfladisk, men
grundlæggende. Mit projekt her, dette speciale, har været en kritisk analyse og diskussion af søvnens rolle
i dag inden for en vestlig kulturkreds, og motivationen til denne undersøgelse kom fra en iagttagelse af
en stigende interesse for søvnen, men som foregik inden for en neoliberal logik om optimering og
præstation. I den forstand har mit projekt været diagnosticerende, og det har jeg syntes var vigtigt: Vigtigt
at afdække, hvordan et kompliceret samspil mellem kapitalisme, neoliberal logik og en særlig vestlig
kulturhistorisk og idehistorisk arv har kunnet sætte søvnen i en ramme af præstation. Og vigtigt at stille
sig kritisk over for denne stigende interesse for søvn.
I min undersøgelse har jeg arbejdet ud fra tesen om, at søvnen er blevet en præstation, en
forlængelse af dagens logikker. Min argumentation har fokuseret på følgende tre områder: Søvnens
sammenvævninger med kapitalismen i et neoliberalt samfund, kollapset af konstruktionen mellem det
offentlige og private samt koloniseringen af natten. I kapitel et foreslog jeg, at søvnen ikke længere udgør
en pause, men i stedet tager form som usynligt arbejde. Her pegede jeg på teknologisk udvikling samt
neoliberale logikker om effektivisering og profittænkning som en årsag til denne instrumentalisering af
søvnen. I kapitel to argumenterede jeg for, at soveværelset er i krise, og at dette skyldes det kollaps, der
er sket mellem adskillelsen af det offentlige og private, der har betydet en stigende politisering af det
intime, som derfor også gør søvnen til genstand for (bio)politik – på godt og ondt. I kapitel tre tog jeg
fat på søvnens rum, natten og mørket, for at undersøge, hvordan dette er blevet forskudt og reduceret
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og derfor også placerer søvnen i en mere prekær situation. Jeg argumenterede for, at den vestlige kultur
bærer en kulturhistorisk arv, der ser på mørket som lysets negative modpol, og det kan være en af
grundene til, at man ikke har passet på det og ikke beskæftiget sig med dets nødvendighed, men i stedet
mistænkeliggjort det. Jeg foreslog at se på denne proces som en udligning af rytmer, sådan at nattens
rytmer i for høj grad kommer til at ligne dagens, hvilket i søvnøjemed er problematisk, fordi søvnen er
afhængig af rytmer, der tilhører nattens mørke – både kulturelt og biologisk.
Men alt imens jeg har skrevet dette har det hele tiden været med en tanke i baghovedet om,
at det jo ikke behøver at være sådan. Wendy Browns udlægning af det neoliberale rationale behøver ikke
være en endestation. At vi nu, for altid, kun skal opmåle og veje vores handlinger inden for en økonomisk
tænkning. For denne magt, som det neoliberale bærer med sig i kraft af sin status som hegemonisk
diskurs, bærer også sit eget rum for modstand med sig, selvom det er svært at få øje på. Men måske man
kan tale om, at det heller ikke er noget, vi skal få øje på? Måske kan man sige, at vi skal lukke øjnene? Der
findes en lang tradition for at koble søvnen til døden, ”den lille død” bliver søvnen kaldt. Den oplagte
grund hertil er, at begge tilstande udgør tab af bevidsthed, selvom det i søvnen kun er midlertidigt. Men
både søvnen og døden viser også, hvordan verden fortsætter sin gang uden os som enkelte individer:
Samfundet som system har ikke brug for os, samfundet har brug for nogle. Men netop fordi søvnen bærer
et bånd til fremtiden, som døden ikke gør, tror jeg, at der kan være noget frigørende i den påmindelse
om, at verden fortsætter sin gang. Søvnen tydeliggør vores begrænsninger, afhængighed af andre, af
materielle forhold: At vi netop ikke som individer kan holdes ansvarlige for alt. For alting er ikke i den
enkeltes hænder.
Som jeg har vist i dette speciale, er søvnen, udover en biologisk funktion, et kulturelt
fænomen, der et viklet ind i politik og magt. Men, som Foucault minder os om: ”Dette betyder ikke, at
livet helt og holdent er indoptaget af de teknikker, der styrer det, dem undslipper det stadig” (Foucault
2011, 147). Ja, politik regulerer søvnen. Men politik sker også i søvnen. Derfor behøver søvnen ikke at
være en præstation, selvom den er det lige nu. Den kan godt være noget andet, indtage andre positioner.
Derfor ville jeg gerne afslutte mit speciale med overvejelser om søvnen og dens dertilhørende drømme
som et sted eller som tilstande, hvor politik kan ske. For måske kan det åbne op for en anden måde at
anskue søvnen på? Måske kan det åbne for en måde at tænke søvn på, hvor den ikke kun er politisk, fordi
den er indlejret i en kapitalistisk virkelighed, men fordi den også kan bruges til at tænke over, hvad politik
er, og hvor og hos hvem det kan finde sted.
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Bilag 1: Apples ”Søvnanalyse”
Screenshot af Apples funktion ”Søvnanalyse” på iPhone, 29/11/2019
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Bilag 2: Tobias and Sara
Anonymous, Tobias and Sara, ca. 1530. Source: Victoria and Albert Museum,
London, UK
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