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vi kender det fra verdenskortet) og det subjektive, situerede og begrænsede blik (som f.eks. 
undersøges af kropsfænomenologien). Mange har kritiseret denne orden og i stedet f.eks. 
foreslået netværket som en ikke-hierarkisk model for forholdet mellem lokal og global.

Metonymi og skala
Metonymi	er	en	retorisk	figur,	der	skaber	betydning	gennem	nærhed	ved	f.eks.	at	nævne	
årsagen for at henvise til virkningen eller del for helhed. Afhandlingen foreslår metonymien 
i udvidet forstand som et nyt skalabegreb, der fremhæver sammenhængen mellem det 
lokale og det globale, men samtidig anerkender at det globale kun er tilgængeligt for den 
situerede krop ved hjælp af abstraktion. Ved bl.a. at drage paralleller mellem skalabegrebets 
perspektiver og litteraturens brug af synsvinkel viser afhandlingen, hvordan metonymibegrebet 
kan nedbryde modsætningen mellem krop og overblik.

litteraturen former verden
Både	i	geografien	og	den	litterære	teori	har	rum	og	sted	været	associeret	med	beskrivelse.	
Ved i stedet at undersøge virkemidler som fortællerforhold, fortællestruktur og billedsprog 
demonstrerer afhandlingen, at også litteraturens form er med til at skabe dens fremstilling 
af sted og rum. Litteraturen er ikke blot selv-referentiel eller en gennemsigtig repræsentation 
– den former verden gennem sine sproglige udtryk.

Konklusioner
•	 Som	geografisk	trope	tilbyder	metonymien	en	kombination	af	spænding	og	sammenhæng	

mellem betegner og betegnet, der tilsvarer den moderne stedserfaring: vi er lokale kroppe 
med et begrænset blik, men vi orienterer os globalt ved hjælp af kort og abstraktion.

•	 Gennem	næranalyser	med	fokus	på	geografiske	begreber	kan	man	iagttage,	hvordan	
litteraturen	udøver	en	geografisk	tænkning,	ikke	bare	gennem	beskrivelse	og	reference,	
men gennem sin form.
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Afhandlingen undersøger forholdet mellem den subjektive krop og det kropsløse, 
kartografiske overblik i en række tekster med henblik på at genforhandle geografi-
ens begreb om skala. Undersøgelsen er et bidrag til det voksende interdisciplinære 
felt mellem litteratur og geografi. Her er målet at iværksætte geografisk tænkning 
i en næranalytisk metode med henblik på at bidrage til feltets begrebsdannelse 
omkring repræsentation.

Litterær geografi
Der	er	inden	for	de	sidste	årtier	sket	en	opblomstring	af	den	litterære	geografi,	som	dyrkes	
både af geografer og litterater, og som undersøger forholdet mellem litteratur, sted og rum 
– det kan være både analytisk, historisk eller sociologisk. en af hovedudfordringerne i den 
litterære	geografi	er	spørgsmålet	om	repræsentation:	hvordan	etablerer	man	en	forbindelse	
mellem (skønlitterære) tekster og steder? Afhandlingen undersøger, hvordan litteraturens 
form	kan	ses	som	udtryk	for	en	geografisk	tænkning.

Krop og kort
Geografiens	omdiskuterede	begreb	om	skala	inddeler	verden	i	en	vertikal	lagdeling	fra	det	
globale over det nationale, det regionale, osv. – indtil kroppen, som er den ultimative lokale 
skala. ofte iværksættes begrebet som en modsætning mellem det kropsløse overblik (som 
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