
 

 

Af dramaturg Jens Christian Lauenstein Led 

Michel Houellebecq er en fransk forfatter, og en af vor tids mest læste og vigtigste litterære 

stemmer. Født 1956 og uddannet civilingeniør arbejdede han oprindelig som systemudvikler og 

debuterede så sent om 1994 med romanen Udvidelse af Kampzonen. Det store gennembrud kom 

med de to efterfølgende romaner Elementarpartikler og navnlig Platform fra hhv. 1998 og 2001, 

og i alle tre romaner møder vi en hovedperson, der deler fornavn, alder og udseende med 

forfatteren. Alle tre Michel’er fra de første tre romaner er aleneboende, midaldrende mænd med 

stor forkærlighed for alkohol, unge prostituerede, analsex og litteratur. 

Et tilbagevendende tema i de fleste af Houellebecqs romaner er en særegen dobbelt kritik af både 

det senkapitalistiske samfund med al dets tingsliggørelse, men samtidig af 1968-generationen og 

dens oprør, som Houellebecqs Michel-figurer anser for et hykleri, der i realiteten er en 

videreførelse af kapitalisme på det private område – det er derfor ”kampzonen er udvidet”. Mens 

hippierne med deres gruppesex påstod, at de ville skabe en inkluderende samværsform for alle, 

også på det seksuelle område, så indførte de i realiteten et frit marked helt ind i det mest intime i 

privatsfæren med et resultat, at få får meget, og mange ingenting får. I det gamle, borgerlige 

parforholdsmønster var der i det mindste en til hver, argumenterer Michel’erne.  



 

Vender tingene på hovedet 

Houellebecq ynder at tage prækære emner op og vende dem på hovedet, fx som i Platform, hvor 

han lader den hensygnende, europæiske rejsebranche finde ny energi ved aktivt at gå ind i 

sexturisme på lige fod med så mange andre charterrejseformer. Endelig har han haft for vane at 

formulere beske angreb på islam – enten formulerer han dem selv, eller også lader han en af sine 

figurer (ved navn Michel) gøre det. Således blev han i 2002 ved retten anklaget for anstiftelse til 

religiøst had, bl.a. for udtalelsen ”af alle monoteistiske religioner er islam den dummeste”. Han 

blev ganske vist frikendt, men anklagen for islamofobi er blevet hængende ved hans person, 

formentlig fordi han da også løbende fremsætter ganske islamkritiske synspunkter.  

Endelig har hans romaner næsten alle sammen en eller anden mere eller mindre udfoldet leg med 

fremtiden, og især dens mennesker. Houellebecq er tilhænger af den såkaldte raelisme, der bl.a. 

tror på, at vi står foran skabelsen af en ny form for mennesker, og denne tanke foldes helt ud i den 

eksperimenterende roman Muligheden af en ø, hvor der finde en helt ny mennesketype, som bl.a. 

er i stand til at leve vha. fotosyntese. 

Den foreløbige kulmination på forfatterskabet 

Med Underkastelse samles de fleste af Houellebecqs temaer i én og samme roman: Her møder vi 

ganske vist ikke en Michel, men en Francois, men han har alle de samme træk som de gamle 

Michel’er. Francois er litteraturprofessor, bor alene, elsker analsex med helt unge piger og afskyer 

derudover det meste og de fleste. Men det Frankrig, som Francois lever i ligger ude i den ganske 

nære fremtid, nemlig 2022, og det får i løbet af romanen en moderat, muslimsk præsident. Og det 

provokerende mirakel er, at franskmændene ikke gør oprør, men underkaster sig, fordi denne 

moderate islam viser sig ikke at være værre end livet i det senkapitalistiske Vesteuropa. Dermed 

lykkes det Houellebecq at spidde både islam og det hykleriske vesten, uden at læseren helt kan 

afgøre, hvor hans egne sympatier nøjagtigt ligger. Derimod tvinger også denne roman læseren til 

at medreflektere temaerne og overveje, om de vedtagne sandheder om det gode, gamle Europa 

nu også holder stik. Helt ekstraordinær opmærksomhed fik Underkastelse ved den grusomme 

tilfældighed, at romanen udkom samme dag, som det satiriske og meget islamkritiske blad Charlie 

Hebdo blev udsat for et ekstremt blodigt terrorangreb. Således flyder virkelighed, roman, fremtid 

og nutid på foruroligende vis sammen i det, der ligner den foreløbige kulmination på et helt 

specielt forfatterskab.   

 


