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Nutidsmenneskets skråsikkerhed udfordres i 12
noveller af Christian Aalling
Christian Aalling debuterer med sin novellesamling Stemmer
i tågen den 29. maj. De 12 noveller har hver sin jeg‐
fortæller, der på tværs af køn, alder og livsstil udtrykker sig
skråsikkert og direkte. De har kant, og de kan mærkes. Men
bag skråsikkerheden udfordres den sandhed, vi tager for
givet, og vores nutidslivssyn bliver udfordret. I en
overbevisende dialog stiller Christian Aallings hoved‐
personer spørgsmål ved den opfattelse af livets
sammenhæng, vi i vor tid mener at have fundet formlen på.
De 12 hovedpersoner i novellerne er forskellige, men deres
grundpersonlighed er den samme. De er tvivlere og søgende.
Og bag den sikkerhed, der ved første øjekast præger dem,
rammes læseren af den følelse, at nutidsmenneskets
holdning til, hvordan og hvorfor livet giver mening, ikke
nøvendigvis er sandheden. En eksistentiel tvivl sniger sig ind i
dialogen, hvor vi ellers normalt ’tror vi ved’.
Christian Aalling udfordrer gennem sine noveller den
opfattelse, der har eksisteret gennem alle tider: det, vi mener at vide lige nu, er sandheden. En
skråsikker bevidsthed om, at vi er på vores ypperste niveau af viden. Stemmerne i tågen er de nedslag i
sikkerheden, som novellernes hovedpersoner udtrykker. De momenter af klarhed, der bringes ind i
dialogen, er de stemmer, som høres i tågen. Og som giver stof til eftertanke. I novellerne udfordres
man som læser, og læseren får rig mulighed for at efterprøve sin egen opfattelse af sandhed.
Som cand.mag i religionshistorie og engelsk og med et teologistudie bygget ovenpå, har forfatteren
altid interesseret sig for de store spørgsmål i livet. Christian Aalling bruger sin profession som HF‐lærer
og studievejleder som inspiration til sine historier. Samtaler med studerende, kolleger og folk han har
mødt på sine rejser på blandt andet Færøerne og i Island har været gode bidrag til karaktererne i hans
noveller. Christian Aalling er 48 år og bor i Ølstykke.
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