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Punktlæsninger i forfatterskabet med særligt henblik
på U3

(...) enhver følelse er en udvidelse. 

Derfor er friheden den mest ædle 

af alle lidenskaber.

(Flaubert i et brev til Turgenjev)

Litteratur for enhver pris?

Da Kjartan Fløgstad i 1978 modtog Nordisk Råds Litteraturpris, leverede han 
som det sig hør og bør en tale; i denne hedder det bl.a.:

Når Nordisk Råd har valt å setja ekstra pris på mi diktvare, har det samtidig gitt denne boka (Dalen 
Portland) ei tunge som talar med høg og tvetydig stemme i varesamfunnet, og som dermed, para
doksalt, kan ropa ut alt det som samfunnet ikkje vil vita av, alt det forbodne, og undermedvitne, 
fantasiens frigjerande kraft, som ei føregriping av røyndommar menneska kan skapa. (1983 32)1

Fløgstad anfører i dette citat nogle poetikale og politiske vektorer i sit forfat- 
terskab, som griber tilbage til synspunkter han formulerede allerede i begyn- 
delsen af 70erne og som siden er fastholdt i hele forfatterskabet. I et 
debatindlæg fra 1983 hedder det f.eks. «Eg set poesien høgare jo meir fiendt- 
lege og umulege dei omgivnadene er, som den klarer å uttrykkja seg gjennom» 
(1984a 12). I disse citater tematiseres, nært forbundet med det poetikale og po
litiske, begreber som undertrykkelse og frigørelse forfatterskabets matrix.

Poesien indgår således som et af de midler, der kan anvendes i kampen mod 
undertrykkelse; poesien rummer greb, der kan virke frigørende, hvad enten de 
- som i tilfældet Fløgstad - indskrives i kulturkritiske arbejder eller udtrykkes 
i litterære tekster. Det handler under alle omstændigheder om sprog sprog som 
frigørende men samtidig som begrænsende faktor. I sin Takketale for Kriti- 
karprisen 1980 formulerer Fløgstad det således:

58



Dagleg ser vi sterke tendensar til forsimpling - i tydinga forenkling - av språket, gjennom masseme
dia og det som blir kalle parlamentarisk uttrykksmåte. Då blir det stadig viktigare at den skrivne 
litteraturen prøver å visa fram noko av rikdommen i folkemålet; i det språket som lever i beste vel
gående på folkemunne, men som altfor sjeldan kjem det offentlege for øyra. (1983:43).

Sprog er således ikke bare sprog. Det er især magtens sprog - den rådande dis
kursen - i konfrontasjon med folkemålets kompleks af diskurser, hvis mange- 
sidighed er udtryk for en lang tradition. I denne tradition kan Fløgstad ifølge 
W. Runar Leite 2 placeres, eftersom han ved at stille sig solidarisk med dem 
omgår og modificerer magtens diskurser, som de kommer til udtryk i diverse 
samfundsmæssige institutioner. Den einaste standhaftige opposisjonen med 
magten er således ikke-institutionel, da institutionens diskurs er normativ, 
hvorimod folkemålet potentielt er normbrydende, eventuelt emancipa- 
torisk.3

Derfor er det heller ikke nødvendigvis Fløgstad, som skriver de tekster Fløg
stad lægger navn til han er regissør. Der opereres ganske vist med en fortæller, 
«men fortellaren er ingen einskild person som sit bøyd over ein skrivemaskin 
og produserar romanmanuskript. Fortellaren må ha historia felles med tilhøy- 
rarane sine» (1984a:17). Den historie som fortælleren især identificerer sig med 
- eller i hvert fald søger at være solidarisk med - er arbejdets historie, strukturelt 
og netop historisk «For dersom eg med eitt ord skulle formulera emnet for det 
eg har skrive, så måtte det ordet bli arbeid», meddeler Fløgstad (ibid. 16) og 
fortsætter:

Forteljaren er i alle høve sterkt knytta til arbeidssituasjonen. Ein viktig føresetnad for mitt eige 
forfatterskap er det utan tvil at eg har vore deltaker i nokre typiske industrielle arbeidssituasjonar, 
og har høyrt fortellingar som uttrykkjer denne erfaringsverda. Fortellaren i mine bøker er altså 
ikkje ein viss KF som sit over skrivemaskinen og pønskar ut historier og gir dei ordlause talens 
bruk. Tvert om er det ein kollektiv arbeidsverden som nedfeller sine fortellinger i bøker som Dalen 
Portland og Fyr og flamme, (ibid. 18).

Dette synspunkt gælder utvivlsomt også for U3, hvor netop fortællerens posi
tion spiller en vigtig rolle, for så vidt der da er en fortæller. Snarest synes der 
i U3 at være fortællere både her og der og alle vegne samt ingen steder; det er 
derfor også konsekvent, når Fløgstad rapporterer, at han skriver «for å bli 
borte i teksten, og vera usynleg til stades, når eg har gått» (ibid. 26).

Dette forhold betyder også at tekstbegrebet hos Fløgstad - eller for den sags 
skyld hos de Person’er og fortællere, som der til tider excelleres i og med - und- 
drager sig éntydighed i traditionel forstand; korresponderende med den for- 
tællertekniske pluralitet foreligger der en genretypologisk flerhed, som har 
aner i den pikareske roman (jfr. afsnit 2). F.eks. skeiner Fløgstad mellem 
«kunstnarleg og kritisk utforskning», nævner «den realistiske delen av forfat
terskapet» hvortil knyttes «dei fantasiformene» som realismen er en uadskille- 
lig del af, hvad Fløgstad forklarer således «realismen i kunsten har ikkje som 
mål å gjenskapa det verkelege, men å bli suveren i forhold til det verkelege»; 
for slet ikke at tale om den tilsyneladende forskel på folkekunst og «massepro
duserte fascinasjonsprodukt» eller «massekommuniserte kunstverka eller 
fascinasjonsobjekta» som det hedder et andet sted. Temaet er tydeligvis
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tekstar i vid ikkje-gutenbergskforstand. Dette kunne der fortælles meget om, 
men her skal blot knyttes et par kommentarer til den principielle distinktion 
mellem realisme og fiktion.

Fløgstad gør selv opmærksom på at populærkunsten benytter sig af «umid
delbar gjenkjenning», mens den <Jseriøse3 kunsten» har langt større frihed til 
«fiksjonalisering».4 Her stikker den gamle diskussion mellem realisme og 
fiktion hovedet frem, men hvor Fløgstad tilsyneladende synes at fastholde 
denne distinktion - opi end han giver den et andet indhold - forekommer det 
mig at være frugtbart at neglisere problemet for hvad angår i hvert fald tekst- 
helheder og i stedet for knytte an til den opfattelse, som Balibar og Macherey 
repræsenterer:

Litteraturen er ikke fiktion, et fiktivt billede af det reelle, fordi den ikke slet og ret kan definere 
sig selv som en simpel figuration, en åbenbaring af det reelle. Den er på en anderledes kompleks 
måde produktionen af en særlig realitet, bestemt ikke (og det kan man ikke understrege tydeligt 
nok) en autonom, oprindelig realitet, men en realitet der dog er materiel; og litteraturen er produk
tionen af en særlig samfundsmæssig effekt (...). Derfor er litteraturen ikke fiktion, men produk
tion af fiktioner, eller snarere produktion af fiktionseffekter (og først og fremmest produktion 
af de materielle midler, hvormed fiktionseffekterne produceres). Tilsvarende er litteraturen som 
«genspejling af livet i et bestemt samfund», historisk givet (Mao), heller ikke en «realistisk» gen- 
givelse af det, selv og mindst af alt når den vil være det og udgiver sig for at være det, fordi den 
selv i dette tilfælde ikke kan reduceres til et billedes enkelthed. Men sandt er det, at teksten produ- 
cerer en realitetseffekt. Mere præcist producerer den på samme tid en realitetseffekt og en fiktions- 
effekt, idet den fremhæver snart den ene og snart den anden, idet den fortolker den ene ved hjælp 
af den anden og omvendt, men alt id på basis af deres samhørighed. (Balibar og Macherey 1980 
27-28).

Denne karakteristik refererer til begrebet «litteratur», men gælder i princippet 
alle teksttyper og betydningssystemer overhovedet. Forholdet kan bedst an- 
skueliggøres med en henvisning til et forfatterskab, hvor den i citatet omtalte 
samtidighed er eksemplarisk Fløgstads.

Det drejer sig med andre ord ikke mindst om at blotlægge den (sproglige) 
materialitet, hvoraf også også fiktionseffekterne genereres og som vi kunne 
kalla produksjonens undermedvit.51 et sådant perspektiv synes det mindre 
vigtigt at konstatere om en given tekst kan karakteriseres som fiktion eller ikke 
eftersom udtrykket ifølge Fløgstad ikke er «å forstå som fonetisk klingklang, 
utan politisk eller moralsk innhold» (1984a 11); det drejer sig med andre ord 
om at søge «dybden i det samfunnsmessige» (ibid. 24; Fløgstads understreg- 
ning. Jfr. også 1983 12). Og før sproget som materialitet -som kjem før det 
umedvitne, som en maskine i ånda6 - kom ifølge Fløgstad arbejdet; i den 
sammenhæng skeiner han mellem det «menneskelege» og det «reint men
neskelege» (ibid. 23)7

Af ovennævnte grunde må bestræbelser på at skeine mellem Fløgstads fiktive 
og ikke-fiktive tekster opfattes som fiktive og skal ikke forsøges her; heller 
ikke vil der blive taget omfattende hensyn til, om det nu er Fløgstad eller andre, 
der udtaler sig. Hensigten er først og fremmest at undersøge fortællertekniske 
og tematiske aspekter i forfatterskabet - især i U3 - og se disse i forhold til det
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undertrykkelsespotentiale de (inde)bærer «dybden i det samfunnsmessige» 
som Fløgstad kaldte det.

Eftersom disse aspekter belyses gennem en mangfoldighed af diskurser, altså 
de kor af stemmer, den kollektive arbej ds verden, som Fløgstads tekster er be
folket med, skal opmærksomheden også rettes mod persongalleriet i U3. En 
karakteristik af dette betinges af tekstens stil, hvorfor der i det følgende først 
skal gøres nogle genretypologiske overvejelser med dertil knyttede diskus- 
sioner om fortæller-problematikken; derefter følger analyser af nogle person- 
konstellationer i U3, hvorefter der sluttes med en placering af disse i forhold 
til centrale tematikker i U3. Herved forskydes interessen fra litteratur kritiske 
til civilisationskritiske aspekter, hvilket ikke udelukker at der er tale om eit lit
terært foredrag, eftersom litteratur hverken er et nøgleord eller et prisskilt.

Picaro eller blot pikant?

Hyppigt - men tilsyneladende ikke hyppigt nok - er Fløgstads «narrative pro- 
saforfatterskap», som W. Runar Leite kalder det (1983 11-12), blevet diskutert 
i forhold til en socialrealistisk tradition og -genre. I en kommentar til Solstads 
25. septemberplassen formulerer Fløgstad en karakteristik af denne således 
«Autentisiteten i realismen stadfester autentisiteten i fiksjonen. Og resultatet 
som heilskap blir at romanen balanserer elegant mellom mytologien og realis
men» (1977 18) og fortsætter med en poetikal udtalelse:

Men dette endrar ikkje det grunnleggjande paradokset ved den sosiale realismen, idet han både, 
for å vera på høgde med sitt begrep, må gi eit nøyaktig bilde av den samfunnsmessige realiteten 
han er ein del av, og samstundes forandra bildet av det objektet han speglar, dersom han skal leva 
opp til diktingas krav om overskriding. (ibid.; min understregning).

Det er denne trancendens fra det realistiske til det mytologiske, der udgør Fløg
stads specifikke variant af fiktionsprosaen - og af socialrealismen.8

Historisk set placerer han selv denne variant i en tradition, der går tilbage til 
renæssancen, især udtrykt i novelapicaresca fra det 16. århundrede til begyn- 
delsen af det 18. århundrede.91 og med pikaresken indførtes «det fortellande 
eg, 1. person, episk subjekt i europeisk litteratur, (...)» (ibid. 19), og den pika- 
reske roman som sådan «var opphaveleg eit produkt av spansk renessance, av 
dei sosiale motseiingane i renessanseperiodens politiske og økonomiske impe
rium» (ibid.). Til disse fortællertekniske og kontekstuelle forhold knyttes 
nogle stilistiske:

Språklege påfunn bryt stadig inn og forstyrrar den dramatiske og alvorlege fortellinga på ein hån- 
leg og upassande måte. Dette skiljer desse romanane, som medvitsprodukt, avgjerande frå den 
sjølvutslettande verbale stilen i borgarlege og sosialrealistiske romaner. (...). Pikaresken er ei 
lineær fortelling, som skildrar den lange og smertefulle vegen fram til Sanninga (med stor S). 
(ibid.).

Langt hen ad vejen gælder denne karakteristik af pikaresken også for Fløg
stads forfatterskab, og U3, som her er i focus, udgør ingen undtagelse. Deri-
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mod er der netop med hensyn til jeg-fortælleren i U3 mere på færde end det 
fremgår af denne parallel til pikaresken.

Som i Dalen Portland og Fyr og flamme er den narrative tekst i U3 indrammet 
af andre tekster, nemlig et Mandelstam-citat, et tilsyneladende fragment af U3 
og et fragment af Krustsjovs memoirer; og bogen sluttes med et «Coda» skre
vet godt 20 år efter det sidste af bogens 3 historisk-episodiske anknytnings- 
punkter, 1953, 1957 og 1960. Disse intertekstuelle 10 forhold vender vi tilbage 
til.

Den narrative tekst etableres fra begyndelsen af som en 1. personalfortælling 
der optræder p. 15 et «vi» og et «meg» og p. 17 optræder «eg» som den episke 
beretter. Denne fortællers troværdighed illustreres antydningsvis således «Vi 
som sto på fortauet og såg på, kan stadfesta at medan han (Alf) sveva rundt 
oppe i den lyse vårlufta tende han gatelyktene på torget, ei for ei, og stilte tida 
på rådhusklokka minst ein time fram» (p. 17; min understregning). Det er såle
des ikke uden grund at samme Alf på de foregående sider 15 og 16 er blevet 
kaldt «Alfemann» 11 han rummer tilsyneladende kræfter hjemmehørende i 
en mytologisk hverdag. For at kunne referere denne Alfs tilbøjeligheder for
dres der således en vis værdighed samt tro af fortælleren. De samme krav må 
stiles til den læser, som jeg-fortælleren henvender sig til

Og dermed gjer eg, som den påpasselege lesar vil forstå, min entre3 i denne historia, som, hadde 
eg nær sagt, eg berre kan komma ut av igjen ved demokratisk fatta vedtak i minst eitt lands nasjo
nalforsamling, eller ved bindande avstemming i overnasjonale organ. (p. 23)

Tilsyneladende er U3 således en ganske parlamentarisk historie, hvor såvel 
«eg», «Person» som andre fortællere optræder Gill, Gerhardsen, Blix for at 
nævne nogle. Men også fortæller-demokratiet har vanskelige kår, og som vi 
skal se er denne «eg»-fortællers narrative forankring gjort afhængig af formo
dentlig mindre demokratisk fatta vedtak.

Jeg-fortælleren er imidlertid ikke blot en i narrationen konstitueret person, 
men optræder som en overalt tilstedeværende kommentator, ser alt, ved - 
næsten - alt. 12 Og hans registreringer er mindst på niveau med middels be
gava filologar, når han karakteriserer Trondheim som «det åndelege og geo
grafiske sentret for dei analfiksjonane som blir kalla trønderskrøner, (...)» og 
skildrer Alf i en bestemt positur som den «reine militære ikon utan individuali- 
serande trekk.» (p. 58 og 61) Med fortælleren forbindes generelt en viden, som 
ikke er dette «jeg’s» i realistisk forstand.13 Bag den eksplicitte fortæller er der 
altså en implicit fortæller, der ikke nødvendigvis med en formulering af Booth 
kan karakteriseres «as friend and guide» (Booth 1973 264). Derved får formu
leringen «bindande avstemming i overnasjonale organ» i ovenstående citat en 
ikke uvæsentlig ekstra dimension den implicitte fortællers vidensposition. Det 
er med andre ord organiseringen af stoffet, stilen der er vigtig. Derfor kan Alf 
også - om end i en anden sammephæng - anføre «Personen er ikkje viktig,» 
sa Heilot. «Organisasjonen ja.» (p. 302)
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Her drejer det sig navnlig om den tekstlige organisation, og da er Person eller 
Per son cum suis blot aspekter. På andre niveauer i teksten - eller endnu engang 
«dybden i det samfunnsmessige» - relativerer og eliminerer disse fortællere 
hinanden:

Eg kasta eit siste blikk på brettet, og stadfesta at scopet var tomt. Det må ha vore nettopp i denne 
augneblinken det for alvor gjekk opp for meg at saman rår vi over overvåkingssystem som når 
langt høgare enn U-2-flyet og har større dekningsområde enn nokon radar, som er utstyrte både 
med retrospektroskop og introspektroskop, og som ser alt, i fortid og nåtid og i kvart einskilt 
menneske. (U3 p. 322).

Alvidenheden, dette at se såvel fortid som nutid under samtidighedens syns
vinkel 14, placeres et sted i U3. U3 handler om (73, hvad ellers? 15 Og som så
dan er den ikke et udtryk for, men er «ein kollektiv arbeidsverden som 
nedfeller sine fortellingar», fortid, nutid, samtidighed. I den forstand er 
teksten ene-stående; ved at referere til sig selv er U3 en apoteose for kunstens 
eksistentielle modus, dens ikke nødvendigvis henvisende karakter den er; en 
ganske subtil imødegåelse af opfattelser, der ser kunst som et appendix til 
Livet selv (med stort L).

Det ville være letfærdigt at gøre et genretopologisk begrep som pikaresken til 
et bærende karakteristikon for U3 uden at tage hensyn til pikareskens genre- 
historiske træk; men U3 har ubestrideligt adskillige af pikareskens egenskaber 
den (u)(tro)(værdige) (faktorernes orden er ligegyldig) fortæller, picaro’en, der 
i en underfundig, ironisk stil kobler såvel fortid som fremtid, såvel det realis
tiske som det my(s)tiske og herigennem leverer en til tider saftig kritik af en 
bestående samfundsstruktur, helt og anti-helt i en figur, Jivis op- og især ned- 
ture vi følger. 16 Set i et sådant perspektiv er det Picaro’ens desengano der do
minerer, men (73’s bindende episke element er ikke kun det personbundne; lige 
så reelt er det at se den a-personale tematiske organisation som bogens kompo- 
sitionsprincip. Personer er i den sammenhæng blot agenter; det er ikke dem 
det drejer sig om, men de institutioner, de indgår i.

Det rokker naturligvis ikke ved, at disse personer (og fortællere) skaber de 
klassiske identifikations- og distancetingsmuligheder i læseprocessen, men 
den fløgstadske præsentation opløser enhver tendens til entydighed og mobili
serer derfor et tekstanalytisk og reflekterende arbejde - samt nydelse.

Når det giver mening at trække pikaresken frem som et bærende organisa- 
tionsprincip i (73, hænger det som nævnt sammen med såvel topologiske som 
historiske aspekter. Teksten giver adskillige henvisninger til samfundsinstitu- 
tioner, der har aner i en tidlig norsk samfundsstruktur; disse institutioner er 
imidlertid fortsat virksomme, muligvis p.g.a. landets isolering og naturbe
tingelser, men dets tilstand passet fullstendig til produksjonsbetingelsene og 
var derfor normal. U3 strukturerer netop kompleksiteten i den aktuelle situa
tion, som den angiver at skrive sig ind i; den så at sige søger at alfabetisere lar
men, som pikaresken gør det. Det er derfor ingen tilfældighed, at Albéres i 
1968 skrev «Den europæiske roman er blevetpikaresk». (Albéres 1968:53; min
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oversættelse). Og det er naturligvis pikant, eller i hvert fald tankevækkende, 
eftersom vi herigennem kan signalere en vedvarende historisk konflikt mellem 
undertrykkelse og emancipatoriske bestræbelser kommenteret i novela pica- 
resca. Men lad os trøste os med Mandelstam «I poesien har der altid været ført 
krig. Kun i perioder præget af social dumhed har der været fred eller er der 
blevet underskrevet fredstraktater.» (Mandelstam 1979166). Med ovennævnte 
forhold in mente skal i det følgende undersøges, hvordan og i hvilken grad «alt 
det som samfunnet ikkje vil vita av» agenderes.

Alf Heilot - og lidt om Kitt

Ovenpå den pikareske roman stabledes i sidste halvdel af det 18. århundrede 
et modbillede til dennes dialektiske og oftest negative valorisering af sam- 
fundenes magtinstanser og en omsiggribende puritanisering. 17 Menneske
arten måtte uniformt individualiseres og opdrages og i litteraturen skulle bl.a. 
den såkaldte dannelsesroman tjene disse formål. I dannelsesromanen over- 
tages i øvrigt flere træk fra pikåresken end almindeligt antaget, men især pika- 
reskens stil, tematiske kompleksitet og kritiske dimensioner tildeles nu 
funktion som dårligdommens spejl.

Hyppigt udspiller dannelsesromanen sig omkring et hjemme-ude-hjemme- 
forløb, der knyttes til barn/ung-voksen-gammel-triaden. I en sådan ramme 
kan U3 problemløst opfattes som en dannelsesroman. Den ikke upædago- 
giske fortæller Person bygger introduktionskapitlet «Menigmann» op som en 
frimærkesamling. Ikke blot præsenteres Alfs socialiseringsproces, men den 
angives også som en serie med vandmærker («startar i havet») og varianter 
(«dei viktigaste særtrekka») og, som vi senere skal se, skiftende værdier. 
Hovedvarianten er naturligvis forældre, familie, uddannelse, lovlydighed etc. 
altsammen fordi Alf Heilot vil være jagerpilot. Hvordan er han kommet så 
vidt?

Vi begynder i et mediaræs, forårsaget af den 17-årige Alf Hellots sejr i en seks- 
kamp om Oslo-kruset. Ifølge avisernes sædvanlige tagen fejl skulle Alf kom
me direkte fra Det Store Intet og er altså ikke født inter faeces et urinam, som 
Augustin så poetisk formulerede det. En norsk gymnastgut, et stort håb af kød 
og blod, som røber umiskendelige træk af en Kristus-figur «Berre hendenes 
omvende bønegestus skil den kvite figuren frå soldatens giv akt» (p. 16). 18 
Ganske vist minder den i avisens fotografiske fastlæggelse mest om en torso, 
men det hindrer ikke avislæseren i at opleve den store heltepatos, som stråler 
ud af dette billede. Det er denne heltens patologi, som fortælleren efter mange 
års erfaring med Alf (jfr. formuleringen «den dag i dag» (p. 15)) karakteriserer 
som «blandinga av sjøløydelegging og opprør» (p. 17).

Mere prosaisk kan vi konstatere, at Alf er resultatet af en forbindelse mellem 
fagforeningssekretær i Arbeiderpartiet, Aug. Heilot, og dennes hustru Kon- 
stanse, sekretær og husmor. Alf vokser således op i en god socialdemokratisk 
familie med de dertil hørende diskussions- og madvaner. Huset de bor i til
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hørte ifølge fortælleren oprindeligt et vist Hysøen-dynasti samt en del katte; 
introduktionen af dette og disse er, som vi senere skal se, vedkommende.

Alf er derfor (socialdemokratisk) rød, både af sind, overbevisning og fra na
turens side. Og som sådan reagerer han i skolen mod den litterære list, der be
står i at afnazificere Hamsun; som sådan reagerer han mod 
gymnastiklærerens militaristiske undervisningsprincipper; som sådan møder 
han Kitty.

Kitty går ind og ud af U3, men overalt er hendes blik til stede; det følger Alf 
hvor han går og står, er «ein slags umedveten motvekt mot Alfemanns krig
erske yrke» (p. 84). Hun er den kraft, der holder Alfs bevidsthed fanget om
kring Arbeiderpartiets manglende radikalitet; gennem hende stifter han 
bekendtskab med eksistensialismen, med NATO, med kælderseksualiteten og 
med Komintern; hun gør ham opmærksom på, at militærnægtere ikke er 
fredsfascister, og hun er den der redder ham fra en konflikt med politiet, så 
han på ansøgningsskemaet om optagelse som pilot-aspirant kan svare nei, på 
spørgsmålet om han har haft konflikter med politiet. Hun rumsterer vedva
rende i Alfs hoved «Kom til meg, kom meg i hug, kom meg i hold. Comilog. 
Kom Kitty, kom. Kondom kondom. Kominform. Kom i min famn. Komma, 
komma, komma, streik» (p. 39). Det er før Alf komiuniform. Foreløbig leger 
Alf og Kitty fugl og kat.

Alf har således stiftet bekendtskab med de fleste af de samfundsinstanser, som 
former en ung gut. Han har stået i opposition til dem, har ladet sig undertrykke 
af dem, har levet med dem og kan nu endelig som sidste del af optagelses- 
prøven konfronteres med den militære bedømmelseskomité:

Medlemmene i uttaksnemnda. Du er aleine. Språket finst ikkje. Det er ute av verda. Alfemann ser 
Makta for første gong. Andlet til andlet. Den er uttrykkslaus. Den forklarer seg ikkje. Seier ingen
ting. Treng ikkje seia sitt eige namn. Den berre er. Den berre ser. Rett på Alf Heilot stirer den. Gjen
nom augene til Alfemenn har vi sett- igjen. (p. 52)

Der er ingen vej tilbage; ensom og sprogløs over for magten; eller rettere kon- 
fronteret med magten bliver man sprogløs og ensom. Alfemann bliver menig
mann og sådan har menigmann det19

Trin for trin har Alf udfriet og indfriet forældrenes ønsker, hvorfor han den 
sidste aften i hjemmet på vej op fra kælderen siger «takk», hvortil forældrene 
svarer «Ikkje gjer deg liten.» «Vi har gjort deg stor.» (p. 57)

Denne synsvinkel er ikke Persons, men Aug. Hellots, stående på det øverste 
trin af kældertrappen; den Aug. Heilot som sagde, at han havde meget at gøre 
med kommunisterne under krigen, som «i røynda var ein av dei, og underlagd 
partilinje», som havde kæmpet sammen med dem mod tyskerne og var blevet 
forrådt af deres egne officerer.

Alfs officersuddannelse begynder med en anden slags alvor i Trondheim, an- 
alfiksjonanes sentrum; det er her han får status af «den reine militære ikon
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uten individualiserande trekk» (p. 61). Denne karakteristik lidt af en omvendt 
torso, er ganske vist som jeg tidligere har gjort opmærksom på fortællerens, 
men den svarer stort set til militærets synsvinkel - den over luekanten og under 
snippen - således som denne udtrykkes af Alfs overordnede, løjtnant Eeg «Nit
ti prosent av det ein ser av soldaten er uniforma. Dersom det som ligg mellom 
luekanten og snippen ser dumt ut, er det ikkje vår feil. Men resten skal vi ta 
oss av!» (ibid.). Om dette især handler også det følgende kapitel af U3, fore- 
grebet af fortællerens ikke utvetydige kommentar «Kroningsferda er slutt. 
Hundre prosent av det eg ser av Alfemann Heilot er uniforma» (p. 79).

Indtil optagelsen på flyskolen har Alfs liv i væsentlige forhold været influeret 
af Kitty; hun har imidlertid ikke andet end blodig hån og et nærtliggende sam- 
menbrud tilovers, da hun hører at Alf har valgt en militær løbebane. Modsæt- 
ningen mellem Kitty og løjtnant Eeg er en hurtigt løbende proces, der tvinger 
Alf til at vælge side «Ho er besettinga, den fiendslege okkupasjonen. Det er 
dei framande okkupasjonsmaktene hennar det gjeld å fri seg frå. Inn i den har
de og brølande flykroppen. Og opp, i det fri. Fort inn over damene med bom- 
belasta, like fort igjen, attende til seg sjølv.» (p. 62) I en vis forstand er dette 
naturligvis analistisk; i hvert fald er det et af de mange steder i U3, hvor erotik 
metaforiseres af termer tilhørende en militær diskurs; den sproglige unifor
mering er således også tæt på at være hundrede procent domineret af samme 
diskurs. Kun i en flyvemaskine kommer Alf på højde med sin seksualitet, men 
denne får en ganske stagnerende karakter, som det fremgår af et andet eksem
pel på militærjargonen «Viss du ikkje kan vera mann, får du prøva å bli ein 
av gutta» (p. 69).

Det er disse sekundære socialiseringsritualer, som i en militær sammenhæng 
får en regressiv karakter tilbage til Faderen(s lov),20 hvilket også kommer til 
udtryk i de hierarkiprægede omgangsformer gutterne imellem. Eksempelvis 
bliver også Alf bærer af loven, og kan give den udtryk, som Person adlyder 
«Lovens Bokstav», som det hedder (p. 74). Centralt er det derfor «å kontrol- 
lera stemma. Den som har kontroll over stemma, har full kontroll» (p. 74).

Socialiseringen i dens forskellige varianter er først og fremmest en sproglig 
socialisering magtudøvelse består for en væsentlig del i at gribe og fastholde 
den symbolske orden, hvori den udtrykkes; autoritetens stemme bliver til en 
fonetisk uhygge. Det er således ikke kun magtforholdene der sætter sig i spro- 
get, men også og især magtsprog der sætter sig i forholdene. Det er derfor ikke 
nogen tilfældighed, at der netop inden for militær og kirke findes en så gen- 
nemført ritualisering, eftersom sproget er udtryk for den institutionaliserende 
orden, hvor soldatens armbøjninger modsvares af pavens kyssen jorden, når 
han stiger ud af sin flyvemaskine.

Det meste af Alfs uddannelse foregår i USA, hvor «både livsstil og holdningar 
er slik at dei må skremma Alfemann, som ekte avkom frå den puritanske og 
demokratiske og aldri synleg rasistiske skandinaviske arbeiderrørsla» (p. 84). 
Den norske husmandsånd påny altså. Forståeligt nok kan Alf derfor ikke ram
me stilen i sine breve til Kitty fra USA, og han erkender selv, at han må lære
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et nyt sprog, selv om den kritiske position fortsat synes at være potentielt til 
stede som et valg mellem navigation og følelser - et valg som reelt består af hjer
nevask i Aust eller mentalhygiene i Vest. Igen bemærker vi lovens store bog- 
staver. Person som fortæller refererer med sin forunderlige indsigt breve fra 
Alf og konstaterer, at Kitty ikke akcepterer en tilnærmelse uden følelser, hvor
for Alf må navigere i forholdet mand-maskine i stedet for forholdet mand- 
kvinde. Forståeligt nok er de følgende faser i Alfs udvikling lagt i faste rammer 
militært er bogstaveligt limitært. yyHerifrå talar som det heiter med eit munn
hell, kjensgjerningane sitt eget språk.

Som anført i begyndelsen af dette afsnit er der mange holdepunkter for at op- 
fatte U3 som en dannelsesroman, og Alf har nu gennemløbet centrale faser 
af hjemme-ude tematikken. Med al (u)ønskelig tydelighed er det angi vet, 
hvorledes de institutionelle rammer ikke alene giver dannelse, men også en be
stemt slags dannelse. Væsentlig er den detaillerigdom der hele tiden forudsæt- 
tes i fremstillingen af de store linjer og omvendt hvorledes de store linjer slår 
ned i de små, om end magtrelationerne ikke har samme dialektiske karakter. 
Og i den forbindelse er det, at U3 imødekommer et foucaultsk krav om at ana
lysere det totalitære uden at lade det totalitære som sådan udgøre analysens 
eksplicitte udganspunkt.21

Institutionerne forældre, skole, venner, Kitty, Arbeiderparti, militær med de 
dertil hørende diskurser er den ballast - eller de «lig i lasten» som det somme 
tider hedder - hvormed Alf skal forsøge at erobre sit voksenliv.

Lektor Hysøen og Løjtnant Heilot - og lidt mere om Kitt

Kan U3 således læses som dannelsesroman, kan den også læses som klassisk 
i en anden forstand, nemlig som en trekants-roman, hvor Alf, Kitty og Linda 
udgør konfliktakserne og kontraktsiderne i en mere traditionsbestemt sam- 
menhæng; men også Eeg, Kitty og Alf; Alf, Aug. Heilot og Marvel Aass, for 
blot at nævne nogle, udgør sådanne konstellationer på det fortalte niveau. På 
fortællerniveau er forholdene som vi har set mere komplekse - ikke mindst 
fordi Person optræder på begge niveauer, og dermed til stadighed trækker 
andre personer med. F.eks. er Kitty en størrelse, som hverken Alf eller Person 
ved hvad de skal stille op med:

Det går rykte om henne. Det går rykte om at ho slåst. At ho slåst med gutar. At ho vinn over dei. 
At ho ganske aleine tar bussen like til Lovrasjøen og slåst med yrkesskulegutar. Og at ho vinn over 
dei også. Ho må ha klør, og nattsyn, og ni liv, som ein katt. Og timanns styrke og tolv manns vett, 
som ein bjørn. Ho er uovervinneleg, som ei uovervinneleg kraft går ho inn og ut av det same huset 
og det same livet som både Alfemann Heilot og eg famlar oss rundt i Kitty (p. 28).

Kitty går ud og ind af huset, af teksten og af de bevidstheder, der forekommer 
i denne, ikke mindst fortællerens; det er berørt ovenfor og skal jeg vende til- 
bage til.
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Vi har i det foregående afsnit peget på nogle faktorer i Alfs socialisering, hans 
dannelsesproces; vi har fulgt ham til det sted i livet, hvor Kitty lades geografisk 
og tekstligt tilbage, så vi kan følge Alf og Linda mere uforstyrret. Vi er imidler
tid langt henne i teksten (p. 134) før Linda præsenteres, hvilket sker samtidig 
med præsentationen af en æh dansk øh luft-uh-kaptajn, der i sin stemme-ah- 
føring refereres på nynorsk med indlagte internationale koder, som dernæst 
kobles til Shakespeare, Tourneur og Webster. Vi bemærker dette for at under- 
strege også fortællerens forudseenhed. Denne må givet i 1957 have læst Fløg- 
stad anno 1976. 22 Hvordan det så end forholder sig dette klappede og lo 
flypassagererne meget af og blandt disse også frøken Linda Hysøen.

Men også denne frøken har aner, som på en eller anden seriøs måde synes at 
have noget at gøre med familien Heilot. I hvert fald er hun i direkte linje i slægt 
med den stenrige Hysøen-familien i Bergen. Og måske også med Konstanse 
Heilot. Om den fælles baggrund er en centraleuropæisk feudal-slægt eller no
get helt demokratisk andet er uvist; men de småpiger, der er knyttet til den - 
næsten - uddøende slægt, synes ikke at vokse eller forandre sig de virker uud- 
slettelige. Forståeligt nok, når man betænker at alt liv stammer fra det uforan
derlige hav, også selv om vejen til tider er gået over en fjeldbygd (jfr. p. 19 ff).

Set i dette perspektiv er U3 en slægtsroman, fra det reptile til det sterile. Ind 
i mellem ligger nogle århundreder, bl.a. feudalismen i dens særdeles specifikke 
norske variant. Hvor den feudale socialisering primært var kendetegnet ved 
repræsentationseffekter og disses uforanderlighed, synes den postfeudale 
socialisering på den ene side at ligne hin og er på den anden side dog mere speci- 
ficerende; man bruger skemaer - institutionelle diskurser - som vi så det i Alfs 
tilfælde, og det bliver socialiseringen naturligvis ikke mindre skematisk af, 
tværtimod.23

Den døende grandtante repræsenterer derfor snarere en transformation end 
en degeneration Hysøen-dynastiet fortsætter på samme måde som Aug. Hei
lot dukker op i for-historien og begiver sig ind i historien, fra folkedjupet inn 
i politikken. Denne bevægelse i tid suppleres imidlertid med en dimension, der 
inden for socialvidenskaberne oftest karakteriseres som tidligere samfunds- 
formationers partielle indlejring i senere, og dette forhold giver i nogen grad 
U3 karakter af dei galloperande konstantars metode, eller for at blive i en del 
af bogens metaforik en march på stedet. I en vis og - fra en bestemt synsvinkel 
- vis forstand tematiseres således ikke blot en mere specificerende akcept- 
politik, som den forekommer i de af institutioner opbyggede liberal- 
kapitalistiske samfund, hvori Alfs karriere begyndte, men også en feudalistisk 
mæcén- og klientpolitik. Men hvordan blev Linda frøken?

Tydeligvis opererer hun med et forestillingsmønster (hendes socialisering), 
hvori både det at lyde og det at byde indgår. Ved ankomsten i «den arktiske 
øydemarka» forventer hun sit navn råbt «respektfullt opp over høgtalaren» 
samtidig med at hun opfatter sin tilstedeværelse i samme region som «det per
sonlege offeret», hun må yde. Der intoneres ikke alene en lokalitetsproblema- 
tik, men også en klassekonflikt. Linda har nemlig såvel afstamning som
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klasse. Dette kommer bl.a. til udtryk i hendes klæder, som er «eit nøkternt og 
diskret emsemble i beige fargar», ligesom den bibel hun altid har på sig er 
«bunden i mjukt, mørkebått kalveskinn» (p. 138). Vi ser her bort fra at Person 
og/eller fortæller har problemer med såvel det franske som farver.

Der er således ikke noget at sige til, at fortælleren meddeler at Linda er «ei 
høfleg og omsorgsfullt oppdratt dame» (p. 139), en karakteristik, der imidler
tid nok skal tages med de forbehold, som fortælleren gentagne gange lægger 
op til, men herom senere. Med til opdragelsen hører tydeligvis også, at Linda 
har fået karakter, hun er stædig og ikke mindst snu. Hvad hun kommer for 
at forrette nordpå er vigtigt, så vigtigst at hun må konstatere, at den lokale Vil- 
fred mener hun skulle være taget tidligere afsted (p. 142). Men Linda når det 
hele og det samme gør fortælleren, når det berettes at Linda får indrettet sin 
lejlighed «i samsvar med lovene for solid borgarleg smak» (ibid.). Fortælleren 
har med andre ord meddelt meget af det som man på lærerværelset stiller 
spørgsmål om den følgende dag «Pengar? Bakgrunn? Utdanning? Linda 
Hysøen?» (ibid.). Vi bemærker rækkefølgen med dens implikationer. I hvert 
fald ser hun godt ud, så vi går tættere på:

Når Linda Hysøen var vakker, så var det med eitt slikt alvor og ei slik høgtid at det ville virka upas- 
sande, for ikkje å seia blasfemisk, om ho skulle gi etter for vanlege menneskelege hugskot og veik- 
skapar, og gjera seg lystig, skøya og le, flørta og gi kjærteikn, ta seg ein røyk, vera sliten eller 
forkjøla, ha menstruasjon og influensa, gi uttrykk for jordisk glede og gi etter for jordiske drifter. 
Det var ein streng og høgtidssam venleik, som ikkje let seg understreka av, men snarare sto i sterk 
motstrid til alt som heitte sminke og ytre staffasje. Håret hennar bølga frit og brunt og naturlig 
saman med andletstrekka ned til halsen og akslene, og derifrå bølga kroppen vidare med den same 
statelege rytmen, like til det mjuke møtet føtene hennar gjorde med vår syndige jord. (p. 143-44)

Efter denne næsten pastorale beskrivelse er det forståeligt nok, at Linda nær
mer sig den syndige jord ad studiernes vej; hun opbygger «sitt rikhaldige her
barium», som bl.a. består

av reinmose, eller Dryas octopetala; av den gule fjellfiolen, eller Viola biflora; av raudsildere eller 
Saxifraga appositifilia; av fjellveronika eller Veronica alpina; av rhodondendronarten lapprose; 
av fjellskrinneblom eller Arabis alpina; av fjellpryd eller diapensia lapponica; av fjellsmelle eller 
Silene acaulis. Av blindurt og av issoleia Ramunculus glacialis3 kvite kalde blom. Alt omhyggeleg 
pressa og klassifisert i forhold til kvarandre og til heilskapen i Linda Hysøens lange fristunder, 
(p. 145)

Det er denne dræbende præcision - målt i forhold til Lindas - klosteragtige - 
fritid - Eco i sin efterskrift til Rosens navn karakteriseres således:

Den som betræder klostret og som agter at tilbringe syv dage der, må akceptere dets rytme. Hvis 
dette ikke lykkes ville denne person på intet tidspunkt være i stand til at læse bogen færdig. De 
første hundrede sider har derfor soningens eller indvielsens funktion, og den som ikke kan lide 
dette har været uheldig og forbliver uden for, ved bjergets fod« (Eco 1984 49; min oversættelse).

Man kan naturligvis også opfatte det florissante citat som et udtryk for, at 
Linda kan sin Linne; der er jo en lang tradition at bygge på, selv om hun åben- 
bart endnu ikke har fundet Trifolia florente (blommande kløver) eller Agari- 
cus Abietis (obeståmbar parasitsvamp).
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Ud over denne klassificeringstrang udfylder Linda sin fritid med en anden 
form for systematik; med den lokale feltplæst diskuterer hun bl.a. Søren Kier
kegaard og Karl Rahner, og med disse interesser for blomster, teologi og lidt 
militær deltager hun da i et høstbal, hvor hun «såg han for første gong. Som 
nyutnemnd løytnant. Frå skuggane og dei storblomstra rosene på tapetet lyste 
augena til Alf Heilot mot henne. To auger ho hadde sett, og som hadde sett 
henne før, langt tilbake, i ein regnvåt og mangangjødsla og blussande frodig 
Edens Hage.» (p. 146) Her krydses igen de temaer, der, som vi i det foregående 
har konstateret, i væsentlig grad er bestemmende for U3 militær, religion, 
kærlighed og seksualitet - og «det historieløse». Det er i grunnen alt, ein mil
lion år etter utdrivinga frå barndommen.

Om Lindas barnsom får vi kun helt summariske oplysninger. Hun er vokset 
op i et barndomshjem kaldet Casa Rosada, indtil 1957 officielt navnet på det 
argentinske præsidentpalads; i folkemunde kaldes det dog Hyseslottet; her 
stifter hun bekendtskab med de forrevne moralske kanter af borgerskabets 
diskrete mangel på varme Faderens omgang med en kvindelig ansat, moderens 
drømme om især blomster (der er de igen!), boligen som paulun etc.. Alt i alt 
altså «stimulerande omgivnadene», som det hedder p. 152, selv om eller måske 
fordi at det er et hus i splid med sig selv. Faderen rejser, moderen rejser, Lindas 
søskende rejser, Linda rejser - hver sin vej. Linda tager de obligatoriske år i 
udlandet inden hun, som vi har set, tager flyveren til Målselv for at stille sine 
«dyrt tileigna kunnskapar» (p. 153) til rådighed for provinsmiljøet der. Det 
fremgår ikke helt klart, hvem der har betalt mest.

Og nu mødes Alf og Linda i 1957 i Norge; den religiøse og kristeligsinna Linda 
og den militante ateisten Alf. Borgerfrøkenen og proletarknægten. Det burde 
ikke kunne gå, men gravitationen er for stærk. Og måske er det ikke så mær ke- 
ligt endda. De har trods alt fælles erfaring uddannelsen i USA, hvor de begge 
har lært at beherske en helt specifik (sprog)kode - de ved alt om blomster og 
fly - men de gør derved engelsk og norsk til substratsprog, hvori en kommuni
kativ udveksling ikke mere kan finde sted. Alf kan ikke latin nok til at forstå 
det fine i botanikken og Linda hører for første gang rygtet om et sort fly, men 
noterer det først og sidst som - rygte. Det må tilgives hende, at kilden til rygtet 
er den endnu ikke navngivne fortæller, som dermed konkret markerer sin vi- 
den. At denne viden foreløbigt udgør det intime i forholdet mellem Alf og 
Linda er sigende, ikke mindst fordi Linda afviser denne form for intimitet. 
Hun afviser overhovedet intimitet, om end det ikke er helt problemløst:

For Linda Hysøen blir den stillestående, fastfrosne våren ein lang og fullkommen pervers samvits- 
strid, mellom vinterens reine kristne sjel, og sansane som utan nåde flammar over henne. Men ho 
er aldri verkeleg i tvil. Ho har møtt mannen i sitt liv. Alf Heilot er den ho vil ha. Ho vil elska han 
i hug og hold. Lysta brenn henne i kroppen, fortærer kvar fornuftig tanke, fortærer dagane hennar, 
og nettene, gjer henne varm og våt, kald og skjelvande. Men Linda Hysøen held. (p. 158)

Jo, ho beherskar seg. Ho held ut. I dette tilfælde præsenteres vi for en socialise- 
ringsmarkør, som rummer såvel kronologiske, klassespecifikke som lokalspe- 
cifikke aspekter hendes kolleger spiser appelsiner med fingrene og ikke med
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kniv og gaffel som man gjorde i Casa Rosada. Dette chokerer Linda, og hele 
bogen igennem udfoldes dette som en strid mellem le cm et le cult, som det 
hedder i en kulinarisk diskurs.

Denne evne til at beherske drifter deler hun med Alf, som «har lært å styra 
seg, kan kontrollerastemma, kjenslene, driftene sine» (p. 149), og heri gemmer 
sig mere end en fælles amerikansk baggrund; der er tale om et stykke europæ- 
isk civilisationskritik,24 hvor den diskursive kontrol får omfattende konse
kvenser. Den der kan kontrollere stemmen har fuld kontrol, som jeg anførte 
foran. Det er disse reguleringsmekanismer, der fungerer som en pæl i kroppen 
på Alf (p. 160) indtil drifterne får overtaget og bliver til en pæl i kødet (p. 162).

Fortælleren bringer her som en anden jordemoder Alf i forbindelse med den 
Kierkegaard, som Linda omgås noget letfærdigt med; som det skal vise sig tå
ger Alf de kierkegaardske kategorier anderledes alvorligt, idet han på et tids
punkt vover springet, d.v.s. vælger at tage ansvaret for en afgørende 
moralsk/eksistentiel handling.

Endelig kan da Alfs og Lindas «kroppar fletta seg saman i ei einaste lysande 
bølge» (p. 163), men forberedelsen har også været lang og grundig Alf havde 
åbnet skjorten i halsen, mens Linda havde trukket «skjørtekanten lenger ned 
på kneet» (p. 161) samtidig med at erotiseringen af omgivelserne følger trop 
ved at «blomane spirer og falder plantenes kjønnsorgan hemningslaust ut for 
all verda» (ibid.). Linda har således efter omhyggelige overvejelser besluttet sig 
for, at «med Alf vil eg fara» og andægtigt ledsages denne beslutning med en 
strofe af salmisten Elias Blix:

Du til di Grein meg sette 

Alt i min fyrste Vaar 

Med Livsens Dogg meg vætte 

Gav Sol og signa Aar.

Du vil og Vokster giva 

Alt til min sidste Slut:

Lat meg i deg faa liva 

I deg faa anda ut (p. 163)

Med rette konstaterer Linda, at «Salmisten kunne meir enn sitt fadervår», hun 
nu også Som der står skrevet i salmen og i U3 «Ho lar seg væta med livsens 
dogg» (p. 165).25 Ikke mindst derfor er Lindas associationsfelt Vårherre; hun 
tenker næsten fylogenetisk «på Skapinga, då sæden til Gud Fader spruta som 
glitrande stjernetåker ut i verdensrommet» mens hun hvisker «himmel/ege- 
me» til Alf; herved fokuseres løytnant Hellots oplevelsesområde ind på «him- 
mdlekam», en ontogenetisk orientering mod flykroppar og rakettar. Denne 
umage parrings konsekvenser for fremtiden formuleres dernæst nærmest som
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et varsel af Alf «Sprenglegeme» (p. 166). Der er sat fjendskab mellem Alf og 
Linda og mellem hendes sæd og hans sæd. Og derfor kan-der ikke ties om 
resten.

Efter en stort set pletløs karriere havner Alf og Linda i Paris, hvor det hele fore
går på et højere plan, dér hvor Sacre Coeur næsten umærkeligt bliver til 
SACEUR. I Paris sporer vi for første gang en begyndende forandring i Alfs 
opfattelse af (stor)politik. Hvor Linda kalder Sovjetunionens tilnærmelser til 
NATO for et propagandanummer, tier Alf «Han svelgde den (ein svart graut 
av ekspressokaffi) med ein grimase» (p. 197) for dernæst at konstatere «Vi blir 
ikkje enige likevel»; dette afholder imidlertid ikke Linda fra at videreføre sine 
argumenter, der kan sammenfattes i det forhold, at når Sovjetunionen har 
atomvåben, kan «våre gutar» ikke udstyres med våben fra før atomalderen. 
Endelig tømmer Alf da den bitre kalk «Nå var koppen heilt tom. Alf Heilot 
lista den lydlaust ned på asjetten», og i denne larmende stilhed siger han til 
Linda «Du skulle handla?»

Dette ukommenterede emneskift volder tilsyneladende ikke Linda problemer, 
men for Alf er der sket noget afgørende; ganske vist mener Linda fortsat at 
han er «snill», som hun kalder det, men fortælleren ved bedre. De forestil
linger, som Alf har haft om en plads længere fremme i den sociale kø, krake- 
lerer og går nu i retning af solidaritet, en egenskab som Linda åbenbart ikke 
har noet begrep om.

Det viser sig, at den overbevisning som Alf dog ikke uden møje har tilegnet 
sig potentielt sættes under debat og det samme gælder forholdet til Linda, som 
i vid udstrækning har været parallelt betinget af samme overbevisning. Og 
netop i denne situation dukker Kitty op igen, klædt i et ensemble af islender 
og duffelcoat uden alpelue. Hun er simpelthen «heilt anti» ifølge Linda, som 
dog ikke lader denne opfattelse trænge ind i sine djupe tankar - denne gang, 
ifølge fortælleren.

Alf kan akceptere museer, atonal kunst og nonfigurativ musik - man er vel 
socialdemokrat. Men da Linda håner den norske - og den socialdemokratiske 
- statsminister Gerhardsen «Gerhardsen Berre ein statsminister. Høyrest ikkje 
vidare gradert ut» (p. 205), rører hun ved flere lags socialisering i Alf for det 
er graderinger det drejer sig om; som Alf netop har sagt «Opplysningar kan 
lett skapa forvirring» og «også rette og fullstendige opplysningar kan skapa 
full forvirring (...). Ved at opplysningar frå graderte områder blir brukte på 
ugradert» (ibid.). Og i den sammenhæng kan Linda have ret.

Gerhardsen synes ikke at have været særligt graderet i den tale, som vakte så 
megen opsigt på Nato-mødet, december 1957, hvor formålet var å ta stilling 
til den endrede politiske og militære situasjon alliansen befandt seg i, å under
kaste alliansens politiske og militære virkemidler en fornyet vurdering og å 
trekke opp retningslinjer for et enda mer intimt samarbeid mellom de vestlige
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land. Vi ved imidlertid at Linda er mod intimitet og for atomvåbenbevæbning 
i Norge, men hvad mener Gerhardsen? Allerede i indledningen til den tale han 
holdt, havde han mindet om

at det helt fra Nato’s grunnlegging har vært Norges politikk ikke å stasjonere fremmede strids
krefter på vårt territorium så lenge vi ikke er truet av eller utsatt for angrep. Vi ser ingen grunn 
til å endre denne politikken. Vi har i Norge heller ingen planer om å la opprette lagre av atomvåpen 
på norsk område, eller innstallere utskytningsbaser for mellomdistanse-raketter. (Gerhardsen 
1972 264-265).26

Og Norge var absolut ikke truet af eller udsat for angreb - tværtimod. Ved 
Krustsjovs besøg i Norge så man fredelig sameksistens i praksis. De to statsmi
nisterfruene, Nina Petrovna Krustsjov og Werna Gerhardsen hadde tydeligvis 
funnet hverandre.

Alfs forestillingsverden omkring det nationale, NATO og Norge er baseret på 
den politiske linje, for hvilken Gerhardsen er persona repraesentate «Gerhard
sen, det er Norge, det»; netop denne opfattelse giver Linda anledning til uigen- 
kaldeligt at rive sløret fra Alfs øjne, eller i hvert fald at få sagt, hvad hun selv 
mener om denne specielle variant af nationalismen. Det er hende der med en 
let solidariserende kommentar fra fortælleren («Andletet til den norske sol
daten var tynga av ansvaret som var lagt på nasjonen» (p. 207) revser det natio
nale ved at påpege, at magten er international, hvilket hun eksemplifieerer 
med følgende bemærkning om, hvor de påtænkte fredsforhandlinger mellem 
Eisenhower og Krustsjov bør finde sted:

«På polskipet ’Fram’, føreslo Linda H. Heilot. »Ute på eit hav av tungtvatn. Med Nansen og 
Amundsen som skipper og styrmann. Bjørnstjerne Bjørnson i utkikkstønna og Tom Eide chief 
i maskinen? Thor Heyerdal til rors og Sonja Henie som messejente. Slik kan kanskje Norge bli 
brubyggar mellom Nord og Sør også?« (p. 207)

Alf vil naturligvis ikke vanære uniformen ved at svare på noget sådant.

Mens Adenauer og Foster Dulles på et højere plan har deres vanskeligheder 
med at finde en formel for genforeningen af de to Tysklande, hviskes for Alf 
og Linda lyden af Flavius VegetiusB visdomsord stadigt mere dæmpet i ørene 
si vis amari, ama\ men i forhold til et støjende BBC-program er vilkårene for 
disse ord ikke de bedste «Alfemann skrudde lyden op. Linda skrudde ned og 
gjekk og la seg» (p. 217). Så ved vi i det mindste hvor hun gik hen. Det ved Alf 
ikke, og han ved heller ikke selv hvor han skal tage hen. Han er inderlig splittet 
og kan kun reagere med et «Kjør!», «Vekk!».

Tre år senere, i 1960, udfoldes denne konflikt i et perspektiv som ikke mere er 
relateret direkte til Alf og Linda, men nu som en ekspliciteret modsætning mel
lem Linda og Kitty. Perspektivet bliver ikke mindre af, at modsætningen kon
kretiseres på Alfs hjemmebane, nemlig fortolkningen af bl.a. en flybases 
udseende Lindas associationsfelt er «Caravaggios leigeknektar», mens Kittys 
er «Brechts Mor Courage». Ikke forbauvsende naturligvis når man erindrer 
deres smag med hensyn til såvel klædedragt som konversationsområde. For 
Alf er det imidlertid ikke mere blot et spørsmål om kulturformer, men også 
om ideologier og klasser, måske endda klassers ideologier.
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Intimsfærens trekant står således i opløsningens tegn, hvorimod offentlighe- 
dens markeres i stadig nye varianter. Ved en sammenkomst med mange af sam- 
fundets notabiliteter som tilstedeværende, holdtes der taler og der «blei 
framført anerkjennande ord om NATO, om kongehuset og om Fridommen» 
(p. 227). Man mærker sig rækkefølgen og de store (og små) bogstaver. Sådan 
Det handler trekantsromanen US også om.27

Fra en udtalt men ikke specificeret indsigt i ægteskabets uholdbare status, går 
Alf nu over til at sætte substans på; han siger direkte til Linda «Du har ikkje 
hjarta i kroppen. Du har tenkt det ut», hvortil Linda konstaterer «Der er eit 
hav mellom oss» (p. 231). Desuden er der Kitty, for som Alf tænker kærlig- 
hedens ild slukkes aldrig. Begærets heller ikke, og for sidste gang elsker Linda 
og Alf, to skjerande dissonanser, med hinanden og får «utløysing i kroppens 
konsonans» (p. 242). Denne partielle samklang har for længe været under
trykt, så at sige sat på spil, eftersom at Alf kun har kunnet forstå sit begær 
ind over andre diskurser end begærets; en markant og dominant position ind- 
tager den militære diskurs. Linda er i en strukturelt lignende situation, idet 
hendes drifter især udfoldes inden for rammerne af en religiøs diskurs. I mu
sikken udtrykkes denne forskellighed i deres interesse for marchen respektivt 
salmen med enkelte sidespring Alfs begær forudsætter en gejlhed vakt af «ei 
blendande vakker kvinne», et fantasifoster der er lige så lidt bæredygtig som 
Lindas tilnærmelse til «Bartok og hans evinnelege^lss-dur!» (p. 242; min un- 
derstrening).

Tilsyneladende er der anderledes musik i Alfs samleje med Kitty, eller i hvert 
fald i forspillet:

Han såg på henne som ein fiolinist på notebladet.

Ho gav eit teikn, han tok eit grep.

Ein rein tone.

Han skifta fingerstilling, festa nytt grep, strauk bogen mot nervestrengene, som dirra nystemt over 
kroppens klangbotn.

Han var med på notane. Tonen steig. Han kjende det. Høgbanevåpnet løfta seg for utskyting. 

Klærne kviskra kroppens språk. Hudas hete, blodets bråk. Slave av sansane, under kroppens åk. 

Ho hadde melodien, han tok tonen.

Tok mot henne då ho fall mot han, lik nysnø mot bre. Slik rørte dei kvarandre, rørte ved kvarandre, 
strauk fingertupp mot fingertupp, handflate mot handflate, hud mot hud, kropp mot kropp, min
ne mot minne, blygt som det første blikk. Kroppen kviskra ikkje lenger, den ropte, blodets språk. 
Bogen strauk strengene i djerve strok. Og tonen bar dei, høg og klår. (p. 277).

Og dog er det påfaldende at akten varsles i en genuin fly-kode med hvad dertil 
hører, en kode som også Kitty benytter nu «Ja, Heilot, du og eg kan sveva. Vi 
kan fly. Nå skal vi opp og utføra drivstoffoverføring i lufta». Og det gør de 
så, godt og grundigt, især begge dele, og især begge to. Men i denne orgasme, 
der som en vulkan «ropte ut klodens innarste lava» konfronteres Alf med alt
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det, som han har brugt år og liv på at neglisere han kan ikke holde det ud og 
må vende tilbage til smertegrænsen, fra landet bag ved denne «han trekte seg 
ut, inn i seg sjølv på ny» (p. 279) Requiem over ein lekamlek kjærleik.

Denne smertegrænse eller i hvert fald væsentlige dele af den, er komponeret 
i kapitlet «Smertegrensa» (p. 94ff.), og er først og fremmest «la soledad». Ja, 
amerikansk i velde er einsemda, ligeså voldsom som den asiatiske pendant 
Tom Kristensen havde søgt at engagere sig i i hans forsøg på kulturoverskrid- 
else - og ligeså desillusionerende. Det er til denne ensomhed i dens amerikanske 
variant «La soledad americana es immensa», eller med en ægte amerikansk 
stemme «Are You Lonesome Tonight», Alf nu er overladt.

Det er ikke for ingenting at dette kapitel hedder «Mayday», for når Alf tænker 
sig om ved han at «1. mai. Det betyr fare på hans språk» (p. 277). Og ensomhe- 
den er en del af denne fare;28 en ensomhed som tager til i frekvens og intensi
tet «Aldri så einsam, aldri så aleine» konstaterer Alf nogle gange; men igen 
dukker Kitty op, denne gang med et «Hællou», hvortil svaret lyder «Ja, hallo. 
Det er Alf. Heilot. Alfemann.» (p. 262). 29 Og alle varianter er rigtige, hvis 
nogen overhovedet; et ikke dårligt forsøg på at ophæve ensomheden. Kalken 
er tømt, og logisk nok bliver Kitty den sidste nadver, som vi så ovenfor. Alf 
Heilot kan forenes med Kitty, men betingelserne for et reelt forhold er defini
tivt forspildte. De kan mødes i kopulationen - eller promiskuiteten, som Linda 
ifølge Alf ville have sagt - men ligeså logisk må de skilles, for Alf er promiskuøs 
han har en aftale med Den sorte Dame - eller rettere en del af ham, for hans 
identitetsproblematik sætter sig som antydet igennem også i det sproglige 
«Avec ma femme je ne parle eh pas autre langue, eh language», som det hed 
i en af hans parisiske konfrontationer (p. 203). Det er disse vedvarende forsøg 
på at sætte sig på sproget - og dermed magten, som vi haf set - der efterhånden 
gentagne gange mislykkes eller bliver udtryk for overtagelse af identitet i 
næsten karikeret form, som da han under samlejet med Kitty hvisker «Him
mellegeme. Himmellegeme», altså benytter Lindas kode. I ren karikeret men 
også absolut form kommer denne til udtryk p. 298, hvor det hedder «Namne- 
strimmelen på brystet røpa identiteten hans.»

Døden ikke heller

Som alle trekantsromaner synes også U3 at ende galt; et ikke uvigtigt forbe
hold må dog gøres på baggrund af spørgsmålene Hvad går galt, for hvem og 
fra hvilken synsvinkel?

Som vi så i det foregående afsnit, føler Alf sig tydeligvis forladt af alt og alle, 
ikke mindst sig selv. Dette er blot et af de steder, hvor der synes at være struktu
relle ligheder med en overleveret Bibel-konception; 30 i næsten hele bogen 
spiller sådanne indirekte og direkte henvisninger en væsentlig rolle. Også på 
dette punkt er nogle relativeringer imidlertid nødvendige. Klarest udtrykkes 
dette vel af Alf selv, når han i forbindelse med faderens død siger «Det er slut
ten, den endelige slutten. Og berre det» (p. 256). Ikke noget med en evig sjæl 
eller fluks ned i hlvede hér; absoluteringer, som netop Linda synes at hylde.
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Det hindrer naturligvis ikke, at Aug. Heilot begraves på Østre Gravlund «Skik- 
keleg kiste og kista i jorda på ekte vis skulle det vera» (p. 258). Ateisme og soci- 
aldemokratisme er ikke nødvendigvis det samme.

Dog synes faderens død at være den definitive grund til at Alf påtager sig en 
historisk rolle; men denne ligger ikke éntydigt i forlængelse af det, familietra- 
ditionen har bibragt ham. Denne tradition formulerer han lidt ironisk således 
«Å markera arbeidarklassens einskap og internasjonale solidaritet på mai
dagen. Mot diktatur og folkedemokrati» (p. 259), eller i koncentreret form 
Gerhardsengutane. Og i den sammenhæng stiller Kitty - efter samlejet - det 
berygtede Sixty-four Thousand Dollar Question:

«Eg forstår det berre ikkje,» sa ho i eit anna, alvorlegare tonefall. «Eg forstår berre ikkje deg, Hei
lot. Korleis du kunne havna i den der uniforma, korleis du kunne havna på feil side. Du hadde 
jo alt på di side. Bakgrunnen. Hovudet har du. Kroppen din skal eg ikkje snakka om eingong, 
den har du jo ennå. Kanskje blei du altfor stor helt. Fekk varige skadar i kampen for alltid å vera 
den beste. (...).» (p. 282)

Men endnu er Alf i besiddelse af kontrollen, hvorfor han svarer «Noko du har 
gløymt. Noko heile den gjengen din av sjølvutnemnde radikalarar har gløymt. 
Kunnskap. Makt. Offervilje. Moral.» (ibid.), og det er en af grundene til, at 
Kitty ifølge Alf bør sentimentalundérsøkast, hvorimod Kitty fastholder, at 
ikke alt drejer sig om magt «Det som trengst er opplysning» (p. 287); graderet 
eller ikke, tør man måske tilføje.

Efter dette sidste samvær med Kitty sætter Alf sig i flyet, «flaug sørover, på 
rett kurs»(p. 305; min kursivering), hvad den eksplicitte jeg-fortæller imidler
tid ikke synes at mene «Alf Heilot var ute av kurs. For første gong. Han flaug 
bakover i tida, og navigerte berre ved hjelp af retrospektoskopet» (p. 309), men 
det er jo netop dette med synsvinklen. Alf har fået en historisk dimension i 
sigte, som ikke kan indfanges på jeg-fortællerens radarskærm Alf er på vej ut 
i det fri.

Turen går til Lovra. Og nu er det klart nok den implicitte fortæller, der formid
ler registreringerne. Flyet «kom lågt innover fjorden, vagga med kroppen lik 
ei gås, og vinka med vengene» (p. 310), og i denne sammenhæng er det værd 
at erindre om det brev, som Alf skrev til sine forældre, medens han var på fly- 
skole i USA; heri stod bl.a. «Så nå får de ta til å kikka etter, om ikkje ein jet 
snart kryssar himmelen over Lovra ein godversdag og vinkar ned til dykk med 
vengene!» (p. 92). Videre rummer dette brev en overbevisning om alle former 
for perfektionisme i forbindelse med den kunst at flyve, og det er netop hele 
den instrumentaliserende sikkerhed, som Alf nu har sat over styr på sit togt 
til Lovra, tilbage i historien, eller rettere tilbage i historierne; for nu møder vi 
adskillige af de personer, som optræder rundt omkring i Fløgstads narrative 
prosaforfattarskap Langetomas, Styrker Bruhøl, Selmer Høysand, Hertingen 
m.fl.31

Denne rejse tilbage i (tekst)historien må ses som Alfs forsøg på at genskabe 
en bevidsthed om sin egen oprindelse, identitet, for derved at bryde den enor-
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me ensomhed og fremmedgørelse, som han er konfronteret med. Ikke mindst 
her får historien sin tragiske dimension « Tredje gongen jetflyet kom innover 
Lovra»32 tolkes af Hertingen som om, at Alf «bed om kursendring», hvilket 
giver fortælleren anledning til følgende kommentar «Kursendring Vinka dei 
andre bort frå vårt territorium Er det vi som er dei andre? Er det vi som skal 
endra kurs? Er det vi som skal forlata området?» (p. 313). Der gives intet svar, 
for der opstår ingen kommunikation. Tilbage bliver nogle kondensstriber, 
som ingen kunne lesa. Alf forsvinder efter sit sidste forsøg på kontakt. The 
rest is violence.

Og igen appelleres der til læseren; situationen er ikke betinget af Alf alene, men 
berører både «han, og vi» (p. 317), med efterfølgende deiktiske mangetydig- 
hed «Eg vil leva. Eg vil bli fri. Vil ikkje døy, vil ikkje øydelegga me sjølv. Berre 
eit vilt ønske om å forandra ein umulig situasjon utanfor mi eige rekkevidd» 
(ibid.). Denne anråbelse kan man tage til sig, men for Alf er tida inne og alt 
håb ute.

I denne tilstand samles flere af de tråde, hvis ende fører tilbage til den omtalte 
socialiseringsproces; i en art febervision ser Alf «faren komma ut av den 
mørke kjellaropninga» (p. 318) og det er netop en omvending af den situation, 
som er omtalt allerede, hvor det er Alf der taler «nede frå mørkret» (p. 57). 
Forældrene havde gjort Alf stor og han har erkendt det, som det fremgår af 
en senere udtalelse «De har gjort meg stor» (p. 254). Rimeligvis er det i denne 
kontekst, at Kittys bemærkning om Alfs helteattribut eiteret ovenfor får sin 
betydning. Således er Alfs opgør mere præcist et faderopgør, som på symbolsk 
vis kobles til forestillingen om at bekæmpe den sorte dame «Høgt oppe i lufta 
seglar draken August på mørke venger, medan ein liten gut står att ved foten 
av treet» (p. 319; mine kursiveringer). Resten var målretta handling. Og denne 
ligger fuldstændig udenfor jeg-fortællerens computerstyrede iagttagelser, 
som nu blot er blipblip blipblip blipblip. Ikke mindst denne problemstilling 
gør at U3 handler om netop U3 og ikke, som vittige hoveder kunne finde på 
at påstå, U2pi.

Bogens næsten dæmoniske fremstilling af Alfs destruktion, får derved en så
vel eksplosiv som ekspansiv karakter. Den illustrerer på næsten parodisk vis 
dannelsens konsekvenser, idet dannelsen placeres i en historisk præciseret 
fremmedgørelsesproblematik; i denne forbindelse er det ikke kun helterollen 
i dens maskuline variant der står for fald; også de præsenterede feminine socia- 
liseringsvarianter implicerer en gyldighed, som rækker langt ud over en køns- 
rolleproblematik U3 er med sin intense diskussion af nogle humanistiske 
problemkomplekser først og fremmest et vægtigt bidrag til kultur- og social- 
historien; pointeringen af især de politiske og religiøse diskursers magtpoten- 
tiale er derfor vedkommende for ikke blot Alf, Kitty og Linda, men også for 
det norske folk og alle andre folk. Som der står «Alfemann måtte vera spreid 
ut over eit stort område» (p. 349). Det siste, det største håpet, ikkje innfridd, 
men utfridd, eller med en kommentar af digteren:
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AVSKIL

Eg har spurt meg Kva er att, 

forutan sus av hav som flør i tang 

og sol som spelar i vår sand 

enn form, ein storkna impresjon, 

maniert, obskur og dertil sann? 

ein kveld, når ein er tapt bak 

eit farvel, som Ferdinand 

og Isabella, dei katolske?

Og døyr ein ikkje, verdig som ein død,

av kvite hender, som i vellyst

og stilisert rytmikk

flyg inn i sola og går opp i glød?

Men dette kan vi da forlade det Person-lige, for også denne lader os nu vide, 
hvem der har lagt brikkerne på plads, uanset «så varsom eg har vore, opp gjen
nom heile fortellinga, med å framheva min eigen person» (p. 328); det bør dog 
betones, at også denne person gennem hele fortællingen har været blot en per
son Blottar Person.

Religionen er en privatsag, og arbejderen har ingen religion

De i de foregående afsnit behandlede forhold har efter alt at dømme udspillet 
sig inden for en ramme bestemt af fiktionseffekter, hvorved deres historiske 
pålidelighed har været udsat for mindst et gran salt.33 Dog er det ikke und- 
gået opmærksomheden, at også realitetseffekter har spillet en rolle. Jeg skal 
i det følgende gå lidt mere ind på disse aspekter.

I U3 udstikkes angiveligt den konkrete historiske periode 1953-1960 som den 
behandlede. Det er således en periode, hvor Arbeiderpartiet til stadighed er ved 
magten, som det lidt eufemistisk kan udtrykkes. Nogle vigtige begivenheder 
- hvoraf flere er omtalt i U3 - i denne periode er Gerhardsen, medlemskab af 
NATO, den såkaldte U2-affære, Øst-Berlins indlemmelse i en sovjettisk inte
ressesfære, Eisenhowers udnævnelse til præsident, Stalins død, de norske 
okkupationstroppers tilstedeværelse i Tyskland afsluttes, Marshall får Nobels 
fredspris overrakt i Oslo. Sangen om den røde rubin beslaglægges, Norge ak- 
cepterer amerikanske raketters stationering. Man kan måske også sige, at peri
oden afgrænses af Korea-krigen og topkonferencen i Paris, eller set i et lidt 
større perspektiv af den store brand på Sauda sygehus og en flyløjtants død 
efter en kollision i Østerdalen - altsammen ulykke og derfor syv magre år. Eller 
som Kitty formulerer det i en kold decembermåned «Den sosialdemokratiske
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tidsrekninga startar med at Norge går inn i NATO. For elleve år sidan blei det 
oss i dag ein frelsar fødd» (p. 285). Det er jule- og koldkrigstid.

Meget i U3 kan således stå for en historisk prøvelse, hvormed jeg bl.a. tænker 
på de to hovedvarianter i den aristoteliske realisme-konception sandheden og 
sandsynligheden. Men som Einstein engang har sagt uden mennesker ingen 
historie, og som det er påpeet i afsnit 1 bliver disse prøvelser ganske kompli- 
cerede, når det drejer sig om distinktionen mellem levande og døde modellar, 
for i begge tilfælde er der tale om modeller. Enkelte af de optrædende i U3 - 
især døde - synes at have mindre vigtige gøremål, hvorimod andre tydeligvis 
har en transhistorisk funktion. 34 Således modelleres Alf, Linda og Kitty 
klart nok på en verdensscene, iklædt deres respektive historiske ensembler uni
form, beige farver og duffelcoat.

Set i dette perspektiv varetager U3 nogle af de interesser, som f.eks. Lukacs 
knyttede til den social-realistiske roman. Dog kolliderer denne genre med 
pikaresken, der som sagt synes at være en væsentlig referenceramme for U3. 
Det er i sin specif ikke brug af rum, tid og personer, at pikaresken udfolder sig 
på tværs af alle hævdvundne social-realistiske principper og derved på den ene 
side rummer flere af disse, men på den anden side så sandelig også meget mere 
og meget andet. En genre-rubricering er naturligvis ikke i sig selv saliggørende, 
men som indikator er den væsentlig i og med at den griber direkte ind i et cen- 
tralt problem er U3 historieskrivning, dokument, fiktion, kritisk kulturessayi- 
stik eller poesi? Svaret kan da være SUMMUM OPUS, altså pikaresken med 
dens spil af diskurser i en samtidighed, der ikke indfanges af den klassiske nar
rations tilbøjelighed til at fastholde et dominerende diskursivt niveau. U3 
tager - for så vidt det er muligt mellem permer - samfundet som totalitet og 
totalitært på ordet.

Det er ikke mindst gennem denne mangedoblingseffekt, at U3 er et opgør med 
de (sproglige) institutioner, som er karakteristiske såvel historisk som struktu
relt i en europæisk kontekst. Derfor skal det heller ikke bestrides, at U3 også 
handler om U2, ja sågar om utopi, eftersom der uden topos ingen utopi er. 
Men den er, som det er søgt vist i det foregående, først og fremmest en tekst 
om socialisering og de magtinstanser, der former denne i en given periode. U3 
er derfor en tekst om kirke, arbeiderparti, forældre, militær, kommunister, 
kvinder, borgerskab, kapitalisme, skole, racisme, videnskab, præster, botanik, 
seksualitet - hyppigst i en norsk kontekst, men ikke sandt:for meget til at det 
kan være både godt og sandt, og det er det da heller ikke. Ubestrideligt er det 
derimod, at U3 handler om U3. Som nævnt er den en vandring i kunstens 
muligheder for at sammenfatte og adskille (ofte begge dele samtidigt) alt det, 
som normalt er lineært og lagdelt bestemt af givne rationelle diskurser, som 
f.eks. magtens iscenesættelser. Og det må vel siges at være legitimt nok, for 
som det hedder i en samtale i Voltaires Micromégas fra 1752 «(...) naturen er 
som naturen. Hvorfor vil De endelig opfinde noget at sammenligne den med?» 
Svaret lyder «For at behage Dem», hvortil repliceres «Jeg ønsker ikke at blive 
behaget, jeg ønsker at blive belært» (Maurois 1964:115). Det var Voltaire, der 
begyndte at tage lykken mere alvorligt end sandheden.
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Ander ledes forholder det sig med Person, der som vi har set er mere friend 
than guide, hvorfor hans dækningsgrad i forhold til de emner, der berøres i 
U3, ganske træffende - af ham selv - karakteriseres som svarende til radar, altså 
registrerende; dette er i modsætning til Wittgensteins røntgenblik, som er ana
lyserende i dybden (p. 70).35 Ved forenede anstrengelser af personer og for- 
tællere i U3 får vi dog såvel registreringer som analyser af Bibelen og 
fedrelandet, om end meget også overlades til læseren. Utvivlsomt fortjener 
vævet af politiske og religiøse kræfter en større opmærksomhed end den, der 
her gives. Er der måske korruption på færde inden for Arbeiderpartiets led
else, når Aug. Heilot næsten tilfældigt tilsmiles af lykken i forbindelse med 
tildeling af boliger? Eller skulle der måske være tale om afstumpet nationa- 
lisme grænsende til fremmedhad, når soldaten Willy (tysker)36 etablerer et 
forhold til en ægte norsk pige i en middelstor provinsby (lad os kalde den 
Haugesund)? Eller har storborgerskabet i Norge allieret sig med de tidligere 
besættere? Eller har kapitalinteresser overhovedet været i krig eller blot profi- 
teret af krigen i et stort internationalt broderskab, ud fra en holdning, som af 
Linda formuleres således «Forsvaret og militær-industrien har alltid gått i 
brodden for utviklinga i forskning og teknikk, også til sivile føremål» (p. 207)? 
Strækker et sådant broderskab sig til også at rumme en forbindelse mellem 
militær og kirke? Skal følgende kommentar af Konstanse placeres i en sådan 
kontekst «Viss herskarar og storfolk ser opp, då ser dei berre blå himmel og 
det tomrommet dei kallar guds rike. Men hvis dei små i samfunnet rettar ryg
gen frå arbeidet som snarast, og vender andletet oppover, då ser vi berre våre 
eigne undertrykkarar ruva mot ein evig uinteressant bakgrunn» (p. 330)? Er 
det f.eks. så specifikt russisk, når der på godt norsk kan læses «Vi skal øyde- 
legga dykk innanfrå, gjennom borna dykkar, gjennom religionen dykkar!» 
(p. 336)? Disse og mange andre spørgsmål stilles i U3, besvares måske der, men 
ikke her; 37 måske af en Forløperske «I DENNE VERDEN ER INGEN
TING UMULIG HVIS BARE MENNESKET VÅGER Å REISE SEG» (Sol
stad 1982:127).

Coda

Mange gode romaner har set dagens lys efter at dette er skrevet. Jeg tænker 
bl.a. på U3 og Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vek- 
kelsen som har hjemsøkt vårt land; heller ikke forskningen har imidlertid stået 
stille og i den forbindelse tænker jeg bl.a. på Luft, vind, ingenting og All the 
President’s Men. Med de nødvendige forbehold kan alt dette måske sammen
fattes i dekretet The Noise of Star Wars Is the Noise of Freedom og således 
møder fantasi og politik hinanden på en fascinerende bevæget måde.

Ganske vist har jeg omtalt Alf som en torso, men som Fløgstad siger i en kom
mentar til denne i nogens øjne mangelfulde formgivning
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Jeg finder det behageligt, at kunstnerens arbejde ikke er totalt systematiseret eller alt for eksplicite- 
ret, at hvert element har noget gådeagtigt over sig og at man somme tider må være tålmodig i sine 
iagttagelser for at forstå hvilken form volden har iklædt sig« (1984:83).38

Blandt andet derfor holder vi så meget af Kjartan Fløgstad, for nu at citere 
en anden kendt (latinamerikansk) forfatter.

Noter

1) Når andet ikke anføres er citater fra bøger med Fløgstads navn på omslaget, eller artikler forfat
tet af ham.

2) På bagsiden af Fløgstad 1983 identificeres denne W.R.L., som der står i Fyr og flamme, med 
Fløgstad, idet det hedder «For denne boka har Fløgstad i tillegg skrive ein lengre analyse av sitt 
eige forfatterskap fram til og med årets roman, U3.» Dette udsagn må naturligvis stå for forlagets 
egen regning.

3) Folkemålets rolle i en emancipatorisk strategi omtales gentagne gange i Fløgstads ikke-narrative 
forfatterskab (især i en artikel fra 1976), om end med en vekslende grad af overbevisning. Ligeledes 
indgår der «folkelige» diskurser i alle hans romaner, men det spørgsmål kan stilles, om denne brug 
angiveligt tjener sit tænkte formål, eller måske snarere må tilskrives en noget optimistisk forestil
ling herom. Det diskuterer man meget i visse kredse.

4) Med udtrykket «langt større frihed», som også bruges af Fløgstad, synes der først og fremmest 
at være tænkt på kvantitative forhold, men til tider synes han også at bruge det kvalitativt. Jeg 
ser ingen grund til, som det fremgår af det følgende, at bruge begrebet som et distinktionskriterium 
mellem populær og seriøs litteratur eller for den sags skyld mellem litteratur og ikke-litteratur. 
Dertil er tekster for genstridige. Den gamle distinktion mellem realisme og fiktion (mimesis- 
creatio (poesis)) er derfor ligeledes uholdbar. Når en af Fløgstads bedre fortolkere, W. Runar Leite 
skriver, at

«Ved å spela på litteraritetens evne til underleggjering, som t.d. kan oppstå ved diskursive brot, ved 
å spela på ulike stilnivå osv., deltar ikkje diktinga i »debatten«, den trekkjer debatten i tvil. Diktin
ga prøver ikkje å seia »sanninga«, men på å utforska sanning og løgn som uskiljelege delar av den 
samla ordlyden i samfunnet. (1983:18)»

kan jeg tilslutte mig det, hvis der dermed menes at intet er sandt eller løgn, men alt er sandt og løgn.

5) Len artikel (Petersen 1984) søger jeg at pege på det forhold, at fiktionen kan aflæses som en 
generering fra en frastisk syntaks, over en fantasmatik til en diegese. Jeg vil ikke undlade at gøre 
opmærksom på, at den dengang udvisæ forsigtighed med hensyn til denne problematik nu er 
afløst af nogen usikkerhed, men det vil her føre for vidt at fortsætte dén diskussion.

6) Jeg kan i forbindelse med denne formulering ikke dy mig for at henvise til Max Weber i form 
af følgende citat; dets vigtighed i denne sammenhæng vil forhåbentlig fremgå af artiklen i øvrigt.

«En livløs maskin er størknet ånd. Det gir den makt til å tvinge menneskene i sin tjeneste og beher
ske arbeidslivets hverdag i fabrikkene. Størknet ånd er også den levende maskin den byråkratiske 
organisasjon med faglig spesialisering, kompetanseavgrensing, reglementer og lydighetshierarki. 
Sammen med den døde maskin er nå den levende maskin i ferd med å utvikle et mektig herskeappa- 
rat som menneskene i fremtiden vil måtte bøye seg under, kanskje like avmektige som landarbei- 
derne under Farao. Og dette vil skje hvis de gjør et teknisk godt instrument, nemlig rasjonal 
byråkratisk forvaltning, til deres høyeste og eneste verdi og lar dette instrument avgjøre hvordan 
samfunnslivet skal innrettes. For teknisk sett er byråkratiet uten sammenligning overlegent alle an
dre former for styring (...). Konfrontert med byråkratiets ustanselige fremmarsj kan spørsmålet 
om fremtidens politiske organisasjonsformer bare stilles slik:

1. Hvordan er det under disse mektige byråkratiseringstendenser i det hele tat mulig å redde bare 
deG rester som ennå måtte finnes av hvilken som helst «individualistisk» handlingsfrihet? For det
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er grovt selvbedrag å tro at vi (innbefattet de mest konservative blant oss) overhodet kunne leve 
som mennesker uten de tilkjempede resultater fra menneskerettighetenes tidsalder.

2. Hvordan kan man - i et samfunn hvor statsbyråkratiet blir stadig mer uunnværlig og derfor 
også stadig mektigere - sikre utviklingen av motkrefter som kan begrense og kontrollere det stadig 
voksende byråkratis uhyre overmakt? Hvordan vil demokrati, selv i denne snevre betydning, over
hodet være mulig? (Weber 1971:xx)«

7) Også i denne forbindelse er Runar Leites kommentar anført i note 4 vægtig. Den samla ordlyden 
i samfunnet rummer netop disse menneskelige og rent menneskelige aspekter, som i det sproglige 
arbejde bedst kan parallelliseres med de lacanske begreber den imaginære og den symbolske orden 
på den ene side, og den frastiske syntaks (jfr. Petersen 1984 273) på den anden, eftersom Runar 
Leite er enig med Lacan i at «språket kjem før det umedvitne» (1983 11). Ganske vist fordres der 
en vis forsigtighed i at se den frastiske syntaks som noget rent menneskeligt, men et sted skal man 
jo begynde.

8) Som det fremgår af bl.a. note 4 er brugen af disse termer ikke uproblematisk, men jeg undlader 
i det følgende at gentage eller referere til denne diskussion.

9) Denne kronologiske afgrænsning har meget for sig, men der er grund til at bemærke at f.eks. 
Petronius3 Satyricon og Apulejus3 Det gyldne æsel tvangfrit kan opfattes som pikaresker avant 
la lettre, ligesom også megen af middelalderens litteratur (f.eks. fabliaux’en, libri vagatorum og 
Schwånken) rummer mange af pikareskens karakteristika. Denne lange tradition er overhovedet 
interessant i et emancipatorisk/samfundskritisk perspektiv, og det er da heller ingen tilfældighed, 
at megen litteratur i denne genre hører til censurens klassikere. Mange af disse bøger forekom(mer) 
f.eks. på Index Librorum Prohibitorum (jfr. for en omtale Fraxi 1962). Flere kritikere (inklusiv 
Fløgstad selv) har koblet Bachtins karnevalsteori med Fløgstads romaner og disse pikareske 
aspekter; for så vidt synes dette rimeligt, men man bør dog holde sig for øje at der principielt er 
tale om to forskellige diskurser. Følgende Bachtin-citat kan imidlertid illustrere, hvorfor denne ko
bling delvis synes begrundet:

«I klassekulturen er alvoren officiel og autoritær, sammensmeltet med magt, forbud og begræns- 
ning. En sådan alvor rummer altid et element af frygt og intimidering. I den middelalderlige alvor 
var dette elements dominans markant. Latteren derimod forudsatte overvindelsen af frygt. Latte
ren besidder ikke forbud og begrænsninger. Magt, vold, autoritet taler aldrig latterens sprog. (...). 
I modsætning til latteren var middelalderens alvor på den ene side gennemsyret af elementerne 
angst, svaghed, ydmyghed, resignation, løgn, hykleri og på den anden side af vold, intimidering, 
trussel, forbud. (...). Mistro med hensyn til det alvorliges tonefald og en tro på latterens sandhed- 
spræg havde således i middelalderen en elementær ubevidst karakter. Man indså at magt aldrig 
var skjult bag latteren, at latteren ikke bygger kætterbål, at hykleri og bedrag aldrig ler, men anta- 
ger alvorens maske, at latteren ikke producerer dogmer og ikke indstifter autoritet, at latteren ikke 
vidner om frygt, men om en bevidsthed om styrke, at latteren er snævert forbundet med akten, 
fødslen, fornyelsen, frugtbarhed, overflod, mad og drikke, med folks jordiske udødelighed og en
delig med det nyes fremtid, at den baner vejen for det nye. Derfor var man spontant skeptisk over 
for alvoren og havde man tillid til den festlige latter. (Bachtin 1969:35,39,41; min oversættelse.)»

10) For en bestemmelse af dette begreb henviser jeg til Petersen 1984 280, note 5.

11) I den indledende rammetekst p. 9-10 bemærker vi at han præsenteres i tre udgaver, som angiver 
de roller han påtager sig og/eller pålægges i U3.

12) Jfr. f .eks. p. 45, 139, 171, 184, 294 og 324.

13) Vidensproblematikken i forbindelse med fortællerinstanser behandles kortfattet, men eksem
plarisk vellykket i Sonne 1984.

14) Fløgstad bruger i et forsøg på en indkredsning af denne problematik udtrykket«usamtidighet» 
(1983:16; hans kursivering), men refererpr tilsyneladende til tematiske forhold, hvor jeg pointerer 
de udsigelsesanalytiske aspekter. Jeg skal ikke her gå ind på Fløgstads forhold til den modernisti
ske roman, men det er ikke nogen tilfældighed, når han selv fremhæver både den modernistiske
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roman og den såkaldte «magic realism» (Corta’zar, Ma’rquez, Kundera m.fl.) som væsentlige in- 
spirationskilder for sit forfatterskab. For en summarisk men fortrinlig gennemgang af kendetegn 
ved modernistiske romaner henviser jeg til Musarra-Schrøder 1981.

15) Jeg kan derfor kun delvis erklære mig enig med Melberg 1983:5 («U3 er historien om U2») 
og Rottem 1983:399 («han (Fløgstad) rettar søkjelyset mot den største tryggingspolitiske skanda
len i norsk etterkrigstid (U2-affæren)», idet begge tydeligvis ser U3 som først og fremmest væren
de en bog om U2, hvad den også er, men denne tematik forekommer ikke mig at være den 
væsentligste. Begge giver iøvrigt glimrende præsentationer af U3\ Melberg betoner som jeg dan- 
nelsesperspektivet, mens Rottem bl.a. har fine iagttagelser omkring fortællerproblematikken.

16) For en generel karakteristik af pikareskens elementer henviser jeg især til Guillén 1971:71ff. 
samt mere generelt Miller 1967 og Bjørnson 1977.

17) Om end fra forskellige indfaldsvinkler giver Habermas 1975 og Foucault 1978 bidrag til desam- 
fundsmæssige betingelser og konsekvenser af institutionaliseringen og disses diskursive iscene- 
sættelse i dette tidsrum. For Skandinaviens vedkommende er der i Brente e.a. 1983 skitseret en 
lignende udvikling.

18) Jeg vender sporadisk tilbage til denne bibel-metaforik i det følgende.

19) Denne foreløbige konklusion (p. 81) er foregrebet med titlen på første kapitel (p. 15).

20) Denne begrebsdannelse er Lacans og har som bekendt en strukturel karakter, oftest betegnet 
ved A (PAutre, den Anden).

21) Jfr. bl.a. Foucault 1980:80-81.

22) Jeg henviser til Fløgstad 1976, hvortil der tydelig refereres; Fløgstad behandler overhovedet dis
se navne flere steder.

23) Dette er netop en af Foucaults pointer; iscenesættelsen af diskurser er på mange måder at for
tolke som magtens forsøg på at udøve kontrol; jfr. Foucault 1980 samt note 17.

24) Elias 1979 giver en glimrende og til tider fascinerende fremstilling af såvel den historiske oprin- 
delse som de mulige årsager til de transformationsmekanismer, der var involveret i hvad der gene
relt kan karakteriseres som et skift fra kropsakcept til kropsangst.

25) Dette er et af de mange steder, hvor intertekstualitet er på færde, men er så sandelig også et 
udtryk for en lang kulturhistorisk beskrivelse af akten. Paradigmatisk finder vi formuleringen til
bage i f.eks. 1. Mosebog 3.24 og Daniels bog 4.15; det mig bekendt sidste eksempel i norsk litteratur 
er Solstads ikke upoetiske formulering «jeg strakte min kropp i glede ved at hun skrøyt så åpenlyst 
av den, og måtte ta på den, rispe på den, kjore på den, holde tett om den, slik at jeg blei fylt av 
vellyst og takket henne ved øyeblikkelig å fylle min livgivende sæd i hennes mjuke fitte» (Solstad 
1982:138).

26) Jeg kan ikke dy mig for i denne forbindelse at pege på Gerhardsens måske lidt letfærdige om
gang med det troværdige. I forbindelse med U2 affæren meddeler han i sine erindringer, at «vi 
må be dere tro oss når vi sier at dette har vi ikke hatt kjennskap til» (1972:288-89). Sammenholder 
vi dette udsagn med en række ytringer i U3 om samme emne, f.eks. p. 288, 295 og især 272, hvor 
det hedder «U2,» sa den norske majoren smørblidt. «U-2? Aldri høyrt om det. Kva står U-en for?» 
(min kursivering), synes næsten alle andre end Gerhardsen at have viden om dette flys tilstedevæ
relse i Norge; men det er værd at mærke sig, at på dette sted i erindringerne udtaler Gerhardsen 
sig netop ikke, men benytter sig af en hjælpefortæller, idet alle udsagn om denne sag lægges i mun- 
den på udenrigsministeren Lange, og denne refererer blot til den norske regerings officielle stand
punkt. Sammenholder vi dette med Krustsjovs erindringer, kan vi konstatere at russerne vidste 
mere end nordmændene om, hvad der foregik i Norge; ikke uden grund formulerer Krustsjov dette 
med «et gammelt folkelig uttrykk som sier uansett hvor mange ganger du henter vann fra kilden 
med samme bøtte - før eller senere vil dagen komme da bøtten går i stykker» (Talbott 1974:422). 
Sådan er det med de fortællere og det de snakker om Forholdet fiktion/fakta er ikke altid hverken 
det ene eller det andet.
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27) Jeg har berørt en anden variant og vil også henvise til p. 245, hvor en lignende leveres med in- 
dbygget kommentar «Guds ord, mors mål, fars land. Bibelen, morsmålet, fedrelandet. Nordmen
nene likar ikkje framande. Ikkje framande ord, og ikkje framande namn.»

28) En passant noterer vi, at 1. maj i realiteternes verden netop var den dag, hvor U-2 flyet blev 
skudt ned, hvilket giver disse udsagn yderligere en dimension.

29) En henvisning til note 11 er her på sin plads.

30) At bibelske diskurser præger store dele af U3 er evident, ligesom dette i nogen udstrækning 
gælder hele forfatterskabet. Det kræver imidlertid en selvstændig behandling at redegøre for disse 
forhold, hvorfor jeg her må lade det blive ved antydninger.

31) Disse interne henvisninger kan ligeledes illustrere intertekstuelle forhold, men peger endvidere 
på det faktum, at Fløgstads produktion ikke alene kan, men formodentlig bør læses som en tekst.

32) Kursiveringen er min; måske associeres der også her til bibelens anvendelse af dette tal, hvilket 
i så fald blot er et af de mange steder, hvor Fløgstad benytter sådanne henvisninger.

33) 1 den sidste artikel i Fløgstad 1983 peges der på en vifte af muligheder i forbindelse med tolknin
gen af Alf Heilot; overhovedet fortjener navnesymbolikken i U3 en del opmærksomhed.

34) Det er i dette perspektiv, at f.eks. Gerhardsen ud over at være en historisk realitet, også er bærer 
af en symbolsk orden, som ligger forud for og som vil følge efter de historiske begrænsninger, det 
enkelte menneske er underlagt.

35) Wittgensteins tilstedeværelse i Fløgstads forfatterskab er påfaldende massiv, men synes at 
mangle den substantielle indarbejdelse, som i stigende grad finder sted med f.eks. Kierkegaard.

36) Jfr. note 27.

37) Den berømte note Af pladshensyn er det mig ikke muligt at uddybe de rejste spørgsmål. I en 
kommende artikel vil jeg imidlertid gå mere udførligt ind på især Arbeiderpartiets rolle i efterkrig- 
stidens Norge - og i Fløgstads forfatterskab.

38) Min oversættelse af den spanske tekst, der i originalen lyder således:

«Me qusto3 que en el trabajo del escultor no hubiera nada de sistema’tico o demasiado explicativo, 
que cada pieza contuviera algo de enigma y que a veces fuera necasario mirar largamente para 
comprender la modalidad que en ella asumia la violencia.»

I denne artikel offentliggør Fløgstad også en hidtil hemmeligholdt skitse (med kodebetegnelsen 
3H) udarbejdet af den norske forsvarsstab i forbindelse med U2-affæren:

Dette er måske værd at lægge mærke til i en historisk aktuel situation, nemlig sagen mod nogle 
nordmænd, som skulle have af sløret hemmelige lytteposter.
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