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Poetokratiet gjennomført?

«Jeg er drita lei av norsk litteratur med dertil hørende herligheter som forfat
tere, debattanter, litteraturkritikere, forleggere og ikke minst kulturjourna- 
lister».

Det er Dag Solstad som på denne måten ga uttrykk for sin manglende begeist
ring for den norske litterære institusjon. Solstads utblåsning skjedde under et 
foredrag han var invitert til å holde ved Distriktshøyskolen i oljebyen Stav
anger høsten 1983.1 Han var bedt om å komme med en litterær 
programerklæring for 1980-åra. Han skulle bidra med et innlegg i en pågående 
litterær debatt. I stedet valgte han å definere seg som observatør, som en som 
stilte seg utenfor debatten, som en som trakk debattens premisser i tvil.

Solstads «aristokratiske» lede er symptomatisk. Mange av dagens forfattere 
markerer seg i skarp opposisjon til «debatten», til mediaoffentlighetens dis- 
kurser, til vulgariseringen av så vel den litterære som den politiske debatt og 
offentlighet. Litteraturen skal ikke delta i debatten, den skal trekke debatten 
i tvil, sier Kjartan Fløgstad, og i den innledende artikkelen i essaysamlingen 
Ordlyden «skryter» Fløgstads alter ego, W. Runar Leite, av at Fløgstad aldri 
har skrevet et eneste ord i en norsk dagsavis.2

Nå er det langt fra alle som har valgt en selvpålagt isolasjon fra mediaoffent- 
ligheten. De fleste ønsker publisitet, og mange deltar i den mediaregisserte de
batten med liv og lyst. Men som oftest under protest. De trekker debatten i tvil 
samtidig som de deltar.

Litteraturen og forfatterne vil alltid være tvunget til å definere seg i forhold 
til offentlighetens diskurser. De kan gjøre seg til en del av dem, eller de kan 
framheve sin autonomi. Uansett er de hegnet inne i de samfunnsmessige dis- 
kursers jurisdiksjonsområde. Når den diskuterende offentlighet har forfalt til 
passiviserende massekultur, står to veier åpne. Forfatterne kan velge å forstå 
seg selv som deltakere i en «motoffentlighet» (en proletær, en kvinnelitterær, 
osv.), eller de kan isolere seg i forskjellige former for estetisisme, i et forsvar
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for litteraturen som MOT-SPRÅK, som FORM, som medium for det SPESI
FIKT POETISKE. Den reflekterende offentlighets forfall er en snart hundre 
år gammel historie. Og reaksjonsformene fra forfatternes side har skiftet mel
lom estetisisme og problemdebatterende diktning.

På 70-tallet var man opptatt av motoffentlige former samtidig som man søkte 
å nå fram med sine meninger gjennom de ordinære fora og gjennom media. 
3 Skjønnlitteraturen ble oppfattet som én blant flere kanaler som forfatterens 
meninger kunne kanaliseres gjennom. I dag er slagordet ingen «menings»- 
litteratur, takk Ingen problemdebatterende litteratur!

Denne dreining, denne insistering på litteraturens egenart og autonomi, skyl
des bl.a. at den reflekterende offentlighet har forfalt ytterligere i løpet av de 
siste 10 år. «Boulevardiseringen» av avisene er f .eks. kommet enda et skritt len
gre. Mens den litterære debatten tidligere kunne føres på fornuftig vis på avis
enes kultursider, er den nå fortrengt til fagtidsskrifter som når et meget smalt 
publikum. «Karusell»-stoffet har fått overtaket. Kultursidene er overtatt av en 
ny, kvikk journalistikk. Nyhets-fetisjismen har smittet over fra reportasje- 
journalistikken til kulturjournalistikken. Også kulturstoffet preges mer og 
mer av individfiksering og sensasjons jag. For fatter kjendiser og bølger om
kring litteraturen blir viktigere enn litteraturen selv. Hensynet til avisenes 
umiddelbare salgsappell går dessuten godt sammen med forlagenes behov for 
å lansere sine bøker, især de som er påtenkt som bestsellere.4

Det er konkurransen fra de nye mediene (først og fremst TV) som har presset 
avisene bort fra det tekstlige og over mot det visuelle. Vekten legges på blikk- 
fangende bilder og knapp, ordkjapp presentasjon. Det som taler til følelsene 
og den overflatiske nysgjerrigheten, og det som slår leseren i øynene, blir prio
ritert framfor det saklige resonnementet.

Derfor kunne også en bok som Kaj Skagens Bazarovs barn vekke slik opp
merksomhet samme høst som Solstad holdt sitt kritiske foredrag Stavanger. 
Det var også en annen grunn til at denne boka var perfekt tilpasset medias be
hov. For at en utgivelse skal kunne få karakter av «begivenhet» framelsker 
media maksimal konflikt og polarisering. Det er som om et fenomen får større 
«realitetsverdi» jo skarpere motsetningsforhold det inngår i.5 Derfor har 
media også blåst ild til alle debatter om litterære generasjonsoppgjør og nye 
retninger. I 1980-åra har de litterære debattene i avisene faktisk i hovedsak 
dreidd seg nettopp om retninger og meninger mer enn om verker og sak.6 
Striden har stått om litterære konjunkturer, om strømninger og tendenser, om 
generasjonsskifter og vekslende moter helt siden debatten dukket opp høsten 
1980. Det var da det slagkraftige mottoet «havet, døden og kjærligheten» ble 
lansert for første gang - som et ønske og en spådom om en «ny» litteratur i 
80-årene.7 Seinere har debatten dukket opp under skiftende påskudd, mest 
skjellsordpreget i en strid om angivelige generasjonsskiller som pågikk i regi 
av Dagbladet våren 1983.
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Som Arne Overrein påviser i sin artikkel om Dag Solstad i dette Vardøger- 
nummeret, har denne situasjonen også ført til at Solstad (og flere med ham 
for øvrig) er vendt tilbake til et borgerlig dannelsesideal med en kultur«ari- 
stokratisk» kritikk av vulgariseringen og kommersialiseringen per se.8 Det 
som har skjedd er at den klassiske konflikten mellom skapende frihet og mar- 
kedslovens tvang igjen oppleves som særlig smertefull etter at forfatternes ute- 
nomestetiske legitimeringer er blitt svekket. Denne konflikten har ridd alle 
bevisste forfattere siden de - i og med framveksten av det kapitalistiske sam
funn - ble integrert i dette samfunnets sirkulasjonssfære og dermed har måttet 
se sine verk formidlet gjennom strukturene i denne sfæren. Og denne konflik
ten skjerpes med massemediaenes økende kommersialisering. Forfatterne blir 
ikke bare underlagt bytteverdien, men markedsføringen og formidlingen av 
deres verker gjennom de kommersialiserte massemedia produserer også bilder 
av forfatteren og hans/hennes verk som får en langt større gjennomslagskraft 
enn verket selv. Forfatterne kan forgjeves protestere mot dette. Derfor råker 
de subjektivt i et stadig sterkere motsetningsforhold til de viktigste kanaler for 
formidling - samtidig som de er dypt avhengige av dem.

Hva som er årsak, og hva som er virkning er vanskelig å fastslå. Faktum er i 
alle fall at vi har et annet litterært klima i dag enn vi hadde på 70-tallet. Det 
er ingen myte selv om forskjellene er blitt blåst opp. Enkelte har latt seg friste 
til å trekke paralleller mellom det som har skjedd nå, og det som skjedde på 
overgangen fra 80-tall til 90-tall i forrige århundret. Allerede i 1981 pekte Helge 
Rønning på muligheten for at utviklingen kunne bli forstått i lys av en kon
struksjon som trakk på det overflatiske bildet som en slik historisk parallellise- 
ring tilbyr. Samtidig advarte han mot noe han oppfattet som høyst reelle 
tendenser til en flukt fra politikken i litteraturen, til at man ville komme til å 
se bort fra litteraturens problemorienterte og samfunnsmessige funksjon.9

Har Rønning fått rett?

Både ja og nei. For det første vi har en problemorientert og «politisk» litteratur 
også i dag, dens forutsetninger finnes både i sekstitallets modernisme og i sytti
tallets sosialrealisme. Den «nye» opptatthet av Kunsten, Språket, Formen har, 
i det minste hos de mest avanserte av dagens forfattere, medreflektert en be
vissthet om politisk og samfunnsmessig funksjon. Disse forfatterne er videre
førere av den «sosialmodernisme» som ble utviklet på syttitallet. Den form for 
idealisme - for ikke å si romantikk - som kjennetegnet den didaktiske og for
kynnende sosialrealismen finnes imidlertid knapt i dag. Akkurat det er det 
neppe heller noen grunn til å gråte over.

For det andre realismen som begrep er havnet i miskreditt, både i den litteratur- 
teoretiske diskusjonen og blant de forfatterne som reflekterer over sin egen 
skrivevirksomhet. Denne massive kritikken av «realismen» er vanskeligere å 
akseptere. Likeledes de stadig mer populære og populariserte angrepene på
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«meningslitteraturen» - som om «menings-løsheten» så å si skulle være selve 
pantet på diktningens storhet. Det er greitt nok at «realisme» er et proble
matisk begrep - i alle fall når det på naivt vis identifiseres med forskjellige for
mer for gjenspeilingsteorier. En tekst er aldri «realistisk» i den forstand at den 
gjenspeiler virkligheten «direkte». Men med «realisme» mener vi også i vagere 
forstand en litteratur som forplikter seg på ét sosialt og samfunnsmessig enga
sjement. Den teoretiske avvisning av «realismen» går gjerne hånd i hånd med 
en avvisning av denne forpliktelsen. Tilløp til dette kan vi spore også i dag. Iso- 
lasjonstendensene som ligger i en ny estetisisme, en ny «kunsten-for-kunstens- 
egen-skyld»-filosofi, er et tilbakeskritt. Det samme kan sies om angrepene på 
«meningslitteraturen». Det er ingen grunn til å beklage at «meningslittera- 
tur», i betydningen ensidig propaganderende og forkynnende diktning (enten 
man er enig i forkynnelsen eller ikke), er død og begravet. Men luker man 
«meningene» ut av diktningen havner man i en estetisisme som likner mistenk
elig på den som borgerlige finånder alltid har brukt til å angripe eller uskade
liggjøre en progressiv, samfunnskritisk diktning med.

For det tredje det alminnelige sammenbrudd i 80-årene for bestemte typer 
totaliserende, globale og altomfattende forklaringsmodeller eller tankebyg- 
ninger har gjort litteraturen mer skeptisk, mindre skråsikker, mer søkende, 
men samtidig også mer desillusjonert, rådløs, negativ. Denne ideologiske ut
viklingen er den viktigste årsaken til de to første trekk jeg har pekt på. Tilslut
ningen til slike globale polito-filosofiske systemer gjorde det mulig for 
forfatterne i 70-årene å legitimere seg under henvisning til klare utenomeste- 
tiske mål og funksjoner. Når denne instrumentalisering av litteraturen ble 
dominerende, kunne det gi de litterære verkene et monologisk, selvbekreft- 
ende preg. Det fantes en Sannhet som det gjaldt å finne det mest pregnante 
uttrykk for, enten gjennom en eksplisitt tendens eller gjennom en organisering 
av de kunstneriske virkemidlene i den naive hensikt å gi et «sant» og «objek
tivt» bilde av Virkeligheten. I dag er det færre forfattere som mener seg å sitte 
inne med Sannheten. Paradoksalt nok fjerner dette forfatterne fra den sam
funnsmessige virkelighet i sterkere grad enn det den utopiske, samfunnskri
tiske diktning gjorde.

Retretten går langs to veier ruten tilbake til inderligheten eller ruten tilbake til 
meta-diktningen. Inderligheten kommer litterært til uttrykk først og fremst 
i form av en desillusjonsromantikk med røtter tilbake til slutten av det forrige 
århundret. Når utopiene er døde, framtrer virkeligheten som atomisert, amorf 
og uten mening. Motsetningen mellom jeget og verden radikaliseres, men jeget 
fastholdes likevel som orienteringspunkt selv om det er dømt til nederlag ja, 
nettopp i nederlaget framtrer dets tragiske storhet. Meta-diktningen kommer 
litterært til uttrykk i form av en uavbrutt kretsing omkring det litterære ut
trykk som sådan. Litteraturen forholder seg i dette tilfelle ikke til virkelig
heten, men til seg selv eller til andre tekster. Hver gang den litterære teksten 
forsøker å presisere et virkelighetsinnhold eller et sannhetsinnhold viker den 
unna og tar til å kontemplere over det illusoriske (det løgnaktige, fiktive, uvir
kelige) ved sitt eget vesen. Teksten taler med en stemme som sier at den ikke
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er til å stole på, at den ikke er den som den gir seg ut for å være, og denne stem
men setter ikke bare spørsmålstegn ved virkeligheten som sådan, men også ved 
selve det litterære utsagns karakter og dermed også tekstens og litteraturens 
meningsfullhet. Da blir litteraturen bare sitater av sitater i en uendelig regress 
tilbake til et ubestembart punkt. Alt er sagt før.

Hvordan skal vi vurdere den nye situasjonen? Er litteratene i ferd med å lukke 
seg inne i en estetiserende selvtilstrekkelighet og en desillusjonert isolasjon? 
Eller er oppgjøret med 70-årenes politisering et betimelig oppgjør? En etter 
en har stått fram og tatt avstand fra sneversynet og dogmatismen til forrige 
tiårs venstreintellektuelle forfattere. Mye av kritikken er utvilsomt berettiget, 
men man bør vokte seg for å sluke rått alt det som stilles i steden - i alle fall 
hvis man fortsatt mener at litteraturen ideelt sett bør ha en politisk funksjon. 
I dag brekker vi oss over 70-årenes kulturpolitiske stalinisme, den fantasiløse 
sosialrealismen, den sytende kvinnelitteraturen og den naive litterære populis
men. Og det gjør vi med rette Men samtidig må vi for det første ikke glemme 
at disse stikkordene bare utsier halve sannheten (og kanskje ikke engang det) 
om syttitallets litteratur, for det andre må vi ha i mente at den politiserte littera
turen på syttitallet tross alt representerte et tappert forsøk på å bryte ned gren
sene for det borgerlige samfunns institusjonalisering av kunsten og 
litteraturen som et autonomt felt, grenser som vi i dag er i ferd med å bygge 
opp igjen.

Den nye dyrking av Kunsten gjentar i sine naive former gamle feiltrinn og 
havner i romantisisme, stundom også i mystisisme. I sine mer avanserte former 
representerer imidlertid forsvaret for Kunsten som særegen diskurs og erkjen- 
nelsesform et betimelig oppgjør med de naive estetiske teorier som politiser
ingen også trakk med seg.

I 1969 skrev Gunnar Skirbekk «Poetokratiets tid er forbi, litteratveldet er
over».10 Denne påstanden var et uttrykk for at «interessene innenfor kultur
debatten hadde vendt seg fra skjønnlitteraturen og en uforpliktende impresjo
nistisk essayistikk til filosofiske og samfunnsvitenskapelige 
problemstillinger».I 11180-årene har interessen forskjøvet seg mot skjønnlitte
raturen igjen. Debattbokas stilling er alvorlig truet. Fagbokmarkedet er domi
nert av jakt på sensasjoner og bestsellerisme hvor kjendisbekjennelser og 
politisk journalisme er de mest populære genrene. Det er ingen grunn til å mo
ralisere over dette. Bokmarkedet er selvfølgelig like kapitalistisk som marke
det ellers, og ettersom fagbokmarkedet ikke høster fordeler av en statlig 
intervensjonspolitikk i form av subsidiering gjennom innkjøpsordninger eller 
på annen måte, slik den norske skjønnlitteraturen er, så må hensynet til den 
umiddelbare salgsappell bli mer framtredende. Selvfølgelig er dette beklagelig 
og noe som kan endres på, men her er det ikke plass til å komme nærmere inn 
på dette. I denne sammenhengen er jeg mest opptatt av å se det som et tegn 
i tiden. I dag speiler leserne sitt liv og sine lengsler i skjønnlitteraturen samtidig 
som forfatterne roper opp om sin egenart. Poetokratiet er på nytt i ferd med 
å innstiftes, men ikke i den betydning at «poetene» ønsker å uttrykke seg im-
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presjonistisk uforpliktende om alle mulige emner som før var forbeholdt sak
prosaen, men nettopp ved at de pukker på sin egenart, ved at de legger en 
radikal vekt på Litteraturens priviligerte stilling som språklig motinstrument 
til de offisielle, institusjonelle maktdiskurser.

Forstått slik er ikke dagens forfattere mer defensive enn de var for ti år siden. 
Nettopp ved at de lar diktningen hvileløst sette spørsmålstegn, utforske og kri
tisere produksjonen av Sannheter setter forfatterne seg opp mot maktens dis- 
kurser (som framstiller seg selv som evidente, selvinnlysende og sanne). 
Nettopp ved at de ikke oppfatter seg som «sannhetens apostler» kan de mer 
effektivt bedrive språk, ideologi- og maktkritikk.

Men før vi analyserer og vurderer nærmere det litterære klimaet i dag, er det 
nødvendig å gå tilbake til 60- og 70-tallet. Forutsetningen for dagens situasjon 
ligger nemlig der. Og forutsetningene er ikke bare av institusjonell karakter. 
De har like mye en økonomisk og en sosiologisk side.

Sammenheng, autensitet, identitet

I løpet av 70-årene oppnådde den generasjonen som ble politisk radikale på 
slutten av 60-tallet, å vinne en dominerende posisjon, et hegemoni, innenfor 
den kulturelle og litterære institusjon.12 Dette tiårets litteratur kan derfor 
bare forstås på bakgrunn av framveksten av de nye radikaliserte mellomlagene. 
Endringene i litteraturen kan likeledes bare analyseres i sammenheng med de 
endringer som har skjedd i den samfunnsmessige stillingen til de sjikt det her 
er tale om.

Det er blitt framstilt slik at denne generasjonen var preget av en politisk tros- 
visshet og en selvbevissthet i begynnelsen av 70-årene, som fikk et grunnstøt 
da høyrebølgen sveipet over landet i slutten av samme tiår. Dette er en myte. 
En slik framstilling forveksler årsak og virkning. Snarere forholder det seg slik 
at den angivelige «trosvissheten» var ett av flere uttrykk for et behov hos denne 
generasjonen for å finne en plattform å stå på i en situasjon preget av stor 
mobilitet og endringer i samfunnets klassestruktur. De nye mellomlagene er 
et produkt av den store utdanningseksplosjonen på 60-tallet. Denne førte bl.a. 
med seg at et større antall studenter enn noen gang tidligere ble rekruttert fra 
«de lavere lag» i samfunnet. Denne «eksplosjonen», og i det hele tatt forskyv
ningene i klassemønstret på 60- og 70-tallet, skapte en uklarhet med hensyn 
til individenes klassemessige og sosiale tilhørighetsforhold. «Eksplosjonen» 
førte også til at den universitære utdannelsens elitepreg forsvant. Den akade
miske utdannelsen fikk varekarakter. Akademikerne ble «intellektarbeidere», 
noe som på sin side forklarer studentenes og akademikernes affinitet til prole
tariatet uansett hvilken klasse de var rekruttert fra. 13 Disse forhold er av ve
sentlig betydning for forståelsen av så vel de radikale mellomlagsideologier 
som den litteraturen som forholdt seg til eller forkynte disse ideologier. Mobi
liteten førte ofte med seg individuelle konflikter og personlige problemer som 
kom til uttrykk som identitetsforvirring, usikkerhet med hensyn til sosial til
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hørighet og verdimessig forankring, eller som en konflikt mellom sosial bak
grunn og nye roller og livsmønstre. Dette skapte grobunn for en jakt på nye 
symboler og sammenhenger til erstatning for de som hadde gått tapt. En nye 
sosial gruppe i et samfunn vil alltid lete etter tegn og symboler som kan signali
sere gruppetilhørighet. Den politiske overbevisningen var bare ett av flere mot- 
sigelsesfylte tegn som signaliserte en slik tilhørighet.

Både usikkerheten og jakten på nye symboler kom til uttrykk i litteraturen. 
Det betyr selvsagt ikke at litteraturen entydig kan analyseres som en refleks av 
disse strukturendringene. Det betyr heller ikke at all litteratur som ble skrevet 
av denne generasjonens forfattere, tematiserer disse konfliktene. Det fantes 
f.eks. en rekke forfattere som selv ikke hadde opplevd slike endringer i sin livs
situasjon, og derfor heller ikke var preget av de konflikter som oppsto av den. 
Likevel vil jeg holde fast ved at endringene var et typisk fenomen som også kan 
leses ut av bøker skrevet av personer som hadde sin sosiale bakgrunn i de 
«gamle» mellomlagsmiljøene eller i borgerskapet. Det er de nye gruppenes 
livssituasjon og problemer som kommer direkte eller indirekte til uttrykk i 
størsteparten av den litteratur som skrives fra midten av 60-årene og utover. 
Selv i bøker med motiv fra arbeiderklassen eller fra tradisjonelle bygdemiljøer 
skjuler disse gruppenes særlige konflikter seg.

160-årene fikk de først og fremst et modernistisk, «apolitisk» uttrykk. Identi- 
tetsproblemet sto i sentrum. De modernistiske romanene stiller et svekket og 
splittet jeg overfor en verden som oppleves som uforståelig og meningsløs. 
Med «radikaliseringen» (ikke den politiske) av modernismen ble konfronta
sjonen mellom det splittede jeg og omverdenen stadig mer prekær. Til slutt ble 
jeget helt oppløst og definert som et spekter av roller uten en fast kjerne. Sosi- 
alpsykologisk henger denne modernistiske tematikken sammen med det opp
brudd fra tradisjonelle sammenhenger som den sosiale mobiliteten i stor 
målestokk skapte. Et individ som har fjernet seg fra sitt opprinnelige miljø, 
har lettere for å føle seg splittet og oppleve sin individualitet som en glidning 
mellom forskjellige roller enn et individ som er fast forankret i en klasse eller 
et miljø.

Men mobiliteten fikk ikke bare sitt tragiske, modernistiske uttrykk. Den kom 
også til uttrykk i en selvbevisst, bejaende og opprørsk ungdomskultur. Tapet 
av og oppgjøret med den tradisjonelle tilhørigheten framsto her som en åpning 
mot en ny frihet, en frisettelse fra hemmende bånd og frihetsberøvende, tradi
sjonelle moralnormer. Den nye frihetsfølelsen ble forsterket ved at masse
medier, reklame, bevissthetsindustri, musikk, film, osv. tilbød en hel rad nye 
identifikasjonspunkter som radikalt utvidet området for det man kunne for
vente, drømme om og lengte etter i livet. Denne eksplosjonen av nye muligheter 
førte til (eller kunne føre til) at identiteten ikke lenger ble opplevd som noe man 
overtok og dermed fikk fastlagt for resten av livet, men som en fleksibel stør
relse som kunne forandres, avprøves, trekkes tilbake, kort sagt eksperimen
teres med. Oppbruddet fra de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene var en av de 
viktigste sosiale refleksene av det samme fenomenet, samtidig som det forster

13



ket tendensene. Nye potensielle muligheter gir en økt frihetsfølelse, men også 
en sterkere forvirring og fortvilelse når man ikke er i stand til å finne ut av hvor
dan man skal innløse denne friheten. Nesten all kvinnelitteratur på 70-tallet 
tematiserer denne spenningen.

Den frisettelse fra tradisjonen som ungdoms- og studentopprøret i 60-årene 
representerte, bar altså i seg en tvetydighet som denne generasjonen har levd 
med siden da. På 70-tallet fikk den et særlig motsetningsfylt uttrykk. Dette 
tiårets radikale mellomlagsideologier er blitt oppfattet som uttrykk for en po
litisering, og det er også riktig. Men den form som denne politisering fikk på 
mange områder, kan samtidig forstås som en jakt etter en ny autensitet, en ny 
meningsgivendeidentitet, til erstatning for den som hadde gått tapt i oppgjøret 
med de autoriteter som tidligere hadde garantert stabiliteten og kontinuiteten 
i ens egen livsoppfatning. Dette står ikke i motsetning til at den fornyete inte
ressen for det «folkelige», rehabiliteringen av arbeider kulturen og folkekul
turen, kan forstås som en klassemessig betinget aversjon mot den «finkultur» 
som borgerskapets skjønnånder har holdt seg med. Jakten på symboler ble 
jo henlagt til de lokaliteter man hadde forlatt. Den fortapte sønn kom hjem 
som emissær av et eget slag han ville frelses av den far han hadde forlatt.

Oppbruddet fra tradisjonen skapte altså et tomrom, en mangel på likevekt, 
som det skulle vise seg bare midlertidig kunne fylles og balanseres gjennom 
beruselsen av den nye friheten som var skapt av oppbruddet. Splittelsen måtte 
heles. Slik sett kan store deler av 70-årenes mellomlagskultur leses som et 
eneste langt forsøk på å finne «steder» og «agenter» som kunne bære og forme 
lengselen etter en ny autensitet, en ny identitet, en ny meningsfull sammen
heng.

Det er forbløffende mange bøker fra denne perioden som beskriver en eksi
stensiell krise som munner ut i en form for «omvendelse» en omvendelse hvor 
helten søker etter en tapt identitet og en tapt meningsfylde som gjenfinnes ved 
at han/hun går opp i en større politisk sammenheng. Bevisstgjøring ble det 
kalt, og det store paradeeksemplet er selvfølgelig Solstads Arild Åsnes 1970.

Det er bare på denne bakgrunnen jeg har skissert her, at man kan forstå at ven- 
stresidas kultur på 70-tallet fikk et så tilbakeskuende, nostalgisk, tradisjonal- 
istisk, ja, romantisk uttrykk som den gjorde i Norge. Klarest kom den til 
uttrykk i kampen mot EEC. Uansett hvordan man politisk fortolker denne 
motstanden i dag, så kan man ikke komme forbi at propagandaen, og ikke 
minst slik den kom til uttrykk i kunst og litteatur, var defensiv og konservativ. 
Venstresidas kulturarbeidere og litterater - og det gjelder enten de soknet til 
AKMED eller Folkebevegelsen, SUF eller SF, gikk i bresjen for å verne 
«Gamle Noreg» eller for å gjenetablere tradisjonelle verdier som var gått tapt, 
verdier som den unge, radikaliserte generasjonen hadde gjort sitt beste for å 
distansere seg fra. Nå kastet disse tradisjonsnedbryterne ivrigere enn noen
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andre seg i favnen på de grupper den hadde gjort opprør mot, og sang deres 
pris som de hadde sprengt trommehinnene på med sin rockemusikk på 
60-tallet. Motstanden mot EEC er slik sett et eneste langt kulturelt paradoks. 
Den kom også til å prege, direkte og indirekte, kulturlivet og litteraturen i 
70-årene mer enn noe annet politisk fenomen.

Tiårets nostalgi15 kan altså leses som uttrykk for en lengsel etter en kontinui
tet som var brutt, og som nostalgikerne selv hadde vært de ivrigste til å bryte 
med. Motstanden mot EEC var imidlertid bare en av de former som denne jakt 
etter en tapt autensitet kom til uttrykk gjennom. Mens 60-tallsmodernismen 
kan forstås som en bevisst, om enn smertefull, aksept av bruddflatene, kan 
kulturproduktene i forbindelse med EEC-motstanden så vel som 70-tallets nye 
«arbeiderlitteratur», og med forbehold også kvinnelitteraturen, forstås som 
et eneste langt forsøk på å finne noen til å hjelpe seg med å lappe sammen 
bruddet.

Kvinnen, Arbeideren, Lokalsamfunnet

De tre størrelser som ble tildelt rollene som bærere av håpet om en ny sammen
heng, en ny frelse, var Kvinnen, Arbeideren og Lokalsamfunnet. De tre domi
nerende ideologiske strømningene på 70-tallet knyttet hver for seg sin utopi til 
disse tre «marxist-leninismen» til Arbeideren, feminismen til Kvinnen og po
pulismen til Lokalsamfunnet. Disse tre ideologiene er de som har hatt størst 
innflytelse på norsk kulturliv, kunst, litteratur og kulturdebatt i denne peri
oden. Det er selvfølgelig heller ikke tale om tre parallelle ideologier. Eeks. er 
AKP(ml)’s ideologi en populistisk tilpasning av marxist-leninismen hvor ar- 
beiderisme og idealisering av lokalsamfunnets gamle nærings- og delvis også 
klassestruktur går hånd i hånd. Jfr. f.eks. Hålogaland teaters oppsetting av 
Det e her æ høre tel i 1973.

Det finnes dessuten en grunnleggende likhet når det gjelder den funksjon 
Kvinnen, Arbeideren og Lokalsamfunnet hadde, og den måte man forholdt 
seg til dem på. Likheten består i at alle tre ble tillagt en ekthet, en autensitet 
og en «natur» som utgjorde et slags normdannende fast punkt som det ikke 
kunne stilles spørsmålstegn ved. Felles for dem var følgelig også at de hadde 
en moralsk dimensjon Kvinnen var «god», Arbeideren var «god» og Lokal
samfunnet var «godt».

Det er her selvsagt ikke tale om den enkelte konkrete kvinne eller arbeider som 
individ eller det enkelte konkrete lokalsamfunn som geografisk lokalitet, men 
om de tre som abstrakte ideer, som bærere av et løfte om realiseringen av det 
gode liv. De var gode og bar på løfter fordi de sto for en «natur», en (sann) 
kjerne, som rett nok var besmittet av samfunnets undertrykkelse av denne 
natur, men som det derfor var desto større grunn til å desinfisere. Det var tale 
om en natur som var fremmedgjort, og som det gjaldt om å befri. Hvis ideen 
om Kvinnens kvinnelighet, Arbeiderens autensitet og Lokalsamfunnets nær
het ble realisert, så ville de rotløse mellomlags individuelle opplevelser av spalt
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ning og fragmentering oppheves. Til framstillingen av fremmedgjøringen og 
forvrengningen av den gode og sanne natur svarte altså et eksplisitt eller impli
sitt motbilde; og kritikken ble rettet mot undertrykkelsens agenter patriarka
tet, borgerstaten og bysamfunnet. Denne formel lå under store deler av det 
som ble skrevet i perioden. Framgangsmåten besto altså i å isolere et hjørne 
av verden eller tilværelsen og deretter gjøre det til gjenstand for tilskrivning 
av natur. 16

Her er det klare likhetspunkter mellom feminismen, marxismen først og 
fremst i den AKPske tapning) og populismen, eller mellom kvinnelitteraturen, 
arbeiderlitteraturen og regionallitteraturen. Men forbindelsen mellom uto- 
piens bærere og utopiens ingeniører var ikke den samme. Det fikk betydning 
for hvilken form litteraturen antok, og hvordan den var tenkt å fungere. De 
kvinnelige forfatterne som var inspirert av feminismen, skildret i hovedsak 
livsskjebner fra de samme sosiale sjikt som de selv og deres publikum tilhørte. 
Det var en litteratur skrevet av (mellomlags)kvinner om (mellomlags)kvinner 
for (mellomlags)kvinner. Den uttrykte derfor på en ganske direkte måte pri- 
mærpublikums egne erfaringer, og nettopp derfor ble den også i formen mer 
subjektiv enn f.eks. arbeiderlitteraturen som hadde «objektivitet» som sin 
norm. Den tette forbindelsen mellom forfatter og publikum gjorde det mulig 
å oppfatte forfatterens subjektive uttrykk som en allmenn erfaring, ja, selve 
det å gi uttrykk for sine private, subjektive erfaringer kom til å høre til de sosialt 
definerte forventningene til forfatteren. Samtidig kunne hun henvise til sin 
egen «indre natur», sin undertrykte kvinnelighet, som det verdisettende 
«sted». 17

«Proletarforfatteren» derimot, og delvis også den populistisk orienterte for
fatteren var henvist til å søke etter verdisettende steder utenfor seg selv. Lokali
teten eller klassen befant seg m.a.o. et annet sted enn der den verdisøkende selv 
var. Som en annen Moses skuet den småborgerlige proletarforfatter inn i et 
forjettet land som han selv i beste fall kunne skaffe seg adgang til som turist.

Lokallitteraturen inntar en mellomstilling. Eller rettere den kan deles i to for
skjellige grupper. På den ene siden finner vi den «sentimentale» lokallitteratur 
som uttrykker de urbaniserte mellomlags lengsel etter en utopi som er blitt tatt 
fra dem, eller som de har sviktet. På den annen finner vi den «naive» lokallit
teratur som i mer direkte forstand er knyttet til de populistiske strømninger 
i de lokalsamfunn som den henlegger handlingen til. Utvilsomt var alliansen 
mellom de «sentimentale» og de «naive» langt sterkere i den populistisk orien
terte litteraturen enn i den marxist-leninistiske arbeiderlitteraturen, noe som 
svarer til alliansene fra EEC-kampen. Men enten den populistiske litteraturen 
var «sentimental» eller «naiv», så uttrykte den en slags nostalgi, og avstanden 
mellom de primære lesegruppenes sosiale situasjon og det rom og de aktører 
som fikk transportert natur og verdi i fiksjonene, var hele tida til stede - til tross 
for sjølproletariseringen og emigrasjonen til lokalsamfunnene på toppen av 
den grønne bølgen.
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Det var i alle fall et tiår hvor den norske litteraturen vendte oppmerksomheten 
mot de nære ting, mot den norske samtidige og historiske virkeligheten, et tiår 
hvor man ikke søkte etter eksotiske eksiler som stedet for projiseringen av sine 
lengsler. Det er sånn sett symptomatisk at hovedpersonen i Arild Åsnes 1970, 
en roman som på mange måter er inngangsportalen til denne perioden, vendte 
hjem fra et opphold i utlandet (Spania) for å finne seg til rette med den norske 
virkeligheten. Først opplever han denne virkelighet som «ugjennomtrenge
lig», men det er før han finner et subjekt, arbeiderklassen, som kan stå som 
garant for at en forandring er mulig. De neste 6-7 åra blir de litterære «heltene» 
værende på norsk jord, før de tar til å vende nesen mot utlandet igjen rundt 
1980.

Det finnes selvsagt en rekke verker, forfattere og tendenser på syttitallet som 
motsier den generelle karakteristikk jeg har gitt her. Det fantes ikke minst en 
kvinnelitteratur som unnlot å dyrke også det kvinnelige, men det fantes også 
en arbeiderlitteratur som ikke heroiserte arbeideren, og det fantes en regionlit- 
teratur som ikke idylliserte det norske bygdesamfunn. Og detfantes en politisk 
diktning av alle kategorier som ikke henfalt til mytologiseringer av autentiske 
naturreservater-de være seg av indre eller ytre karakter. Men her har jeg valgt 
å legge vekt på det som jeg tross alt oppfatter som dominerende trekk.

TVilen på utopiene

I Store Fri tar Espen Haavardsholm et oppgjør med «den (romantikken som) 
har forfulgt radikale, europeiske intellektuelle i generasjon etter generasjon 
(...) Denne romantikken består i å lukke øynene for den grå og seige og illelukt
ende og fryktinngytende og vanskelige historien, sånn som den er i all sin velde 
og all sin gru - å lukke øynene for den virkelige historien, for ikke å få ødelagt 
sin egen Historiske Utopi. I den romantikken har generasjon etter generasjon 
av europeiske venstreintellektuelle gått seg vill, og det ville være tåpelig av meg 
å påstå at denne romantikken har vært mindre utbredt i min egen generasjon 
enn den har vært i tidligere gnerasjoner. Særlig marxister har vært ille plaget 
av denne romantikken».18

Den romantikk og utopiske tenkning Haavardsholm tar et oppgjør med her, 
er først og fremst den som formulerer de store sosiale utopier, organiseringen 
av samfunn som er inkarnasjonen av det «gode», og som man derfor må for
svare med alle midler de store kommunistiske utopiene, Sovjetstaten, den 
kinesiske kulturrevolusjon, osv. Men Haavardsholm sikter også til de indivi
dualistiske, kulturradikale utopiene om Det Nye Mennesket. Det Naturlige 
Mennesket, til forestillinger om at individet selv må reformeres og forandres 
før samfunnet kan bli bedre. Disse utopiene bygger på en tillit til det naturlige 
i mennesket. Hvis denne natur får utfolde seg fritt, uten at det skjeles til sam
funnets undertrykkende konvensjoner, vil mennesket bli lykkeligere og friere 
og samfunnet bedre og mindre undertrykkende.
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I romanen legger Haavardsholm et bilde av den polske antropologen Bronis
law Malinowski i positur foran en av de trobriandere som gjorde hans navn 
verdensberømt, ved siden av et bilde av to unge SUF-delegater som hilser på 
formann Mao. Haavardsholm finner en slående parallellitet mellom de to 
bildene. Hva drev den polske aristrokaten til å oppholde seg i årevis blant ville 
innfødte på Trobriander-øyene? Hva fikk halvvoksne Oslo-gutter til å reise 
halve jordkloden rundt for å håndhilse på en gammel mann med vorte på 
haka? Skjuler det seg ikke i disse to fundamentalt forskjellige fotografiene den 
samme lengsel etter Det Naturlige Menneske? Dekker ikke aristokratens og 
studentenes stivhet og usikkerhet den samme lede ved sivilisasjonen, den 
samme desperate følelsen av at verden er i ferd med å gå av hengslene, den 
samme troen på at framtida må fødes et annet sted?

Haavardsholm viser her til sammenhengen mellom den kulturradikale og den 
maoistiske utopi. Tilsynelatende er de innbyrdes motstridende, og de har opp
lagt stått i konflikt med hverandre i den generasjonen vi her taler om. Men like
vel finnes det en likhet. Det er i begge tilfelle tale om «tilskrivning av natur» 
og «transport av verdi» til et reservoar som kan fungere som motbilde til gene
rasjonens egen følelse av splittelse og utilstrekkelighet i det samfunnsmessige 
liv. Det er lengselen etter en harmonisk sammenheng satt opp mot erfaringen 
av splittelse og tvil. Det er den moderne livsfølelse i et nøtteskall.

Det er denne form for «naturfilosofi» som havner i krise på 80-tallet. His
torien om 80-årene er ikke først og fremst en historie om høyrebølge (selv om 
den er det også) og om avpolitisering og privatisering på venstresida, men det 
er en historie om oppløsning av en bestemt type tilkjempet optimistisk fram- 
stegstenkning, fundert i en type naturfilosofi som hører Opplysningstida og 
Rousseau til.

Og den gjelder dermed heller ikke bare for de politiske og sosiale utopiene. 
Den gjelder like meget for «filosofien» omkring den seksuelle frigjøring, også 
dette frigjøringsevangeliet var fundert i den samme typen naturbetraktning. 
Seksuell frigjøring var en frisettelse av den natur som seksualiteten utgjorde. 
Og fordi denne «natur» var god i seg selv, gjaldt det om å befri den fra de skran
ker som samfunnet satte, som om seksualiteten og de regler som gjelder for 
dens praksis, så å si kunne tenkes uavhengig av samfunnsmessige normer, reg
ler, former og roller.

De siste årene har vi opplevd sterke tendenser til en ny konservativ puritanisme 
som backer opp om mer tradisjonelle former for puritanisme i vårt land. Men 
også hos de som fortsatt holder fast ved troen på det «progressive» ved den 
seksuelle revolusjonen, finnes det ikke lenger noen naiv forestilling om at sek
sualiteten som «frisatt» natur er noen garanti for menneskelig frigjøring. Selv 
om den er «frisatt», kan den ikke løsrive seg fra et system av regler og praksis
former som også regulerer «friheten». Og etter hvert som skilsmissefrekven- 
sen på venstresida har økt, og antallet orgasmer ikke uten videre har ført 
verken menn eller kvinner inn i et lykkeland, begynner tvilen å snike seg inn.
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Haavardsholms roman er et eksempel på hvordan den politiske og seksuelle 
nedturen fra utopiene som hører til de to livsområdene, knyttes sammen.

Som nevnt har desillusjonsromanen fått en oppblomstring de siste årene. De 
er preget, som Haavardsholms Store Fri, av tvilen på utopienes eksistensberet
tigelse - både de politiske og de kulturradikale - og av en desperat jakt etter 
et fast sted å stå på når de meningsgivende og meningsskapende fundamentene 
tar til å krakelere. På en måte er sirkelen sluttet tilbake til 60-årene, men med 
den forskjell at dagens desillusjonsromaner er langt mer subjektive, langt mer 
private i sin utsigelse - om ikke nødvendigvis i selvbiografisk betydning. Net
topp Haavardsholm var den første til å innlede bølgen av desillusjonsromaner 
med den forkledde oppgjørsromanen med den karakteristiske tvetydige titte
len Drift. Flere av hans partifeller har fulgt opp, senest Edvard Hoem med 
Prøvetid.

I en spesiell stilling står Dag Solstad. Også han har beskjeftiget seg med den 
utopiske tenknings krise, men han lukker seg ikke inne i en privat nederlags
stemning. Karakteristisk for Solstads 80-årsdiktning er en ironisk-lekende 
maskeringskunst. Hva mener egentlig Solstad? Har han tatt et oppgjør med 
sin politiske fortid, eller har han ikke? Solstad spiller med sitt publikum. Han 
holder en analytisk avstand til tekstutsigelsens jeg samtidig som han utforsker 
sin egen rolles dilemmaer gjennom dette forteller-jegs konflikter. For 80- 
årenes Solstad er retorikken viktigere enn erotikken og politikken, og det inne
bærer en ganske annerledes utsigelsesform enn de tradisjonelle selvoppgjørs- 
og selvbekjennelsesromaners lukkede mønstre.

I et intervju uttaler Solstad «-Å være en fri, uavhengig intellektuell er en umu
lig situasjon. Egentlig er alt jeg har skrevet et forsøk på å løse dette dilem
maet». 19 Solstads periode som «arbeiderdikter» i syttiårene (etter Arild 
Åsnes 1970 var ett forsøk på å løse dette dilemmaet, som Solstad selv på etter
skudd har innsett var «kunstig frambrakt».201 Solstads mest vellykkede ro
maner, Irr Grønt! og Arild Åsnes 1970, er det selve hovedmotivet, mens det 
i bøkene mellom disse to og Gymnaslærer Pedersens... opptrer som et bimotiv 
eller som et problem skjult under tekstens overflate. Men fra og med «Gym
naslæreren» er Solstad åpent tilbake i samme problematikk. Når gudene svik
ter, kastes disiplene tilbake til sin egen ulykkelige bevissthet. Verdens frelse er 
ikke lenger temaet, men ens egen fortapelse og lengsel etter frelse. Men hos Sol
stad finnes ikke en slik religiøs undertekst. Han går ikke til skriftestolen, han 
fortsetter å skrive om og analysere den intellektuelles dilemma. Han skriver 
ikke om «mitt private drama, som vi jo alle skal slepe med oss, for oss sjøl, 
inntil mørket skal sluke oss opp, en dag».21

Det er dette «private drama» Solstad holder avstand til i sin motvilje mot den 
hang til bekjennelser fra det indre liv som preger desillusjonsromanene. Ja, 
han går så langt som til å mystifisere dette som en del av fiksjonens spill med 
leseren (en forfatter er alltid «allvitende», men han kan late som han ikke kjen
ner til alt som vedrører fiksjonsuniverset, eller la sine fiktive personer unnlate 
å innrømme alt) som når han lar gymnaslærer Pedersen nekte å fortelle hvor
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for han ikke ville proletarisere seg «Det kan forekomme gåtefullt, men det er 
det ikke, jeg veit hvorfor jeg nekta plent, men jeg røper ingenting, dette er min 
hemmelighet, og jeg skal ta den med meg i min grav».22

Den samme ironiske avstanden til bekjennelseslitteraturen demonstrerer Sol
stad i sin siste roman, hvor han selv opptrer for første gang under fullt navn 
- i anførselstegn, som «Dag Solstad» - som et element i sin egen fiksjon. Men 
også her anvender han et velkjent «modernistisk» grep - å la teksten handle 
om sin egen tilblivelse- for å mystifisere sitt forhold til sin hovedperson (den 
«annen» fortellerinstans som «Dag Solstad» siterer i størsteparten av teksten). 
Solstad geiper til de som identifiserte ham med gymnaslærer Pedersen ved å 
opptre i egen høye person og attpåtil etablere en tvetydig identitet med sin nye 
hovedperson, sosialdemokraten Arne Gunnar Larsen, hans politiske mot
stander, og ved å legge den samme private, eksistensielle problematikk inn i 
ham som han tidligere hadde lagt inn i Arild Åsnes og gymnaslærer Pedersen, 
nemlig den intellektuelle arbeidervenns lengsel etter og avstand til den arbei
derklasse han vil tjene, og som han setter sin lit til.

I innledningen spekulerer «Dag Solstad» over forbindelsen mellom Arne 
Gunnar Larsen og seg selv «Hadde jeg vært hans inneslutta skygge? Umulig 
å si, umulig å spekulere over, i hvert fall innafor denne beretningens rammer 
(,..)».23

Dette spill med identiteter ligger langt fra den substans-tenkning som var så 
typisk for arbeiderismen, og som vi finner i individualisert utgave i desil- 
lusjonsromanene. Til det samme bildet hører det derfor også at Solstad skil
drer arbeideren i samme roman som et individ fanget inn av de speilbilder han 
stiller opp for seg selv videofilmene som han projiserer sitt liv inn i, samtidig 
som de samme filmer kaster bildene tilbake som mulige identifikasjonsmøn- 
stre. Det er på nytt Solstad fra Irr Grønt! det sug av tomhet som oppstår når 
identiteten blir fratatt oss - men også den svimlende følelsen av frihet som opp
levelsen av en kamelonaktig «identitet» kan gi.

I Gymnaslærer Pedersens... skildres også omvendelsen til AKP som en slik ut
skifting av identitet, og det er denne utskifting som gir en ny, ukjent frihets- 
følelse. Det er ikke så meget den religiøse omvendelsens umiddelbare og 
ekstatiske beruselse i den nye tro det dreier seg om, som det er den intellektuelle 
fascinasjon av identitetsforandringens mulighet i seg selv «Tanken på at dette 
kunne bli meg, den greip fatt i meg, og en rein glede strømma gjennom meg. 
(...) Det gikk opp for meg at jeg kunne skifte fullstendig identitet, at det var 
mulig C..)*24 Det er identitetens utskiftbarhet, rollespillets frihet, som fas
cinerer.

Likevel kommer Solstads bøker i en fase (70-årene) til å trekke på mytene om 
frelse, om identitetsreparasjon gjennom underkastelse under et Absolutt Sub
jekt, 25 uttrykt gjennom den ideologiske forestilligen om den «rene revolusjo
nære arbeiderklassen» og gjennom den religiøse forestillingen om Partiet som 
det intellektuelle presteskaps rituelle høymesse over et folk som både skulle
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frelse og frelses. Det finnes en lengsel hos Solstad etter å oppheve den distanse 
han som «fri intellektuell» står i til disse mytene, men ambivalensen, spalt
ningen, tvilen er hele tida til stede hos ham. Da blir løsnignen å trekke et slør 
over det «indre drama» og spille med. Hvor farlig en slik lengsel er, kan man 
se når en så gjennomført intellektuell forfatter som Solstad var villig til å sluke 
rått sitt partis forsvar for stalinismen og andre tvilsomme tilsløringer av virke
ligheten.

Sosialrealismens sammenbrudd

Om man ikke kan si noe annet fornuftig om norsk litteratur i dag, så er i alle 
fall en ting sikkert den sosialrealisme vi kjenner fra syttitallet er definitivt død. 
Jeg tenker da her først og fremst på den AKPske sosialrealisme, men jeg har 
også i tankene den form for «feministisk realisme» som gikk under betegnel
sen ’kvinnelitteratur^.

Det er især AKP-forfatterne som har fått skylda for at 70-tallet har fått rykte 
på seg for å være et poesifiendtlig, fantasiløst, litterært snevert tiår. Med sine 
krav om sosialrealisme, umiddelbar gjenkjennelse, enkle uttrykksformer, for
billedlig identifikasjon mellom leser og fiksjonshelt, didaktisk funksjon og 
kommunistisk tendens skal de ha infisert store deler av det litterære landskap. 
Men denne infeksjonsteorien er langt på vei en myte. Den er dels skapt ut fra 
en overflatisk eller manglende kunnskap til tiårets litteratur, dels ut fra et ideo
logisk behov for å mistenkeliggjøre all litteratur som er politisk eller sosial i 
sitt siktemål. Det er således symptomatisk at denne infeksjonsteorien vant 
fram samtidig som krav om en mer inderlig, allmennmenneskelig og fantasi
full litteratur begynte å gjøre seg gjeldende. Faktum er imidlertid at den AKP
ske form for sosialrealisme bare utgjorde en snever del av den litteratur som 
ble skrevet på 70-tallet.

M^n man skal også passe seg for å havne i mot-myter. Selv om AKP- 
litteraturen (som er den beste betegnelsen på den fordi den i en til da ukjent 
grad var en genuin /rø/Y/litteratur) kvantitativt sett aldri var så stor, og selv om 
bare et fåtall av dens bøker utmerket seg litterært, så ble det skapt en blest om
kring den - takket være partiets energiske og pågående kulturpolitikk - som 
førte til at selv kretser som sto partiet fjernt, kom til å godta dets eget selvbilde 
at det støttet opp under en dominerende tendens innenfor den «progressive» 
litteraturen.

Selv oppfattet denne diktning seg også som særegen og som den eneste 
«sanne» arbeiderlitteratur. Store deler av venstresida har i sin aversjon mot 
AKPs stalinistiske politikk godtatt det første, om ikke det andre leddet i denne 
selvoppfattelsen. I virkeligheten finnes det imidlertid noen forbindelseslinjer 
mellom denne litteraturen og andre innflytelsesrike retninger på syttitallet, 
først og fremst feminismen og populismen som vi allerede har vært inne på. 
Skreller man vekk den frasetunge partiretorikken og ser bort fra parolene om 
demokratisk sentralisme, osv. (som vi selvfølgelig ikke må gjøre hvis vi skal 
foreta en analyse av partiets politikk), så finnes det et menneskesyn i denne
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litteraturen som snarere er «romantisk» og populistisk enn materialistisk - og 
dette deler den, som allerede nevnt, med mye annen litteratur som utkom i peri
oden. Velger man å se med nye og friske øyne på syttitallet, blir man tvunget 
til å erkjenne at skillelinjene gikk langs andre grenser enn de vi har vært vant 
til å trekke, og slettes ikke alltid langs partigrenser.

Bare det at AKP-litteraturen fikk den utbredelsen den fikk (til tross for at den 
ble bekjempet), at den oppnådde akademisk anerkjennelse, at den ble innstilt 
til den ene pris etter den annen, osv., burde få oss til å se mistenksomt på lett
vinte forsøk på å marginalisere AKPs partilitteratur. Enten vi gjør det motstre
bende eller ikke, må vi innrømme at den var en integrert del av et større hele. 
Den hentet sin betydning i kraft av at den bar i seg noen forestillinger som var 
utbredt i de sosiale lag som rekrutterte dens lesere - og de var langt flere enn 
de som soknet til partiet.

Det er da også bare i overflatisk forstand at denne litteraturen kan betegnes 
som en «arbeiderlitteratur». Det var ikke en litteratur av arbeidere, om arbei
dere, for arbeidere, men en litteratur av «småborgerlige forfattere» om arbei
dere for «mellomlagsmennesker» småborgere, eller hva man nå velger å kalle 
det. Som kilde til en arbeiderbevissthet er de derfor også mindre interessante, 
men som kilde til de nye mellomlags forestillinger om og forhold til arbeider
klassen sier de mye. Det beste i den partibyggende litteraturen viste m.a.o. inn 
mot noen konflikter og spenninger som forfatterne rett nok søkte å gi politisk 
forenklende løsninger på, men som likevel lå skjult i teksten og ble realisert 
gjennom lesningen. Bare på den måten kan man forstå den interessen som 
denne litteraturen vakte, også hos de som var allergiske mot partiet.

Når denne interessen er borte, skyldes det derfor heller ikke bare at AKP i for
fall, men både en alminnelig vending mot det private og en sterkere bevissthet 
hos mellomlagene om at de er utlevert til sin egen skjebne. Dermed har også 
de iboende motsetningene i deres ideologi kommet klarere fram i dagen. Først 
og fremst har spenningen mellom individualistiske holdninger og kollektivis- 
tiske ideer blitt mer akutt, en spenning som har vært grunnleggende til stede 
helt fra starten av.

Både privat og politisk er det nå en klar tendens til å framelske en «klar-deg- 
selv»-holdning som opptrer side om side med en moralsk opprustning som i 
like høy grad viser til «hin enkelte»s ansvar. Samtidig fastholdes solidaritet
stanken som en slags dårlig samvittighet. Hos enkelte forfattere blir denne 
konflikten tematisert som en konflikt mellom teori og praksis (f.eks. i Liv 
Køltzows Løp, mann), men i grunnen er den et uttrykk for en iboende motset
ning som allerede var til stede da generasjonsopprøret tok til å rase for fullt 
på 60-tallet. Studentopprøret var nemlig både et sterkt individualistisk opprør 
og et opprør som utviklet seg i solidaritetens tegn. Det viktigste spenningsfeltet 
i 68-generasjonens liv har hele tida vært spenningsfeltet mellom de antiautori- 
tære, kulturradikale frihets- og selvrealiseringsideologiene (den seksuelle fri
gjøringen, kvinnefrigjøringen, hedonismen, osv. alle sammen «ideologier»
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som var sterkt individualistiske, og som i sin ytterste konsekvens måtte føre 
til en «klar-deg-selv-holdning) på den ene side og på den annen side et politisk 
engasjement, basert på tanker om solidaritet og avgivelse av personlig- 
individuell frihet til fordel for en over-individuell sak eller idé På forskjellig 
vis har man forsøkt å koble de to sidene sammen, i kvinnebevegelsen f .eks. ved 
å la ideen om søsterskap gå hånd i hånd med kravet om retten til å »realisere 
seg selv«.

Det var denne konflikten som ble forsøkt objektivert i syttiårenes sosialrea
listiske litteratur. Eller rettere sagt man fortrengte den. Et opprør som framsto 
ikke minst som et opprør på subjektivitetens vegne mot alle former for autori
tær og tradisjonalistisk objektivering av karakteren og individualiteten, endte 
i et forsøk på å sette denne subjektiviteten ut av kraft, plassere den inn under 
en glassklokke i kapitallogikkens og strukturalismens navn. Objektiviteten 
ble normen, overført på litteraturen den objektive gjengivelse av virkeligheten, 
verden, samfunnet, historien, kort sagt realismen med dens gjenspeilingsteori 
og dens udialektiske oppfatning av litteraturen. Men subjektiviteten skinte 
likevel gjennom veggene i glassklokken.

Som i Luka’cs litteraturteori var det i grunnen tale om å oppheve skillet mellom 
subjekt og objekt, mellom det individuelle og det allmenne, mellom individet 
og klassen. Men nettopp fordi den politiske radikaliseringen først og fremst 
var et mellomlagsfenomen, ble disse mellomlagene på nytt og på nytt konfron
tert med sitt indivdualistiske utgangspunkt. Og ettersom de hadde investert så 
mye av sin subjektivitet i et forgjeves forsøk på å gå opp i en klasse de ikke til
hørte eller emigrere til en lokalitet som de hadde forlatt eller aldri hadde hørt 
til, kom deres subjektivitet til uttrykk som en ulykkelig bevissthet om savn og 
privat forvirring da dette prosjektet ikke ble innløst. Det var derfor ikke annet 
enn rimelig at all denne fortrengte subjektivitet boblet fram da høyrevinden 
sveipte over Vest-Europa mot slutten av syttiåra. Først fikk den form av en ny 
tilbakevending til en sanselighetsdyrking som angivelig skulle være fortrengt 
i kapitallogikkens og teoridiskusjonenes mest rabiate periode, men senere i 
form av en desillusj onisme som ikke minst mange mannlige forfattere har hav
net i på åttitallet.

Når sosialrealismen led skibbrudd i litteraturen, skyldes det derfor ikke minst 
at den bygde på en falsk forsoning av subjekt og objekt. Den kunne ikke i det 
lange løp skjule de disharmonier som den forsøkte å oppheve. Og når de per
sonlige frigjøringsstrategier løp inn i den ene blindgaten etter den andre, måtte 
savnet av mening på nytt bli det dominerende tema i litteraturen. Gjennom rea
lismens entydighet forsøkte man å overdøve sin egen tvetydighet, men det var 
likevel en komplikasjon til stede og dermed et savn som det politiske eller pri
vate engasjement ikke kunne løse i det lange løp. Slik vårt samfunn utvikler 
seg, isoleres menneskene mer og mer. Man kan kjempe mot denne isolasjonen, 
men man kan ikke unngå at denne kamp foregår på isolasjonens premisser. 
Dermed blir også individene kompliserte for seg selv (de som reflekterer over 
dette problem, og det skulle jo forfatterne potensielt gjøre) og kastes tilbake
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til seg selv, til en økt isolasjon og en potensert individualitet nettopp den indivi
duelle elendighet gjør ens eget jeg til det stadige tema og sperrer for alle øvrige 
temaer.

Kjønn og skjebne

I kvinnelitteraturen framsto den omtalte subjekt/objektproblematikk på en 
annen måte. Som nevnt kan man i en viss forstand også kalle den nye kvinnelit
teraturen for «sosialrealistisk» i og med at den presenterte «realistiske» bilder 
av en sosial virkelighet. Men mens den sosialrealistiske arbeiderlitteratur i sin 
intensjon var objektivistisk og dypest sett handlet om en isolert og ulykkelig 
subjektivitets forsoningslengsel, var kvinnelitteraturen åpent subjektivistisk 
og foreskrev ytterligere doser subjektivitet som kureringsmiddel mot den indi
viduelle følelse av og bevissthet om ulykke og mistilpasning under den sosiale 
kontrolls trykk. Det var en litteratur som handlet om å stole på egne følelser. 
Det var en litteratur som satte kvinnelig følsomhet opp mot mannlig rasjonali
tet. Den motsatte seg objektivering fordi objektiveringen framsto som et 
vesenstrekk ved mannssamfunnets og mannens undertrykking av kvinnen og 
det kvinnelige. Den ble båret fram av kvinnenes motvilje mot at mannen hadde 
tilranet seg retten til å fortolke og framstille også kvinnetilværelsen. Denne 
fortolkning framsto nettopp som én måte å objektivere, å gjøre kvinnen til ob
jekt på. Sakligheten, rasjonaliteten og objektiviteten var metoder til utøvelse 
av sosial kontroll. Slik ble subjektivitet og kamp for subjektstatus to sider av 
samme sak.

Kampen for subjektstatus var hovedtemaet i 70-årenes kvinnelitteratur. Det 
dreidde seg om en norm hvor kvinner skulle framstå som subjekter, enten 
denne norm kom til uttrykk gjennom romanenes handlingsforløp ved at de 
kvinnelige hovedpersonene frigjorde seg fra mennenes objektivering av dem 
(hvor mange kvinneromaner på 70-tallet hadde ikke samme struktur som 
Ibsens Et dukkehjem?) eller ved at de utallige stengsler (ytre eller internaliser- 
te) som hindret realiseringen av denne subjektstatus, av denne «selvovertak- 
else», ble skildret med en nesten naturalistisk fatalisme. Normen var der like 
fullt. Sånn sett var utvilsomt kvinnebevegelsen og kvinnelitteraturen den vik
tigste viderefører av de anti-autoritære trekkene ved 68-oppgjøret.

I bunn og grunn kan denne litteraturen ses som en sein, kvinnelig variant av 
1800-tallets kritiske realisme og naturalisme. Bøkene er preget av en lignende 
type fokusering på individualiteten som frigjøringens middel og mål. Slekt
skapet med den kritiske realisme viser seg også i begges forkjærlighet for rolle
problematikken og oppfatningen av rollen som en utvendig tvangstrøye. Mens 
60-tallsmodernistene forkastet den borgerlige individualismen, som forut
satte en indre, autentisk og ureduserbar kjerne i individet, og reduserte indivi
dualiteten til et spektrum av samfunnsmessig definerte roller, så griper 
kvinnelitteraturen tilbake til en mindre «moderne» oppfatning av individet.
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Opprøret mot kjønnsrollenes undertrykkende funksjon forutsetter at rollen 
er utvendig i forhold til individet, at det finnes et genuint og «sant» jeg hinsides 
rollen eller innenfor den påtvungne tvangstrøyen som rollen utgjør. Likeledes 
bygger forestillingen om selvrealisering på at det finnes et selv, en «indre 
natur», som samfunnets konvensjoner undertrykker. 60-tallsmodernismens 
attityderelativisme (som representerer en aksept av det splintrede jeg-bilde) 
gikk imidlertid ikke sporløst hen over kvinnelitteraturen. Hos en forfatter som 
Liv Køltzow, f.eks., finner vi en tydelig spenning mellom en attityderelati- 
vistisk oppfatning av individet og en mer klassisk individualistisk oppfatning 
av at det finnes en «natur» i individet som unndrar seg sosial bestemmelse. 
Kjønn blir på godt og vondt skjebne. Det det gjelder om er å ta denne skjebne 
i sine egne hender.

Kvinnelitteraturen kommer på denne måten til å reflektere et dilemma som den 
moderne kvinnebevegelsen lever med. På den ene siden har den organisert og 
formulert en kamp for likestilling, selvrealisering i yrke og arbeidsliv, subjekt- 
status, en kamp for å komme ut av «det lukkede rom», over på de felt som 
mannen tidligere har monopolisert. Det har altså vært tale om en tendensiell 
«maskulinisering» av kvinnerollen. På den andre siden har den kjempet mot 
de maskuline verdier, framhevet kvinneligheten som bedre, sannere og mer i 
tråd med menneskehetens virkelige interesser.

Denne dobbelte og motsetningsfylte strategi kan også forstås som en særlig 
variant av det borgerlige samfunns oppsplitting i en offentlig og en privat 
sfære. En av kvinnebevegelsens sentrale slagord var at skillet mellom offentlig 
og privat måtte oppheves. Det private hadde også politiske aspekter. Ikke 
minst i det intime og på familiescenen fant kjønnsundertrykkelsen sted, og i 
sin psyke og i sitt følelsesliv hadde kvinnene selv internalisert normer som 
bidro til å svekke deres kamp for likeverd, selvrealisering og frigjøring. Ved å 
offentliggjøre det private kunne en bevisstgjøring om disse mekanismer finne 
sted, og litteraturen var et velegnet medium for dette. I Danmark frambrakte 
dette en bølge av bekjennelseslitteratur. Dette skjedde ikke i Norge hvor 
genren er så godt som ukjent.

Her har 80-tallets kvinnelitteratur beveget seg i andre retninger. Den fast
holder rimelig nok det kvinnelige perspektiv på verden, men det har skjedd 
utvidelser både tematisk og formelt. For det første har kvinnelitteraturen blitt 
mer fabulerende og mer formbevisst. Nærheten mellom forteller og forfatter 
er ikke lenger så åpenbar som den var på 70-tallet. Det er mer av Fay Weldon 
enn av Marilyn French. Fantastiske og surrealistiske innslag åpner for nye per- 
spektiver på kvinners følelsesliv. Det er også utviklet - i pakt med generelle ten
denser - en mer bevisst holdning til fiksjonens status som fiksjon til forskjell 
fra den virkelighetsillusjon som bekjennelseslitteraturen bestrebte seg på å 
skape. To bøker fra høsten 1984 kan tjene som representative eksempler på 
dette. I Karin Moes KYKA forblir det uklart om jeg-fortelleren overhodet har 
«eksistert», og i Godegjerningerkobkv Mari Osmundsen magiske og mysteri- 
øse elementer direkte til den realistiske handlingsgangen - «siden dette er et 
eventyr». Overnaturlige vesener opptrer i romanen, og mennesker rykkes bort
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fra den synlige verden til landskaper som er ukjente, og vender tilbake fra disse 
ekspedisjonene med uforklarlige tegn og merker.

For det andre er det skjedd en forrykking rrår det gjelder de tematiske kon
fliktene. Mens kvinnen opptrådte som aktivt handlende person først på de 
siste sidene i syttitallets romaner, er hun i dag fanget i de samme konflikter som 
de mannlige hovedpersonene mellom offentlig og privat, yrke og privatliv, 
følelser og fornuft, «feminitet» og «maskulinitet». Skillet mellom privat (om
rådet for følelser og sanselighet) og offentlig (området for rasjonell handling) 
får sin psykologiske pendant i motsetningen mellom aktiv og passiv. Skillet 
er ikke nedbrutt, slik kvinnebevegelsen krevde, i steden er det blitt aktualisert 
- også for kvinner. «Maskuliniseringen» av kvinnerollen har fått følger for tra
disjonelle kvinneverdier som omsorg, ømhet og hengivelse.

Den splittelse og spaltning som har oppstått, er en av de viktigste konflikter 
i dagens kvinnelitteratur. Det er kommet skred i den tradisjonelle polarisering 
mellom en aktivt utfarende og en passivt mottakende kvinnelighet - også i 
skjønnlitteraturen. Integreringen avde to sidene er et prosjekt som langt på vei 
har overtatt plassen etter jakten på subjektstatus.

Godegjerninger handler bl.a. om denne problematiske integreringen. To kvin
ner stilles overfor hverandre den aktivt utfarende Karianne og den passive, inn
advendte Rut. Begge har problemer med sitt følelsesliv og sitt forhold til menn. 
Karianne ender med å bli morder, mens Rut foretar overnaturlige forsvin
ningsnumre. På siste side er det imidlertid Karianne som med Ruts hjelp for
svinner, mens Rut selv står tilbake. Like mye som to personer kan Rut og 
K^fianne oppfattes som to komponenter i en personlighet. Da kommer ro
manen nettopp til å handle om den vanskelige integreringen av det aktivt ut
farende og det passivt mottakende. Romanens slutt er uavklart og kommer 
som en overraskelse. Det er bare ét av mange indisier på at denne tematikken 
kommer til å stå sentralt i kvinnelige forfatteres bøker i årene framover.

Hos mannlige forfattere har imidlertid bevisstheten om en personlig krise bare 
økt.26 Det har skjedd i takt med at en mer subjektivt orientert skrivemåte har 
vunnet fram. Fiksjonsfigurene hentes fra middelklassen, og de sosioøko- 
nomiske og politiske livsområder fanger samtidig mindre interesse. Intime 
problemer fra privatsfæren tar over. Denne dreining er påvirket av den meget 
sterke orientering mot privatsfæren som kjennetegnet kvinnelitteraturen på 
samme måte som det subjektivt-bekjennende. Har man ikke noe annet, så har 
man da i det minste sitt eget livs biografi selv om den framtrer i det personlige 
nederlags tegn. De fleste romaner i denne genren kan leses som rapporter om 
den krise kvinnefrigjøringen, og i det hele tatt etterkrigstidas oppbrudd fra 
stabile kjønnsrollemønstre, har brakt menn inn i. I noen av dem eksperimen
teres det med maskulinistiske posityrer, men går man under tekstoverflaten, 
oppdager man fort det krampaktige og kompensatoriske i disse posityrene. 
Tvilen og dementiene ligger hele tida på lur.
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Romanene i denne kategorien har form av selvransakende kriseromaner og 
selvransakelsen settes i direkte sammenheng med den mannlige kjønnsrolle 
som er satt under press. De fleste er eksplisitt kritiske til sin egen rolle og tilleg
ger den således både et kvinneundertrykkende og et selvundertrykkende 
aspekt, hvor det siste som oftest stilles i fokus. Ofte skildrer de seksuelle prob
lemer og konflikter. Disse temaer er som oftest modellert over spaltningen 
mellom en selvdisiplinerende og driftsfortrengende side hos hovedpersonen 
(som gjerne framstår som mannens samfunnsmessige rolle) og en lengsel etter 
sanselighet, emosjonalitet og hengivelse. Konflikten mellom ratio og drift er 
som regel alltid til stede.

Selv om de er kritiske til mannsrollen, er de ambivalente med hensyn til en for
andring av den fordi den er så direkte forbundet med identitetsfølelsen. De 
mannlige forfatteres kritikk av mannsrollen skaper dermed ofte et eget selv- 
bekreftende verdensbilde. Hovedpersonene sliter for å oppfylle rollens krav, 
og når det ikke går - p.g.a. kvinners kritikk og motstand eller mannens egen 
teoretiske tilslutning til kritikken - forvandles det ubehag som kleber ved rollen 
automatisk til personens egen skyld. For ubehaget er svakhet, og svakhet må 
man i kraft av sin «natur» som mann, overvinne. De mannlige hovedperson
ene opplever dette ubehaget, men forsøket på å formulere et brudd blir igjen 
innfanget av rollen. Knut Faldbakkens siste romaner er glimrende eksempler 
på denne dialektikk. Resultatet i hans og i mange andres romaner er at men
nene iscenesetter sine personlige dramaer med seg selv i hovedrollen som skurk 
samtidig som de krampaktig forsvarer sin skurkerolle de har nemlig ikke den 
«natur» som er en farbar vei ut av rollen. Kvinnebevegelsens framhevelse av 
maskuliniteten som aggressiv og voldelig er derfor en farlig boomerang. Den 
krever av mennene det driftsavkall og den selvdisiplinering som er et av de ster
keste ubehag som kleber ved rollen.

Desillusjonsromantikk og skriftapologi

Det har vært noe famlende og usikkert over norsk litteratur de siste 5 - 6 år. 
Den har liksom kjempet med å tilpasse seg en ny situasjon, finne en ny vei, 
skape seg en ny legitimitet, etterat syttiåras naive optimisme fikk et grunnstøt. 
Om vi oppsummerer de iakttakelser jeg har trukket fram i denne artikkelen, 
og setter dem på spissen, kan vi si at dagens litteratur lever i en spenning mel
lom desillusjonsromantikk og metadiktning. Jeg er da selvfølgelig oppmerk
som på at langt fra alt som skrives kan reduseres til denne enkle formel, men 
en slik fare utsetter alle generaliseringer seg for.

Mange av mellomgenerasjonens forfattere - dvs. de som har vært mer eller 
mindre ivrige etter å ta et oppgjør med sin 70-årsfortid - har havnet i forbau
sende tradisjonelle former, mens realismen og meningslitteraturen har fått 
lavere og lavere status hos de forfattere som er kommet til i 80-åra. For de siste 
kan ikke litteraturen lenger legitimeres under henvisning til en direkte politisk 
funksjon. For dem finnes det ikke noe prinsipp utenfor språket og litteraturen 
selv som det kan henvises direkte til. Diktning er språkkritikk og språkspill.
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Den skal heve seg over nyttebetraktninger, men samtidig leve sitt eget liv som 
motspråk til maktens språk, til institusjonenes språk. Kunstens karakter av 
form betones på nytt. Begrepsreferansen nedtones. De litterære produktene 
skal leve og fungere i kraft av seg selv, men ikke entydig stå for noe. Forskjellige 
språklige registre skal trekkes inn og spilles ut mot hverandre. Det finnes intet 
hellig eller sant prinsipp som skriften kan organisere ut fra i gjennomskinnelig 
sammenheng. Tilbake står «poetens undrande skrift». Hvis det finnes noen 
litterær «sannhet», er det illusjonens og fiksjonens egen sannhet fordi littera
turen selv ikke er noe annet enn produksjon av bilder, fiksjoner og språk. I 
steden for å skape myter skal kunsten undergrave mytene ved å fremmedgjøre 
det språk som mytene framtrer i. Dermed blir det å dikte et evig demonterings- 
spill, hvor de offisielle myter, ideologier og løgner avsløres gjennom fiksjo
nens løgner, hvor skillet mellom fiksjon og realitet, illusjon og virkelighet, 
fantasi og faktisitet hele tida framter som relativt.

Kjartan Fløgstad er den som klarest og mest konsekvent (gjennom hele sitt 
forfatterskap) har framhevet et slikt syn på litteraturens oppgave «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. Diktinga prøver ikkje å seie »sanninga«, men på å ut
forska sanning og løgn som uskiljelege delar av den samla ordlyden i samfun
net», heter det f.eks. i OrdlydenF Men Fløgstad er langt fra alene om et slikt 
program. Jan Kjærstads HomoFalsus(1984) er nærmest et idealtypisk eksem
pel på en skjønnlitterær utforming av det. Romanen tematiserer forfatteren 
som en «løgner» som vil demaskere tidens løgnaktighet ved å spille ut sin egen 
«løgn» som sannhet, samtidig som romanen i sin konstruksjon fletter «løgn» 
og «sannhet» inn i hverandre «som uskiljelege delar». M.a.o. på paradoksalt 
vis forutsetter avsløringen av løgnaktigheten en fordobling av den. Skriften er 
substansløs fordi den bare kan relativisere løgnene gjennom nye løgner.

Overfor denne skrift-immanens står «tradisjonalistene» som fortsatt vil for
ankre skriften i en substans, ikke lenger politikken, kjønnet eller naturen, men 
i individet som Helligdom -«(...) den hemmelighetsfulle pulsen inni vår egen 
kropp»,28 som Haavardsholm påkaller i Drift - eller i Individet som Kunstner 
- dvs. kunsten som opphøyet transformasjon av livets tragikk - som er Edvard 
Hoems håp i Prøvetid. Hos en Kaj Skagen blir denne substans-tenkning enda 
sterkere. Hans aggresjon mot bl.a. de nevnte forfatterne er mildest talt ufor
ståelig. Mer enn de fleste andre har disse to - både som dogmatiske AKP- 
forfattere og som selvkritiske forkynnere av en tradisjonell individualismes 
evangelium - levd opp til Skagens krav om en «oppbyggende» litteratur. Men 
også hos disse og en rekke andre «tradisjonalister», er Skriften preget av tvil, 
forvirring og mangel på et fast punkt som teksten kan organiseres ut fra. Det 
uklare forholdet mellom forfatter og forteller i jeg-romanen Prøvetid er bare 
ei eksempel på dette. Som en rekke andre skriver Hoem og Haavardsholm 
desillusjonsromaner, kriseromaner, sammenbruddsromaner, Verdiene for
damper, illusjonene brytes ned, subjektet kastes tilbake til seg selv og sin egen 
opptrevlende selvanalyse, men subjektet fastholdes likevel nettopp i og med
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sin nederlagsfølelse og sin selvkritikk. Det står på bar bakke, men det står. Og 
den sammenhengende skriften er pantet på at det finnes en sammenheng som 
individet blir bedratt for. I denne spenningen mellom desillusjonert individua
lisme og illusjonsløst spill med diskurser har 80-åras litteratur utviklet seg.

Noter

1) Se D. Solstad «En observatør i Stavanger», i Jostein Soland (red.) Kampen om litteraturen. 10 
norske forfattere i 1980-åra, Oslo 1984.

2) K. Fløgstad: Ordlyden, Oslo 1983, s. 8.

3) Mens forfatterne tidligere ikke skilte så skarpt mellom sin funksjon som formidlere av meninger 
og politiske oppfatninger i massemedia og sitt «kall» som diktere, er den slags dobbeltløp blitt 
mindre og mindre vanlig i dag. Det store historiske eksemplet er selvfølgelig Bjørnstjerne Bjørn
son, men også i vårt århundre finnes det en rekke eksempler på forfattere som kombinerer rollene 
som diktere og propaganderende journalister Sigurd Hoel, Arnulf Øverland, Sigurd Evensmo, 
o.fl. Det siste store eksemplet var kanskje Jens Bjørneboe. Men også i de politiserte 70-årene var 
de radikale forfatterne opptatt av å få formidlet sine holdninger gjennom alle de kanaler som stod 
til rådighet. Det man opponerte mot var overseelse, fortielse, sensur. I dag definerer derimot forfat
terne seg i opposisjon til massemediene, og denne opposisjon kommer mer til uttrykk som forakt 
for disse medienes vulgarisering enn som motstand mot det ideologiske innhold i det mediene for
midler.

4) I en debatt om litteraturkritikkens stilling i dag uttrykker Atle Kittang det slik «Problema opp
står i samband med dei utvalgskriteria som oftast styrer det journalistiske litteraturstoffet i våre 
største aviser. Anten er det ein vulgær nyhets-fetisjisme som er utslagsgivande (...); eller så er stoff- 
prioriteringane synkroniserte med forlagslanseringa av programmerte bestseljarar», A.K. «Syns
punkt på litteraturkritikkens trengselstider», Samtidslitteratur 82, s. 44.

5) Ifølge den franske filosofen Jean Baudrillard har media i dag en særlig funksjon. De fungerer 
ikke, slik som før, som debattfora eller som formidlere av bilder fra virkeligheten, men i større 
grad som produsenter av virkelighetsbilder, som produsenter av egne «hyper realiteter». Med ut
bredelsen av massemedia, konstaterer Baudrillard, lever vi i et samfunn hvor ingen offentlig be
givenhet er helt virkelig før den formes og mangfoldiggjøres i massemedias uendelige avbild
ninger. Alt blir således til tegn, men tegnene prøver likevel å overtale oss til å tro på deres realitet 
- at de altså er noe annet og mer enn mediabegivenheter. Og for at man bedre skal kunne oppfatte 
dem som «realiteter», behøver de mest av alt motstand. Så lenge det er konflikt og kamp, kan 
mediabegivenhetene utgi seg for å ha realitet i forhold til hverandre. Det gjelder også for de kultu
relle mediabegivenhetene. Det er årsaken til at så mange av de litterære debattene i dag har et så 
oppkonstruert, uvirkelig preg.

6) Det er nettopp denne «dreiningen vekk fra verker til retninger (...), fra sak til meninger» som 
var ett av utgangspunktene for Solstads blow-out i Stavanger (op.cit. s. 99).

7) I et annet debattinnlegg påstår Solstad at den nye sterke interessen for konjunkturer og for å 
bedrive spådomskunst skyldes en større maktbevissthet hos norske forleggere når det gjelder 
ønsket om å prege profilen på «den livskraftige norske skjønnlitteraturen». Påstanden begrunnes 
med at det var fra forleggerhold slagordet ble lansert, og Solstad knytter dette først og fremst til 
dannelsen av Bokklubben Nye Bøker. Slik Solstad ser det, var BNB et forsøk fra de store forlagenes 
side på å få kontroll over «den radikale forfatters lesekrets ved å organisere den». Sammenhengen 
mellom debatten om tendensene og spådommene om «havet, døden og kjærligheten» på den ene 
side og den økonomisk motiverte organisering av lesekretsen på den annen skulle dermed bestå 
i at en mer «allmennmenneskelig», mindre politisk, diktning ville sikre en breiere rekruttering til
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BNB, samtidig som den radikale profilen kunne opprettholdes gjennom enkeltutgivelser som 
«(kunne) tilfredsstille venstresidas behov for å finne radikale spørsmål og svar (...)». Se Solstad 
«Bokklubben Nye Bøker. En trusel mot venstresidas fornuft», i D. Solstad Artikler om litteratur 
1966 -1981, s. 312f.

8) Det er opplysende og fristende å trekke en parallell til Hamsuns forakt for «Aviserne». Forskjel
len i argumentasjon er ikke stor. Også for Hamsun var diktningen en særegen erkjennelsesform 
som stod i et absolutt motsetningsforhold til den vulgære, kulturløse avisjournalistikk. Likevel 
var Hamsun tvunget til å markedsføre seg selv ved hjelp av markedsskrikerske midler som ikke 
stod noe tilbake for avisenes «sensasjonsjag». Også i dag protesterer man for all verden, men følger 
med på ferden.

9) Helge Rønning «Problemer under debatt», Samtidslitteratur 81, s. 54.

10 G. Skirbekk Nymarxisme og kritisk dialektikk, Oslo 1970, s. 8.

11 H. Rønning «Dikterveldets forfall - antydninger til en sosialhistorisk analyse av ti års norsk pro
sa», i d.s. (red.) Linjer i norsk prosa, Oslo 1977, s. 11.

12 Se 0. Rottem «Generasjoner og epoker. Litteraturhistoriske refleksjoner omkring 1960- og 
1970-åra», Norsk Litterær Årbok
1983, s. 171ff.

13) Jfr. VardøgerX, 1969 som hadde rammelitteratur «Kapitalismen, universitetet, intellekt- 
arbeiderne.»

14) Jfr. Vardøger 4, 1971, der klasseinteressene for og imot EEC ble dissekert og analysert.

15) Denne nostalgi kan også tolkes som en søken mot folkelige kulturformer som den kapitalist
iske moderniseringen har undertrykt, en slags fortvilt vending mot former som er de intellektuelle 
selv fremmed. Den litterære modernisme har jo den kapitalistiske modernisering som sin forutset
ning. Samtidig produserer moderniseringen motstand - i form av en nostalgi rettet mot fortida, 
rettet mot en kultur og en litteratur som den kapitalistiske modernisering har gjort «umoderne».

16) I en kronikk i Information beskriver Erik Skyum-Nielsen denne framgangsmåten slik «Grebet 
ligger i utfoldelsen af en mytologi der opretter sit naturreservat for derefter at indlæmme det i den 
fortælling vi kender og elsker myten om den udgrænsede og undertrykte natur, der alt for længe 
har slumret under ufornuftens dyne eller stønnet under kulturens åg, men som takket være en kol
lektiv kraftanstrengelse eller et operativt kunstgrep lader sig løfte frem og utfolde i sin renvaskede 
ægthed. Kald det landbosamfund eller arbejderklasse (...) det afgørende er fortællingen som til- 
skrivning af natur og transport af værdi».

17) Se 0. Rottem, op.cit. s. 174ff.

18) Espen Haavardsholm: Store Fri, Oslo 1983, s. 366.

19) I intervju med Jan Kjærstad «Det særegne ved å være nordmann», Vinduet 3/84, s. 12.

20) Dag Solstad «Foredrag på AKP(m-l)s kulturseminar på Dokka» (holdt i 1980) i D.S.: Artikler 
om litteratur 1966-1981, s. 291.

21) Dag Solstad Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsensom har hjem
søkt vårt land, Oslo 1982, s. 95.

22) S. st. s. 190.

23) D. Solstad Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige, Oslo 1984, s. 10.

24) Gymnaslærer Pedersen..., s. 189.
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25) Det absolutte Subjekt er Louis Althussers begrep. Med dette henviser han til ideologienes sent
rerte og absoluterende karakter og funksjonsmåte.

26) For en nærmere analyse av de mannlige «kriseromaner» se min artikkel «Sprekker i manns- 
bildet».

27) K. Fløgstad: Ordlyden, op.cit. s. 18.

28) E. Haavardsholm: Drift, Oslo 1980, s. 212.
66.

19) I intervju med Jan Kjærstad «Det særegne ved å være nordmann», Vinduet 3/84, s. 12.

20) Dag Solstad «Foredrag på AKP(m-l)s kulturseminar på Dokka» (holdt i 1980) i D.S.: Artikler 
om litteratur 1966-1981, s. 291.

21) Dag Solstad Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjem
søkt vårt land, Oslo 1982, s. 95.

22) S. st. s. 190.

23) D. Solstad Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige, Oslo 1984, s. 10.

24) Gymnaslærer Pedersen..., s. 189.

25) Det absolutte Subjekt er Louis Althussers begrep. Med dette henviser han til ideologienes sent
rerte og absoluterende karakter og funksjonsmåte.
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