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MED LASSO I HÅNDEN OG
RUBINEN I FAVNEN
Håpet og kampen om menneskelige livsbetingelser hos
Agnar Mykle
Tilegnet Agnar Mykle på 70-årsdagen

Om å forby virkeligheten med lovparagrafer

Agnar Mykle er formodentlig den eneste norske forfatter som har domstolavsigelse på at hans litterære skrift «er et litterært verdifullt verk». 9. mai 1958
avsa Høyesterett dom over hans romanverk Sangen om den røde rubin. I
hekseprosessen som Mykle ble utsatt for fra Rubinen kom ut i oktober 1956
og til domsavsigelsen, ofret Norge et av sine fineste forfattertalenter. Rubinen
var bok nr. 2 i det som av Mykle var planlagt å bli en romtriologi om mannen
Ask Burlefot. Bok nr. 1, Lasso rundt fru Luna, utkom to år tidligere, og unn
slapp det norske moralpolitiets blikk og forføyninger. Noen avslutning på tri
logien om Ask (og Embla) er ikke kommet. Ask ble for tung å bære for Mykle
etter hekseprosessen «Det gjaldt ham eller meg» (1965). Det bør et samlet Nor
ge sørge over og be om tilgivelse for!
I 1957 bestemte nemlig påtalemyndigheten at det var av allmenn interesse å
prøve lovanvendelsen av straffelovens paragraf 211. Paragrafen hadde sovet i
70 år, og sedeligheten måtte våkne av den slumretilstand den hadde hensatt
seg i. Ikke siden 1887 hadde noe litterært verk blitt prøvet. Da ble Chr. Krogh
dømt for å ha satt språk på den prostitusjon som det borgerligere samfunn
husholder. Den gang i form av statlig regulering. Dette ble Krogh dømt for;
liksom Jæger året før. Ifølge sedelighetsnorge flommet landet etter krigen
over av utuktige skrifter, bilder, forestillinger, foredrag og desslike, som
utuktsparagrafen uttrykker det. Riksadvokat Andreas Aulie beskrev denne
flommen i maleriske ordelag i sitt tilsvar til Høyesterett i 1958. På midten av
50-tallet hadde riksadvokaten sett med stor uro på angrepene på sedeligheten.
Fra en norsk «ufrisert» utgave av Lady Chatterleys elsker kom i 1952 og til an
meldelsen av Mykle i 1957, hevdet han at «det strømmet inn henvendelser om
å gripe inn». (Schjødt jr. 1958). I 1954 prøvde man fotografiets grenser i den
såkalte Lystad-saken. Frifinnelse. Samme året hadde 150 norske kommuner
«fattet resolusjoner som krevet at myndighetene anvendte den lov man hadde
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og skjerpet loven hvis den var mangelfull» (ibid). I 1955 ble Aulie foruroliget
av «utenrikstelegrammer som hevdet om ett skandinavisk land at det er »et
transittland for pornografisk litteratur« - videre at et bestemt fransk forlag
»The Olympia Press« utga et stort antall slibrige bøker som var oversatt til
engelsk, trykt i Paris og blant annet »solgt til Skandinavia som fungerer som
transittland til England« (ibid). Aulie var bekymret, og drøftet saken med sine
skandinaviske kolleger, norske politikere, samtidig med at han samlet sammen
alle resolusjonene fra »en rekke foreninger, gymnasiesamfunn og andre orga
nisasjoners Han var bekymret over at den danske rett ikke hadde klart å få
beslaglagt og dømt en oversettelse av et 1500-tallsskrift »Den duftende have«,
som i 1939 hadde blitt dømt i Tyskland. Han var bekymret over danskene ikke
hadde klart å komme med forføyninger mot Henry Millers Sexus og Jean
Genets tyvens Dagbok. Det danske rettsapparatet hadde nemlig som
retningslinje »ikke å reise tiltale når det er tale om seksualskildringer i litterært
pregede arbeider som måtte antas å ha andre intensjoner enn spekulasjon i
sanselighet.« (ibid). Aulie istemmer de danske forferdelser »over invasjonen
av en slik «planlagt romanserie (som Olympia Press ble mistenkt for), (...) så
sjofle saker.» Han forvirres av bøker «som har seksualisme som hovedtema»
Soyas 17 år, Agnes von Krusenstiernas produksjon, Aksel Sandemoses «Vi
pynter oss med horn», der Sandemose blir karakterisert som «et menneske i
kjønnslig delirium», over at Rolf Stenersens «God natt da du» fikk gå upå
aktet i 1931. Han «kan ikke forstå hvorledes påtalemyndigheten skulle kunne
få prøvet rekkevidden av paragraf 211 anvendt på trykt skrift i det hele tatt,
hvis den hadde henlagt Mykle-saken». «Kan en forfatter med litterære preten
sjoner skrive hva han vil?» roper Aulie. I så fall vil han ha en domsavsigelse
på det, ellers blir det umulig for ham å vite «hvorledes påtalemyndigheten
overhodet noengang skulle kunne gripe inn overfor de verste ukebladene hvis
den lot en bok som Agnar Mykles passere upåtalt. Dette var nettopp det pro
blem jeg selv grublet over» (ibid.)
Hvem skal tukte utukten om ikke jurister og domstolene? Ingen har trykkefri
het til å beskrive, drøfte, utmåle eller stille ut den for offentligheten. Utukten
skal være privat, og da heter den tukt, for «samleie mellom mann og hustru
(er) i sig selv et forhold i tukt og ærbarhet». (Kjerschow 1930). Å offentliggjøre
tukten derimot, gjør den til u-tukt. Å ikke holde samleiene under tukt og kon
troll, å slippe de fritt løs i offentligheten, gjør dem til svineri/utukt. Og utukt
«er ment alene å henføre hvad der ’referer sig til det kjønnslige forhold eller
hvad der i alle fall dermed står i forbindelse^ (ibid). Det kjønnslige forhold er
m.a.o. et utuktig forhold så snart noen omtaler, beskriver, tilkjennegir eller
ytrer enhver tanke om dets område for andre enn sin partner i det lukkede, pri
vate rom. (Også der kan det rammes, om den det er ment for føler seg for
ulempet.)
Riksadvokat Aulie bestemte seg. Han trengt en sak for å få prøvet om norske
forfattere kunne skrive hva de ville om utukten. For riksadvokaten var ikke
bare øverste representant for den «allmenne interesse», han var dessuten også
medlem av det også i dag levende Straffelovrådet. Mykle ble prøvesten for an
vendelsen av rettsapparatets grensesetting for hva hver og en av oss kan publi-
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sere omkring det kjønnslige forhold. For samtidig med at Aulie bestemte seg
for å gå til grensesettingssak mot My kle, satt det samme Straffelovrådet i
møter for å finne nye og mer egnede lovanvendelser mot den flom av usedelig
het som truet med å ødelegge den norske ærbarhet; den dobbeltsidige, lurvete
moral. Bare uker før jurister og dommere skulle sette seg sete og avsi dom over
Mykles beskrivelser av det kjønnslige forhold, offentliggjorde juristdepartementet den 1. august 1957 Straffelovsrådets innstilling om «Forandringer i
straffebestemmelsene om pornografi mv.» Også den gang forelå det forslag
om å beholde paragra 211, utuktsparagrafen, bare med visse redaksjonelle
endringer, bl.a. rettet mot den «kulørte presse». Men en annen viktig «redak
sjonell endring» var drøftingene i premissene om at lovens bokstav kunne ut
vides til også å omfatte skjønnlitterære tekster. Dette var Aulies prøvesten.
Innstillingen førte til storm. Hans Heiberg hevdet i Dagbladet at det var «grovt
uanstendig å komme med slike lovforslag rett foran åpningen av Mykle-saken.
(...) Hittil har jeg trodd at riksadvokat Aulie var et rettsindig menneske som
var kommet i ulykke på grunn av sin ubesindighet. Jeg tror ikke det lenger.
Hadde han vært det, hade han sagt til Straffelovsrådet, hvis medlem han er
»Vi lar Mykle dømmes etter den loven som gjaldt da boken utkom, og når vi
har studert materialet som fremkommer under saken, da fremlegger vi etter
grundig overveielse forslag til en bedre pornografilov«. Riksadvokat Aulie har
ikke gjort det. Han bør gå av som riksadvokat. Han er ikke tilliten verdig».
(Schjødt jr. 1958).
Aulie gikk ikke. Istedet ble både Mykle og forlegger Grieg frifunnet i Oslo by
rett 10. oktober 1957, pga. rettsvillfarelse. Rubinen ble derimot dømt til inn
draging idet den var bevist «utuktig og dermed et forbrytersk skrift», noe
styreformann Francis Bull påanket på stedet. Både i byretten og i Høyesterett
fikk Mykle attest for å ha produsert «et verk av litterær verdi». Aulie tapte for
svaret for den norske sedeligheten. I Høyesterett sa dommer Reidar Skau i sitt
førstevotum at «Straffelovens paragraf 211 rammer ikke et skjønnlitterært
verk, likeså litt som den rammer et vitenskapelig verk. I alle all kan paragraf
211 ikke nå anvendes på skjønnlitteratur. Straffeloven har i de vel 70 år som
er gått hen siden dommene i sakene mot Hans Jægers »Fra KristianiaBohemen« og mot Christian Kroghs »Albertine«, ikke vært anvendt på
skjønnlitterære verker, og må derfor for så vidt være falt bort. (...) Om en bok
er et litterært verk, må de litterært sakkyndig avgjøre, ikke domstolene.»
(ibid.)
I forordet til Lassoen sier Mykle «at leseren vil oppleve denne beretningen som
virkeligere enn virkeligheten selv. (...) Det er beretningen om en ung nord
manns vandring over jorden; en sang om hans tvil og hans tro, om hans usik
kerhet og hans famlende lengsel, om bylten av skjensel og drømmen om ry».
Mykle hadde før utgivelsen av Lassoen tatt et bevisst standpunkt omkring
samfunnets tvang til taushet omkring de kjønnslige forhold. 11952 hevdet han
i et radioprogram som var ment å skulle drøfte «den virksomhet som trykke
frihetens profitører driver», at «pornografi var nyttig», og at dens gjenstandsområde «er et av de mest livsviktige problemer et samfunn kan løse». (Schjødt
jr. 1930). Også i byrettsforhandlingene blir han beskyldt for å ha satt seg fore
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et offentlig program i å «benytte pornograien som et angrep på puritanismen».
I et intervju i Aktuell nr. 4/1957 forsvarer han det han kaller pornografi «på
det ukunstneriske plan, (...) sex løsrevet fra sin sammenheng. Men uansett
hvordan man betrakter det, så er det mange mennesker som trenger obscøn
litteratur - akkurat som barn trenger eventyr, som utløsning». På spørsmålet
om det ikke er et substitutt, svarer han «Selvsagt. Men obscønitet er synonymt
med sivilisasjon, for så vidt som sivilisasjon betyr at man er tvunget til å leve
et liv i surrogat». Og om de som nå beskylder ham for å spekulere i den samme
pornografien, sier han «Liderlighet eksisterer bare i de sjeler som oppdager
den, og anklager andrefor det. Det er i livet en slags reflekslov du reagerer aldri
så sterkt som på det menneske som gjør noe du selv har tenkt på, ønsket sterkt,
men ikke våget å gjøre. Det er mennesker som hemmelig føler seg tiltrukket
av forskjellige fristelser, som beflitter seg på å holde disse fristelser borte fra
andre mennesker. I virkeligheten forsvarer de seg selv underpåskudd av å for
svare andre». (Schjødt jr. 1958).

«Den ganske unge manns tanker om samlivet»
Både Lassoen og Rubinen er hans bidrag til å løse det han kaller disse livsvik
tige problemer som samfunnet har påført den unge nordmann ved terskelen
til voksent liv. Drøftingene av dette i romanform tirret og tirrer fremdeles de
kreftene som i århundrer har gjennomført maskeringen av det kjønnslige.
Som har gjort enhver italesetting av seksualiteten til sjofelhetens område, til
skjensler, til skammens område, til nederdrektigheten, til svineriet og til selve
møkkahaugens sentrum. Mykle er meget bevisst at han ved å sette ord på det
mest skamfulle, mest forbudte, mest tilslørte og mest forviste området i men
neskets liv, antenner ikke først og fremst sanselighetens vellystige reaksjoner,
men yppersteprestenes aggressivitet. I innledningen til Annen del av Lassoen,
frister han hele den hekseprosess han senere blir utsatt for ved å sitere Olav
Duun «Folk grøssa over slik uvettig snakk, for dei hadde just tenkt det same

sjøl.»
Mykle ble forsøkt dømt for å skrive om det enhver norsk mann og kvinne
tenker, lengter etter, frykter, skammes over og elsker hvert minutt i det gjen
nomsnittlige norske døgnet. Hans bøker er et av de få norske bidrag som til
dags dato er publisert om det området som opptar alle, men som samfunnet
stadig tvinger taushet omkring forholdet mellom mann og kvinne, kjønnsfor
holdet, det seksuelle området. Å skrive ut mannens «seksuelle eksesser» som
Aulie uttrykte det, skal mor Norge ha seg frabedt. Å drøfte betingelsene for
manns- og kvinneproduksjonen skal utelukkende skje i kjølige, nøkterne, ob
jektive og vitenskapelige språkdrakter. Selv paragraf 211 har beskyttelse for
de vitenskapelige beskrivelsene av kjønnsforholdet. Dette språket som har all
mennhetens legitimering for å analysere det illegitime. Begjæret og seksuali
teten lar seg imidlertid neppe fange inn i denne rammen. Sexologien som har
eksplodert i løsmunnethet i hele dette århundret, har ikke ført oss ett skritt
nærmere løsningen av de lisvviktige kommunikasjonsbarrierene mellom
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kjønnene. Og den vil neppe gjøre det heller i fremtiden. Den har gjort begjæret
og seksualiteten til en genital eksersis, med alle teknologiens talemåter og
paradigmer. Nytelsen har den intet å utsi om. Ei heller begjæret. Ei heller den
myriade av konflikter, tvetydigheter og motsetningsfulle følelser og reak
sjoner som enhver mann og kvinne møter ved inngangen til voksent liv. My kle
har skrevet rundt 1 000 sider om dette tema. Det er et mikroskopisk bidrag i
forhold til den flom av skrifter som vår kultur har tilegnet det kjønnslige for
hold (Foucault 1978). Hans bidrag er imidlertid et av de fineste og viktigste
- om vi er opptatt av forholdet mellom kjønnene. «Der er ikke noget naturligt
ved at kneppe; det er et historisk produkt, indskrivingen af et bestemt styrke
forhold mellom mand og kvinde; følgelig utgør det også i vore dager en indsats
i en bestemt kamp; det ville være naivt at prøve at skjule det». (Bruckner/Finkielkraut 1982).
Om vi er opptatt av å trenge inn i dette styrkeforhold, om vi er opptatt av å
forstå de historiske betingelser som til enhver tid skriver seg inn i oss alle, om
vi er opptatt av å forme denne sosiale relasjonen, da bør vi sette dommerne
til helt andre geskjefter enn til å dømme dette styrkeforholdets praksisformer
og fantasiene om det til evig taushet. I innledningen til Rubinen sier Mykle
«Min tid forlangte å se mitt pass og ta mine fingeravtrykk./Men jeg hadde en
skjult identitet./Min tid kroppsvisiterte meg./Den oppdaget ikke min ømhet./Vil fremtidens ungdommer dyrke Jorden?/Vi er ikke forenet i lengselen
efter døde planeter./Vi er forenet i lengselen efter hendenes innside./Denne
bok bør leses to ganger./Den har et budskap, også.» Dette budskapet ble
Mykle avkrevet nærmere redegjørelse for i byretten «Min bok handler om
sannsynligvis det innerste eksistensproblem av alle. På hvilken måte kan vi
mennesker erklære de varmeste følelser vi er i besittelse av, og på hvilken måte
er det mulig for omverdenen å forstå disse følelser som virker i et menneske.
Hvis denne boks budskap skulle tydes som et slags ønske, en drøm, så måtte
det være at hvis det var mulig for mennesket, hvis det var mulig for verden og
for verdens frelse, så måtte det være at vi mennesker i dag kunne oppøve en
evne, muligens en tapt evne, til å kunne lytte til ordene, lytte til det som ligger
over og under ordene. (...) Jeg har stillet opp den kjønnslige elskov mot den
virkelige kjærlighet.» (Schjødt jr. 1958). Men istedet for å lytte til ordene,
prøve å forstå de følelser som virker i et menneske, bruker vi straffeloven til
fortielse og taushet. 11950-åra som i 80-åra. Foruten pornograien, er det svært
få bidrag til innsikt i den mannlige konstitusjon. Mykle har satt den unge nord
mannens livsbetingelser og lengsler på dagsorden, har gjort ham mer virkelig
enn de tilslørte virkelige menn vi møter i dagligdagens liv. De menn vi ikke for
står, ikke har evne til å lytte til, ikke orker praksisformene fra, - ikke ønsker
å høre på, lytte til eller delta i samhandling med, - på samme måte som menn
ikke forstår, lytter, vil eller ønsker kvinners språk, krav, ønsker og lengsler.
Dette sær kjenner stadig det kjønnslige forhold, forholdet mellom kjønnene,
forholdene i parforholdet, i ekteskapene og i samfunnet som helhet. 50 % av
inngåtte ekteskap oppløses i visse deler av Norge i dag. Kjønnsforholdet er mer
enn noensinne en k]ønmkonflikt. Styrkeforholdet mellom mann og kvinne
er iferd med å forskyve seg ytterligere, og konfliktene særkjenner med brudd
heller enn dialog. Istedet for å tvinge beretninger om kjønnsforholdets be
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tingelser og praksisformer til tussmørkeliv, og slik dømme den enkelte av oss
til å anse problemene som våre private skvanker, bør vi fastholde kvinnebe
vegelsens programerklæring om å gjøre det private offentlig. Det var de norske
patriarker som dømte Mykle og hans italsetting av det kjønnslige forhold; det er dagens menn som forholder seg tause om seg selv og sin egen konstitu
sjon, og slik tvinger det kjønnslige til privathet og personlige anomalier. Med
få unntak. «Will there even be any relation between the sexes?» spør den
franske psykoanalytiker Luce Irigaray med rette.

«Lasso rundt fru Luna» - Brorskapets lengsler
I Lofotposten 1. november 1957 minner Elling Tjønneland om at Arne
Garborgs Bondestudentar i 1883 forarget hele det norske samfunn. Nå er den
skolepensum «Mykles bok kunne hete »Småbystudenten«. Noen vil krympe
seg... men hver eneste leser vil før eller siden også bli tvunget til å le, omtrent
som da Vesle-Frik medfela spilte de mest verdige og svartkledde inn i dansen.
Men denne boken er for tidløs og samtidig for nærgående i sin glød til at vi
kan våge å tro at den noensinne vil lide noen sørgelig skjebne som skole
pensum. Som litteratur og som tidsdokument rager Mykles bok i år like høyt
som »Bondestudentar«, men som pensum egner den seg bare for livets store
privatskole. For opp av en ustyrlig opplagt erotisk lek stiger en brennende

alvorlig forkynnelse, og dypt under leken ligger en havsalt sjø av gråt over
barn som mistet sin farfør defikk ham, og over brutalitet som triumferer over
ømhet.» (Schjødt jr. 1958).
Med Lassoen og Rubinen har Mykle levert et av vår tids viktigste, mest nær
gående og samtidig mest urovekkende sivilisasjonskritiske dokument; usmin
ket, vakkert, sårt og like komplekst forvirrende som virkeligheten selv.
Boksidene blør fremdeles, og det drypper tårer ut av annenhver side. For med
Ask Burlefot evner han å vise de livsbetingelser vi gir den unge mann, de «opp
vekstvilkår» vi ga barnet Ask Burlefot i et norsk bysamfunn like før utbruddet
av siste lokale krig. Vi møter ham i innledningen til Lassoen 33 år gammel.
Han er blitt kalt hjem; «den mørkeste og tyngste av alle innkallelser, (...) hans
hjerte vil sprenges av en naken og forferdelig redsel». (L14). Han vet at ingen
nordmann kan vende hjem «You can’t go home again», siteres Thomas Wolfe.
Nei, ingen, hverken Ask eller andre kan vende om, vende tilbake, gå bakenfor
oss selv. Det ligger 12 år mellom den dagen han forlot sin barndom, sitt fengsel
i buret, og til denne dagen, da han med rapsodien «Lasso rundt fru Luna» i
kofferten er på vei hjem. Rapsodiens tittel er tilegnet ett eneste menneske. Bare
dette mennesket kjenner betydningen. <*Lasso rundt fru Luna3 skulle gjøre
opp for alle de tause år. For tolv, tause år. Bare ett menneske skulle ha visst,
bare ett menneske skulle ha tatt imot». (L20). Siste kapittel i boken, Ved veis
ende, er Asks refleksjoner etter at han har besteget Aulaen i Oslo med sin rap
sodi «hvis dette musikkstykke var din bønn du ville bedt og et budskap du ville
gitt, hvis det bak denne aften ligger tolv år med famlende, søkende, villende
arbeide, -(...) Tenker du på Embla? (...) Mintes du en mann i overall som du
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kom over på en bortgjemt lysning i skogen? Husker du solen som blinket i in
strumentet, da han hevet det mot himmelen? Husker du tonene, tonene av gull
og av frihet? Husker du dette mennesket, som var din far, og som aldri åpnet
sitt hjerte for deg? Mannen, hvis geni - som alle menneskers - ville vært en hem
melighet, hvis du ikke ved et tilfelle hadde fått et glimt av det? Den kommunale
trikkefører, som var en gudbenådet musiker? Husker du hans horn i skogen,
tonene av gull og av frihet? Kanskje?» (L497-8).
Ask husker, og «hans hjerte sprenges». Over egne og andres livsbetingelser.
Den tunge innkallingen hjem er for å ta et siste farvel med bror Balder. Aldri
fikk han anledning til å få tilbake en bror. Når han var yngre var det umulig
å ta imot Balders henvendelser. Han reiste hjemmefra til Indrepollen i NordNorge som nybakt student. Balder var bare guttungen. Det var for stor for
skjell mellom dem i alder da. Når Balder står på kaia sammen «Med de men
neskene som hadde betydd mest for ham i disse tyve årene», tigger han sin bror
om å sende ham en lasso der nordfra. <^Hold opp og mas^>, sa Ask. (...) «Det
er ikke ordentlige lassoer de bruker. (...) Det er bare en lang snor de har, lappe
ne, med en tykk knute eller trepinne ytterst. De kaster snoren inn i reinflokken,
og så virrer den seg rundt horna på reinen». (...) Balder ble stående et øyeblikk,
mens han svelget denne skuffende opplysning. (...) «Da kan du heller sende
meg en finneknivk (L115). Balder blir bryskt bedt om å holde kjeft, av en Ask
som er sperret inne i et virvar av motstridende følelser når burdøren endelig
er åpnet. Balder er bare 6 år, og Ask dytter ham over ende «Man behersker
seg overfor voksne. Så tar man det igjen overfor barn. Han hadde tatt igjen
overfor en liten gutt!» (L117). Når båten legger ut fra kaia, når han endelig er
sluppet ut av innesperringen «Burvokteren og hans kone» hadde voktet enhver
utgang fra i 20 år, vet han at han skulle vært brors bror «Han ønsket plutselig,
varmt og heftig, at han kunne rope noe ned til broren, men han visste ikke hva
han skulle si, han var for sjenert til å stå på båten og rope noe om en finnekniv
så alle hørte det. Han vinket til broren, med fortvilelse i hjertet, men guttens
hilsen var slapp og uten smil.» (L117). - «Slik reiste Ask fra sin barndoms by».
(L118).
(Og far sto ikke på kaia.)
«Det året da Ask Burlefot kom tilbake til sitt fedrene hjem efter et års innsats
i provinsen, var der i landet - ifølge den offisielle statistikk -170 000 hjemme
værende barn. Tidligere skolebestyrer, barnefar, snart dobbelt barnefar, den
21 år gamle, myndige Ask Burlefot ble ett av dem». (L416). Ask er hjemme
hele denne våren og sommeren. Samme høsten reiser han med hurtigruta til
sitt studiested ved Handelshøyskolen. 17. mai blir han bedt om å være hjemme
med Balder. Forledrene skal på fest. «Barnepike er det han er». (L468). I kapit
let «Lasso rundt fur Luna», et kapittel skrevet ned som tilbakeblikk etter
hjemkomsten 12 år senere, erindrer han denne festaften sammen med sin bror.
Brorern er opprømt, begeistret og glad den søttende mai. Ask kan ikke dele
dette med ham. Hans tanker er helt andre steder, han skulle vært på brosteinsball, på hyttefest, i varmt vennskap med sine egne. han skulle vært hos to
gravide kvinner som han har reist fra i Nord-Norge «tro om jeg kunne snakke
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med Balder om de to barna. Kanskje det blir piker. Vi har jo ingen søstre. Kan
skje Balder sogar ville synes det var morsomt med to små piker, to søstre.»
(L469). Slik streifer hans tanker om. Balder makter ikke å fange hans interesse
og nærvær. Likevel klarer han å få med seg Ask når han maser om å få demon
strere lassoen han selv har laget seg av en klæssnor. «Still deg der borte ved
tørkestativet», sa han til Ask, «så er du indianer, og jeg er kåbbåi.» (ibid.)
Balders lek hvirveler opp minner fra hans egne guttedager; drømmen om å
dirigere et helt symfoniorkester; om å få hvite hansker og med bare en enkel
håndbevegelse stoppe hele trafikken, stoppe verden; guttebokdrømmene om
å stoppe en løpsk hest og redde den forskremte piken i karjolen «men bare en
kjempe og en helt visste å bruke en lasso!» (L470). Trass samstemmighet med
egne guttedrømmer, nekter han å føye Balders ønsker om å være oppe lenger.
Etter at leken med lassoen mellom de to brødre endelig fører til at Balder etter
mye strev klarer å kaste lassoen over målet, spør han sin eldre bror «Går det
an å kaste en lasso rundt månen?» «Tøys», sier den eldre broren.« Slik er han
med på å knuse sin brors drømmer, drømmene om håpet, om at det er mulig
å gjøre det umulige mulig, om at man kan fange månen.
Konflikten mellom den yngre og den eldre bror om leggingen, fører også nå
til at Ask dytter broren brysk til sengs. Han sårer Balder «Men det bevner
rundt guttens munn, og en kakesmule faller ut av munnen på ham da han sier
»Det - det var ikke pent gjort av deg. Jeg har ikke gjort deg noe.« (L474). Så
tar man det igjen overfor barn Angeren og sorgen følger alltid handlingen
»Den unge mannen ville ha bedt ham om forlatelse. Men gutten sover. Og den
unge mannen synker på kne foran sengen til sin eneste venn, den eneste i verden
han kan kalle sin venn, og som vil være stolt over å eie hans vennskap; nu i
mørket og stillheten kan han gjøre det, og han væter puten med nattens og
ensomhetens tårer. (...) En rull ganske alminnelig klæssnor; som for alle men
nesker er en vanlig bruksting, men som haren særlig betydningfor unge gutter
og unge menn som lengter så høyt og så vidt, at deres tanker endog rekker til
månen.« (L475).
Brorskap? Forbrødring? Forhold mellom venner, mellom menn? Hvorfor går
alltid forhold mellom menn, mellom brødre i stykker? Hvorfor kan ikke en
norsk natt-tog-kupe av 3 menn forvandles til 3 brødre, - «hvor det gir en en
egen følelse å tenke på at man kunne være tre brødre i en slik kupe, en ufattelig
rikdom og varme, tre brødre*-» (L12).
I alle de 12 tause år har Ask båret med seg Balder i minnet, som sin «hemmelige
skatt», ikke når han dro, «men i utlendigheten hadde Balder langsomt tatt
form, den yngre broren hadde langsomt vokst til et symbol, han var blitt det
eneste menneske fra barndommen som det ikke heftet bitterhet ved, - (...)
Balder var et ungt menneske i vekst, et menneske med håp, han hadde følt seg
forbrødret med ham -» (L481). Som voksne menn skulle de ha møttes, vært
sammen, «nu skulle de sammen bygge en verden av kraft, en verden av musikk,
en verden av skjønnhet, han hadde hemmelig sett frem til det øyeblikk da de
første gang møttes,» (ibid.) - Men bror var død. Og han hadde aldri svart på
noen av de mange spørsmål broren hadde reist til ham om sin egen tvil opp
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gjennom årene. Må vennskap mellom brødre dø før det kan utvikles? På natttoget tilbake etter begravelsen, drømmer han at broren kommer tilbake til ham
i kupeen. Han skulle tålt alt Han skulle tålt «maset», alle de usvarbare spørs
målene fra en bror, alle klengingene, alle «forstyrrelsene». Alt Han hadde ikke
kunnet, han hadde flyktet fra all fortvilelsen, alle stengslene, alle usagte ord,
alle tause handlinger og uforløste lengsler i det fedrene hjem. Balder spør om
han nok en gang skal flykte fra fortvilelsen. Nei, svarer Ask. - Men han har
mistet «vår bror». «Kjærligheten kunne brakt ham tilbake. Men hvis ikke
kjærligheten kan, da er han vel tapt? Tapt? Da er barnet tapt.» (L492).
For denne fremstillingen av tapet av vennskap mellom brødre, mellom menn,
for denne sorgen over at menn aldri makter å ha brødre, aldri makter «å er
klære seg for hverandre», aldri makter å dele sine innerste, private sorger og
gleder med hverandre - annet enn det mannfolkprat, annet enn det mannfolkskryt som kapteinen på hurtigruta inviterer til, og som Ask ser det pate
tiske ved når denne blir slept ombord døddrukken underveis til Indrepollen
- for mangelen på kj ærlighet mellom brødre; - for dennefortvilelsen over ikke
å kunne rekke over; ikke å nå andre menn, får Mykle rettssaker på nakken i
1950-åras Norge. Får Mykle unge hovedfagstudiner på nakken i 1970-åra «Ask
strevar etter å byggja seg sjølv opp etter dei spissfindige reglane for samkjensle
og fiendskap som kjenneteiknar det mannlege fellesskapet. (...) I denne
samanhengen er det tankevekkjande å jamføra den blokkerte homoseksuali
teten i det nazistiske mannsforbundet med det frie og opne homoseksuelle
mannssamfunnet i det gamle Hellas. (...) Hjå Ask Burlefot er lengten etter
kontakt og fellesskap mest ein lengt etter eit svar på seg sjølv, innanfor ramma
av eit modernisert mannsforbund. (...) Denne og liknande tilsminka framstil
ling av mannen er Asks måte å sjå seg sjølv og alle menn på. Han trur ikkje
på Gud, men på mannen som var han Gud, og på skaparkrafta hans. (...) Asks
sjølv forståing mot slutten av Lasso vitnar om full tilslutning til det vanlege
mannssamfunnets sjølvforståing.» (Ystaas Sanborn 1977).
- «en drøm, - at hvis det var mulig for mennesket, (...) så måtte det være at vi
mennesker i dag kunne oppøve en evne, muligens en tapt evne, til å kunne lytte
til ordene, lytte til det som ligger over og under ordene. - (Agnar Mykle, Byret
ten 1957) »Verdens frelse«, sier Mykle. Ethvert samfunns nødvendige beting
else, -privat som globalt. Mannssamfunn? Mannsforbund? I dét er riksadvo
kat Aulie yppersteprest. I dét har Ask Burlefot aldri søkt om adgangstegn.
Aldri drømt om medlemskap i. Mannsforbundet gråter ikke over brødre som
aldri når frem; gråter ikke over barn som går tapt i siviliseringsprosessen.
Mannsforbundet tar fingeravtrykk. Det har aldri hatt ømheten på dagsorden,
og det oppdaget kan hende nettopp ømheten i Ask Burlefot. For det må Mykle
påtales.

«Burvokteren « - en havsalt sjø av gråt over barn som mistet sin far før de fikk ham», er
Tjønnelands karakteristikk av My kles komposisjon. Brødre som ikke når
hverandre, har i vår kultur fedre som aldri nådde dem. «Aldri la han en kjær
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tegnende hånd på sønnens hode, aldri ga han dem en klem, og aldri hadde Ask
sett ham kysse noen eller aldri så meget som holde henne i hånden.» (L97).
Hva er en far? Han som en eneste gang hadde skåret ham en seljefløyte? Å,
vidunderlige øyeblikk Han som en gang på vei hjem fra søndagsturen hadde
kjøpt «det rødeste eplet han noen gang hadde sett» i «sjoschken», skrelt det
«med usvikelig sikkerhet og presisjon» og delt det med lommekniven mellom
to brødre. Duften av platetobakk og barbersåpe? Husket han ikke «en gang
en mann i overall som hadde stått på en bortgjemt lysning i skogen og blåst
på signalhorn, løftet mot himmelen»? (L453). Jo; Ask hadde sneket seg inn
på ham i hemmelighet. Han skulle vært på byggeplassen og tjent penger på
villaen han bygde på fritida for salg. I stedet sto han i en lysning i skogen og
spilte på det instrumentet han aldri tok i i det fedrene hjem. Far ble aldri
musiker. Han ble kommunal trikkefører. «Måtte ikke en gang faren fredfullt
ha suget lukten inn fra guttehodet foran seg på sykkelen?» (ibid.) Måtte han
ikke ha hatt en far engang? «Men når var det da, at ormen var begynt å gnage
i deres hjerter, når begynte gribben å hakke i deres innvoller, når ble misstem
ningen født, når begynte kysset å svi og kjærtegnet å etse, når var det at lukten
av kroppene ikke lenger var god, når var det at stemmene ikke lenger var
varme, når var det at hjertene hadde vendt seg bort? (ibid.) - Når mister barn
fedre - om de noengang har hatt -?
Siste kvelden hjemme før han reiser til Handelshøyskolen, er gjentagelsene
utålelige. Far formaner ham om ikke å fortsette det latsaurlivet han har vist
hjemme. Latsaur er begrepet far bruker på Asks depresjoner og fortvilelser
etter oppholdet i Indrepollen. Kunne han ha hatt en far å drøfte sine egne kom
mende farskap med? Fars kommentar til det er et utbrudd over at (også?) han
er kommet i uløkka. Det er umulig å drøfte slikt med en tilknappet trikkekonduktøruniformert far. Allikevel. «Det ligger så ufattelig nær, det vi higer efter;
et ord, en hvisken, en bevegelse i en hånd; vi er skilt fra det med en hårsbredd,
med et sekund, vi ville nå det i samme øyeblikk som vi visste hva det var, vi
sitter her, ventende, lyttende, vi tøyer oss efter det ugripelige, vi venter og lytter
hvem skal si det forløsende ord? Hvem skal splintre muren av is i våre hjerter?»
(L452). En far skal - (og en mor)!
Når rapsodien tilegnet håpet og brorskapet, fellesskapet og vennskapets Gud,
Balder, er oppført, og han forlater Aulaen, da kan han minnes glimtene av en
far, en mann han likevel kan hedre, kan beunder arbeidsmannen Trond
Burlefot. Bror Balder uttrykker det han selv alltid har visst «Far er nå snill.»
(...) Og plutselig måtte Ask svelge, for broren hadde sagt noe som hittil ingen
hadde sagt, og han visste at det var sant.« (L98). En halvdel av det rødeste eplet
han hadde sett utløste denne erkjennelsen. Barns skjebne? Å samle på flikene,
på de ørsmå drypp av godhetens øyeblikk, på mikrobene av ømhet? Barndom.
Å forlate en far du aldri fikk; - det er denne sivilisasjonens psykiske lodd og
sårdannelser - i generasjon etter generasjon. For sønner så vel som døtre. Ar
beidets hedersmenn - privatlivets sfinx. »- han presser på fra alle kanter, (...)
som Racines gud er han i all evighet det skapende fravær« (Barthes 1975). I
terapi verden over leter både menn og kvinner etter legebot for den far som
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i kraft av sitt fravær legger seg ned i oss som høyst reelle (og i all evighet?)
levende smerte, sorg og sår. »-hvem skal si det forløsende ord?« - En far skal—

- og hans kone«
—og en mor. som sier alle ord. Som aldri har kjent en eneste sak, bare per
soner. «Hennes sinn var som en aldri hvilende rotasjonspresse den tok nyheter
inn og spydde bilder ut, levende bilder, når som helst, hvor som helst, til hvem
som helst. Hennes tankeflukt og billeddannende evne var umåtelig. Men pro
sessen virket bare en vei den egosentriske. - det var håpløs gjerning å føre noen
som helst saklig diskusjon med henne.» (L80). Ask hadde poliomyelitt i barn
dommen. Lenket til sengen i lange perioder. (I Largo er jegpersonen lenket til
sengen i astma fra han var tre til tretten.) Først i 14-15årsalderen hadde bronkit
ten sluppet taket i ham. På grunn av sykdommen «pleide han alltid å tenke
på sitt hjem, på leiligheten, på menneskene der, som buret». (L79). På grunn
av sykdommen var han også lenket til sin mor. Når han senere er med mor i
teatret og ser Ibsens Brand - «en av de mest gripende i verdensdramatikken»,
«da er det at Asks mor snufser og vender seg mot sin sønn (...) »Herregud, en
slik liten kappe, med korsstingsbroderi, hadde du også da du var liten. Men
den ble stjålet fra klæssnoren en natt. Sammen med fire skjorter for din
far«.(L83). Dette var moren. Dette var bestandig moren:
«Ask I dag setter de jødene i konsentrasjonsleirer i Tyskland. De sulter dem
langsomt ihjel Både oldinger, voksne, og barn.
Moren Huff ja, Herregud, det er nifst med små barn som dør. Hørte du...hørte
du om den lille gutten til butikksjef Bjørge hos Landstad? Der hvor vi kjøpte
den knickersen din?« (L81).
«Se Alle se Moderen skrider nu frem for å besidde sin sønn Se Er han ikke vak
ker Er ikke fremtiden hans? Hvem fødte ham, hvem næret ham? Hvem våket
over ham, hvem bar ham frem, hvem ga ham lindring og pleie i alle barndom
mens år da han var en spe, bronkittisk plante, hvem håpet, hvem bad, hvem
lengtet ham frem? Jeg, moderen, gjorde alt dette. Meg skylder han alt sitt liv,
sin helse, sin utdannelse. Meg, moderen.» (L32). Sønners mor - (og døtres
fedre). Mor ga ikke avkall på noen nytelse i livet. «Hun klynget seg til alt mat,
møbler, barn, hun knuste dem og spiste dem, hun var hysterisk i sin ville trang
efter å kysse, suge, fortære alt hun kom over.» (L99). Og hun fortærer sine søn
ner. Ønsker dem helt til topps - for seg. «Min sønn skolebestyreren». (L80).
Overfor henne var det nytteløst «å komme med en lærebok i logikk» (L102).
Når han endelig kan komme seg løs av grepet hennes, på vei til Indrepollen,
vokser det frem «en hemmelig, triumferende følelse» i ham, «et stampende
dikt»:
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høyvelbårne frue,
o moder, edle mor!
Nu drar vi til Camillaland,
hvor ingen mødre bor!
Så herr meg her,
og gud meg der,
og min meg allesinde;
så å meg her
og akk meg der,
og gutt meg allevegne!
Nu mines ingen gutter mer,
o høyvelbårne mor.
Nu drar vi til Camillaland,
hvor ingen mødre bor (LI 17)

«Det er sagt om nordmenn at den mest typiske egenskap ved dem, er at ingen
noensinne hører på hva andre har å si. Hvis dette medfører riktighet, var Asks
mor det norskeste menneske som har levet.» (L107). Hun blir støtt over at han
i ungdomsårene ikke lenger hverken ønsker eller akter å følge hennes tirade
av gode råd og formaninger. Som en av 170 000 hjemmeværende barn, krever
hun fremdeles å styre hans ror og hans liv. Ved 21 års alder. Krever hun å trenge
inn i hans hemmeligheter. Krever hun å vite alt. Hun har informasjon om alle
hans «seksuelle forvirringer» og resultatet av dem det året han trodde seg fri
fra henne i Indrepollen. Hun tyner ham med samvittighetsnag over at han har
forlatt Gunnhild - Nattstjernen - gravid. Skal han ikke giftes og bli far for sitt
barn? Gunnhild er dessuten syk, og barnet trenger klær. «Ikke ta på vei, Ask.
Kvinner forstår hverandre, vet du. Jeg forstår henne bedre enn du gjør.»
(L455). Han er 22 år, og hun vet stadig best «Jeg vil jo bare ditt eget beste,
Ask.» (ibid.) Og hun sørger for at den andre kvinnen fra Nord-Norge, Siv,
adopterer bort hans andre barn. Hun har skrevet til henne på mødrehjemmet
og befalt henne ikke å «legge nye forpliktelser på en ung gutt.» «Hun skulle
skamme seg, skulle hun. Forføre unge gutter.» (ibid.) En dag vil den unge gut
ten takke henne for hennes omtenksomhet Selv om Siv før morens brev hadde
erkjent for ham at hun ikke kunne skille seg fra dette barnet. Hun hadde tapt
to barn før. Men mor ordner. «Han hadde solgt sitt barn. (...) Et lite nyfødt
barn, solgt, tapt, et barn uten mor, et barn uten far. Barnet skulle gå i natten
og famle med en liten hånd, det skulle strekke en liten hånd fremfor seg; og
der skulle ingen være til å ta dets hånd i sin.» (L458). I generasjon etter genera
sjon - Han hatet sin mor, og -? «Han hadde aldri sett henne så stygg, så hate
full, så ond, en syknende mordlyst kom over ham,» (ibid.) «Slik var hans mor

124

enkelte ganger for ham, slik som kanskje de fleste mødre fortoner seg for sine
sønner.» (L105).
Etter konfrontasjonen, de vonde, aggressive følelsene «det kom over ham en
trang efter å forsone seg med moren, si henne noe. Nu. I natten. Dette var den
siste natten, han kunne ikke skilles slik fra henne. (L459). »Han åpnet døren
helt (...) et forunderlig vemod kom over ham (...) den som gav oss livet. (...) og
han vekker henne ikke. (...) Neste morgen, tidlige, reiste han. (...) Han svelget,
da hans hjerte også hvisket takk, far, takk, mor.« (L460).
En mor som tyner ham og bruker ham som sitt kjærlighetsobjekt. En far som
er «den strengeste og hardeste mann som Ask hadde møtt. (...) innbegrepet av
punktlighet, pertentlighet, stahet, han utstrålte vanligvis et mørke og en
skrekk som lammet hele familien.» (L89). Og når far var slik, skalv også mor
når hun øste opp suppen i fire tallerkener rundt middagsbordet i det burleske
hjem. Barnet i alle norske Ask-er har en slik motsetningsfull mor og en slik
motsetningsfull far med seg gjennom livet. I generasjon etter generasjon. Men
som det eneste kjente vesenet på jorda som har evne til å endre liv, endre his
torien, har vi mulighet til å gjøre det motsetningsfulle mindre vondt, mindre
sårt - om ikke sørge for hel og god harmoni.

En ustyrlig opplagt erotisk lek i jakten på rubinen

Det er denne krenkede mors sønn, denne ømhetsutsultede fars sønn vi som
voksne kvinner møter gymnasietidens Camilla og Gro, handelsskoletidens
Gunnhild og Siv, Hurtigrutas rubenskvinner, de lyckliga studentdagers Molly,
Wilhelmine, Constance, Synnøve, de rødhårede - og Embla.
Ask levde de «tre gymnasieårene som de fleste andre unge menn, i en mørk,
fuktig jungel av ønsker, begjær og drømmer.» (L27). Han hadde møtt noen
jenter, opplevd fortryllelsen over gjengjeldelsen på et kyss, og ordene «Du er
så god, Ask; du er den beste», fører ham lukt til himmels i lykke og takknem
lighet. Allerede dagen etter blir han imidlertid brakt ned på jorda igjen, da
klassekamerater skryter av at to stykker har vært på henne i løpet av natta.
Etter det kan han bare se henne som «en liten tispe i dryppende brunst». Gutta
skryter av at hun var så het at de måtte dusje etterpå. Kameratene kan han bare
se som store, pesende han-kjøtere. (L28) Kanskje var det denne opplevelsen
av det første gryende kjæresteforhold som gjorde at han i hele to år på gym
naset hadde holdt seg til en gutte-jente, Gro. Hun som skjøt like godt som
gutta, svingte øksa som en kar, konstruerte modellfly og var like individua
listisk som han selv? Han har problemer med å forklare dette forholdet for
seg selv. I russetida, da han sammen med to andre par havner på nachspiel med
henne, og for første gang prøver å forføre henne på en ubehagelig divan, sier
hun «Nei, Ask, det mener du ikke». For dette kom han til å hate henne. Med
«det umodne menneskes hang til å legge skyld over på andre» hatet han henne
fordi hun i hele to år hadde holdt ham borte fra livet. Og fordi hun hadde av
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slørt at hun visste at han ikke begjærte henne? Han hatet hele speidersamfunnets bedrag. Bedraget om at det edle og rene og sunne ikke kunne inne
holde den hissende lukten av heggeblomster og hestmøkk, svettelukten av en
ungpikes armhuler «Driv sport, gutter, og begynn dagen med en kald avriv
ning», er speider-Norges svar til de unge menn hvis seksualitet eksploderer i
tenårene. Derfor, sier Mykle, går de unge menn «ut i livet med en hunger efter
det syndefulle liv, en hunger så dyp at de blir farlige både mot seg selv og ver
den» (L42). Forbudet rundt det seksuelle, skjulingen og omskrivingen og inn
pakkingen og deodorantenes lavendellukt har dét som resultat at det forøker
lysten, sier også Foucault (op.cit.)
Når Ask møter Nattstjernen i Indrepollen, og hun selv tar initiativet og invitererer seg hjem til ham, kan Ask ikke tro at det finnes kvinner som henne;
- hun som gir seg til ham frivillig, hun han ikke trenger føre brytekamper med
eller slite seg innpå «Dette var aldeles uhørt i verdenshistorien» (L184); «hun
ville det like sterkt som ham, tenk at det fantes slike kvinner!» (L195).
Nattstjernen, Gunnhild, er kvinnen som endelig gjør gutten Ask til mann.
«Han var tyve år, og han var dødsens angst» (L185). Han ramser opp hva han
kan her i livet - spille Bach og Boccerini, knyte slips og steke egg, skrive et per
fekt forretningsbrev på tysk. Så må han da også kunne dette Komplett uerfaren
i praksis, med alskens boklig informasjon om den debuterende manns fadeser
om den eksplosive utløsning før han har startet, kommer det over ham at nå
da han er naken i seng med henne, da er skuespillet over, «da er man solgt».
Han aner ikke hva han kan yde, men han er sikker på at kvinnen, «som nu er
overopphetet, forlanger at han er både atlet og maratonløper». Den unge uer
farne mann er anst sin «oppbløtte flatbrødleiv» av en pikk. «Var det noen som
snakket om det sterke kjønn?» (LI89). Ask må, tross sin komplette uerfarenhet, «vise hva mann han var». Han ber til de norrøne guder om at de nå må
stå ham bi, om at pikken hans ikke må svike ham Han kan knulle; han kan
det sogar så godt og så lenge og så mange ganger i løpet av den første natt at
han begynner å lure på om han kanskje ikke er et fenomen. Når Gunnhild etter
nok et hastig «sprell» oppetter stakittet utenfor huset hennes utbryter «Du er
ikke sann!», DA har han fått attest på det viktigste en ung mann på 20 år kan
få, og som han ikke vil bytte med noe annet i verden «Hva er alt dette for en
ung mann, mot vissheten om at han har vært mannl», og «han følte seg dekket
og behengt med all verdens ordener» (198). Den unge mannens rite de passage
er å kunne knulle - som en erfaren mann -før han overhodet har noen erfaring.
Han hadde kunnet, hadde prestert, og vissheten om at han kunne fortsette
disse dirrende ritt hver eneste natt, at denne kvinnen var like kåt og like villig
som ham selv, at et sprell kunne være et sprell «aldri hadde han lest eller hørt
om at verden kunne være slik innrettet.» (L199). For dette var ikke kjærlighet,
dette var heller ikke den kvinnen som han i sine lengsler hadde forestilt seg som
Kvinnen «ikke ånd, ikke sjel, ikke ynde, ikke mykhet, ikke godhet, ikke blyg
het, ikke undrende lengsel. Hun besatt bare én ting (og var) uhyrlig som et
sneskred.» Når Gunnhild en kveld beklager seg over at de ikke kan avslutte
med et knull fordi hun (endelig til slutt!) har fått mens, da begriper den unge
mann enda mindre «Han ble fylt av en avgrunnsdyp forbauselse ved å høre
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henne si dette. Han kunne sagt det. Alle mannlige gymnasiaster kunne sagt.
Alle menn kunne sagt det. Når det bare var det de ønsket seg ut av en kveld.
Men kunne en kvinne si det? Tenkte hun alltid som en sjømann, som har vært
tre måneder uavbrutt på sjøen?» (L215). «Ask hadde ikke visst at kvinner
kunne være slik.» (L229).
Nei, Nattstjernen er ikke den kvinnen de unge menn (lykkelig) debuterer i, bortsett fra i bordellenes tid. Den unge mannens kultur-skjebne er møtet med
sin like uerfarne jevnaldrende kvinne som ikke uttrykker egen kåthet og lyst.
Ikke fordi hun ikke er kåt, eller kunne ha sluppet sin kåthet løs, men fordi den
samme kulturen ikke har gitt henne anledning til (som mannen) både å ha og
uttrykke kåthet og eie respekt. Denne kvinnen kan nok menn hate, føle aggre
sjon overfor, slik Bo Enerothgjør i Sammenbruddet - der hans Gjertrud er kåt,
bare det at «Etter et par måneders nølende fremstøt, slapp hun hendene mine
innenfor trusekanten. Og etter et halvt år fikk jeg fingre med klitorisen hennes,
og hun fikk orgasme på orgasme, mens jeg selv lå der kåt som en kanin på en
øde øy.» (1981:27). Men å stikke pikken inn i fitta hennes? Nei, det fikk han
ikke i løpet av de tre årene han kjempet denne sønderslitende kampen med
henne Dette, hevder Eneroth i Sammenbruddet, fører til at menn begynner å
se på pikken sin som «en fiende», «en gris». Som et selvstendiggjort organ er
dete det eneste organ på mannens kropp kvinnen ikke vil, eller ikke kan ha noe
med å gjøre. Resultatet pikken skrumper inn i pungen. Den tar hevn overfor
sin eier «Jeg satt fast i en lammende skrekk for min impotens», (ibid.)
Gunnhild kan heller ikke ta imot de selvstendiggjorte organ, kan heller ikke
åpent og enkelt og u-blygt erklære sin kåthet og sin lyst og leve den ut i praksis
hverken i Indrepollen eller i miljøet rundt høyskolene i en middels norsk by
- uten at mannen, menn, samfunnet og andre kvinner gir henne navnet Natt
stjernen bygdehora. Hun kan ikke om hun ikke tåler samfunns horestempel
på seg. Hun kan det ikke, fordi Ask, like lite som andre menn, tåler at deres
mannlige «brødre», som Mr. Simpson i England, har knulla Dronninga av
England før hu besteg trona «Hu kona til Ask Burlefot. Litt av en beta.»
(L384). Horen er fantasmens kvinne, seksual-fantasienes kvinne, engangsknullenes kvinne, pornografiens kvinne, den kvinne den ung mann kan skaffe
seg manndom i, ynglingens tempelkvinne, hetæren og bordellkvinnen og de
allemannseiende kvinner Sex-partneren. Nattstjernen, som knuller like enkelt
som hun spiser, som til og med i søvne gruper etter hans pikk - «han hadde
trodd at kvinnehender var til å holde barn og blomster, men dette er det rik
tigste i verden, det vakreste i verden; (...) Slik en kvinnehånd er Guds største
under på jord.» (L262-3). Ja; slik er det mulig å begripe noe av pornografiens
pikk-fiksering de mange nærbilder av kvinnehender rundt en pikk, oral-sexscenene og Linda-Lovelace-myten kvinnen som i så dyp erkjennelse av det
«selvstendiggjorte, foraktede organ» at hun kan svelge «det» helt til bunns.
Asks erkjennelse av at han bare kan bruke Nattstjernen til sex og ikke ønske
henne som sin livsledsager, fører - overfor Gunnhild som overfor de fleste
andre kvinnene han får tilgang til ferskenskjødene på - til en uoverkommelig
konflikt. Hvorfor kan man ikke elske uten å elske, sier den unge filosof i høy-
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skolemiljøet? Hvorfor kan han ikke tåle at også Gunnhild en dag skjeller ham
ut for å ha gjort henne til den «billigste hore som har levd», til «gratisludder»?
«- han ante en dulgt berettigelse i hennes skjendige oppgjør. Selv den kvinne
som har tapt verdens respekt, som lever i margen av de anstendiges samfunn,
som lever i tusmørket (...) vil spørre seg selv, hvilken mening mannen har med
henne. (...) han visste bare plutselig at han selv aldri hadde hatt til hensikt å
såre henne eller misbruke henne (...) han fattet i et svimlende sekund kvinnens
hele, dype umenneskelige tragedie (...) han vil ikke spytte på henne og bruke
henne som dørmatte (...) alle kan gjøre med henne hva de vil, og alle har villet
(...) og det beveger og smerter ham at denne kjempesterke kvinne skal ha behov
for kjærtegn, hun et kjærtegn, han stryker henne (...) det hulker i ham en leng
sel efter å gjøre noe godt igjen, trøste, gjenoppreise, han trykker henne til seg,
stryker henne, stryker, og alt er mørkt og håpløst;- » (L248-9).
Men «brutaliteten seirer over ømheten». Ask har alltid visst at han ikke kan
gi hele sitt liv til denne kvinnen. At han ikke kan dele sitt liv me Constance,
hvor han føler «en liten angst for å bli glad i henne» (R134). Han blir ikke dét,
og «synker i kne på gulvet, han er full av rystende fortvilelse, men han kan ikke
gjøre Constance lykkelig; han ligger på kne og hamrer i gulvet med knytt
neven, han skaker av vanmakt Jeg elsker henne ikke.» (R263).
Han kan heller ikke elske Wilhelmine. Han hadde hatt ømhet for henne, de
hadde vært gode mot hverandre, deres sex-lek hadde vært uten annen hensikt
enn nytelsen, gjensidig nytelse. Men når hun en kveld under sin menstruasjon
tigger ham om å knulle seg, tigger ham om at han i alle fall kan gi henne til
fredsstillelse ved å onanere henne, da aner han «at hun ved å be ham om
kjønnslig tilfredsstillelse, hadde lidt et grusomt nederlag. En mann som blir
vist tilbake av en kvinne, lider nederlag; men nederlaget hører til spillets karak
ter; han er bedrøvet som menneske, men ikke ydmyket som mann. En kvinne

som ber om elskov, og som får avslag, for henne synes saken langt alvorligere.
Hun er ikke bare bedrøvet som menneske, hun erfornedret som kvinne. Han
skulle komme til å tenke, med gru hun ble såret i hjertet av sin kvinnelighet;
hun måtte tro, at jeg fant henne avskyelig som kvinne!» (R220).
Bare sammen med Synnøve er Ask fri for de knugende samvittighetsnag som
hans erotiske liv fører med seg. Synnøve er utelukkende opptatt av ham som
vordende kontorsjef eller direktør. Hun er den fødte bedrager. Hun gir intet
av seg selv i deres hyrdestunder. Hun er forretningsmessig og korrekt når de
samleier, den fødte kontordame som fører pikken hans pent og nøyaktig på
plass, hun er «lik en revisor som har fått inventarlisten til å stemme», og hun
«hadde aldri noen bevislig orgasme». Overfor henne - som i elskovsfavntaket
la alle andre hensikter enn begjæret - kunne også han lyve;- «åpent og ærlig».
Når hun går fra ham føler han seg for første gang fri og uskyldig «en bdrager
gikk, en annen ligger igjen i sengen». (R217-18). Hun er den prostituerte som
knuller på kreditt - fremtiden vil lønne henne.
Overfor kvinner som investerer sitt begjær og sin nytelse i deres felles elskovsmøter smadres han av skyld og konflikter og skam. Hvorfor kan ikke men
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nesket rett og slett knulle - uten å måtte elske? Hvorfor er ikke den erotiske
kontakt innstiftet i verdenshistorien? Hvorfor hviler det en slik angstens
mørke over møtet mellom mann og kvinne? (R72) Overfor disse ubegripelige
komplikasjonene i møtet mellom mann og kvinne, ønsker Ask seg en trylleformel. En trylleformel som vil feie bort alle disse uklare og usamstemmige
signalene, som vil gjøre begges lyst og ønsker og begjær entydige og enkle. Han
husker Hamsun, og ønsker seg en kode, «Tananarivo» vil han si når han ser
en kvinne han har lyst på og begjærer. Og hun vil si, om hun også tennes/er
tent«Atacama!» Så enkelt skulle det være «Bad man om for meget, når man
bad om to ord?» (R72).
Men de to ord kan ikke utslette de to andre ord som er Asks og den mannlige
konstitusjonens tveeggede sverd; de to ord som han i sine «hastige, visjonære
øyeblikk» ønsket kunne forenes uten konjunksjonene og Madonna og Hore.
«Helheten var der ikke. Men kanskje helheten aldri var å finne? - slik han var
oppdradd til å vite» at den burde være. (L227) «Den ene dag drømte han om
feen med de bittesmå føtter og de gjennomsiktige vinger, det uvirkelige ve$en
som var så yndig og så lite at han lot henne stå i sin hånd og ikke våget puste
på henne; den neste dag drømte han om den kjøttlige menneskekvinne, den
kyndige hetære, i hvis nakne skulder han satte sine tenner, hvis bryster han put
tet hele inn i munnen, og hvis vindryppende skjød han flådde med sin raspende
tunge. Begge disse drømmer brakte forvirring i hans sinn; aldri tenkte han seg
muligheten av at en hederlig mann kunne søke seg begge deler, være kjærest
med en sommerfuglfe og en håndfast hore samtidig; det foresvevet ham at he
deren var sikret, kun hvis han fant feen og horen i en og samme person; men
hvordan skulle han høyakte en fe såfremt feen var en hore? - og hvordan rulle
seg i stønnende vellyst med en hore såfremt horen var en fe?» (R70).
Mykle uttrykker her temmelig presist det som er dobbeltheten i den mannlige
seksualitetsformen. Splittingen har historiske og livshistoriske røtter; - og den
rammer oss alle, menn som kvinner. Men den rammer oss på forskjellige måter
og har forskjellige konsekvenser. Menns løsning har helt opp til våre dager
vært å betjene seg av to sett kvinner E’n kvinne som den enkelte mann krever
eksklusive særretter over. Denne figuren blir i litteratur og dagligtale omtalt
som en høyst kjedelig erotisk figur. Det er figuren som blir rammet av daglig
dagens og trivialitetens slitasjer, og som forfaller raskt i kurs på den seksuelle
fantasiens karusell. Som erotisk figur er den sogar en relativt ny historisk opp
finnelse. I tidligere tider tjente den kun som redskap til å gi legitimt avkom til
den mannlige slektlinjens videreføring. I Demostenes sine ord hette det «Vi
holder horer for vår forlystelses skyld, konkubiner for dagligdagens bruk, og
hustruer for å gi oss legitime barn og å holde på våre private hjem.»
Den andre kvinnefiguren er grovt sagt alle andre kvinner enn den ene mannen
krever eksklusiv tilgang på. Inkludert alle de som de andre menn krever eksklu
sive retter i. Disse andre, allemannstilgjengelige kvinnene, er de kvinner som
gir næring til de maskuline fantasiene om vellystig sex pornografi-kvinnene,
horene, elskerinnene, ludderne, fordums tiders kurtisaner, grisetter og hva for
navn de har, og det er prostitusjonsinstitusjonens kvinner. Det er oss alle i for-

129

hold til alle andre menn enn våre egne ektemenn/kjærster/samboere/mannlige venner. I denne forstand blir vi, på grunn av «spillets karakter», alle
potensielle sexpartnere - et forhold som i .dag ikke lenger oppleves som noe
entydig gode ved kvinnerollen.
For kvinner er denne splitten langt alvorligere. Pornoaksjonen blir angrepet
for å reise madonna-kvinnen opp som modell for oss. Med rette. Et slikt pro
gram vil opprettholde den nåværende «elendigheten i de kjønnslige forhold»,
og den vil opprettholde splitten også i den kvinnelige konstitusjon og den eld
gamle utgrensningen mellom de gamle figurene ærbare og usedelige kvinner.
Den vil dessuten forvanske kvinners muligheter til å erkjenne og uttrykke sek
sualitet. Kvinner kan ikke overskride seksualitetens tabugrenser i kåt nytelse
uten at horegestaltens grenseområder i oss tirres. Horen er den figur vi som
kvinner ikk kan nærme oss. I den mannlige seksualitetens propagandaapparat
nr. 1 - pornografien - forgylles og hylles den mannlige seksualitetens horegestalt, den fremviser nattsidene i denne seksualiteten; lysten knyttet til lysten
å fornedre, kontrollere, undertvinge, drepe. På denne nattsiden lever den lukra
tivt;- og den viser ingen veier ut av kjønnskollisjonens elendighet. Allverdens
hans-fredrik-dahl-er må gjerne fortsette å overhøre kvinnenes protest mot for
akten og hatet som pornografien sprer ut, noen endringer av kjønnskolli
sjonens nåværende status representerer slike standpunkt ikke.
Prostitusjonen er den andre samfunnsinnstiftede institusjonen som splintringen i den mannlige konstitusjonen til nå har krevd. «Ett skål till at prostitutionen finns, det år ju också frågan om forhat, frågan om måns hat mot
kvinner, dår dom hår kvinnorna kann anvåndas for det hår syftet foraktet och
hatet. Då er hatet och foraktet inte i en personlig relation. Dom hår månnen
har ju aldrig mott dom hår kvinnorna; dom år projektionsskårmar - som
handlar om deras tidigare erfarenheter. Men dår den hår kvinnogruppen år
tillgångliga. Det år dårfor at horen - når hon anvånds i andra laddade sammanhang - står for samma sak.» (...)
«Den djupa kunskapen om prostitutionen handlar om månnens beroende och
om månnens behov av tillgångliga kvinnor for sexualitet. Att det år en ytterligt
svårig punkt i manligheten, det år exakt det jag skall fortsåtte med - och det
år en nyckelfråga. Jag tror, att som kvinna år det mycket svårt att leva sig in
i och forstå den totala inneborden av detta - dårfor att den er våsensfråmmande for os. Dår ligger den fruktansvårda tragiken som verkar som en historiskt komplott, som en konspirationstanke, dårfor att samtidigt som månnen
behover sexualiteten for bekråftelse så starkt for sin identitet, så innebår det
att for kvinnorna - i och med att horans gestalt existerar - så kommer hon att
stoppe utvecklingen av kvinnlig sexualitet - dårfor splittringen som månnen
har av kvinnorna kommer ju sjålvklart kvinnorna bli like mycket bårare utav.»
(Hanna Olsson, 1985).
I artikkelen «Den frygtelige sandhet» tar Preben Nielsen opp konflikten som
den tragiske splitten i den mannlige seksualiteten handler om «Tvangstankerne
har det tilfælles, at de handler om min kones (...) sexuelle fortid (...) de viser
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situationer, hvori min kone har været udsat for en eller anden form for camoufleret voldtægt, dvs. hun er trods manglende lyst alligevel gået med til samleje
(...). Når tvangstankerne og den psykiske impotens over for min kone melder
sig, ledsages det hele af sexuelle fantasier f.eks. om at binde hende til sengen
(hvilket hun selvfølgelig skalindvillige i, jeg vil ikke, selvom det kun er en fan
tasi, se mig selv som rigtig voldtægtsforbryder!), hvorefter jeg så kan bolle
hende med hendes vilje sat ud af spillet. En sådan fantasi ophidser mig.»
(Nielsen, 1980).
I Rubinen skriver Mykle ut disse fantasiene og iscenesettelsen av dem. Ask
lurer ofte på om han (virkelig) kunne ha overhørt sine avvisende partnere og
tatt dem med vold. Han blir redd disse lystene. Og den kvelden han endelig
har tatt mot til seg og invitert Embla på avslutningsball på handelshøgskolen,
tar han med seg «den rødhårede» utenfor «Han støtter henne inn mot et tre;
hans grep om hennes hår er så sterkt at han brekker hennes hode opp og bak
over; han legger høyre hånd på hennes bryst, hun vrir seg, han fører hånden
ned og legger den flatt på hennes skjød. (...) presser så langfingeren inn i hennes
kjønnsspalte; tross silken som er imellom kjenner han henne; rolig gnir han
hennes klitoris. Hun forsøker å sparke ham i leggen, men han holder henne
i denne stilling, (...) plutselig ser han i hennes ansikt at han nu kan bemektige
seg henne hvis han vil, han gir henne en siste hilsen fra sin ledende langfinger?så slipper han henne.» (R307). - Senere i livet kunne Ask «ikke forstå sin egen
oppførsel» (R308). Når han reflekterer over mulige forklaringer, er denne den
siste «Eller? Eller hadde det avgjørende vært trykket fra henne som satt ved
et bord inne i danselokalet og ventet på ham, trykket fra henne som han elsket,
bittert, fortvilet, maktesløst, trykket fra den unge kvinnen overfor hvem man
aldri kunne oppføre seg som undertrykker og betvinger?» (ibid.)
Embla er rubin-kvinnen, «den-gode-mor-kvinnen», madonna-kvinnen.
Kvinnen som har alle Asks drømmeingredienser om den selvstendige, likever
dige partner hun som aldri skal være noen husmor (som mor), hun som et sosialsitisk samfunn skal befri fra slaveriet og slaveriets konsekvenser, hun som
er likeverdig diskusjonspartner i Sos.stud., hun som er kreativ og produser
ende i alle livets sammenhenger. Men kan han ha henne både som ærbar
barneoppdrager og hore, samtidig? Når han møter henne blir «Dionysos taus»
og impotent. Han kan ikke erklære seg for henne, fordi «han ville stå for henne
som en tigger (...) han har ingen i den ganske verden, ingen far eller mor som
kan regnes som sine, ingen søster,' ingen venn, ingen Gud -» (R311). I «fattig
dommens tiggende skam» ville han ikke ha henne; «aldri hennes medlid
enhet». Om han fikk henne som livspartner, måtte det være utfra hennes like
sterke kjærlighet til ham. «Han måtte eie alt, alle hennes tanker, alle hennes
minner, hennes første ungdom, hennes barndom.» (R314).
Men den selvstendig kvinne uttrykker mer enn noensinne motstand mot å la
seg eie. Denne kvinnefiguren (som Ask Burlefot satser alt på) er, som Arild
Utaker uttrykker det «På en måte mot-polen til forestillingen om den falliske
moren. Men begge to - den falliske moren og den selvstendige kvinne - ble til
det som truet mannens identitet. Derav en aggressivitet - ikke mot den far som
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antas å undertrykke ens seksualitet - men mot den kvinne som antas å true ens
identitet, mot den kvinne som ikke uten videre vil anerkjenne en. Den falliske
moren truer denne identiteten ved å si du er min - du er min eiendom (som Asks
mor også alltid uttrykker) - mens den selvstendige kvinnen truer den ved å si
-jeg er ikke din, jeg er ikke din eiendom. Slik kan mannen finne seg klemt mel
lom en kvinne som sier du er min, du greier deg ikke uten meg, og en kvinne
som sier jeg er ikke din, jeg greier meg uten deg.» (1985).
Den amerikanske forfatterinnen Dorothy Dinnerstein har inngående drøftet
konsekvensene av «den falliske mor»; av at vi alle, menn som kvinner, er opp
dratt av kvinner. Som kvinnelig eneoppdrager er vi den figur som i alle men
neskers liv er den som med nødvendighet må skuffe, må frustrere behov, må
utøve makt over et fullstendig maktesløst og avhengig vesen. Slik sett er kvin
ner en spesiell type menneske, de eneste nemlig de som det finnes grunner til
bl.a. å hevne seg på når man(n) engang blir større og sterkere og selv har fått
tildelt samfunnets makt i kraft av sitt kjønn. Barnet i enhver voksen mann har
opplevd at (den primære) kilden til tilfredsstillelse ligger utenfor ham selv, er
en kvinne; - «og for å være sikker på pålitelig tilgang til dette, må han ha eks
klusiv tilang til en kvinne.» (Dinnerstein, 1976:43).
Kvinner derimot, har denne kilden i seg selv, sier Dinnerstein. Aggresjonen,
hatet og konfliktene i forholdet til den (selvstendige) kvinne, er gjenoppliv
ingen av den mor barnet ikke kunne kontrollere eller eie. Å gi seg hen til kvin
nen, «underlegge» seg henne, truer derfor den mannlige identititeten «Hun
kan mer direkte gjenopplive den ubetingede, bunnløse og hjelpeløse følelsen
av barndom. Hvis han tillater henne, kan hun splintre hans voksne følelse av
makt og kontroll; hun kan vekke den myke, ville, nakne babyen i ham.»
(ibid:66). For når denne følelsen vekkes, da blir den kvinnen han valgte, horegestalten for den mann som ikke er ophevet fornektingene i sin konstitusjon
«(Dobbeltheten) kommer mycket tydligt fram i misshandelssammanhang
t.ex. Dar moter man den hår dubbla mannen forst modern eller den kvinnan
han har vald; och sedan ofta bryts misshandel igenom och då ar hon horan
- hon som ofta har kopplat ut sin sexualitet. Något som skall tillhora honom.
Så det handlar om kontroll och ågandet och ha tillgång til kvinnan. Det gor
att dom hår gestalterna inom mannen ju också år hotfulla, for det innebår,
det år ett sått att hålla avstånd til kvinner.» (Hanna Olsson, 1985).
At menn kan knulle uten «å elske», uten personlige relasjoner til de «horer»
de forbruker, det er en måte menn kan administrere og forsvare seg mot denne
splitten på «Heller enn å unngå kvinner fullstendig, er den beste forsikring å
unngå muligheten for dype følelser som er knyttet til den heteroseksuelle kjær
ligheten. E’n måte å gjøre dette på er å inngå i den heteroseksuelle kjærligheten
på en overfladisk måte - emosjonelt som fysisk. En annen er å avgrense de fys
iske fra de emosjonelle mulighetene.» (Dinnerstein:67). Med andre ord
«Horen», de allemannstilgjengelige kvinnene for sex, - «Madonnaen» eller
enekvinnen for godtagbar, personlig involvert (og kjedelig?) elskov.
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Med kvinnen som eneoppdrager, har ikke mannen hatt barnets muligheter til
å henlegge de gode vs. de onde egenskaper i to kjønn - slik kvinnen har. Det
kvinnelige barnet kan løse denne konflikten ved å påføre mor det onde (som
mange kvinner gjør) og gjøre far til den gode - om det finnes en far til å ta den
rollen. Om det mannlige barnet anvender denne løsningen, ender han i et
homoerotisk forhold. Men samtidig er styrken i den mannlige konstitueringen
at mannen har kontinuitet i sitt kjærlighetsforhold fra mor til kvinne-partner
i voksen alder. Kvinner påføres psykiske sår ved at hun må gi avkall på sitt
første kjærlighetsforhold, moren. Men styrken i å ha hatt et første homoero
tisk forhold, hevder Dinnerstein, «gjør henne mindre redd for å bli kastet til
bake til atmosfæren av hjelpeløs barndom, og derfor er hun bedre istand til
å smelte sammen sterke emosjonelle og sterke fysiske intimiteter.» Men dess
verre, sier hun også, «er hun mindre istand til å separere disse to følelsene når
det ville være passende å gjøre det. Selv den minste antydning om at en slik
separasjon noen ganger ville være passnde, er støtende for mange kvinner. Å
gi etter for kroppslig bejær for en mann uten en følelse av en magisk personlig
sammensmelting med ham, synes for disse å være uverdig, eller farlig, eller degraderende; mangelen på evnen til å gjøre dette, synes for disse et tegn på men
neskelig verdighet, heller enn den svakhet det i virkeligheten er.» (ibid:67).
Konsekvensene av den eneoppdragende morsfigur, hevder Dinnerstein, er at
kvinnen «er ute av stand til å gi etter for følelsesmessig lyst unntatt når roman
tisk kjærlighet - kjærlighet isprengt smaken av den opprinnelige lykksalige
mor-barn-unionen - har gjennomstrømmet henne.» (ibid.) Mannens løsning
er at han f.eks. «vil holde ømhet og sensuell fysisk kjærlighet adskilt ved å ut
trykke disse overfor forskjellige kvinner.» Slik kan han, historisk som aktuelt,
administrere to sett kvinner, og «Begjær kan slik inneholde alle de aggressive,
plyndrende impulsene, hvorfra de beskyttende, tillitsfulle sidene av hans kjær
lighet til kvinnen må holdes isolert.» (ibid:70). Aggressiviteten og volden og
ødeleggelsene i pornografien og i prostitusjonene viser nettopp denne siden
av den mannlige konstitusjonen. Og slik sett, hevder Utaker (op.cit.), fungerer
nettopp «pornografien som mannens hevn over kvinnen meg får du ikke.»
Kontroll, eiendom, tilgjengelighet, hevn og vold. Som iscenesettes i prostitu
sjonen.
Forholdet mellom kjønnene, mellom mann og kvinne, forandrer seg i takt med
samfunnsmessige forandringer. Men samfunsmessige forandringer inne
bærer også endringer av forholdene i privatsfæren forholdet mellom en
kvinne og en mann og deres eventuelle barn. Kjønnskonflikten har derfor sitt
//vshistoriske utspring der, og kan endres og modifiseres der. Dinnerstein hev
der at vi ikke kan forvente å gjøre revolusjonerende endringer i kjønnsrela
sjonen, uten at vi endrer forholdene i omsorgssfæren grunnleggende, dvs.
forholdet mellom en mor og en far og deres relasjoner til det felles barn «Det
er urimelig å forvente at menn vil handle som våre brødre i oppgaven med å
forandre den seksuelle ordren. Dette er å be om for mye, selv fra de menn som
vet at slike forandringer vil gagne oss alle. De kan ikke blir våre brødre før vi
slutter å være deres mødre, dvs. inntil vi slutter å bære det fulle ansvaret - og
tar heie skvlda for - deres tidlige introduksjon inn i menneskeheten. Det er intet
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poeng å angripe dem for et hat de er nødt til å oppleve; når de påstår - i mange
tilfelle i fullt alvor - at de ikke føler hat, er det ingen grunn til å tro dem; når
de erkjenner og beklager dette i seg selv, finnes det ingen grunn til å stole på
at de skal holde det under kontroll.
Vi kan imidlertid heller ikke endre den seksuelle orden vesentlig uten å ta med
et tilhørende fenomen Det som umuliggjør for menn å bli våre brødre, umulig
gjør også at vi kan være hverandres søstre. Å ignorere dette - å identifisere ute
lukkende menn som kilden til vår opplevelse av å bli hatet og foraktet, er farlig
komfortabelt; det oppmuntrer kvinner til å undertrykke viktige spenninger
seg imellom, som derved på et eller annet tidspunkt er nødt til å eksplodere.
For at søsterskap virkelig skal bli et kraftfullt potensiale, må de interne hind
ringene for den kvinnelige solidariteten bli påpekt - ikke unnveket. Hva vi på
eget ansvar ignorerer eller benekter, er at kvinnene deler menns anti-kvinnelige
følelser - vanligvis i en mildere utgave, men dyp likevel. Dette skyldes bl.a. at
vi er blitt senket ned i selvnedsettende sosiale stereotypier, stilt opp mot hver
andre i favoriseringen av det herskende kjønn, osv. Men den vesentlige grun
nen, og hvis effekt er så mye vanskeligere å gjøre noe med, er at vi, som menn,
har hatt kvinnelige mødre.« (ibid:90).
Ask Burlefot komponerer en rapsodi for sin bror, for brorskapet. Han kan og
så minnes sin far med små glimt av glede. Sin mor derimot kan han bare minnes
en eneste gang med positive følelser «takk, far, takk, mor». Det er et meget
uforsonlig bilde han tegner av sin falliske mor - med rette. I lassoen kretser
Mykle igjen og igjen rundt betingelsene for brorskap. Det er ikke en ukritisk
tilbakevending til mannsforbundets institusjon han drømmer om. Men pro
blemene i etablering av brorskap mellom menn er om mulig enda vanskeligere
enn hindringene i etablering av søsterskap mellom kvinner. Jegerrollen forut
setter maktutøving, strid og konkurranse. «Hvis vi sier at menn blir kastrert
av kvinner, så følger det selvsagt at penismisunnelsen er den misunnelsen
menn retter mot andre menn; den andre kan ha noe annet og noe mer enn meg
selv. Penis, seksualiteten, blir derved et symbol på mannens makt - men hvis
der ikke er en kvinne som vil motta denne makten, anerkjenne denr og hvis
den tilhører en mann som føler sin identitet truet og usikker, så blir dette sam
tidig en avmakt; den gir ikke det som den skulle gi. den seksualiteten som skul
le sikre denne makten og være dens symbol, blir derfor aggressiv idet det viser
seg at den slett ikke kan sikre den - den bare understreker avmakten.» (Utaker,
op.cit.)
I prostitusjonen vises denne avmakten, knyttet til volden, glassklart. Den pro
stituerte kvinne vet hva som er de kritiske øyeblikk, de øyeblikk som kan an
spore voldstendensene avvisningen og impotensen. En prostituert kvinne sier
det slik «prata med honom, lura honom lite grann, såg han kan komme tillbaka imorgon, jag år hår då. Det ar ett fruktansvård kånsligt ogonblick Man
nen skall vara potent oavsett om han ar stupfull eller inte. Han kann inte
årkånna for sig sjålv. Då måste det vara fei på mig - om det inte går for
honom.» Dvs. impotensen forlegger han til henne-, det er hennes feil når han
ikke får ereksjon og utløsning. Avmaktsfølelsen projiserer han over på henne
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- og volden er livstruende for den som hvirvler opp disse følelsene. Både i ekte
skapsinstitusjon og i prostitusjonsinstitusjonen.
Ask Burlefot har som de fleste andre menn kontroll over de motsetningsfyllte
komponentene i sitt forhold til kvinner og seksualitet. I kapitlet «Sangen om
den røde rubin» prøver han overfor seg selv å forene disse «Jeg trodde at krop
penes forening var målet. Nu vet jeg at det er midlet. Jeg trodde at vellyssten
var alt. Nu vet jeg at vellysten bare er døren». (R325). Dette ble et stort poeng
i hekseprosessen mot Mykle. Han viste da tross alt at han tok avstand fra det
fråtsende horeriet som hovedpersonen henga seg til. Ved å sette kroppenes for
ening, vellysten, opp som middel, som en hensikt innen en høyere orden - kj ær
ligheten eventuelt - blir Mykle tilforlatelig i en splittet, dobbeltmoralistisk
kultur. Begjæret som «det nødvendige onde», det som alle vestlige ideologier
har måttet tolerere, for reproduseringen, for familieinstitusjonen,/øA* kjærlig
heten. Men begjæret og nytelsen har ingen hensikt annet enn å nyte. Nytelsen
i seksualiteten har ingen representasjon utover seg selv, den er i seg selv et mål
- og kan ikke relateres til målbare størrelser utenfor seg selv. (Kfr. Bauckner/Finkielkraut).
Men om nå Ask kom gjennom døren til vellysten? Kan han da «høyakte en
fe såfremt feen var en hore?», og kan han «rulle seg i stønnende vellyst med
en hore såfremt horen var en fe?» (R70). Det er rundt 30 år siden Mykle stilte
disse motsetningene i den mannlige konstitusjonen; klart, utvetydig og med
bunnløs ærlighet. I dag kan meget få Ask-er og Embla-er integrere disse to
motsetningsfylte figurene i sine konstitusjoner. For Mykles del tok vår meget
nære fortids patriarker fra oss mulighetene til å følge Ask og Embla i deres
felles kamp om kjønnsposisjonene i den sfære som nettopp ikke opp til nå er
blitt høyaktet - annet enn i litteraturen. Det er de siste års kvinnediskusjoner
som har tvunget frem nattsidene og de meget «grymme» sidene av seksuali
teten voldtektene, kvinnemishandlingen, incest-krenkingene, pornografien
og krenkingene innen prostitusjonen. Denne virkeligheten kan vi heller ikke
i dag avskaffe ved hjelp av lovparagrafer. Det er ikke anatomien som er vår
skjebne. Det er samfunnet; det er den/de andre. Når den selvstendige kvinne
i dag setter mannen i en identitetstruende klemme mellom seg selv og en all
mektig morsfigur, da er denne posisjonen mellom kjønnene et forhold der
«det er mannen som emosjonelt sett blir taperen», hevder Utaker, «Og den
som derved til syvende og sist blir den som mest blir avhengig av det annet
kjønn», (op.cit.) Det historiske komplottet, denne konspirasjonstanke som
Hanna Olsson uttrykker det, «innebar ju det att det mannen egentligen
djupast soker kommer dom aldrig att få via den vågen som erbjuds i form av
konsinlårningen dvs. splittringen i sex-objekt, hora, kon. Han gor ju henne
till en gestalt som år opersonlig och kvinnan kommer att alltid, tror jag, att
reagera med aggressivitet mot den som tar från henne hennes månsklighet,
dvs. gor henne til opersonlig gestalt. Då ligger det en inbyggd konflikt mellan
konen. For den aggressiviteten kommer att stoppa hennes egen sexualitet infor
månnen. (...) Så månnen låter sig bedragas med den hår kvinnan som år unnfallande, underkastande, interesserad, uppvaktande, svarande osv. - med sin
kropp och med sitt kon.» (op.cit.)
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Ask Burlefot gir eksplisitt uttrykk for denne avhengigheten og angsten ved
dette overfor kvinnen. I Rubicon, den romanen som kom 9 år etter Rubinen,
har Mykle hogget over båndene til Ask. Rubicon handler imidlertid fremdeles
om Ask, under navnet Valemon, og dennes motorsykkelreise til Paris; den han
har planlagt etter avslutningsballet på handelshøgskolen. Men, sier Mykle i
et brev til sin forlegger i forbindelse med utgivelsen av Rubicon «Efter ni år;
øksen Øksen... En mann skal oppfylle sine forpliktelser. Men det hender at
forpliktelsene blir så ublu at de ikke kan oppfylles; og da skal mannen kappe
fortøyningene, hugge seg løs. Som du husker kom jeg en gang i båt med en
person ved navn Ask. Han ble meg for tung, for krevende, for eiende. Det
gjaldt ham eller meg. Til slutt kunne jeg ikke annet enn kaste ham overbord.
Men han fortsatte å svømme efter båten; han hadde blå øyne; hans blikk for*
fulgte meg fra vannet; han la hendene over relingen og bad, truet, tryglet om
å få komme ombord. Da brukte jeg øksen. Jeg hugget fingrene av på Ask. Jeg
så ham synke gjennom grønt vann, gjennom glassgrønt, og, tro, vannet var
ikke bare grønt. (...) Ask er død? leve Valemon!» (Mykle, 1965).
Hverken Mykle eller dagens menn kan som steinaldermannen hugge seg løs
av den kjønnskonflikten som i dåg regjerer alles bolig. I Rubicon forfølger
Embla den unge mannen i hans verdensomspennende erobringstokt «Å Gud,
hvisket han plutselig, - du som er allmektig, gi meg et hjem. Gi meg en god
pike, en rolig pike, med blå øyne; gi meg Hepne. Ber jeg om for meget? Et hjem.
Du vet med blomster i vinduene; og nystrøkne gardiner, som det lukter godt
av; og, altså et sted i huset, i sideværelset, Henne. Ja, jeg vet jeg er sosialist,
egentlig burde jeg utelukkende tenke på proletariatets diktatur. Likevel tenker
jeg, ta meg faen, på et hjem. Det kan godt være fattig. Gud. Jeg kan selv snekre
og male. Et hjem.» (Ru91). Ask er ikke død, hverken i Mykle, i Valemon, eller
i dagens menn. Den siste setningen i Rubicon er denne «Et øyeblikk, i mørket,
famler mannens hånd på den tomme puten ved siden av, som om den lette efter
et elsket hode; et lite kinn.» Den siste setningen i Rubinen er denne (etter at
han og Embla har inngått ekteskap og fått et barn) «Kjærligheten er noe som
andre ikke vet om. »Kjærligheten er noe som andre ikke vet om. Kjærligheten
er en ensom ting.« - Det må den bli, for menn som hverken kan erklære seg
overfor de kvinner de lever med eller overfor de menn de omgås. Mangelen på
brorskap og likeverdige forhold til kvinner som menn uomgjengelig står i av
hengighetsforhold til, medfører ensomhet i mannligheten, avmakt og emosjo
nelt tap. Dette har til nå blitt løst ut i aggressivitet og vold »Volden (overfor
kvinner) er i dag så meget mer gammeldags, rasende og vanvittig som kvinnene
frigjør seg. Den kvinnelige emancipasjon likviderer ikke aggresjonen, men til
føyer den nagets og hatets avskyelige dimensjoner. Å overfalle en kvinne er ik
ke en instinktiv og utemmet villmannsattityd, men en eiermannsmentalitets
reaksjon på slaveriets avskaffelse. Nostalgien etter en svunden makt påbyr til
flukt til den rå armkraft. Enhver mann som antaster en kvinne i dag, eller som
plystrer på henne, drar til henne, fornærmer henne eller griper fatt i henne, be
krefter samtidig sitt tilhørsforhold til den avsatte mannlighets Ku-KluxKlan.« (Bruckner/Finkielkraut, 1982:384-5).
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Og det er bare i Embla-forhold at mannen kan komme ut av det «historiske
komplottet» og få kvinner som kan «rulle seg i vellyst». Men det kan han ikke
få før horegestalten er utryddet og han har oppøvet evnen til å lytte til det som
ligger over og under ordene til det kvinnelige begjæret. Og han kan heller ikke
oppnå dette ved å tviholde på pornografiens fantasibilleder og ved stilltiende
å legitimere prostitusjonens institusjon som det som ikke angår ham «Det var
å se dom hår man»nens utomordentliga hjålploshet och vanmaktsituation.
Och att det år just det som gor dom livsfarliga. Att exakt deras avsaknad av
livskraft, och mojligheter och utveckling gor att dodande blir vågen att få det,
- och aggressiviteten och hatet. Och att det finns en jåtteliten kille i dom hår
for mig så grotesk fantasibilderna.« (Hanna Olsson, op.cit.)
Denne «jåttelille killen» kan vi heller ikke i dag lovregulere vekk, eller hugge
båndene over til. Men vi kan, fordi vi har evnen til å forandre sosiale situa
sjoner, til å forandre samfunn, gi ham en far, - en far anderledes enn alle de
trond-burlefoter som fremdeles er vår kulturs farsfigur. Hvis vi ikke også
heretter skal utgrense den tidlige barndommens betydning for konstitueringen
av menn og kvinner. Hvis vi ikke også heretter skal underkjenne betydningen
av barns oppvektsvilkår, barns livsbetingelser, og overse det faktum at i dagens
Norge ligger det bunkevis av «barnevernsaker», dvs. barn av kjøtt og blod, i
hjelpeapparatets venteskuffer, - samtidig som over 100 milliarder kroner i
norske valutareserver tillates brukt i undertrykkingens og ødeleggelsenes
tjeneste. «Kan man kaste lasso rundt månen» - i stedet for stjernevåpen -?
I kampen om menneskets livsbetingelser ligger Agnar Mykle 30 år forut for
sin tid. Min samtids patriarker kverket ham for det. Kampen om posisjonene
mellom kjønnene, om nærhetens og seksualitetens premisser kan ikke lenger
løses ved en nostalgisk lengting etter «mannlighetens Ku-Klux-Klan». «Å
oppfordre kvinnene til ene og alene å nyte våre kjønnsorgan er å lukke oss inne
i vårt eget herredømmes fengsel», sier Bruckner og Finkielkraut, menn, hel
digvis, i dagens diskusjon. «Hvordan det enn forholder seg, så er vi trette av
det lukkede univers, hvor ensartetheten, de gamle innskrumpede fantasmer,
machismoens latterlige overherredømme råder. Derfor er gjenreisningen av
det kvinnelige for oss en velgjørende renselse av våre fantasmer, av våre fasci
nasjoner, av våre lystmekanismer. Vi ønsker ikke å møte den langsomme ned
brytning av vår erotisme som en frustrasjon, som en fare tvertimot ser vi en
sjanse for frihet og for forøkt nytelse i dette. Vi har alt å vinne ved at vår lille
sensualitet skulle bli gjendrevet fullstendig. Vi holder av kvinnene som noen
nye fiender som trenger frem, ikke for å gi oss lover for vårt begjær, men for
å befri det.» (1982:219).
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