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HISTORISK PERSPEKTIVERING
De tradisjonelle kjønnsroller er kommet i skred de siste 10-20 årene. Oppbrud
det er radikalt. Usikkerhet, forvirring, angst, aggresjon opptrer som tegn på
at overleverte verdisystemer - og dermed også normer som regulerer de to
kjønns rolleatferd - ikke lenger er virksomme som e/?/><#gfortolkningsbasis
for menneskenes individuelle livsvalg. Det betyr ikke at de ikke er til stede som
legitimasjonsraw//g/zef - tvertimot faller vi ofte tilbake i tradisjonelle rolle
mønstre når vi ikke kan hanskes med den «nye uorden» - men poenget er net
topp at de ikke lenger er entydige, selvfølgelige, ubestridelige. Man kan velge
å leve tradisjonelt, men
bevisstheten som mulighet.
Problematiseringen av kjønnsrollene er en del av det Thomas Ziehe kaller
«tendensen til ødeleggelse af traditioner».1 Kjønnenes overleverte livsform
utgjorde tidligere en på forhånd gitt fortolkning av den mening som men
neskene kunne gi sitt liv. Eller som Ziehe uttrykker det
Det personlige biografiske utkast (...) var den subjektive efterkonstruktion af det, som objektivt
altid var afstukket, også hvad angår mulige fantasier og biografiske forventninger.2

Dette innebærer en frigjøring av muligheter, en «kulturell frisettelse». Vi opp
lever f.eks. ikke lenger entydig identitet som noe vi overtar og fastholder hele
livet gjennom, men som noe som kan utprøves, forandres og tas tilbake. Sam
funnet oppmuntrer oss til å eksperimentere med vår personlighet, ja markedet
tilbyr oss konstant produkter og remedier som skal hjelpe oss med denne for
andring. Men dette betyr ikke at vi simpelthen har blitt «friere».
Den kulturelle frisættelse bevirker snarere en utvidelse af det, man forventer, drømmer og længes
efter i sitt eget liv, også selv om det ikke kai} opnås i det virkelige liv.3

De subjektive reaksjonene på kollisjonen mellom den nye «frihet» og våre
gamle sosialisasjonsmønstre kan vi avlese i litteraturen. I denne artikkelen skal
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jeg se nærmere på et bestemt aspekt ved den utvikling jeg har skissert, nemlig
følgene av det press mot den tradisjonelle mannsrolle som denne nye kulturelle
og samfunnsmessige virkelighet har ført med seg, For å få anledning til å gå
litt i dybden vil jeg legge hovedvekten på to moderne romaner som hver på sitt
vis er representative for de skjønnlitterære problematiseringer som har fulgt
i dette pressets kjølvann. Begge disse to - Knut Faldbakkens Adams dagbok
og Erling Gjelsviks Dødt løp - er følgelig valgt, ikke først og fremst ut fra litte
rære kvaliteter, men fordi de tematiserer de kollisjoner, konflikter, ambivalenser og tvetydigheter som preger mannsbildet i dag. Men først vil jeg presentere
noen begreper (særlig av sosialpsykologisk karakter) og skissere noen utvik
lingstrekk som kan perspektivere analysene teoretisk og historisk. Før vi kan
begynne å tale om hva som truer den tradisjonelle mannsrolle, må vi jo i det
minste ha et overflatisk begrep om hva den historisk har stått for.

Konkurransekapitalismens sosialkarakter
Den tradisjonelle mannsrolle er ingen entydig størrelse. Steffen Kiselberg 4
foretar en sondring innenfor den tradisjonelle mannsrolle mellom et borgerideal og et mandighetsideal. Som modell for den borgerlige mannsrolle bruker
Kiselberg Benjamin Franklin som også andre har framstilt som prototypen på
en borger 5 og en kapitalistisk ånd. 6 Kiselberg framhever to begreper som
sentrale i Franklings biografi rasjonalitet og karakter. Med rasjonalitet sikter
han til den typisk mannlige (og borgerlige) «logisk-kalkulerendeobjektiverende ’instrumentelle fornuft^.71 denne sammenheng oppfattes ra
sjonaliteten først og fremst som et «beherskelsesinstrument» gjennom rasjo
nelle overveielser og handlinger kan man legge under seg naturen og
kontrollere sine sosiale omgivelser. Følgen av en slik rasjonalitetsoppfatning
kan bli at samtlige livsytringer og moralnormer, ja, hele personlighetens innre
tning og forholdet til andre mennesker «instrumentaliseres». Alt måles etter
hva det kan brukes til. Tid er penger. Andre mennesker (menn) er konkurren
ter som det gjelder å overvinne eller utnytte til egen fordel. Det borgerlige
mannsideal er med andre ord et verdikompleks av personlighetskvaliteter som
tilsvarer konkurransekapitalistens sosialkarakter.
Begrepet «karakter» må også forstås ut fra en slik «beherskelsesstrategi». Det
er ikke bare den ytre natur og de sosiale omgivelser som skal beherskes. Også
naturen i ens eget indre må kontrolleres ved hjelp av rasjonaliteten, Også den
må styres av den instrumentelle fornuft. Det er nettopp denne grunnleggende
selvkontroll, distansertheten, reservertheten, mangelen på evne eller vilje til å
åpne seg, som er hovedkvalitetene ved en karakter, ved et karakterfast men
neske. Driftslivet må disiplineres; spontane behov og lyster må undertrykkes.
Det karakterfaste mennesket er det motsatte av det «naturlige» mennesket,
som følger sine «naturlige» tilbøyeligheter, sine «naturlige» lidenskaper.
Men heller ikke «karakteren» har en abstrakt egenverdi for borgeren; den er
også et middel. Å framtre som et karakterfast menneske øker, både i bokstave
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lig og overført betydning, verdien av ens aksjer. Et godt omdømme er en god
investering.
Også psykoanalysen har vært opptatt av å bestemme den borgerlige karaktertype. Her har den fått betegnelsen «den anale tvangskarakter». Av flere venstrefreudianere, deriblant Eric Fromm ,8 er den bestemt som den
dominerende sosialkarakter under konkurransekapitalismen. Ifølge Reimut
Reiche 9 slår den gjennom som massefenomen under industrikapitalismens
storhetsperiode i det 19. århundret. Som sosialkarakter er den bærer av den
borgerlige individualismens dyder, i og med at den har utviklet et over-jeg hvor
de sosiale fordringer som preger denne individualismen, er internalisert.
Opphavet til betegnelsen er å finne hos Freud selv, som har beskrevet og analy
sert den individualpsykologisk ut fra sin seksualteori. Betegnelsen «anal»
henger sammen med at karaktertypens dannelse er forklart ut fra denne teori.
10 Ifølge Freud vil de menn som ikke har sosialisert, men derimot fortrengt,
sin infantile analerotikk (på grunn av traumene ved den strenge oppdragelsen),
utvikle bestemte karaktertrekk som han sammenfattende kaller den anale
karakter eller tvangstyperi. De viktigste karaktertrekk hos denne typen er
orden, sparsommelighet og egensindighet (dyder som alle sammen lovprises
i Franklins selvbiografi). Freud beskriver typen slik:
Den utmerker seg ved over-jegets overherredømme, som under sterk spenning avsondrer seg fra
jeg.et. Den blir behersket av samvittighetsangst i stedet for av angst for kjærlighetstap, viser en
så å si indre avhengighet i stedet for en ytre, utvikler en høy grad av selvstendig

het og blir i sosial henseende den egentlige, overveiende konservative kul
turbærer.11
Freud analyserte denne karakteren i dens patologiske utforming som tvangsnevrotiker. Neo-freudianerne analyserer seinere de sosiale og historiske
aspekter ved den og identifiserer den i sin sosialtypiske form med det mannlige
borgerlige individ, som er dominert av et sterkt over-jeg og preget av indre av
hengighet og ytre selvstendighet. David Riesman knytter an både til Freud selv
og til neo-freudianerne når han kaller denne sosiale og psykologiske type for
den indrestyrte karakter}2 Som karakteristisk for denne typen nevner han en
høy evne til driftsfortrengning og driftsutsettelse følgelig er det tale om et indi
vid som lar seg styre av realitetsprinsippet som i sin samfunnsmessige utfor
ming tilsvarer den borgerlige prestasjonsmoral og den borgerlige
individualisme.

Den mandige helt
La oss nå vende tilbake til Kiselbergs distinksjon mellom dette idealet og et
mandighetsideal. Som Kiselberg framhever er Franklin mer borger enn
«mann». Mens borgeren streber etter karakteregenskaper som selvdisiplin,
hederlighet, ordenssans, sparsommelighet, arbeidssomhet, osv., ligger vekten
i mandighetsidealet på egenskaper som ridderlighet, æresfølelse, tapperhet,
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fysisk styrke. Som ett av sine eksempler nevner Kiselberg speiderbevegelsen,
som også har som mål å lære opp unge gutter «i godt borgerskap». Følgelig
opptrer en rekke av borgerdydene i speiderlovens ti bud. Men mens borgerens
dyder alltid måles ut fra deres pragmatiske verdi, alltid motiveres ut fra for
nuften, motiveres de samme dyder i speiderbevegelsen ut fra plikten «Plikten
framfor alt». En slik lydighetsetikk er helt fremmed for borgeren, som er et
barn av opplysningstida.
For den myndige borger spiller heller ikke mandigheten som sådan noen rolle.
I speiderbevegelsen, derimot, er ikke bare plikten, men også «maskuliniteten»
stivnet til egenverdi. Gjennom forskjellige manndomsprøver skal speiderne
oppdras til å bli menn, til å bli skikkelige mannfolk. Viktig i denne sammen
heng er det forhold at denne prøvning finner sted i naturrommet. Frisettelsen
av mandigheten er knyttet til naturbegrepet i dets dobbelte betydning både
som «indre» natur og som ytre natur. Utfoldelsen i naturen innebærer altså
samtidig en frisettelse av ens egen natur. Denne frisettelsen holdes imidlertid
fortsatt i sjakk av borgerdydenes sivilisatoriske mål. Speiderbevegelsen står
fjernt fra heroiseringen av «den edle ville».
I samme tidsrom radikaliseres imidlertid de anti-sivilisatoriske og primitivistiske aspekt ved mandighetsidealet. Det er nemlig omtrent samtidig at indianerromantikken begynner å slå ut i fullt flor, og selv om framstillingen av
indianerne, og andre «edle ville», er tvetydig, preget som den er av imperialis
tiske, kolonialistiske og rasistiske ideologier, gjelder det like fullt at også den
hvite mann har noe å lære av de «villes» listighet, tapperhet, kropps- og naturbeherskelse. Og som mann finner den hvite hersker nettopp sin bestemmelse
ved å sette sin egen natur opp mot den ytre, ved å lære av den natur som er
hans fiende. Det er fra nå av at Tarzan, J.F. Coopers Lærstrømpe, osv. blir forgrunnsfigurer for unggutters idealdannelser. Dette er også tida for de store
polferdene hvor Roald Amundsen og Fridjof Nansen blir nasjonale helter.
Til samme ideologiske klima hører også den populære cowboy-litteraturen.
Selv om cowboy-heltens aksjonsområde ikke bare, og heller ikke først og
fremst, er «naturen», så befinner han seg i samfunnets periferi. Helten (som
sheriff, som marshall, som lovens vokter) står nok i den sivilisatoriske ordens
tjeneste, men selv er han den ensomme, heroiske mann som ikke selv finner
seg til rette eller lar seg integrere i det samfunn som han forsvarer.
Kiselberg nevner Jack London som et typisk eksempel på de samme tendenser.
Grunnlaget for Londons popularitet ved begynnelsen av århundret må vel
være, fastslår han, «at få har givet et så (storm)klokkeklart og gennemtrængende udtryk for mandighetskulten som (han), (...) tilsyneladende helt uden
skrubler overfor de traditionelle dannelsesidealer».13 Også i de fleste av Jack
Londons bøker finner handlingen sted i «mandighetens mytologiske land
skaper», dvs. i de rom mandigheten kan utfoldes «den kapitalistiske civilisati
ons randområder»,14 i Londons tilfelle de arktiske ødemarker. I
sivilisasjonen finner ikke Londons helter seg til rette. De ser ned på borgeren,
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på sivilisasjonsmennesket å tilpasse seg samfunnet er det samme som å for
falle som mann.
Men aller mest radikalt kommer den «nye» mandighetskult til uttrykk i den
fascistiske ideologi. I denne artikkelen blir det ikke plass til å gå nærmere inn
på mandighetsmytologiens innskriving i den fascistiske ideologi og til å foreta
den nødvendige avgrensning mellom det uttrykk den får her, og de mange an
dre formene den kommer ideologisk til uttrykk på. Men det må understrekes
at mandighetskulten ikke entydig må identifiseres med den småborgerlige
protest mot den monopolkapitalistiske utvikling som truet med å uthule småborgerskapets materielle livsbetingelser en protest som var en av de viktigste
forutsetningene for framveksten av fascismen som massebevegelse. Mandig
hetskulten hører ikke bare småborgerskapet til (Jack London, f.eks. var jo
proletariatets forfatter); den går på tvers av ideologiske og politiske tilhørighetsforhold. Like fullt henger den sammen med en «umyndiggjørelse» av
mannen - hvorav småborgerskapets angst for deklassering og faktiske deklas
sering er et moment som bevirker en kompensatorisk framheving av den
mannlige autoritet og natur. Paradoksalt nok kan derfor oppkomsten av en
mandighetskult oppfattes som den første alvorlige krise for den tradisjonelle
mannsrollen samtidig som den uttrykker en protest og et opprør mot de selvundertrykkende sidene ved den borgerlige mannsrolle. Vi skal seinere i artik
kelen påvise hvordan lignende tendenser kommer til uttrykk når det mannlige
selvbilde og den mannlige autoritet svekkes ytterligere i etterkrigstida gjen
nom framveksten av den moderne sosial- og velferdsstat.
Sammenfattende kan vi altså si at Kiselberg legger opp til en «manneidologihistorisk» periodisering, som stort sett følger det gjengse skillet mellom «klas
sisk kapitalisme» og monopolkapitalisme, når han hevder at «mandigheden
- eller de tendenser, jeg har valgt at sammenfatte i begrebet »mandighed«,
mandigheds-syndromet - (oppstår) i tiden omkring 1900 og får relativt fast
form i perioden forud for 2. verdenskrig, således at man kan tale om en regulær
mandighedsmytologi med dertil hørende mandighedskult».15 Han framhever
dessuten at det ikke er tale om at en mannsrolle skiftes ut med en annen, men
at det dreier seg om tendenser som gjør seg gjeldende innenfor rammene av
de tradisj onelle mønstre (dvs. borgeridealet), tendenser som dels representerer
en videreføring av og dels et opprør mot borgeridealet. Det finnes altså en
indre sammenheng, en formidling mellom disse to verdisettene, en formidling
som vi skal komme tilbake til seinere i sammenheng med de litterære ana
lysene.

Industrialisering og mannsrolle
Det er grunn til å stille seg skeptisk til og nyansere Kiselbergs skjema. Like fullt
peker han på noen generelle trekk som også er gyldige for Norge. Vi kan spore
den samme «manneideologiske» utvikling hos oss, men, i hvert fall delvis, må
den ses i sammenheng med andre historiske utviklingstrekk. Som sagt lar
Kiselberg mandighetens oppkomst falle sammen med overgangen fra konkur-
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ransekapitalisme til monopolkapitalisme. I Norge synes framveksten av et
mandighetsideal å ha en nærere sammenheng med hamskiftet og hele den
smertefulle overgangen fra jordbrukssamfunn til industristat, hvor proletariseringen av 1800-tallets frie bonde er en av flere viktige forskyvninger. Indu
strialiseringen og urbaniseringen truer den patriarkalske struktur som
bondesamfunnet bygde på. Som arbeider eller funksjonær kommer mannen
til å innta en mer marginal plass i familiesammenhengen samtidig som fra
gmenteringen av arbeidsprosessen i fabrikkhallene og underkastelsen under
en fremmed arbeidsherre truer mannens selvbilde fra en annen kant.
Store deler av norsk litteratur fra århundreskiftet (til dels også tidligere) og
framover handler om reaksjonene på den historiske utviklinsprosess som vi
kaller hamskiftet. I vår sammenheng er det to forfattere som er særlig interes
sante, nemlig Knut Hamsun og Kristofer Uppdal.
Men la oss først se litt på Henrik Ibsen ut fra det perspektivet vi har anlagt
i denne artikkelen. Ibsen kritiserer borgerskapet innenfra. Til denne kritikken
hører også et oppgjør med den borgerlige mannsrolle, slik jeg har beskrevet
den ovenfor. Ibsens kritikk rammer instrumentaliteten i borgerens tenkning.
Det er nettopp den tvilsomme mål/middel-tenkning som framtrer som umo
ralsk i skuespill som Samfundets støtter, En folkefiende og Et dukkehjemyy-

yy, for å nevne noen. For å realisere sine ambisjoner utnytter mennene hos
Ibsen sine medmennesker, eliminerer sine konkurrenter, bedrar sine partnere
og holder seg inne med offentlige instanser. Dermed gir de også avkall på
lykke, kjærlighet og menneskelighet. Overfor mennenes rasjonelt-kalku
lerende «instrumentellefornuft» stiller så Ibsen kvinnene som bærere av men
neskelighet og emosjonalitet.
Aller viktigst i vår sammenheng er imidlertid Ibsens oppgjør med karakterbegrepet. Især i siste del av sitt forfatterskap viser Ibsen hvordan karakteren
er en myte eller en framtredelsesform. Ibsen framstiller det borgerlige men
neskets offentlige fremtreden som mer og mer fremmedgjort, fordekt, uegentlig. Denne framtreden skjuler derfor ofte mer av personligheten enn den
åpenbarer. Karakteren er en maske (Marx taler jo nettopp om borgerens
karaktermaské). En slik «arkeologisk» oppfatning av individet (som foregri
per Freuds oppfatning) fører konsekvent nok til at individet først og fremst
trer fram som eksperimentator, som et vesen som forstiller seg, spiller roller,
eksponerer sin ytterside. Men dermed åpnes det også opp for et enormt skjult
felt (Freuds underbevissthet) som er den egentlige regulator, og likeledes et hav
av tilbaketrukken subjektivitet som den offentlige framtredelsesform fremmedgjør. Den menneskelige eksistens spaltes i en motsetning mellom offent
lige og privat, mellom ytre og indre, mellom synes og væren. Borgerens
rasjonelle ytterside kan ikke lenger holde stand mot de irrasjonelle drivkrefter.
Dessuten står den i veien for lykken, som ikke lenger er identisk med suksess.
Men like fullt er det hos Ibsen tale om å restaurere det borgerlige individ å gjøre
det «helt». Det finnes ingen rekurs til mandigheten som ideal, som frisettelsepotensiale.
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Hamsun og Uppdal
Det finner vi derimot hos Hamsun, først og fremst i hans seinere forfatterskap.
190-åra viderefører imidlertid Hamsun Ibsens psykologiske innsikt (selv om
han oppfatter seg selv om Ibsens motstykke) og Ibsens arbeid med å bryte ned
den borgerlige karakter. I det moderne menneskets navn sprenger Hamsun
denne karakter i stumper og stykker. På eksplosjonsstedet virrer borgeren om
kring på jakt etter brokkene av sin sprengte identitet. Typisk nok forsøker
f.eks. helten i Sult å stive seg selv opp i nederlaget ved å posere med tradisjo
nelle og autoritære karaktermasker, men det er nettopp tale om posering og
om masker, ikke om «sann», «autentisk» identitet. Den naive tro på karak
teren som maktens sete er omdannet til en desillusjonert viten om samfunnet
som et sosialt teater av humbug, illusjon og rollespill, hvor den rasjonelle
karakter er den største illusjon av alle.
Den seinere Hamsuns forfatterskap kan i et mannsrolleperspektiv betraktes
som et forgjeves forsøk på å restaurere noen gamle autoritære mannsidealer
(som bærer maktens insignier slik den halv-føydale nessekongen Mack gjør,
eller naturmannens «autentiske» egenskaper slik bondesamfunnets patriar
kat Isak Sellanrå gjør). Men idealene dementeres fortløpende. Hamsun ser at
tida har løpt fra dem. Og ikke nok med det det er de hudløse, avmektige
vandrerskikkelsene som er dynamoene i Hamsuns kritikk av de tradisjonelle
mannsrollene. Som «moderne» menn med «gamle» idealer illustrerer de et
overgangssamfunns konflikter. De feirer sine nederlag samtidig som de er på
hvileløs jakt etter en ny identitet. Hamsuns forfatterskap speiler derfor man
nens «krise» på dobbelt vis hans «mandige» helter springer ut av den samme
kompensatoriske avvergemekanisme som vi har funnet i den naive mandighetskult (i dem hallusineres det fram bilder av en mannlig makt som i realiteten
er i ferd med å uthules); hans hudløse vandrerhelter viser derimot til den reali
tet som de kompensatoriske mannsidealer søker å skjule og bekjempe.
Hos Kristofer Uppdal derimot finner vi ikke denne dobbelte bevegelse av
kompensasjon og kritikk. Uppdal uttrykker en langt mer regressiv og nostal
gisk lengsel tilbake til en mannlig autoritet som har sitt sete i mannens
«vesenskraft», «det djupaste i lyndet», i en opprinnelig, uforfalsket vitalitet
som bare kan bevares hvis forbindelsen til ætten, bondesamfunnet, jorden og
hjemstavnen opprettholdes. Hans sterke individualisme er ikke rasjonelt be
grunnet - slik den borgerlige opplysningsfilosofis individualisme er - men for
ankret i en livsfilosofi som framhever den organiske forbindelse mellom en
irrasjonell, altomfattende, universell livskraft og det sterke enkeltindivid.
Disse kvaliteter er blitt svekket ved krisen i jordbrukssamfunnet og ved fram
veksten av den moderne industristat. Uppdal stiller seg nok - som proletarforfatter - på den organiserte arbeiderbevegelsens side i kampen for et sosialistisk
samfunn, men han frykter det individutslettende, den svekkelse i manndomskraft og opprinnelig vitalitet, som oppbyggingen av en byråkratisk orga
nisasjon i hans øyne kan representere. «Ulven» og «ørnen» i mannen er blitt
borte i byråkratsjelen. Uppdals prosjekt er å formidle mellom den organiserte
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arbeiderbevegelses solidaritetside3 og bondesamfunnets patriarkalske
mannsindividualisme. Uppdals mannshelter er av bondeætt; de er ensomme
individualister, oppglødd av en kongstanke som de bare kan realisere så lenge
de er trofast mot sin ensomhet og sin vesenskraft. For Uppdal er det altså ikke
bare fragmenteringen av arbeidsprosessen i fabrikkhallene og underkastelsen
under en fremmed arbeidsherre som truer den mannlige selvstendighet, men
også den kollektivisme som organisasjonstanken hviler på.
I et mannsrolleideologisk perspektiv kan Uppdal utvilsomt innplasseres i den
mandighetskult som Kiselberg analyserer framveksten av rundt århundreskif
tet. Han er en norsk Jack London som forsøker å restaurere noen mandighetsalder i en periode hvor forskjellige samfunnsmessige prosesser bidrar til å
svekke muligheten for å leve opp til dem.
Kulturradikalismen i mellomkrigstida står på sin side fjernt fra den mandighetsdyrking som jeg har valgt Uppdal som eksempel på. Men de problemati
serer likevel en mannsrolle i krise. Sigurd Hoel og Helge Krog viderefører f.eks.
Ibsens kritikk. Hoels viktigste skyteskive er «den anale tvangskarakter». Opp
mot ham setter han den «genitale», frigjorte mann som kunstneren er den
fremste representanten for. Hos en annen kulturradikaler, Aksel Sandemose,
finner vi en uhyre interessant utvikling. Utgangspunktet for de fleste roman
ene hans er et småborgerlig og/eller proletært jantesamfunn hvor individualitetens egenart fra første stund blir knekket gjennom et blodig og brutalt
konformitetspress. Mannsidealene er tyranniske, men selve konformitetspresset sosialiserer de mannlige individer til slaver mer enn til frie menn. Den klassemsssige undertrykkelse slår innover og blir til en selvundertrykkelse. De
undertrykte blir sine egnes verste fiender. Når Sandemose begynner å skrive,
kommer han symptomatisk nok til kompensatorisk å skape en rekke sterke,
frie menn som uten videre setter seg utover og ikke er skadet av jantesamfunnets undertrykkelse. Og deres styrke og selvstendighet bunner ikke i deres ra
sjonelle bearbeidelse av og bevisste oppgjør med slave-sosialiseringen, men i
deres «naturlige» mandighet som slåsskjemper, tapre og frie sjømenn, om
flakkende proletarer, osv. Men seinere i Sandemoses forfatterskap faller bun
nen ut av denne ureflekterte mandighetsdyrking. alle Sandemoses seinere
helter er nok sterke individualister, ensomme outsidere og menn, men de er
først og fremst hudløse, sårbare, beskadigete individer som kjemper mot per
sonlighetsspaltning og individoppløsning. Motsatt vitalisten Uppdal finnes
det hos rasjonalisten Sandemose en angst for «det naturlige». Å sette fri dette
vil si å sette fri noe barbarisk, morderisk, det Sandemose med en metafor kal
ler for mannens natteside eller varulven. Sandemoses mannsideal er det rasjo
nelle, tenkende individ som han først og fremst ser truet av en deformert
kollektivisme det selvundertrykkende slavesamfunnet Jante.

«Feminiseringen» av mannsrollen
Problematiseringen av den tradisjonelle mannsrollen har vært særlig fram
tredende i de siste 5-10 år. Den nye kvinnebevegelsen må ta mye av «skylden»
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for dette, men det finnes også andre årsakssammenhenger. Både kvinnebeve
gelsens offensiv og den nye «krise» for mannsrollen er symptom på og kan for
klares ut fra de dype strukturelle endringene i etterkrigssamfunnet.
Stikkord til disse endringene er framveksten av velferdsstaten og forbruker
samfunnet. De realiteter og sosiale myter som disse to begrepene dekker, har
rokket radikalt ved grunnlaget for den tradisjonelle mannlige selvforståelse.
Med utviklingen av velferdsstaten tenker jeg først og fremst på utbyggingen
av sosial- og undervisningssektoren. Denne utbygging, parallelt med en stadig
sterkere statlig og privat byråkratisering, har betydd en overføring av beslut
ningsmyndighet fra enkeltindividet til Staten og til profesjonelle, men ano
nyme og kvasikollektive beslutningsinstanser. Dette har brakt for dagen to
(motstridende) reaksjonsformer som begge bringer uorden i den klassiske
borgerlige individualisme (som er det ideologiske fundament for den tradisjo
nelle borgerlige mannsrollen). Formlene er 1) enkeltindividet (d.e. samfunns
borgeren, altså mannen) har lite eller ingenting å si lenger som «privat»person;
Staten bestemmer alt og 2) det kan aldri gå helt galt for meg som «privatper
son fordi Staten tross alt vil sørge for meg om jeg mislykkes. Begge disse reak
sjonsformene er uttrykk for en følelse av avmakt og tap av individuell
autonomi. Motstanden kan ytre seg som vulgær høyreradikalisme, men også
som irrasjonell mandighetsdyrking, både på høyre og venstre fløy. Finn
Alnæs3 Koloss fra 1963, med sin maskuline superindividualisme og heroismedyrking, kan leses som en tidlig litterær reaksjon på denne utvikling. Og de
siste års «nymaskulinisme» kan like gjerne ses i lys av dette som i lys av kvinne
bevegelsens offensive (og ambivalente) innhogg i mannens selvbilde. Tilpas
ningen til utviklingen kan f.eks. ende opp i debatter om «den myke mann» og
et nytt og følsommere mannsbilde. Fra en side sett kan altså det siste idealet
ses som en adekvat reaksjon på den utvikling som har funnet sted.

Et annet viktig aspekt ved etterkrigsutviklinga er industriproletariatets og pri
mærnæringenes kvantitative nedgang. Flere og flere arbeidstakere er blitt for
flyttet fra direkte produktivt arbeid til de såkalte serviceyrker. I de nye
yrkessammenhengene gjelder noen radikalt annerledes normer enn i fabrik
ken, i direksjonslokalene og for den saks skyld på kornåkrene, i tømmer
skogen og i fiskebåtene. Imøtekommenhet, elskverdighet, friksjonsfritt
samarbeid oppmuntres i steden for individuelle avgjørelser, ensom heroisme
og barsk karaktestyrke. Disse forskyningene har også brakt for dagen mer
anti-hierarkiske organisasjonsstrukturer og lederfunksjoner. Dermed er det
ikke sagt at autoritære strukturer ikke er virksomme også i dag, men de søkes
i det minste skjult bak et skinn av formelt demokrati. I så måte er det nesten
bare i det militære at man uhemmet fastholder en autoritær ideologi. Man
kunne fristes til å si at militæret er en tilbakeliggende sektor som er i utakt med
det som tendensielt gjelder i andre samfunnssektorer.
Denne yrkesforskyvning og oppmykning av hierarkiske og autoritære struk
turer har bla. betydd at mannen har måttet utvikle en sterkere følsomhet over
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for omgivelsenes reaksjoner. I denne sammnehng kan man tale om en
tendensiell «feminisering» av mannsrollen. I sterkere grad enn før er mannen
av i dag oppmerksom på og styrt av sitt sosiale speilbilde. Det har skjedd en
overgang fra en «indrestyrt» til en «ytrestyrt» sosialkarakter. Mens den indrestyrte borger var autoritær, sterkere bundet av sitt over-jeg og ikke så følsom
overfor negative reaksjoner fra omgivelsene, er den ytrestyrte moderne mann
innfanget av sitt eget speilbilde i omverdenens øyne.
Et tredje viktig utviklingstrekk er kvinnenes innmarsj på arbeidsmarkedet,
særlig mellomlagskvinnenes og særlig innenfor de sektorer som ekspanderte
kraftigst i perioden sosialsektoren og undervisningssektoren. Dette angrepet
på mennenes «monopol» på arbeidslivet har kanskje sterkere enn noen annen
enkeltfaktor bidratt til å slå bresjer i det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret,
både ved at kvinner er blitt konkurrenter på arbeidsmarkedet og ved at menn
er blitt tvunget til å overta funksjoner i hjemmet som tidligere blitt betraktet
som «umandige». I sterkere grad enn før må mannen dele sitt liv mellom
arbeidssfæren og privatsfæren den siste er ikke lenger utelukkende et «sted»
hvor mannen kan trekke seg tilbake og hvile seg ut til sin egentlige oppgave.
Selv om alle undersøkelser viser at kvinnene fortsatt tar hovedbyrden av arbei
det i hjemmet, går tendensen i retning av at mannen blir løst fra sin endimensjonale orientering mot arbeidsverdenen.
Det fjerde viktige trekket ved utviklingen bidrar til å forsterke denne spaltetheten. Lengre fritid, bedre økonomi, økt konsum har ført til at mannen også
er blitt mye mer markert orienert mot intimsfæren og sirkulasjonssfæren. Ar
beidssfæren blir ikke lenger ensidig det sted hvor mannen realiserer seg selv
som mann, også i fritida tilbys det sosialt akseptable realiseringsmuligheter.
Mannen kommer til å bli splittet mellom to sett moralnormer arbeidsverdenens, hvor fortsatt disiplin, prestasjon og avholdenhetsprinsipper gjelder,
og fritida, hvor forbruk, konsum og lysttilfredstilllelse oppmuntres. Dermed
er det slått en kile i den gamle arbeids-j prestasjons- og pliktmoral, som ut
gjorde fundamentet for den tradisjonelle mannsrollen, en kile som er betydelig
kraftigere enn den som den tidlige industrialiseringen slo inn.
Et femte viktig aspekt, som henger nøye sammen med det fjerde, er endringene
i varemarkedets karakter. Framveksten av konsumsamfunnet, som er et uttykk for kapitalismens behov for stadig å finne nye avsetningsmuligheter, har
skjedd parallelt med arbeistidens nedkortelse og arbeidstakernes bedrede
økonomi. Varesamfunnet har så igjen invadert den nye fritid med en stadig
økende strøm av tilbud på nye varer som foregir å sikre den lysttilfredsstillelse
som gjelder som norm i intimsfæren. Gjennom reklamen reflekteres og opp
muntres den sterkere orientering mot fritidas og intimsfærens forlokkelser
som andre strukturelle endringer har bevirket. I langt sterkere grad enn før
erotiseres og feminiseres mannen i reklamebildene. En ny mannlig kroppsbevissthet og -fornemmelse framheves. Også mannen blir et objekt, en kropp
som beskues og tilbys. Tilnærmingen mellom kjønnene speiler seg også i
motene det lange håret, sexy undertøy, parfyme, osv.
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De endringer som jeg har vært inne på her, har funnet gradvis sted i løpet av
etterkrigstida, men det er først i de siste ti år at man egentlig er blitt oppmerk
som på og har tatt til å diskutere hvilken skjellsettende betydning det har fått
for mannsrollen. Det er også først i de siste år at skjønnlitteraturen for alvor
har tatt preg av den «mannens krise» som er temaet i denne artikkelen, selv
om denne «krisen» - slik jeg har antydet i disse innledende betraktningene er en lang historie. Men la oss nå se hvor langt historien har nådd i to omdisku
terte «mannsromaner» fra slutten av 1970-tallet.

ADAMS DAGBOK. NARCISSISME OG DESPERASJON
Et flertall av Knut Faldbakkens romaner handler om menns problematiske til
pasning til en ny samfunnsmessig situasjon. Dette gjelder særlig for Adams
dagbok (1978) og Bryllupsreisen (1982). Her skal vi konsentrere oss om den
første. Bryllupsreisen er en svakere roman som tematisk ligger tett opp til
Adams dagbok.

Adams dagbok er en roman om menns følelsesmessige blokkeringer.
Romanen er satt sammen av tre «dagbøker», hvor tre forskjellige menn fortel
ler om sitt liv og om sitt forhold til en og samme kvinne. Hver på sin måte lever
de i tråd med de rolleforventninger som stilles til dem. De er «normale», gjen
nomsnittlige, typiske som underordnet funksjonær, som livsfjern student,
som vellykket forretningsmann. Men så skjer det et avgjørende «brudd» i livet
deres, som dels er et resultat av egne valg, dels er framprovosert av ytre omsten
digheter. Med ett befinner de seg i grensesituasjoner funksjonæren bestemmer
seg for å bli tyv (Tyven); studenten treffer en kvinne og blir hjemmeværende
husfar (Hunden); forretningsmannen får plutselig eneansvaret for sin datter
og havner seinere i fengsel (Fangen). Gjennomsnittsmennene blir «avvikere».
Men avviket viser seg å være foræderisk og tvetydig. Det ekskluderer ikke det
«normale», tvertimot inkluderes avviket i «normaliteten». Det peker tilbake
på normalsituasjonen og er styrt av samme mønster som den.
Selv om synsvinkelen ligger konsekvent hos de tre mennene, er det kvinnen
som er det tematiske sentrum. Hun lever i et gjennomført konvensjonelt ekte
skap med Fangen, men til tross for at hun får det meste hun ønsker seg av mate
riell velstand, føler hun en stadig sterkere utilfredshet. En dag flykter hun hals
over hode fra mann og barn. Kort etter innleder hun et forhold til Hunden.
Han er Blindern-student, lengter etter «virkelighet» og synes å finne den når
kvinnen dukker opp. I løpet av en sommer lever de ut et svermerisk og sanselig
kjærlighetsforhold, men det kjølner ganske fort når de flytter sammen om
høsten.
Snart møter kvinnen Tyven. Han er nylig separert og vokter gjerrig på sin fri
het. De innleder imidlertid et seksuelt forhold, men Tyven rygger tilbake for
kvinnens mer og mer pågående krav om å gjøre forholdet mer forpliktende.
Når kvinnen kidnapper datteren sin og flytter inn til Tyven, angir han henne
til politiet.

96

Etter at Fangen blir boende alene, må han selv ta seg av datteren. Det fører til
at han får et nytt og bedre forhold til henne. Når kona stikker av med datteren,
blir han ustyrlig rasende. Han overfaller henne og slår henne halvt fordervet,
settes i fengsel og under tiltale for drapsforsøk. I fengselet innleder han et
vennskapsforhold til en yngre fangevokter, som beundrer ham på grunn av
hans tidligere karriere som idrettsstjerne. Den unge kameraten rygger imidler
tid tilbake i avsky når Fangen foreslår at de skal flykte sammen til Tyskland,
og når Fangen gjør kroppslige tilnærmelser til ham. I desperasjon og fortvil
else dreper Fangen til slutt en sykepleierske som en slags symbolsk avstraffing
av alt det kvinner representerer.

Angsten for nærhet
Dette er i korte trekk handlingen. La oss nå se litt på hva de tre mennene hver
for seg representerer.
TVven har meldt seg ut av samfunnet. Han lever av å stjele. Selv opplever han
det som en måte å oppnå frihet på. Slik kan Tyvens handlinger ses som uttrykk
for en forvrengt utopi, en drøm om en måte å leve på hinsides arbeidets tvang,
samfunnets konvensjoner og hverdagslivets ufrihet. I den forstand represen
terer Tyven et oppgjør med en samfunnstilpasset mannsrolle. Tyven motsetter
seg et fremmedstyrt og tvangsmessig forhold til tid og arbeid for å kunne være
et «fritt» menneske som selv bestemmer over sin tid, sine handlinger, sitt liv.
Det ironiske ved Tyvens «frihetlige» liv er at det er gjennomsyret av den samme
tvangsmessige rutine og mangel på spontanitet som det livet han har lagt bak
seg. «En tyv må ha selvdisiplin» (s. 9), heter det. Hver dag setter Tyven seg
«som enhver annen mann på morgentrikken, på vei til sin ’jobbk (s. 11). Og
han er like påpasselig som før med å skjule seg bak sin grå hverdagsuniform.
Hans «frihet» som tyv er slik sett ikke noe annet enn en ny versjon av den ufri
het han tror seg å ha forlatt.
Men Tyven opplever seg selv som en fri mann. Denne frihetsfølelsen er imid
lertid koblet sammen med et sterkt maktbehov. Frihets- og selvstendighetstrangen er degenerert til et spørsmål om å vinne makt over andre. Også i den
forstand representerer Tyvens opprør en tvilsom utopi. Enhver medmenneske
lig kontakt og kommunikasjon er redusert til en kamp om å vinne overtak og
kontroll over andre.
Også kjærligheten og seksualiteten er ikke annet for Tyven enn en arena for
maktkamp. Når han er ute på tyveritokt, føler han på samme tid kjærlighet
til og en berusende makt over de menneskene han stjeler fra. Og dette skjer
ikke bare når han i ensomhet fantaserer seg til makt og erotisk tilfredsstillelse
som kompensasjon for den underlegenhet han føler i fellesskap med andre.
Det skjer også i møte med andre mennesker. Tyven kan ikke føle kjærlighet
som noe annet enn bekreftelse på at han har makt.
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Menns manglende evne til å gi seg hen, blir i kapitlet om Tyven markert gjen
nom en metafor tyveriet som sammmenfatter et velkjent vokabular for sek
suelle handlinger å erobre, ta, overvinne, beseire, etc. Man kunne også kalle
Tyvens psyko-seksuelle karakter for narcissistisk. I Freuds klassiske analyse av
narcissismen settes den i sammenheng med en ekstremt svak jeg-følelse som
søkes kompensert gjennom de relasjoner narcissisten inngår i. Narcissistens
kjærlighetsobjekter blir ikke noe annet enn redskaper til å regulere selvfølel
sen med. Derfor «stjeler» narcissisten fra menneskene i steden for å inngå i
gjensidig kommunikasjon med dem - slik Tyven gjør både i bokstavelig og
overført betydning.
Tyven er ikke bare interessant som enestående karakter, men også som metafor
som bilde på en utbredt mannlig måte å forholde seg til seksualitet på. Freud
har pekt på at fetisjismen som psyko-seksuell forstyrrelse springer ut av den
narcissistiske karakter. Og Tyven framstilles som fetisjist. Når Tyven overfører
sin drifts mål fra menneskene til tingene, representerer det en gjennomført objektivering og tingliggjøring av seksualiteten. For Tyven får seksualiteten bare
verdi så lenge den kan fikseres som et objekt som kan stjeles, tas, erobres. I
det øyeblikk «tyveriet» er gjennomført, oppheves fascinasjonen.

Lengselen tilbake til moderskjødet
Forholdet mellom Hunden og den kvinnelige hovedpersonen er en variant
over et gammelt motiv ung, uerfaren mann møter moden kvinne med bitre er
faringer bak seg. Den modne kvinnen vekker den unge mannens seksualitet,
og han investerer hele sin svermeriske kvinnedyrking og ubrukte seksualitet
i forholdet. Disharmonien mellom kvinnens realitetssans og den unge man
nens svermeriske og livsfjerne holdning ødelegger til slutt forholdet. Mens
kvinnen vender tilbake til «virkeligheten», sitter den unge mannen igjen og
slikker sine sår. I Adams dagbok utnytter Faldbakken dette gamle motivet til
å belyse en moderne kvinnefrigjøringsproblematikk og til å gi en karikatur av
en «ny» mannstype.
Hundens teorier om kvinnefrigjøring og «omvendte rollespill» (s. 98)
viser seg nemlig ganske snart å være en maske av verbal rasjonalisering som
han skjuler sin livsudugelighet og jeg-svakhet bak. Hans prat om likhet og fri
het er bare et skalkeskjul for en narcissisme som ytrer seg på en noe annen måte
enn hos Tyven, men som likevel har samme kilde egosentrisme og mindrever
dighetskomplekser. Mens Tyven er livredd for nærhet, oppsøker Hunden
panisk nærhet. Mens Tyven kompenserer sin underlegenhetsfølelse og sin
livsangst ved å bli tyv (i dobbelt forstand), så kompenserer Hunden ved å inngå
i symbiose med et annet menneske. Mens Tyvens holdning til kvinner arter seg
som en slags don juanisme i miniatyr, arter Hundens holdning seg som en åpen
regresjon til mor/sønn-dyaden i barnets orale fase.
Ifølge Freud søker narcissisten seg selv som kjærlighetsobjekt. Denne libidinøse egosentrisitet fører til at narcissisten i alle sine objektrelasjoner søker til
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fredsstillelse av egne behov. Det er paradoksalt nok ensbetydende med at han
blir ytterst avhengig av sine omgivelser, i og med at de oppleves som midler
til å regulere ens egne kranke selvfølelse med. Denne objektavhengighet for
sterker betydningen av kjærlighetsforhold. Det er imidlertid en kjærlighet
som bygger på enhet, ikke på gjensidighet. Objektet elskes kun i relasjon til
narcissistens eget gebrekkelige selv og ikke som en selvstendig subjektivitet.
For at et slikt forhold skal kunne opprettholdes kreves det at kjærlighets
objektet kontinuerlig lever opp til de forventningene som stilles til det.
I sin angst for de krav livet stiller til seg, løper Hunden tilbake til moders kjødet.
For ham er det dette som er «virkeligheten». Når utdrivelsen fra «mors hus»
gjentar seg, trer hans narcissisme klart fram i dagen. Som allerede nevnt kreves
det at kjærlighetsobjektet på vesentlige områder oppfører seg identisk med de
forventninger som det narcissistiske subjekt stiller, for at den narcissistiske
identifikasjon skal kunne opprettholdes. Hvis ikke dette skjer, opplever sub
jektet en frustrasjon som manifesterer seg direkte i det psykiske som en
karakterologisk konflikt. I det øyeblikk kvinnen vikler seg ut av den imiterte
mor/sønn-dyaden inntrer denne «karakterologiske» konflikten hos Hunden.
PÅ samme måte som Tyven har også Hunden større interesse og rekkevidde
enn som enkeltkasus. Hans mascochistisk pregede narcissisme er på den ene
side et forstørret speilbilde av den tradisjonelle kvinnerolle i et samliv hvor
kvinnen henter sin identitet gjennom kjærligheten og derfor er avhengig av
stadige kjærlighetsbevis. På den annen side er den et vrengebilde av samfun
nets maskuline idealer. Kapitlet om Hunden er åpenbart et innlegg i debatten
om den «myke» mann. Hundens tvilsomme karakter - for å si det mildt - tyder
ikke på at forfatteren har hatt særlig tro på denne mediahelten fra slutten av
70-åra.

Kvinnehat og maskulin utopi
Fangen er Hundens rake motsetning. Han er innbegrepet av maskulin
kjønnsidentitet og mandig dyd. Hos ham finner vi den typiske kombinasjonen
av klassiske borgerlige mannsidealer rasjonalitet, orden, arbeid og karriere og mandighetskultens frihetsforestillinger knyttet til kroppslig utfoldelse,
natur og mannsfellesskap.
Tyvens utopi var tyveriet; Hundens var symbiosen med moren/elskerinnen;
Fangens viser seg å være idrett og mannsfellesskap. Samtidig som idretten
framstilles som borgertilværelsens utopiske motpol, betraktes den også som
en forberedelse til det «egentlige» liv. I kokurranseidretten forberedes Fangen
på den konkurranse som møter ham på markedet «(...) suksessen forfulgte
meg fra regattabanen inn i forretningslivet, en ny kokurransearena som stilte
like høye krav til en mann psykisk som fysisk», (s. 176). Det er de samme per
sonlige kvaliteter som gir mannen suksess i fritidssfæren (som idrettsmann)
som i arbeidssfæren (som borger).
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Etter hvert kommer det utopiske elementet ved idretten til å dominere. Fangen
understreker stadig sterkere sitt ubehag ved livet som borger samtidig som
fengselsfantasiene kommer til å kretse mer og mer om å vende tilbake til idret
ten «Jeg var ett med båten, jeg eksisterte i båten som innenfor min egen hud
(...), ingen bestemte for meg og dirigerte meg (...), uavhengighetsfølelsen der
i båten; båten og jeg, det var samme sak, vi var og ble suverene» (s. 211). Her
er det frihets- og selvstendighetsfølelsen som markeres opphevelsen av enhver
avmaktsfølelse som gir en berusende følelse av beherskelse. I slike øyeblikk
oppheves avstanden mellom jeget og omgivelsene jeget ekspanderer ut i den
fysiske omverden; båten og mannen blir ett. Det er tale om en unionsopplevelse som radikalt opphever den distansen som ellers karakteriserer Fangens
forhold til omverdenen.
Naturrommet, som er det sted hvor utfoldelsen finner sted, trer altså tydelig
fram som projeksjonsflate for den frihet og selvstendighet som blir knektet
i samfunnet. Tilsvarende oppleves den borgerlige tilværelse som identisk med
en fengselstilværelse. Fengselslivet er «ikke ulikt det mønstret en mann må be
vege seg innenfor også der ute i ’liveth (s. 172). Dette gjelder både i intimsfæren
og i arbeidssfæren.
Fangen er en «tradisjonell» mann med et tradisjonelt syn på kvinner og
kjønnsrollemønstre. Man kan si, med romanens egen metaforikk, at han er
en fange av dette mønster, men han er også et offer for det. Han er et offer
fordi det avskjærer ham fra å utvikle en emosjonalitet og et behov for å vise
omsorg som han etter hvert blir oppmerksom på at han har. Ikke bare svikter
familiescenen som utfoldelsessted for de personlige verdier og følelser som
han investerer i den, slik at savnet oppleves like dypt der som ellers, men også
det nye forhold til datteren som han bygger opp, settes ut av kraft i det øyeblikk
mora kommer og gjør krav på henne. Når det kommer til stykke, er den føl
somhet som utvikles mellom far og datter, bare en parentes. Fangens aggresjon
mot hustruen, som slår om i et generelt kvinnehat, har sine åpenbare røtter
i et mindreverdighetskompleks, og mer spesifikt en moderskapsmisunnelse,
som blir næret ved at han har fått smake på en frukt som han før har måttet
la ligge. Kapitlet om Fangen inneholder en tydelig kritikk. Selv om forfatteren
ikke går god for Fangens voldelige reaksjon, oppfordres lesen til å «forstå»
hans reaksjoner. «Mor og datter, bildet på kjærlighet, harmoni og idyll (...);
en tyv med sitt tyvegods, og likevel For en ynde i denne scenen For en ømhet
i dette bildet For en fullstendig utradering av faren som har jobbet i ti år for
å få lagt en grunn for et ubekymret familieliv (...)»(s. 202). Idyllens protektor
settes utenfor fordi han qua mann ikke befinner seg på den samme bølgeleng
den som idyllens innbyggere sender ut sine signaler på.
Det finnes ingen utvei. Mannen er trengt mot veggen av kjønnspolariseringens
ubønnhørlige biologiske realitet. Hva spiller det patriarkalske overherre
dømme for rolle når patriarken utelukkes fra å ta del i den harmoni som han
dypest sett lengter etter. Kapitlet er en studie i kvinnehatets opphav, og forfat
teren framstiller det som et resultat av mannens grunnleggende følelse av å stå
utenfor livets innerste mysterium. «(...) hvordan det opprørte meg og ennå
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opprører meg, denne ømheten i bevegelsene, monopolet på henrykkelsen over
fysisk nærhet, denne forbannede Icjærlighetsevneb som kvinnene påberoper
seg, som gjør dem utydelige, uinntagelige, ugjennomtrengelige, som dekker
over deres subtile brutalitet, deres egoisme...» (s. 214).
Tilbake står mannsfellesskapet fordi fellesskapet mellom mann og kvinne er
dømt til å strande på grunn av at kvinnen er «uinntagelig» og «ugjennomtren
gelig» for mannen. For Fangen blir mannsfellesskapet i naturen det eneste al
ternativ til ekteskapets og forretningslivets fengselstilværelse. «Han og jeg i
den smekre, hudtynne båten, ett i besluttsomhet, motivasjon og bevegelse ord
er overflødige, båten, teknikken og klokken bestemmer, og styrken og rytmen
en enhet som overgår alt annet samkvem» (s. 223). Borte er mannen som nøk
tern forretningsmann, som slave for kvinnen, som frustrert familiefar, borte
er mannen som motstander, som middel til et formål, som rival. Tilbake er
mannen «som en venn. Som en sønn. Som en bror. Det trøster» (s. 238). Dette
er det halmstrå Fangen klamrer seg til en utopi om det kvinneløse samfunn
hvor mennene ror sammen mot solnedgangen.
Adams dagbok er et debattinnlegg i en aktuell kjønnspolitisk debatt. Slik ble
den oppfattet av anmelderne også. I forhold til mannsrollen er den åpenbart
tvetydig. Romanen oppfordrer til identifikasjon med mennene. Skikkelsene er
forstått, forklart som i en sykejournal eller en politijournal. De unnskyldes og
fordømmes på samme tid. Forfatteren er teknisk sett nøytral (han kommer
ikke med moraliserende kommentarer til sine personer), men han preger like
vel skriften med sin avsky og sin fascinasjon. Både i kapitlet om Tyven og
Fangen opptrer forfatteren både som forsvarsadvokat og som dommer.
Hunden er nok den som både forfatteren og leseren identifiserer seg minst
med. Han er brakt lengst ut i karikaturen, og en alt for tydelig karikatur er et
lite egnet identifikasjonsobjekt. Dobbeltheten av forståelse og fordømmelse
er derfor minst tydelig her. Den negative reaksjonen på Hunden er vår reak
sjon på den mannlige verdens sammenbrudd, det totale tapet av maskulin ære
og dyd, den utstøtte og nedverdigedes «rolle», anti-rollen.
Samtidig fungerer kapitlet om Hunden som en dementi av det budskap som
kan leses ut av dialektikken mellom forståelse og fordømmelse i de to andre
kapitlene nemlig det budskap at det er nødvendig med frigjøring - en reell fri
gjøring, ikke en drøm om en pseudo-frigjøring som hos Tyven og Fangen - fra
en innsnevret og innsnevrende mannsrolle en frigjøring som ikke bare er be
grunnet i mannsrollens kvinneundertrykkende aspekt, men like så meget i
dens selvundertrykkende aspekt. Hunden er en mann som tilsynelatende for
søker å eksperimentere med kjønnsrollene. Resultatet er ikke noe annet enn
en parodi på frigjøring føleri, uselvstendighet, menneskebblig fallitt.

Fortrengte regressive begjær
I denne gjennomgangen har jeg valgt å betrakte de tre mennene i Adams dag
bok som typer, som illustrative eksempler på tre ulike måter å forholde seg til
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de maskuline rolleforventningene på i ei tid hvor de brytes mot nye samfunns
messige realiteter og krav. Vel så interessant kan det være å analysere dem som
tre aspekter ved samme karakter. Man kan altså betrakte Tyven, Hunden og
Fangen som tre poler i en og samme personlighetsstruktur en trivalens av symbioseangst, distanseangst og kvinnehat. I så fall vil man kunne argumentere
for at den drift som «styrer» hele det fiktive univers, er et regressivt ønske om
å gjenopprette en opprinnelig, men tapt enhet med den overmektige mor.
Dette ønsket har ved siden av sin utopiske dimensjon en truende, angstfremkallende dimensjon, fordi re-etableringen av den tapte enhet representerer en
trusel mot selve individualiteten, en trusel om oppløsning, kastraksjon, kaos.
Sett i lys av påstanden om at kjønnsrollene er kommet i skred kan romanen
leses som en rapport om de dypereliggende psykologiske reaksjoner en «femi
nisering» av mannsrollen har frambrakt angsten for fortrengte driftsimpulser
som plutselig blir aktualisert idet kravet til en autoritær, kontrollert mannsatferd svekkes.
Overfor Hundens infantile symbiotiske psykose står Tyvens symbiose-angst
og Fangens kvinnehat, hvor det siste bare er en radikalisering av symbioseangsten. I realiteten er symbiosedriften og symbiose-angsten to sider av
samme sak, nettopp fordi det tabuiserte incestønsket, når det ikke er overvun
net i den voksne manns personlighetsutvikling, på den ene side fører til at man
nen i sine kjærlighetsrelasjoner søker lett gjenkjennelige morssurrogater, på
den annen side til at han i sin angst for den individoppløsning som denne re
gressive lengselen innebærer, overeksponerer sin frihet fra bindinger til kvin
nen og det kvinnelige.
Hundens prosjekt er i tråd med dette identisk med den infantilt morbundne
narcissists utopiske og regressive lengsel tilbake til moderskjødet, mens den
angst som dette prosjekt medfører, er materialisert i de to andre skikkelsenes
forkrøblede forsøk på å løpe fra dette begjær. Men også Hundens skjebne det overdrevent karikerte i skikkelsen og den distanse og kvalme han er be
skrevet med - representerer en måte fra forfatterens side på å fornekte og for
trenge dette begjær. Fortrengningsmekanismene kommer på den måten til
uttrykk på to plan i romanen. Forfatteren skildrer hvordan de er virksomme
hos to av personene (Tyven og Hunden), mens han i kapitlet om Hunden
skjuler begjæret ved å beskrive det med distansert kvalme. Det er som om selve
skriften fornekter det den avslører.
At de tre mennene i Adams dagbok kan oppfattes, ikke som tre ulike karaktertyper, men som utspaltede karakteregenskaper ved en og samme psykoseksuelle personlighet, finner vi overbevisende belegg for ved å gå til moderne
sosialpsykologisk faglitteratur. I Thomas Ziehes mest omdiskuterte bok
Pubertat undNarzissismus tillegges den morsbundne narcissist bl.a. følgende
kjennetegn:
- et symbiotisk forhold til moren som fører til en «konservering» av den ar
kaiske morsrepresentant i det infantilt ubevisste;

102

- en streben etter å befri seg fra denne representant, som ikke så meget blir for
midlet gjennom objektrelasjoner, som gjennom en opplevelse av narcissistiske
likevektstilstander (unionsopplevelser);
- et diffust, arkaisk jeg-ideal som er preget av drømmer om allmakt av
nærmest kosmisk karakter.16
Disse tre kjennetegn karakteriserer temmelig godt de tre mennene i Adams
dagbok. For Hunden er kvinnen en realisering av den arkaiske morsrepresentant hvis bilde han har konservert. Tyven representerer forsøket på å frigjøre
seg fra denne representant, og nettopp ikke gjennom modne objektrelasjoner,
som han nærer en desperat angst for, men ved at han oppsøker de likevektstil
stander som tyveriene hans gir, og som artikuleres i hans fetisjisme og i hans
ensomme onanering over utslagsvaskene i de leilighetene han stjeler fra. Sam
tidig kobles disse likevektstilstandene til diffuse drømmer om allmakt. Aller
tydeligst kommer imidlertid disse drømmene til syne hos Fangen der han i ro
båten ser sine allmaktsfantasier realisert og sitt jeg utvidet nærmest ut i det
kosmiske.

DØDT LØP. FARSIDENTIFIKASJON OG FARSOPPRØR
Mens Faldbakkens roman er en typisk mannlig kriseroman, representerer
Erling Gjelsviks forfatterskap (foreløpig to romaner Dødt løp og Den som
lever ved sverd) en diskusj on av mulighetene for å restaurere noen tradisj onelle
maskuline idealer. Som i tilfelle Faldbakken skal vi konsentrere oss om en
roman. Den underliggende problematikken er imidlertid den samme i begge
de to romanene av Gjelsvik.
Gjelsviks helter er revolusjonsromantikere. De er misfornøyde, utilpassede,
sivilisasjonstrøtte, kyniske opprørere som ikke finner seg til rette i en triviell
norsk velstandsvirkelighet. De dyrker og forsøker å imitere bestemte heltebilder, men selv er de ikke helter, samme hvor meget de forsøker å opptre som
det.
Modellene for det eventyrlige, handlingsmettede liv som Gjelsviks hovedper
soner stiller i kontrast til det etablerte, trygge, men innsnevrede og innsnevrende liv, hentes fra bøker, filmer og tegneserier. Det er fiksjonenes
globetrottere, oppdagelsesreisende, sjømenn, jegere, cowboyer, gerilja
soldater, revolusjonshelter som er hovedpersonenes heroer. Alt dette er typer
som er bærere av viktige maskuline mytedannelser. Som fiksjonshelter repre
senterer de en kritikk av en etablert borgerlig mannsrolle. De er «mannfolk»,
ikke borgere. Som «mannfolk» representerer de motbilder til den svake,
umyndiggjorte sivilisasjonsmannen. Gjelsvik gremmes over det forfall i
manndom som sivilisasjonen representerer. Hans helter dyrker en aktivistisk
filosofi og handler ut fra heroismens ånd. Som ideal er den mandige aktivisme
og heroisme et mer autentisk, sannere og mer moralsk ideal enn borgeridealet.
Dette er i korthet den mannsmytologiske ballast som Gjelsviks romaner bæres
oppe av.
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I Dødt løp er de hardkokte mandighetsidealene først og fremst personifisert
i Hemingway. Hele romanen kan leses som en dialog med den Hemingway som
har lokket hovedpersonen til å dra til den spanske festivalbyen Pamplona.
Denne dialogen er selve det mønsteret som strukturerer romanen. Med en om
skrivning kunne man si at romanen handler om en sønns beundrende identifi
kasjon med den sterke faren, om en sønns behov for å leve opp til og imitere
farens handlinger.
Hovedpersonen heter Geir. I skuffelse over at den venstreradikale bevegelsen
har forfalt i Norge er Geir på jakt etter andre arenaer hvor han kan utfolde
sin trang til eventyr og handling. Han drar til Pamplona for å flippe ut på det
samme som den forrige generasjonen gjorde. Her har han også avtalt å møte
tre av svirebrødrene sine fra Bergen. Sammen skal de feire San Ferminfestivalen, en feiring som i hovedsak består i å drikke og hore, se på tyrefekting
og løpe om kapp med oksene som slippes løs i gatene i morgengryet. På vei
alene sørover møter imidlertid Geir den vakre Marianne som han øyeblikkelig
forelsker seg i. Men etter et kort intermesso drar han videre. I Pamplona møter
han kameratene sine. Stilen dem i mellom er bråkjekk og koketterende kynisk.
Men snart dukker Marianne opp, og ting begynner å skje. Det viser seg at de
uskrevne lovene i guttegjengen betyr mer for Geir enn de løftene han gir
Marianne. Dette fører til at hun tar et voldsomt oppgjør med de mannssjåvinistiske og kvinnediskriminerendé holdningene til Geir og gjengen hans.
Til slutt reiser hun av gårde i skuffelse og raseri. Så, på festivalens siste dag,
bestemmer Geir seg ved en innskytelse til å utnytte den siste sjansen til å løpe
om kapp med oksene, selv om han nå føler det som helt meningsløst. Han blir
rent ned og stanget fordervet av en okse. Han overlever, men blir invalidisert.
Den rituelle manndomsprøven ender i en rullestol. Her sitter Geir lammet til
slutt og føler seg bedratt av myteskaperne som trakk ham ut på gatene i den
baskiske festivalbyen, først og og fremst Papa Hemingway farsfiguren.
Geirs motiver for å søke et romantisk eksil er de klassisk velkjente skuffelsen
over samfunnet, skuffelsen over opprørerne, skuffelsen over kjærligheten
(han er blitt forsmådd av en kjæreste hjemme i Norge). Og destinasjonen er
den samme som i andre romantiske fiksjoner det eksotiske og fortidige rom,
med de samme kvaliteter det mytiske, det irrasjonelle, det umiddelbare. Reak
sjonsformen er den maskulinistiske romantikks paradeformer kynismen, den
hardkokte masken, den selv-destruktive søking etter dødsfare, alkoholrusens
kvasi-umiddelbarhet, mannsfellesskapets innforståtte frimureri. Geir dyrker
kynismen som lisvholdning. Tøffheten, karsligheten, den demonstrative mandigheten blir så å si en form som i seg selv tilkjennegir en verdi.

Besvergelsen av angsten
Men bak den hardkokte masken skjuler angsten seg. Løpingen foran oksene
er en eneste stor besvergelse av denne angsten en angst som hele romanen gjen
nom materialiserer seg som en hund «med kort skabbete pels», «ondsinnete
øyne» og «rødglødende mordlysten kjeft» (s. 9). Foran oksene regrederer Geir
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til barndommen «(...) i to sekunder var jeg tre år gammel igjen og prøvde å
løpe fra en stor hund» (s. 161). Denne forvekslingen antyder sammenhengen
mellom Geirs angst (symbolisert i hundebildet) og okseløpingen, hvor den
siste representerer den magiske opphevelse av angsten. Angstfølelsen trylles
bort ved at Geir setter seg i en situasjon som utgjør en reell fare. Det magiske
i situasjonen understrekes ved at okseløpet oppleves som en gjenfødsel
«Sakte, slik følelsen i tannkjøttet vender tilbake etter en bedøvelse, ble jeg født
på ny» (s. 162). Angsten som oppheves, er angsten som er skapt av den forut
gående følelsen av å være kastet tilbake til barndommens ustrukturerte og sår
bare utleverthet, hvor skrankene og grensene rundt det mannlige individs
dyrebare jeg er oppløst. Å fødes på nytt vil si å trygge grensene igjen bygge en
festning rundt det flytende, konturløse kaos som truer med å underminere den
mannlige selvfølelse. Geirs angst har slått hull i denne festningen. Med for
tvilelse er han vitne til at han er vendt tilbake til den infantile vergeløshet hele
batteriet av affekter, følelser, lidenskaper, fantasier, drømmer, ønsker, som
legger barnet åpent for verden, men som dermed også gjør det svakt, sårbart,
lett å skuffe. Det er denne svakhet og sårbarhet Geir overmanner når han gjen
nomfører manndomsprøven i Pamplonas gater.«(...) jeg kjente at den slimete,
bløte amøben siste års begivenheter hadde gjort meg til, var i ferd med å gli
ut av meg; jeg fikk pels over hele kroppen igjen{...)» (min uthevn.) (s. 163).
Okseløpingen framtrer som et symbol på den mannlige individuasjon i en
kort, hektisk morgenstund repeteres Geirs utvikling fra gutt til mann. Ved å
vise at han kan undertrykke sin frykt demonstrerer han også at han kan sette
grenser mot omverdenen, at han er til. Og den ensomhet han føler, er ingen
eksistensiell tragedie, men selve den sterke individualitets varemerke og
hederstegn. Den mannlige heroisme er da også alltid en ensom heroisme. Når
cowboyhelten rir alene mot solnedgangen, har han bevist at han er et ene
stående individ. Glorifiseringen av den mannlige ensomheten er en irrasjonelt
begrunnet monadisk individualismes høydepunkt. Bare i den ensomme opp
levelse er individet helt seg selv, befridd fra alle samfunnsmessige bånd et jeg
i absolutt indivduell forstand.
Geir klamrer seg til denne mandighetsmytologis irrasjonelle superindividualisme til den setter han sitt håp om å gjenvinne seg selv. Men denne rent ut sagt
besatte fiksering på styrke, mot, ensomhet og individualisme fungerer mer til
å avsløre Geirs angst og mindreverdighetsfølelse enn den representerer en
mulig løsning på hans problem. Hans besvergende dyrking av mandighetens
mytologiske univers, er en eneste stor forsvarsmekanisme for å bevare den selv
stendighet og den jeg-følelse som trues av underminering.

Kontroll eller utlevelse
Tøffheten, den hardkokte masken, de ulike manøvrene for å holde verden på
en armlengdes avstand, dekker over noen andre følelsesstrukturer som står i
opposisjon til de første, og som derved skaper en psykologisk konflikt i ro
manen som er så allmenn at den nærmest har vært obligatorisk i mannlige
kriseromaner siden midten av forrige århundret. Det er tale om en konflikt
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mellom to mulige væremåter som begge framkaller angst, og som mannen
ikke greier å formidle mellom. Utgangspunktet er mannens fryktsomme pleie
av identiteten, den psykiske stabiliteten, de fysiske og psykiske grenser mot
omverdenen. Denne grensedragning, som er skapt av angsten for å flyte ut,
tape kontrollen, oppløses, i siste instans miste identiteten, skaper på sin side
en ny angst angsten for å stivne til, forbli ensom bak «karakterpanseret», tape
kontakten med det stadig fluktuerende livet. Det er altså tale om en konflikt
mellom beherskelse og hengivelse, mellom kontroll og utlevelse, mellom indi
viduell autonomi og selvoppgivelse. Den første «væremåte» framtrer gjerne
som mannens lodd, som mannens «natur» eller hans samfunnsmessige byrde.
Den andre framtrer som en utopisk væremåte som mannen trekkes mot, men
samtidig avviser - av irrasjonell stolthet og av irrasjonell angst. Selvbehersk
else, selvkontroll, selvundertrykkelse er mannens adelsmerke. Byrden gjøres
til en dyd. Rokkes det ved grensene, truer kaos.
I rusen går kontrollen tapt, legges byrden av, slår skallet sprekker.Under rusen
gjelder en annen lov. Den er et fristed; rasjonalitetens jurisdiksjon settes mid
lertidig ut av kraft. Rusen framtrer derfor ofte som mannens viktigste
(kvasi)utopi. Den bærer løfter om umiddelbarhet, spontanitet, åpenhet og fel
lesskap. Å gå på rangel er en måte å rive ned barrierer på, sette til side angsten
for kaos, la det fortrengte strømme fritt. Dødt løp er bl.a. en hyldest til range
len. Og det fornemste trekk ved Gjelsviks litterære rangel er det orgastiskspontane og fellesskapet mellom kameratene. Rusens selvoppgivelse represen
terer drømmen om en demontering av det ensomme, selvkontrollerte mann
lige individ. Men en slik demontering er, som allerede nevnt,
angstfremkallende. Derfor beskrives Geirs forhold til rusen i et tvetydighetens
skjær i romanen. Han føler at underlaget svikter under ham, at han raser utfor
bakke, at hanjublende og truende trekkes mot juvet. Denne følelse blottlegger
Pamplona-prosjektets tvetydighet. Pamplona skifter karakter fra å være
romantisk eksil til å bli et symbolsk bilde på de sentrale konfliktene i det
mannlige individ.
Det er mye politisk retorikk i Dødt løp. Men til tross for dette uttrykker Geir
gjennom sine handlinger og observasjoner en lengsel vekk fra politikken, til
bake til ei mytisk fortid hvor mandigheten ennå ikke er satt under sperreild.
Geir påberoper seg de instrumentelle kvaliteter som de mandige dyder har i
en revolusjonær situasjon. Mandigheten har et politisk potensiale i seg, som
er i ferd med å undermineres av en påstått feminisering av mannsrollen, mener
Geir. «Bare makthavere med et hemningsløst behov for fred i samfunnet vin
ner noe på at menn gir opp å være menn» (s. 249). I diskusjoner med Marianne
raljerer Geir over den «myke» mann «Typen med fløyelsøyne og følsom munn,
en som kan gråte en skvett og steker vafler til du kommer hjem» (s. 239).
Men det Marianne (og romanens forteller) avslører, er at «Den Myke Mann»
og «Den Mandige Mann» i virkeligheten forutsetter hverandre at de er det
dobbelte uttrykk for den samme krise, for den samme rokking ved mannens
autoritet og rollefasthet. I det første tilfelle gjøres svekkelsen til en dyd, i det
andre tilfelle søkes den demonstrativt kompensert gjennom allehånde ytre
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manifestasjoner av selvstendighet og irrasjonelt begrunnet mot. De mandige
verdier har stivnet til egenverdi. Samme hvor standhaftig Geir forsvarer deres
politiske rasjonalitet og instrumentalitet, så dementerer romanen at de er ra
sjonelt begrunnet. Den mandige heroisme settes ikke i en saks tjeneste. Kam
pen for en sak er i beste fall et påskudd for å utfolde de irrasjonelle verdiene,
og, logisk nok, når den politiske kampen ikke lenger gir spillerom for utfoldel
se av disse vediene, overflyttes de til andre områder og potenseres gjennom
sterkere og sterkere mytedannelser (tyrefektingen, okseløpingen, etc.) - «alt
dere er på jakt etter er spenning og et fargerikt liv», sier Marianne om Geir
og guttegjengen, «(...) for det var ikke rettferdighet dere var ute etter, bare en
anledning til å begå noen snuskete heltegjerninger» (s. 260).

Det ødipale drama
Men er da Dødt løp en naiv, romantisk og maskulinistisk roman, som ikke pro
blematiserer det kompensatoriske i sin egen avhengighet av mytedannelsene?
Nei, den er nettopp gjennomsyret av en slik bevissthet om avhengighet. Som
nevnt er selve reisen til Pamplona utvilsomt motivert av en romantisk preget
lengsel etter autentiske verdier. Men en slik søking vil alltid være formidlet
gjennom en agent eller en instans som styrer den fantasivirksomhet som
søkingen uttrykker seg gjennom. En slik «instans» kan være så mange ting.
Det er nærliggende å vise til Don Quijote hvor den formidlende instansen er
representert gjennom de ridderromanene som Dom Quijote har forlest seg på.
Nøyaktig på samme måte som ridderromanene trenger seg mellom Don Qui
jote og hans søking etter ridderlige verdier, trenger de «macho»-fiksjoner
(særlig Hemingways romaner) som Geir har forlest og forsett seg på, seg mel
lom Geir og hans søking etter maskuline verdier. Så framtredende er denne
«instansens» tilstedeværelse at den tildekker hele kontaktflaten mellom Geir
og verden. Geir ser faktisk på verden med Hemingways øyne. Han tråkker i
agentens fotspor. Ja, Dødt løp utgjør til og med et forsøk på å «plagiere» en
berømt Hemingway-roman, nemlig The Sun Also Rises.

Denne formidlingsproblematikk får tillagt en ytterligere dimensjon hvis man
leser Dødt løp som et forkledd ødipalt drama. Teksten inviterer til og med di
rekte til en slik lesning. Geir er selv oppmerksom på at hans Hemingwayfascinasjon er uttrykk for et behov for å identifisere seg med en farsskikkelse,
og hele hans prosjekt kommer dermed til å handle om en sønns identifikasjon
med og opprør mot den allmektige farsskikkelsen. «Nåvel, tilbake til Hem Jeg
synes han representerte mye av det positive i den maskuline kulturen (...). Han
er kort sagt fin å ha som en slags farsfigur - Good Old Papa, the Poor Man’s
Pyle (...)». Geirs fascinasjon av tyrefekting kan settes inn i det samme mønste
ret. Samtidig som tyrefekting er en av Papa’s yndlingsfornøyelser, hentyder
tyrefektingens symbolverden til det latente opprøret mot farsskikkelsen, hvor
drapet på tyren trer fram som et stedfortredende fadermord.
Det er et viktig moment at farsfiguren er helteaktig at farsbildet så å si antar
drømmeaktige og fantastiske trekk. Dette behovet for å erstatte den «nærvæ
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rende» far med en «eventyrfar» er en ofte tematisert utviklingstendens i nyere
sosialpsykologiske studier som beskjeftiger seg med de virkninger endringene
i den primære sosialisasjon har fått for guttebarns forhold til sine fedre, og der
med for de farsbilder de danner seg. lAufdem wegzurvaterlosen Gesellschaft
framhever Alexander Mitscherlich at guttebarns første «objektforhold» (til
faren, som det elskede og beundrede forbilde) er i ferd med å svekkes i de mo
derne samfunn. «Faderløsheten» - dvs. den omstendighet at guttebarnet er
uten anskuelig sosial målestokk og uten en kontrollinstans som kan lære bar
net til å kjenne sine indre og ytre grenser og lære det å kanalisere aggressiviteten
inn i produktive og «positive» baner - fører til at utviklingen hos guttebarn
ikke så lett fører fram til sosialiserende identifikasjoner. Forbildet kommer
derfor til å anta drømmeaktige og fantastiske trekk. Slik uttrykker Mitscher
lich det:
Forbildet (...) ble så funnet i eventyraktige helter som er sterke og fryktløse. Som fantasibilder at
skiller det helteaktige forbildet seg fra et faktisk opplevd forbilde ved et vesentlig trekk det forbyr
ikke, forlanger ikke selvavkall, selvkontroll her og nå.17

Fikseringen til et fantastisk og helteaktig farsbilde kommer helt programmati
ske til uttrykk i Dødt løp, og ikke bare i Geirs Hemingway-identifikasjon, men
ved at en fantasifar direkte erstatter den faktiske far en fantasifar som helt i
tråd med Mitscherlichs sosialpsykologiske iakttakelser, ikke krever selvavkall
og selvkontroll av sitt avkom. Det er. Geirs kamerat, Jakki, som midt i ei fyllekule gir seg en slik drøm i vold. <Ueg skulle ønske jeg var min egen sønn og
hadde meg selv til far’, sa Jakki, ’så hadde jeg fått være med på tyrefektning
i Spania i femårsalderen og sittet på tribunen med iskremer høyere enn meg
selv mens pappa drakk farsmelk av lommelerke. Jeg hadde fått være med fatter’n på luffen rundt hele Europa hver sommer og kunnet snakke fire språk
før jeg var trek (145).
Typisk nok følger denne påkalling av fantasifaren like etter en scene hvor Geir
og Jakki har oppsøkt et tivoli og realisert noen barnefantasier som så å si hele
tida ligger latent i guttegjengens måte å være og føle på. Pamplona-prosjektet
kan dermed også oppfattes som uttrykk for en regressiv lengsel tilbake til en
barndom slik som den kunne ha vært. Skjult i teksten ligger et farskompleks,
en uavviklet ødipal konflikt, som bl.a. ytrer seg som en slik regressiv lengsel
tilbake til en utopi om et forsonet far/sønn-forhold, befridd fra den ødipale
ambivalens og preget av total identifikasjon.
Litt lengre ute i teksten oppheves avstanden mellom realitet og fantasi fullsten
dig. Jakki kler sin far om til revolusjonær helt åHer-, ’sa Jakki med følelse,
-her var det at min far ble skutt. (...) ’Her døde han - på denne åpne plassen
- for falangistenes forræderiske kuler. Det var i 1938, og frihetens sak i Spania
gikk i graven sammen med ham. Han var kaptein, nei major - kapteinsmajor
i De Internasj onale Brigadene, og han døde på Borgerkrigens siste dag, nøyak
tig den ellevte i ellevte klokken elleve’. -Det var sterkt. Jeg så for meg faren
hans, som er en tvers igjennom fredelig metodistprest, ligge på brolegningen

og forblø i klassekampens tjeneste mens spriten fra den knusteflasken hurtig
fordampet i solen», (s. 148). (min. uthevn.).
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Selvsagt er dette fyllevrøvl, og like selvsagt morer tekstens forteller seg over
denne himmelropende diskrepansen mellom fantasi og realitet, men like fullt
er denne fantasis tilstedeværelse i teksten nok et symptom på det underliggen
de og dypt alvorlige far/sønn-drama som er et sentralt motiv i teksten. Det hyperbolske og ironiske i denne scenen er helt i tråd med dette en tekststrategi
fra fortellerens side til å skjule og holde i sjakk sitt eget farskompleks og fra
forfatterens side til å avsløre dette som fortelleren søker å skjule. Denne dob
belte strategien er til stede gjennom det meste av romanen. Der hvor fortelleren
forsøker å skjule seg mest, blir han grundigst avslørt. Enten man velger å legge
vekt på Hemingway somformidlingsinstans (j fr. ridderromanene og Don Quijote) eller som farsskikkelse for den problematiske helten i Dødt løp, så må
romanen leses som en serie dobbeltbestemte manøvrer i forhold til den «auto
ritet» som leverer skjemaet hvis åpne felt skal fylles ut med heltens handlinger.
Påfortellerplan er det tale om en ambivalens som kan føres tilbake til en ødipal
grunnkonflikt (hvis man tolker teksten i psykoanalytiske kategorier), og som
kan føres tilbake til en dobbeltbevissthet (uttrykt som en konflikt mellom den
naive bevissthet om at Hemingway, formidlingsagenten, er umiddelbarheténs
forbilde, og den tragiske bevissthet om at identifikasjonen med dette forbildet
ikke kan realiseres som noe annet enn plagiat, med andre ord blottet for umiddelbarhet) hvis man tolker teksten med vekt på formidlingsproblematikken.
På forfatterplan er det tale om en ambivalens til denne fortellerambivalens.
Forfatteren avslører håpløsheten i forteller-heltens prosjekt (fordi det er fanget
i denne verdimessige ambivalens og dete tragiske paradoks) samtidig som han
selv er fanget av den. Geir følger i Hemingways fotspor, og forfatteren skriver
Hemingway-pastisjen Dødt løp.
Geir er altså selv klar over at ideen om å reise til Pamplona i sin helhet er stjålet
fra Heminway. Den er «rent plagiat». Romanen er full av sitater fra, allusjoner
til og direkte kommentarer til The Sun Also Rises. Reiseruta er omtrent den
samme, en rekke scener gjentas, Gjelsviks fiktive personer er gjengangere av
Heminways fiktive personer osv. Med andre ord er det ikke bar Geir som forsø
ker å imitere et ideal, men også Gjelsvik som gjenreiser de opprinnelige ku
lissene.

Mytenes marionett
Fordi Geirs mål er å bli helt i en Hemingway-fiksjon, taper han den umiddelbarhet som han identifiserer seg med i fiksjonen. Han tenker andres tanker,
han blir et plagiat. Han «lever ikke et øyeblikk utover seg selv» (s. 68). Det er
dette som er kvintessensen i romanen. Dødt løp handler om en person som le
ver på sitater, som midt i all sin spontanitetsdyrkelse er ute av stand til å være
spontan, som lever sitt liv som pastisj, som lever på noe som har vært. «Han
virker moderne, men lukter museum», heter det med et Gertrude Stein-sitat
på romanens første side. I dette ligger det ikke bare en hentydning til det «gam
meldagse», romantiske og reaksjonære i Geirs holdninger, men først og
fremst til den mangel på umiddelbarhet, påfremadrettethet, som karakterise
rer Geirs prosjekt. Å bli del av en udødelig fiksjon er det samme som å gjøre
seg selv til utstillingsgjenstand. Men plagiatet plager til slutt Geir. Gjentakel-
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seslysten oppleves som gjentakelsestvang. «Alt du gjør er ritualer, mann, hvor
er det blitt av impulsen?» (s. 241). Å leve livet som pastisj er en ufrihetens livs
form. Når man tråkker i andres fotespor, lager man ikke sine egne, ser man
ikke sine egne. Man er fanget i forgjengerens spor, man blir sine egne myters
marionett. «Jeg var kommet for sent til Pamplona, Hemingway hadde vært
her og gjort alt sammen før meg. (...) jeg var på villspor, til og med andre folks
villspor» (s. 277).
Det er denne innsikt som kommer til Geir til slutt når han står der alene siste
festivaldag, forlatt av Marianne og kameratene. Likevel følger han villsporene
to the bitter end. Han løper foran oksene en siste skjebnesvanger gang. Et liv
i rullestol blir det tragiske resultatet av å dyrke gamle avguder. Forfatteren lar
sin helt sone for sin skyldfølelse overfor et avgudsbilde (den mytiske
Hemingway-skikkelsen) som bare er halvhjertet og ufullstendig knust. Helten
sitter igjen, berøvet den mandighet som var første bud på avgudens steintavle.
Pilgrimsreisen til en av de hellige steder i den maskulinistiske myteverden en
der med at pilgrimen blir et offer i den rituelle manndomsprøven.
Geir har hele tida vært klar over at det er den pris han må være villig til å betale.
Å sette livet på spill i et fiktivt univers er imidlertid noe helt annet enn å gjøre
det i realiteten. Når Geir føler seg lurt og bedratt til slutt, skyldes det nettopp
at han har forvekslet virkelighet og fiksjon. Han har levd i The Sun Also Rises,
men plutselig våkner han opp i virkeligheten. Fiksjonens «uskyld» blir på en
ganske annen måte til blodig og meningsløs virkelighet innenfor den nye fik
sjonen. For dem som ønsker å leve i «illusjonenes verden», inntreffer «sannhe
tens øyeblikk» når blodet som renner er ens eget.
Slutten dementerer således effektivt de mandighetens myter som hovedperso
nen (og forfatteren) er fascinert av. Men også dementiene er innskrevet ifasci
nasjonens språk! Geir føler seg nok lurt, men det er den samme «maskuline»,
poserende kynismen han tar i bruk for å heve seg over den triste skjebnen som
har rammet ham. Også i rullestolen må han agere mannfolk. «Nå bor jeg i Pa
ris det meste av årt. Det var en eller annen som engang fortalte meg at det er
lettere å leve med sine lyter blant franskmenn (...) Jeg har en av krigsinvalidene
til Sine3 hengende på veggen i værelset mitt. Bobler formelig av munterhet
hver gang jeg ser den» (s.279). En mann gråter ikke over sin skjebne, han ler
av den. Med samme tilkjempet ufølsomme realisme godtar han sin seksuelle
vanskjebne. «Marianne stikker innom av og til med litt fersk politisk litteatur.
Hun er kamerat og avhjelper de verste seksuelle behovene. Det er omtrent som
å gå på do. Jeg undres på hva pokker jeg skal gjøre når hun gifter seg» (s.279).
I selve uttrykksformen fastholdes altså de fascinasjonsmønstre og de bevissthetsformer som handlingens slutt stikker et hull i. Hele skriveprosjektet er
fastlåst i denne ambivalens. På den ene side er den innsikt som Geir når til slutt,
til stede gjennom hele romanen som en medreflektert avstand til det selvoppløsende og selvdestruktive i Pamplona-prosjektet. På den annen side poseres det
like mye a la Hemingway i nederlagets stund, selv om Geir påstår at han føler
seg lurt av ham. Selv om «budskapet» i Dødt løp er åpenbart og utvetydig (en

110

kritikk av mannsmyter på tomgang Geir føler seg lurt, og det er forfatterens
hensikt å belære oss om at han faktisk også er blitt lurt), så taler likevel teksten
med to tunger. Også den som avmytifiserer er mytenes marionett.

KORT SLUTTORD
Mannens krise. En ny sosialisasjonstype. Sprekker i mannsbildet. Det er ut
trykk som er kommet på mote, som er blitt sjargong, og som vi uttaler med
en blanding av ironi og alvor. Som menn forsvarer vi oss samtidig som vi innser
at noe er i ferd med å skje rundt oss og i oss som truer de stabile bilder av man
nen som vi har vokst opp med. Vi forsvarer oss fordi de faktiske og dype en
dringene i kjønnsrollemønstret truer vår identitet - i den grad er denne identitet
knyttet til vår kjønnsbestemte rolle.
Jeg har valgt å se på et par romaner som på eksemplarisk vis reflekterer uviss
heten, forsvaret, selvoppgjøret, tvetydigheten i menns reaksjoner. Disse to er
bare del av en bølge av bøker hvor menn stiller seg selv opp som dikusjonsemne. Men har ikke menn alltid gjort det? Jo, selvfølgelig. Litteraturhistorien
handler stort sett om bøker av menn som forsvarer sine verdier eller kritiserer
dem. Den korte historiske innledningen var da også ment som en demonstra
sjon av at «intet er nytt under solen».
Like fullt er det oppbrudd i stabile kjønnsrollemønstre som framveksten av
et borgerlig samfunn skapte forutsetningene for, radikalisert i og med utvik
lingen av den moderne sosialstat. Det er ingen historisk tilfeldighet at kvinne
bevegelsen har fått slik gjennomslagskraft i løpet av 1970-åra. Selv om man
kan spore utmatningstendenser i 1980-åra, er det neppe noen ideologisk beve
gelse de siste 20 åra som har fått - og fortsatt vil få - en slik gjennomgripende
betydning. Når jeg har valgt å legge mindre vekt på kvinnebevegelsen som bak
grunn for de litterære tematiseringer av mannsproblematikken, skyldes det
derfor ikke et ønske om å undervurdere den, men derimot en overbevisning
om at både den og «mannens krise» har sin forutsetning i de samme struktu
relle endringer i samfunnet.
Det føres heftige diskusjoner om den nye situasjonen kan bidra til en «frigjø
ring» av mannen, eller om den snarere er i ferd med å produsere jeg-svake, usik
re og narcissistiske menn som svinger mellom storhetsvanvidd og selvforakt,
menn som sleper omkring på infantile forestillinger som omsettes til krav om
umiddelbar tilfredsstillelse som kan bekrefte dem selv som menn.
De to analyserte romanene kan leses som skjønnlitterære bidrag til denne
diskusjonen. Min artikkel er også skrevet ut fra en historisk og subjektiv inte
resse i problematikken, uten at jeg - like så lite som de to romanforfatterne har ønsket å presentere noe «svar» på problemet.

111

Noter
1) Thomas Ziehe 2 Herbert Stubenrauch Ny ungdom og usædvanlige læreprocesser, København
1983, s. 24.
2) S.st.s. 25.
3) S.st.s. 30.
4) I boka To og et halvt kapitel af Mændenes historie, København
1979.1 de innledende betraktningene som følger kommer jeg til å trekke mye på de analysegrep
og innfallsvinkler som vi finner i Kiselbbergs bok.
5) Werner Sombart taler om «bildet av Benjamin Franklin, dette legemliggjorte borgerprinsipp»
i W.S. Der Bourgeois, Miinchen 1920, s. 136.
6) Max Weber kaller Franklin for en «idealtypisk» representant for «kapitalismens ånd» i M.W.

Die protestantische Ethik, Miinchen 1969.
7) Kiselberg, s. 57.
8) Erich Fromm Flugten fra friheden, København 1966, s. 37. Til det følgende se også Finn Fergo
Den narcissistiske karakter. En studie i Ereud og Rifbjerg, København 1977 hvor det på s. 60-70
blir gitt en gjennomgang av venstrefreudianernes analyser av «konkurransekapitalismens ka
rakter».
9) Reimut Reiche Sexualitet og klassekamp, København 1970, s. 36.
10) Freuds seksualbegrep er som kjent sammensatt av langt flere komponenter enn den genitale
seksualitet. Freud oppfatter menneskets seksualdrift som et konglomerat av partialdrifter som
hver har sine erogene soner. I en bestemt fase av barndommen er endetarmen det viktigste pirringsområde. I det voksne liv vil noen pirringskvaliteter inngå i seksuallivet, mens andre vil sublimeres.
11) S. Freud Uber libidinose Typen, 1931. Sitert etter Finn Fergo, s. 62.
12) I David Riesman Det ensomme massemenneske, København 1965.
13) Kiselberg, s. 136f.
14) S.st. s. 143.
15) S.st. s. 129.
16) Thomas Ziehe Pubertåt und Narzissmus. Sind Jugendliche entpolitisiert?, Frankfurt
a.m./Køln 1978. Materiale til diskusjonen om «den nye sosialisasjonstype» finnes bl.a. i Haring,
o.a. Narziss. Ein neuer Sozialisationstypl, Bensheim 1979. Et viktig bidrag til diskusjonen er
Bernd Nitzschke Månnerangste, Månnerwiinsche, Miinchen 1980. Ziehe oppsummerer selv dis
kusjonen i boka som siteres under note 1.
17) Alexander Mitscherlich Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft, Miinchen 1973, s. 341.
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