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Til leserne
Fra og med dette nummeret blir Vardøger laget med fotosats. Vi mener dette
var et nødvendig skritt når vi likevel gikk over til tekstbehandling for å gjøre
settearbeidet litt lettere. Dessuten håper vi at fotosatsen vil gjøre Vardøger mer
leselig og gi det lettere innpass hos Narvesen og bokhandlene.
Overgangen til tekstbehandlig og fotosats har imidlertid påført Vardøger eks
tra kostnader. Dessuten har porto- og trykkerikostnader økt, mens både tallet
på betalende abonnenter og løssalget har sunket.
Et annet problem er at stadig flere abonnenter rett og slett slutter å betale for
de Vardøger-heftene de mottar. Bare på nr 13 tapte vi 2.500 kroner fordi abon
nenter ikke betalte, samtidig som vi altså mistet disse abonnentene. Dette synes
vi er en urovekkende utvikling. Betalingsformen for Vardøger med etterskudds betaling for hvert hefte er basert på et tillitsforhold mellom Vardøger
og abonnentene. Vi håper at dette tillitsforholdet kan fortsette.
I 1984 hadde Vardøger for første gang siden 1970 et betydelig driftsunder
skudd. Dersom vi hadde hatt bare 185 flere betalende abonnenter, ville det un
derskuddet vært unngått.
For å unngå stadige forhøyelser av abonnements- og løssalgspris, må vi arbei
de for å få opp igjen både tallet på faste abonnenter og løssalget. Men på kort
sikt er vi nødt til å øke abonnements- og løssalgsprisen for å avverge ytterligere
driftsunderskudd. Fra og med dette nummeret koster derfor Vardøger kr 45,pr. hefte i abonnement (kr 60,- for bibliotek og andre institusjoner).
Så vidt vi vet, er Vardøger det eneste norske tidsskrift som har eksistert så lenge
som i 15 år uten å motta noen annen form for støtte enn frivillige bidrag fra
leserne sine. Dette skyldes ikke at vi av prinsipp er motstandere av offentlig
støtte til tidsskrifter. Vardøger har to ganger - tidlig i 70-årene og i 1984 - søkt
om støtte fra Norsk Kulturråd som i dag deler ut penger til 40 norske tidsskrif
ter. Vår første søknad ble avslått med den begrunnelse at Vardøger var for nytt
og dets fremtid for usikker til at det kunne få støtte. Avslaget på søknaden i
1984 ble begrunnet med at «i den vanskelige økonomiske situasjon Kulturfon
det befinner seg, fant rådet det dessverre ikke mulig å prioritere Deres
søknad.»
Disse erfaringene tyder på at Vardøger også i fremtiden må basere sin økonomi
helt og fullt på abonnements- og løssalgsinntekter. Abonnentene er imidlertid
Vardøgers absolutt viktigste økonomiske pilar. De kjøper hvert eneste num
mer, selv om de ikke syns at hvert nummer er like interessant. Løssalget beror
derimot på spontankjøp. Derfor svinger det temmelig uforutsigbart både over
tid for hvert nummer og fra det ene nummeret til det andre.
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Nå tilhører ikke Vardøger kjendisene blant norske tidsskrifter, og det har ikke
et forlag i ryggen som kan gå ut med en annonsekampanje for å verve abon
nenter. Av erfaring vet vi dessuten at dere som abonnerer på Vardøger, har
gjort mest for å gjøre tidsskriftet kjent og verve nye abonnenter. Skal vi lykkes
i å snu den nåværende nedgangstrenden, trenger vi fortsatt hjelp fra dere. Vi
ber om at dere forteller om Vardøger blant alle venner og kolleger og gir dem
«Vardøger-lappen» (som vi sender dere på bestilling).
Vardøger skal være et uavhengig tidsskrift som henvender seg til hele venstresi
da i Norge. Det er uavhengig i den forstand at det ikke er knyttet til noen orga
nisasjon eller noe parti. Vardøger skal også være åpent for bidrag og
diskusjonsinnlegg. Denne åpenheten blir imidlertid begrenset av at hvert hefte
er et temanummer. For at de temaene som tas opp skal bli behandlet på en no
enlunde skikkelig måte, vil vi likevel fortsette med temanumre. Men fra og med
dette heftet vil vi presentere fremtidige temanumre med tidsfrister for innsend
ing av bidrag (jfr. «Kommende Vardøger-numre» i dette heftet).
Også når det gjelder valg av temaer, ønsker vi størst mulig åpenhet, selv om
slike valg i siste instans er en redaksjonell sak. Derfor inviterer vi dere som leser
Vardøger til å sende inn tema-forslag.
Vi er fortsatt overbevist om at venstresida i Norge trenger et tidsskrift som Var
døger, og at Vardøger trenger venstresida. Lykke til med abonnentvervingen!
Redaksjonen

Cora Stephan
Ganz entspannt
im Supermarkt

Karen Margolis
Die Knochen
zeigen

Liebe und Leben im ausgehenden 20.Jahrhundert

liber die Sucht zu hungern

Rotbuch 300,144 Seiten. DM 14 (Abo 13)
An die zwanzig Jahre sind seit der Grossen Sexuellen Revolution verstrichen eine turbulente Zeit der Scharmiitzel,
Kåmpfe und Kriege um die Erbfolge.
Der Supermarkt der Gefiihle fiihrt heute
ein biflchen von allem in seinem Angebot: Liebe und Leidenschaft, Elternschaft und Partnerschaft, Beziehungskiste und Vogelverhåltnis, Ehe und
Treue, Sexualitåt und Erotik, Geilheit,
Zartheit, Hartheit und Weichheit.
Freie Wahl flir freie Biirger!
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Rotbuch 303,112 Seiten, DM 13 (Abo 12)
„Ich glaube, dafl es ,Magersucht‘ gar
nicht gibt. Die Mediziner haben sie ausgeheckt, um hinter das Geheimnis zu
■kommen, warum immer mehr Menschen - hauptsåchlich Frauen - ihren
Zorn dadurch zum Ausdruck bringen,
daft sie sich weigern zu essen (...)
Karen Margolis beschreibt die Teufelskreise ihres Hungerstreiks: Protest
gegen die Familie, Hunger nach Liebe
und doch sich die Menschen von den
Knochen halten.

Om dette heftet
Dette er et nummer om litteratur, om moderne norsk litteratur fra Mykle/Alnæs til Solstad/Fløgstad. Det er det første nummeret av Vardøger hvor
skjønnlitteratur er hovedemnet. Men selv om vi introduserer et nytt emneom
råde, betyr det ikke at vi på andre måter bryter med tidsskriftets tradisjoner.
Bidragsyterne i dette nummeret har valgt ulike innfallsvinkler i sin behandling
av det litterære stoffet. Et felles utgangspunkt er likevel fastholdelsen av litte
raturens samfunnsmessige karakter og funksjon uavhengig av om de skjønn
litterære forfatterne forstår seg selv som «politiske» eller ikke.
Dagens «trend» både blant forfattere og litteraturkritikere, går tydelig i ret
ning av en litterær isolasjonisme, en ny estetisisme og en tilbaketrekning til det
indre liv. Ja, man kan sogar tale om en ny elitær dyrkelse av teksten og dens
fascinerende tvetydigheter - en ny «frihet» hvor man føler seg fritatt fra det
ubehagelige kravet om å se seg selv i lys av politiske overveielser. Det er ikke
langt fra at det er i ferd med å skje et skred i retning av geniet, en ny dyrking
av det sublime, bundet til den unike personlighet.
Dette heftet av Vardøger preges derfor av en viss «usamtidighet», noe som i
seg selv ikke er fremmed for Vardøgers tradisjon. Innledningsvis føler vi det
nødvendig å gjenta noen tilsynelatende banaliteter. Vi vil distansere oss fra en
upolitisk estetisisme som teori om litteratur. Som litterært fenomen mener vi
imidlertid at den i høyeste grad bør tas alvorlig og behandles seriøst. Som reak
sjon mot en forenklet, over-politisk resepsjon, som i dag hører historien til,
vil vi endog mene at den kan være på sin plass. Å holde fast ved litteraturens
samfunnsmessige karakter og funksjon innebærer derfor etter vårt syn langt
i fra at man ser bort fra litteraturens særegne karakter i forhold til andre former
for skrift, språk, tekster og institusjonelle diskurser. En analytisk holdning til
litterære tekster og fenomener er ikke tjent med en enøyd og politiskmoralistisk avvisning av alt som seiler under den nye kunstdyrkingens bekvemmelighetsflagg. Hos mange tilsynelatende apolitiske 80-tallsforfattere,
som er opptatt av fiksjonens status som fiksjon, av form framfor innhold, av
individet framfor samfunnet, av psykologi framfor politikk, finnes det en be
vissthet om litteraturens språklig formidlete samfunnsmessighet som er mer
avansert enn den som var rådende på 70-tallet. Et slikt balansert syn har vi for
søkt å argumentere for i innledningsartikkelen, som forholder seg kritiskanalytisk til så vel dagens som gårdagens litterære frambringelsen
Det er også vår oppfatning at dagens litteratur fortsatt i hovedsak er «venstre
vridd». Som 70-tallets litteratur problematiserer den de radikale mellomlags
sosiale situasjon, deres ideologier, personlige konflikter og valgsituasjoner. Vi
ser den som en form for venstresidas fortløpende sjølproblematisering. Den
har nok blitt mer «upolitisk» enn før, men det betyr ikke at høyrevinden har
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blåst venstresida over ende i det politisk-kulturelle liv. Fortsatt handler den be
tydeligste litteraturen om de radikale mellomlags livssituasjon og deres måter
å forholde seg til politiske og andre former for opposisjon på. Enten denne
«opposisjon» kommer til uttrykk i form av aktivisme eller resignert ikkedeltakelse, så er det like fullt tale om en «venstre-opposisjon», og ikke om en
konservativt bekreftende litteratur. Vardøger hav alltid vært opptatt av å bidra
til de diskusjoner og problemer som har opptatt venstresida. Når vi denne
gangen har valgt å se på forskyvningene i de radikale mellomlags selvforståelse
slik den kommer til uttrykk i litteraturen, følger vi altså opp en tradisjon vi
fortsatt føler oss forpliktet på.
Det har vært et hovedmål å gi et bilde av og kritisk analysere den utvikling som
har funnet sted i løpet av de siste 10-15 år. Det ligger til grunn for analysen av
enkeltforfatterskap som Kjartan Fløgstads og i sær Dag Solstads. Hovedlin
jene blir imidlertid trukket opp i innledningsartikkelen. I tråd med det som
allerede er sagt, fastholder vi i denne artikkelen at den litterære utviklingen
ikke kan forstås uavhengig av de politiske og ideologiske klimaendringene,
som bl.a. har nedfelt seg i synet på litteraturens form, innhold og funksjon.
Derfor beskjeftiger innledningsartikkelen seg like mye med disse klimaen
dringene som med den litterære utvikling i snever forstand. Ett av hovedsyns
punktene her er at sammenbruddet for bestemte typer utopisk
«natur»-tenkning og totaliserende forklaringssystemer, snarere enn den mye
omtalte «avpolitiseringen», har ført 80-tallets forfattere inn i politiske, eksi
stensielle og språklige kriser som tematiseres fortløpende i de litterære
verkene.
Kjartan Fløgsad er en av våre fremste forfattere i dag. At han utgir sin mest
eksplisitt politiske roman i de «avpolitiserte» 80-årene gjør ham ikke mindre
interessant i våre øyne. Klarere enn noen annen norsk forfatter har Fløgstad
insistert på at det ligger en marxistisk samfunnsforståelse til grunn for hans
forfatterskap samtidig som han har avvist enhver form for propagandistisk
diktning og understreket littteraturens avgjørende og særlige betydning for
menneskenes individuelle og politiske frigjøring. Det er nettopp dette siste
aspektet Teddy Petersen tar fatt i. Hans artikkel er en solidarisk presentasjon
av Fløgstad med særlig vekt på U3.
Mens det er en klar sammenheng og kontinuitet i Fløgstads forfatterskap og
syn på diktning, så er Dag Solstads forfatterskap preget av markante brudd
- selv om man gjennom en mer nærgående analyse kan finne fram til konstante
trekk, også i hans forfatteskap. Solstads utvikling som forfatter på 80-tallet
har vært gjenstand for mye spekulasjon. At Solsad var sosialrealismens og den
AKPske partilitteraturs fremste teoretiker og praktiker på 70-tallet kan det
ikke herske tvil om. Men hvor står Solstad i dag? Hva går hans selvkritikk ut
på? Hvilken røst er det som taler bak de oppdiktede personenes røster - og hva
er denne røstens «budskap»? Arne Overrein gir sitt svar på disse spørsmålene
i en artikkel som både tar Solstads konflikter på alvor og leverer en politisk
kritikk av Solstads løsninger. Det er især her at problemet med venstresidas
selvforståelse blir direkte analysert - med Solstad som eksempel. Et hoved
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synspunkt hos Overrein er at venstresidas grunnleggende problemstillinger ble
skapt og formulert allerede på 60-tallet, og at de springer ut av noen sosialhistoriske forhold som nok har endret seg siden da, men som likevel er viktige
å holde fast ved som bakgrunn. Overrein gjør dette blant annet ved å antyde
en kontinuitet fra 60-tallsmodernisten Solstad via 70-talls-sosialrealisten og
fram til dagens selvkritiske Solstad.
Mens det er den venstreintellektuelles kriser og dilemmaer som er selve hoved
anliggendet for Solsad, så er det kunsten hos Fløgstad. På sin særegne måte
reflekterer US den politiske diktnings krise, samtidig som den i seg selv fram
fører et ubetinget forsvar for en slik diktning. De tre neste artiklene, som utgjør
en enhet, dreier seg ikke om den intellektuelles eller om kunstens krise, men
om den meget omdebatterte mannsrolle i krise. Den første av de tre tar for seg
én roman fra hvert av to sentrale forfatterskap i denne sammenheng, nemlig
Knut Faldbakkens og Erling T. Gjelsviks. Samtidig forsøker artikkelen å trek
ke opp noen litterære og «mannsideologiske» linjer fra forrige århundre og
fram til i dag. Et viktig poeng er påvisningen av sammenhengen mellom de
overgripende endringer i det kapitalistiske samfunn og endringene i kjønns
rollemønsteret, slik de reflekteres som bevissthet om krise og sammenbrudd
i den mannlige kjønnsrollelitteratur.
De to andre artiklene griper tilbake til 50- og 60-tallet, til to sentrale forfatter
skap i mannsrollekritisk sammenheng. Rakel Nordseth framhever Agnar
Mykles bøker som en av de viktigste og ærligste kilder til den mannlige karak
ters konstituering og sosialisering generelt og til menns følelsesliv og kvinne
syn spesielt. Samtidig kan hennes artikkel også leses som et innlegg i de seinere
års debatter om pornografi og pornolovgivning. Nordseth går hardt ut mot
alle former for moralistisk kritikk av Mykles forfatterskap, ikke bare mot
«gammelpuritanerne», men også mot enøyde feministiske lesninger av Mykle
på 70-tallet. Det er en viktig artikkel fordi den kan og bør leses som et bidrag
til en gjenreisning av Mykles helt sentrale betydning, også for kvinnelige lesere.
Mykle fyller 70 år i år. Han er en forfatter som har pålagt seg selv taushet i
snart 20 år - et stort tap for norsk litteratur. Vi har derfor også behandlet ham
i nok en artikkel hvor han jevnføres med Finn Alnæs. Her sammenlignes idealog utopidannelsen hos de to forfatterne. Heftet avsluttes med en oversiktsar
tikkel om det norske bokklubbsystemet. Teamtisk ligger den på siden av de
andre artiklene, men vi har likevel valgt å ta den med fordi den framfører noen
interessante synspunker på et viktig fenomen som blir mye diskutert i dag.
Hvis vi hadde hatt som hensikt å gi et samlet bilde av nyere norsk litteratur,
så ville det ha vært mye som manglet i dette heftet. En slik intensjon har vi da
heller ikke hatt. V har fokusert på noen utviklingslinjer, noen problemkom
plekser og noen forfatterskap som vi anser som viktige. Samtidig er selvfølge
lig nummeret preget av bidragsyternes særlige interesse- og arbeidsområder.
Vi ville gjerne ha hatt med artikler om lyrikk og om kvinnelitteraturens utvik
ling (den siste blir imidlertid kortfattet omhandlet i innledningsartikkelen) og
en rekke andre emner, men så vel plassen som de særlige interesseområder har
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altså gitt heftet det innhold som følger. Noen av bidragene er blitt framlagt
og diskutert på et Vardøger-seminar, andre har sirkulert og er blitt diskutert
blant redaksjonsmedlemmer og andre med tilknytning til tidsskriftet. Det har
vært redaktørens intensjon at de til sammen skal kunne leses som en refleksjon
over en litterær krisebevissthet slik den kommer til uttrykk på tre viktige tema
områder som den politiske diktnings krise, som den venstreradikale intellek
tuelles krise og som den tradisjonelle mannsrolles krise. Vi vil tro at Vardøgers
lesere ikke stiller seg likegyldige til noen av de tre.

Øystein Rottem

critt t°‘
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"FRIGØRELSESSTRATEGIER"

Øystein Rottem

TEKSTENS ILLUSJONER OG DES
ILLUSJONENS TEKSTER - FRA
70-TALL TIL 80-TALL

Poetokratiet gjennomført?
«Jeg er drita lei av norsk litteratur med dertil hørende herligheter som forfat
tere, debattanter, litteraturkritikere, forleggere og ikke minst kulturjournalister».
Det er Dag Solstad som på denne måten ga uttrykk for sin manglende begeist
ring for den norske litterære institusjon. Solstads utblåsning skjedde under et
foredrag han var invitert til å holde ved Distriktshøyskolen i oljebyen Stav
anger høsten 1983.1 Han var bedt om å komme med en litterær
programerklæring for 1980-åra. Han skulle bidra med et innlegg i en pågående
litterær debatt. I stedet valgte han å definere seg som observatør, som en som
stilte seg utenfor debatten, som en som trakk debattens premisser i tvil.
Solstads «aristokratiske» lede er symptomatisk. Mange av dagens forfattere
markerer seg i skarp opposisjon til «debatten», til mediaoffentlighetens diskurser, til vulgariseringen av så vel den litterære som den politiske debatt og
offentlighet. Litteraturen skal ikke delta i debatten, den skal trekke debatten
i tvil, sier Kjartan Fløgstad, og i den innledende artikkelen i essaysamlingen
Ordlyden «skryter» Fløgstads alter ego, W. Runar Leite, av at Fløgstad aldri
har skrevet et eneste ord i en norsk dagsavis.2
Nå er det langt fra alle som har valgt en selvpålagt isolasjon fra mediaoffentligheten. De fleste ønsker publisitet, og mange deltar i den mediaregisserte de
batten med liv og lyst. Men som oftest under protest. De trekker debatten i tvil
samtidig som de deltar.
Litteraturen og forfatterne vil alltid være tvunget til å definere seg i forhold
til offentlighetens diskurser. De kan gjøre seg til en del av dem, eller de kan
framheve sin autonomi. Uansett er de hegnet inne i de samfunnsmessige diskursers jurisdiksjonsområde. Når den diskuterende offentlighet har forfalt til
passiviserende massekultur, står to veier åpne. Forfatterne kan velge å forstå
seg selv som deltakere i en «motoffentlighet» (en proletær, en kvinnelitterær,
osv.), eller de kan isolere seg i forskjellige former for estetisisme, i et forsvar
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for litteraturen som MOT-SPRÅK, som FORM, som medium for det SPESI
FIKT POETISKE. Den reflekterende offentlighets forfall er en snart hundre
år gammel historie. Og reaksjonsformene fra forfatternes side har skiftet mel
lom estetisisme og problemdebatterende diktning.
På 70-tallet var man opptatt av motoffentlige former samtidig som man søkte
å nå fram med sine meninger gjennom de ordinære fora og gjennom media.
3 Skjønnlitteraturen ble oppfattet som én blant flere kanaler som forfatterens
meninger kunne kanaliseres gjennom. I dag er slagordet ingen «menings»litteratur, takk Ingen problemdebatterende litteratur!
Denne dreining, denne insistering på litteraturens egenart og autonomi, skyl
des bl.a. at den reflekterende offentlighet har forfalt ytterligere i løpet av de
siste 10 år. «Boulevardiseringen» av avisene er f.eks. kommet enda et skritt len
gre. Mens den litterære debatten tidligere kunne føres på fornuftig vis på avis
enes kultursider, er den nå fortrengt til fagtidsskrifter som når et meget smalt
publikum. «Karusell»-stoffet har fått overtaket. Kultursidene er overtatt av en
ny, kvikk journalistikk. Nyhets-fetisjismen har smittet over fra reportasjejournalistikken til kulturjournalistikken. Også kulturstoffet preges mer og
mer av individfiksering og sensasjonsjag. For fatter kjendiser og bølger om
kring litteraturen blir viktigere enn litteraturen selv. Hensynet til avisenes
umiddelbare salgsappell går dessuten godt sammen med forlagenes behov for
å lansere sine bøker, især de som er påtenkt som bestsellere.4
Det er konkurransen fra de nye mediene (først og fremst TV) som har presset
avisene bort fra det tekstlige og over mot det visuelle. Vekten legges på blikkfangende bilder og knapp, ordkjapp presentasjon. Det som taler til følelsene
og den overflatiske nysgjerrigheten, og det som slår leseren i øynene, blir prio
ritert framfor det saklige resonnementet.
Derfor kunne også en bok som Kaj Skagens Bazarovs barn vekke slik opp
merksomhet samme høst som Solstad holdt sitt kritiske foredrag Stavanger.
Det var også en annen grunn til at denne boka var perfekt tilpasset medias be
hov. For at en utgivelse skal kunne få karakter av «begivenhet» framelsker
media maksimal konflikt og polarisering. Det er som om et fenomen får større
«realitetsverdi» jo skarpere motsetningsforhold det inngår i.5 Derfor har
media også blåst ild til alle debatter om litterære generasjonsoppgjør og nye
retninger. I 1980-åra har de litterære debattene i avisene faktisk i hovedsak
dreidd seg nettopp om retninger og meninger mer enn om verker og sak.6
Striden har stått om litterære konjunkturer, om strømninger og tendenser, om
generasjonsskifter og vekslende moter helt siden debatten dukket opp høsten
1980. Det var da det slagkraftige mottoet «havet, døden og kjærligheten» ble
lansert for første gang - som et ønske og en spådom om en «ny» litteratur i
80-årene.7 Seinere har debatten dukket opp under skiftende påskudd, mest
skjellsordpreget i en strid om angivelige generasjonsskiller som pågikk i regi
av Dagbladet våren 1983.
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Som Arne Overrein påviser i sin artikkel om Dag Solstad i dette Vardøgernummeret, har denne situasjonen også ført til at Solstad (og flere med ham
for øvrig) er vendt tilbake til et borgerlig dannelsesideal med en kultur«aristokratisk» kritikk av vulgariseringen og kommersialiseringen per se.8 Det
som har skjedd er at den klassiske konflikten mellom skapende frihet og markedslovens tvang igjen oppleves som særlig smertefull etter at forfatternes utenomestetiske legitimeringer er blitt svekket. Denne konflikten har ridd alle
bevisste forfattere siden de - i og med framveksten av det kapitalistiske sam
funn - ble integrert i dette samfunnets sirkulasjonssfære og dermed har måttet
se sine verk formidlet gjennom strukturene i denne sfæren. Og denne konflik
ten skjerpes med massemediaenes økende kommersialisering. Forfatterne blir
ikke bare underlagt bytteverdien, men markedsføringen og formidlingen av
deres verker gjennom de kommersialiserte massemedia produserer også bilder
av forfatteren og hans/hennes verk som får en langt større gjennomslagskraft
enn verket selv. Forfatterne kan forgjeves protestere mot dette. Derfor råker
de subjektivt i et stadig sterkere motsetningsforhold til de viktigste kanaler for
formidling - samtidig som de er dypt avhengige av dem.

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

Har Rønning fått rett?
Både ja og nei. For det første vi har en problemorientert og «politisk» litteratur
også i dag, dens forutsetninger finnes både i sekstitallets modernisme og i sytti
tallets sosialrealisme. Den «nye» opptatthet av Kunsten, Språket, Formen har,
i det minste hos de mest avanserte av dagens forfattere, medreflektert en be
vissthet om politisk og samfunnsmessig funksjon. Disse forfatterne er videre
førere av den «sosialmodernisme» som ble utviklet på syttitallet. Den form for
idealisme - for ikke å si romantikk - som kjennetegnet den didaktiske og for
kynnende sosialrealismen finnes imidlertid knapt i dag. Akkurat det er det
neppe heller noen grunn til å gråte over.
For det andre realismen som begrep er havnet i miskreditt, både i den litteraturteoretiske diskusjonen og blant de forfatterne som reflekterer over sin egen
skrivevirksomhet. Denne massive kritikken av «realismen» er vanskeligere å
akseptere. Likeledes de stadig mer populære og populariserte angrepene på
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«meningslitteraturen» - som om «menings-løsheten» så å si skulle være selve
pantet på diktningens storhet. Det er greitt nok at «realisme» er et proble
matisk begrep - i alle fall når det på naivt vis identifiseres med forskjellige for
mer for gjenspeilingsteorier. En tekst er aldri «realistisk» i den forstand at den
gjenspeiler virkligheten «direkte». Men med «realisme» mener vi også i vagere
forstand en litteratur som forplikter seg på ét sosialt og samfunnsmessig enga
sjement. Den teoretiske avvisning av «realismen» går gjerne hånd i hånd med
en avvisning av denne forpliktelsen. Tilløp til dette kan vi spore også i dag. Isolasjonstendensene som ligger i en ny estetisisme, en ny «kunsten-for-kunstensegen-skyld»-filosofi, er et tilbakeskritt. Det samme kan sies om angrepene på
«meningslitteraturen». Det er ingen grunn til å beklage at «meningslitteratur», i betydningen ensidig propaganderende og forkynnende diktning (enten
man er enig i forkynnelsen eller ikke), er død og begravet. Men luker man
«meningene» ut av diktningen havner man i en estetisisme som likner mistenk
elig på den som borgerlige finånder alltid har brukt til å angripe eller uskade
liggjøre en progressiv, samfunnskritisk diktning med.
For det tredje det alminnelige sammenbrudd i 80-årene for bestemte typer
totaliserende, globale og altomfattende forklaringsmodeller eller tankebygninger har gjort litteraturen mer skeptisk, mindre skråsikker, mer søkende,
men samtidig også mer desillusjonert, rådløs, negativ. Denne ideologiske ut
viklingen er den viktigste årsaken til de to første trekk jeg har pekt på. Tilslut
ningen til slike globale polito-filosofiske systemer gjorde det mulig for
forfatterne i 70-årene å legitimere seg under henvisning til klare utenomestetiske mål og funksjoner. Når denne instrumentalisering av litteraturen ble
dominerende, kunne det gi de litterære verkene et monologisk, selvbekreftende preg. Det fantes en Sannhet som det gjaldt å finne det mest pregnante
uttrykk for, enten gjennom en eksplisitt tendens eller gjennom en organisering
av de kunstneriske virkemidlene i den naive hensikt å gi et «sant» og «objek
tivt» bilde av Virkeligheten. I dag er det færre forfattere som mener seg å sitte
inne med Sannheten. Paradoksalt nok fjerner dette forfatterne fra den sam
funnsmessige virkelighet i sterkere grad enn det den utopiske, samfunnskri
tiske diktning gjorde.
Retretten går langs to veier ruten tilbake til inderligheten eller ruten tilbake til
meta-diktningen. Inderligheten kommer litterært til uttrykk først og fremst
i form av en desillusjonsromantikk med røtter tilbake til slutten av det forrige
århundret. Når utopiene er døde, framtrer virkeligheten som atomisert, amorf
og uten mening. Motsetningen mellom jeget og verden radikaliseres, men jeget
fastholdes likevel som orienteringspunkt selv om det er dømt til nederlag ja,
nettopp i nederlaget framtrer dets tragiske storhet. Meta-diktningen kommer
litterært til uttrykk i form av en uavbrutt kretsing omkring det litterære ut
trykk som sådan. Litteraturen forholder seg i dette tilfelle ikke til virkelig
heten, men til seg selv eller til andre tekster. Hver gang den litterære teksten
forsøker å presisere et virkelighetsinnhold eller et sannhetsinnhold viker den
unna og tar til å kontemplere over det illusoriske (det løgnaktige, fiktive, uvir
kelige) ved sitt eget vesen. Teksten taler med en stemme som sier at den ikke

10

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

opp igjen.
Den nye dyrking av Kunsten gjentar i sine naive former gamle feiltrinn og
havner i romantisisme, stundom også i mystisisme. I sine mer avanserte former
representerer imidlertid forsvaret for Kunsten som særegen diskurs og erkjennelsesform et betimelig oppgjør med de naive estetiske teorier som politiser
ingen også trakk med seg.
I 1969 skrev Gunnar Skirbekk «Poetokratiets tid er forbi, litteratveldet er
over».10 Denne påstanden var et uttrykk for at «interessene innenfor kultur
debatten hadde vendt seg fra skjønnlitteraturen og en uforpliktende impresjo
nistisk
essayistikk
til
filosofiske
og
samfunnsvitenskapelige
problemstillinger».I11180-årene har interessen forskjøvet seg mot skjønnlitte
raturen igjen. Debattbokas stilling er alvorlig truet. Fagbokmarkedet er domi
nert av jakt på sensasjoner og bestsellerisme hvor kjendisbekjennelser og
politisk journalisme er de mest populære genrene. Det er ingen grunn til å mo
ralisere over dette. Bokmarkedet er selvfølgelig like kapitalistisk som marke
det ellers, og ettersom fagbokmarkedet ikke høster fordeler av en statlig
intervensjonspolitikk i form av subsidiering gjennom innkjøpsordninger eller
på annen måte, slik den norske skjønnlitteraturen er, så må hensynet til den
umiddelbare salgsappell bli mer framtredende. Selvfølgelig er dette beklagelig
og noe som kan endres på, men her er det ikke plass til å komme nærmere inn
på dette. I denne sammenhengen er jeg mest opptatt av å se det som et tegn
i tiden. I dag speiler leserne sitt liv og sine lengsler i skjønnlitteraturen samtidig
som forfatterne roper opp om sin egenart. Poetokratiet er på nytt i ferd med
å innstiftes, men ikke i den betydning at «poetene» ønsker å uttrykke seg im-
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presjonistisk uforpliktende om alle mulige emner som før var forbeholdt sak
prosaen, men nettopp ved at de pukker på sin egenart, ved at de legger en
radikal vekt på Litteraturens priviligerte stilling som språklig motinstrument
til de offisielle, institusjonelle maktdiskurser.
Forstått slik er ikke dagens forfattere mer defensive enn de var for ti år siden.
Nettopp ved at de lar diktningen hvileløst sette spørsmålstegn, utforske og kri
tisere produksjonen av Sannheter setter forfatterne seg opp mot maktens diskurser (som framstiller seg selv som evidente, selvinnlysende og sanne).
Nettopp ved at de ikke oppfatter seg som «sannhetens apostler» kan de mer
effektivt bedrive språk, ideologi- og maktkritikk.
Men før vi analyserer og vurderer nærmere det litterære klimaet i dag, er det
nødvendig å gå tilbake til 60- og 70-tallet. Forutsetningen for dagens situasjon
ligger nemlig der. Og forutsetningene er ikke bare av institusjonell karakter.
De har like mye en økonomisk og en sosiologisk side.

Sammenheng, autensitet, identitet
I løpet av 70-årene oppnådde den generasjonen som ble politisk radikale på
slutten av 60-tallet, å vinne en dominerende posisjon, et hegemoni, innenfor
den kulturelle og litterære institusjon.12 Dette tiårets litteratur kan derfor
bare forstås på bakgrunn av framveksten av de nye radikaliserte mellomlagene.
Endringene i litteraturen kan likeledes bare analyseres i sammenheng med de
endringer som har skjedd i den samfunnsmessige stillingen til de sjikt det her
er tale om.
Det er blitt framstilt slik at denne generasjonen var preget av en politisk trosvisshet og en selvbevissthet i begynnelsen av 70-årene, som fikk et grunnstøt
da høyrebølgen sveipet over landet i slutten av samme tiår. Dette er en myte.
En slik framstilling forveksler årsak og virkning. Snarere forholder det seg slik
at den angivelige «trosvissheten» var ett av flere uttrykk for et behov hos denne
generasjonen for å finne en plattform å stå på i en situasjon preget av stor
mobilitet og endringer i samfunnets klassestruktur. De nye mellomlagene er
et produkt av den store utdanningseksplosjonen på 60-tallet. Denne førte bl.a.
med seg at et større antall studenter enn noen gang tidligere ble rekruttert fra
«de lavere lag» i samfunnet. Denne «eksplosjonen», og i det hele tatt forskyv
ningene i klassemønstret på 60- og 70-tallet, skapte en uklarhet med hensyn
til individenes klassemessige og sosiale tilhørighetsforhold. «Eksplosjonen»
førte også til at den universitære utdannelsens elitepreg forsvant. Den akade
miske utdannelsen fikk varekarakter. Akademikerne ble «intellektarbeidere»,
noe som på sin side forklarer studentenes og akademikernes affinitet til prole
tariatet uansett hvilken klasse de var rekruttert fra. 13 Disse forhold er av ve
sentlig betydning for forståelsen av så vel de radikale mellomlagsideologier
som den litteraturen som forholdt seg til eller forkynte disse ideologier. Mobi
liteten førte ofte med seg individuelle konflikter og personlige problemer som
kom til uttrykk som identitetsforvirring, usikkerhet med hensyn til sosial til
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hørighet og verdimessig forankring, eller som en konflikt mellom sosial bak
grunn og nye roller og livsmønstre. Dette skapte grobunn for en jakt på nye
symboler og sammenhenger til erstatning for de som hadde gått tapt. En nye
sosial gruppe i et samfunn vil alltid lete etter tegn og symboler som kan signali
sere gruppetilhørighet. Den politiske overbevisningen var bare ett av flere motsigelsesfylte tegn som signaliserte en slik tilhørighet.
Både usikkerheten og jakten på nye symboler kom til uttrykk i litteraturen.
Det betyr selvsagt ikke at litteraturen entydig kan analyseres som en refleks av
disse strukturendringene. Det betyr heller ikke at all litteratur som ble skrevet
av denne generasjonens forfattere, tematiserer disse konfliktene. Det fantes
f.eks. en rekke forfattere som selv ikke hadde opplevd slike endringer i sin livs
situasjon, og derfor heller ikke var preget av de konflikter som oppsto av den.
Likevel vil jeg holde fast ved at endringene var et typisk fenomen som også kan
leses ut av bøker skrevet av personer som hadde sin sosiale bakgrunn i de
«gamle» mellomlagsmiljøene eller i borgerskapet. Det er de nye gruppenes
livssituasjon og problemer som kommer direkte eller indirekte til uttrykk i
størsteparten av den litteratur som skrives fra midten av 60-årene og utover.
Selv i bøker med motiv fra arbeiderklassen eller fra tradisjonelle bygdemiljøer
skjuler disse gruppenes særlige konflikter seg.
160-årene fikk de først og fremst et modernistisk, «apolitisk» uttrykk. Identitetsproblemet sto i sentrum. De modernistiske romanene stiller et svekket og
splittet jeg overfor en verden som oppleves som uforståelig og meningsløs.
Med «radikaliseringen» (ikke den politiske) av modernismen ble konfronta
sjonen mellom det splittede jeg og omverdenen stadig mer prekær. Til slutt ble
jeget helt oppløst og definert som et spekter av roller uten en fast kjerne. Sosialpsykologisk henger denne modernistiske tematikken sammen med det opp
brudd fra tradisjonelle sammenhenger som den sosiale mobiliteten i stor
målestokk skapte. Et individ som har fjernet seg fra sitt opprinnelige miljø,
har lettere for å føle seg splittet og oppleve sin individualitet som en glidning
mellom forskjellige roller enn et individ som er fast forankret i en klasse eller
et miljø.
Men mobiliteten fikk ikke bare sitt tragiske, modernistiske uttrykk. Den kom
også til uttrykk i en selvbevisst, bejaende og opprørsk ungdomskultur. Tapet
av og oppgjøret med den tradisjonelle tilhørigheten framsto her som en åpning
mot en ny frihet, en frisettelse fra hemmende bånd og frihetsberøvende, tradi
sjonelle moralnormer. Den nye frihetsfølelsen ble forsterket ved at masse
medier, reklame, bevissthetsindustri, musikk, film, osv. tilbød en hel rad nye
identifikasjonspunkter som radikalt utvidet området for det man kunne for
vente, drømme om og lengte etter i livet. Denne eksplosjonen av nye muligheter
førte til (eller kunne føre til) at identiteten ikke lenger ble opplevd som noe man
overtok og dermed fikk fastlagt for resten av livet, men som en fleksibel stør
relse som kunne forandres, avprøves, trekkes tilbake, kort sagt eksperimen
teres med. Oppbruddet fra de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene var en av de
viktigste sosiale refleksene av det samme fenomenet, samtidig som det forster

13

ket tendensene. Nye potensielle muligheter gir en økt frihetsfølelse, men også
en sterkere forvirring og fortvilelse når man ikke er i stand til å finne ut av hvor
dan man skal innløse denne friheten. Nesten all kvinnelitteratur på 70-tallet
tematiserer denne spenningen.
Den frisettelse fra tradisjonen som ungdoms- og studentopprøret i 60-årene
representerte, bar altså i seg en tvetydighet som denne generasjonen har levd
med siden da. På 70-tallet fikk den et særlig motsetningsfylt uttrykk. Dette
tiårets radikale mellomlagsideologier er blitt oppfattet som uttrykk for en po
litisering, og det er også riktig. Men den form som denne politisering fikk på
mange områder, kan samtidig forstås som en jakt etter en ny autensitet, en ny
meningsgivendeidentitet, til erstatning for den som hadde gått tapt i oppgjøret
med de autoriteter som tidligere hadde garantert stabiliteten og kontinuiteten
i ens egen livsoppfatning. Dette står ikke i motsetning til at den fornyete inte
ressen for det «folkelige», rehabiliteringen av arbeider kulturen og folkekul
turen, kan forstås som en klassemessig betinget aversjon mot den «finkultur»
som borgerskapets skjønnånder har holdt seg med. Jakten på symboler ble
jo henlagt til de lokaliteter man hadde forlatt. Den fortapte sønn kom hjem
som emissær av et eget slag han ville frelses av den far han hadde forlatt.
Oppbruddet fra tradisjonen skapte altså et tomrom, en mangel på likevekt,
som det skulle vise seg bare midlertidig kunne fylles og balanseres gjennom
beruselsen av den nye friheten som var skapt av oppbruddet. Splittelsen måtte
heles. Slik sett kan store deler av 70-årenes mellomlagskultur leses som et
eneste langt forsøk på å finne «steder» og «agenter» som kunne bære og forme
lengselen etter en ny autensitet, en ny identitet, en ny meningsfull sammen
heng.

Det er forbløffende mange bøker fra denne perioden som beskriver en eksi
stensiell krise som munner ut i en form for «omvendelse» en omvendelse hvor
helten søker etter en tapt identitet og en tapt meningsfylde som gjenfinnes ved
at han/hun går opp i en større politisk sammenheng. Bevisstgjøring ble det
kalt, og det store paradeeksemplet er selvfølgelig Solstads Arild Åsnes 1970.
Det er bare på denne bakgrunnen jeg har skissert her, at man kan forstå at venstresidas kultur på 70-tallet fikk et så tilbakeskuende, nostalgisk, tradisjonalistisk, ja, romantisk uttrykk som den gjorde i Norge. Klarest kom den til
uttrykk i kampen mot EEC. Uansett hvordan man politisk fortolker denne
motstanden i dag, så kan man ikke komme forbi at propagandaen, og ikke
minst slik den kom til uttrykk i kunst og litteatur, var defensiv og konservativ.
Venstresidas kulturarbeidere og litterater - og det gjelder enten de soknet til
AKMED eller Folkebevegelsen, SUF eller SF, gikk i bresjen for å verne
«Gamle Noreg» eller for å gjenetablere tradisjonelle verdier som var gått tapt,
verdier som den unge, radikaliserte generasjonen hadde gjort sitt beste for å
distansere seg fra. Nå kastet disse tradisjonsnedbryterne ivrigere enn noen
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andre seg i favnen på de grupper den hadde gjort opprør mot, og sang deres
pris som de hadde sprengt trommehinnene på med sin rockemusikk på
60-tallet. Motstanden mot EEC er slik sett et eneste langt kulturelt paradoks.
Den kom også til å prege, direkte og indirekte, kulturlivet og litteraturen i
70-årene mer enn noe annet politisk fenomen.
Tiårets nostalgi15 kan altså leses som uttrykk for en lengsel etter en kontinui
tet som var brutt, og som nostalgikerne selv hadde vært de ivrigste til å bryte
med. Motstanden mot EEC var imidlertid bare en av de former som denne jakt
etter en tapt autensitet kom til uttrykk gjennom. Mens 60-tallsmodernismen
kan forstås som en bevisst, om enn smertefull, aksept av bruddflatene, kan
kulturproduktene i forbindelse med EEC-motstanden så vel som 70-tallets nye
«arbeiderlitteratur», og med forbehold også kvinnelitteraturen, forstås som
et eneste langt forsøk på å finne noen til å hjelpe seg med å lappe sammen
bruddet.

Kvinnen, Arbeideren, Lokalsamfunnet
De tre størrelser som ble tildelt rollene som bærere av håpet om en ny sammen
heng, en ny frelse, var Kvinnen, Arbeideren og Lokalsamfunnet. De tre domi
nerende ideologiske strømningene på 70-tallet knyttet hver for seg sin utopi til
disse tre «marxist-leninismen» til Arbeideren, feminismen til Kvinnen og po
pulismen til Lokalsamfunnet. Disse tre ideologiene er de som har hatt størst
innflytelse på norsk kulturliv, kunst, litteratur og kulturdebatt i denne peri
oden. Det er selvfølgelig heller ikke tale om tre parallelle ideologier. Eeks. er
AKP(ml)’s ideologi en populistisk tilpasning av marxist-leninismen hvor arbeiderisme og idealisering av lokalsamfunnets gamle nærings- og delvis også
klassestruktur går hånd i hånd. Jfr. f.eks. Hålogaland teaters oppsetting av
Det e her æ høre tel i 1973.
Det finnes dessuten en grunnleggende likhet når det gjelder den funksjon
Kvinnen, Arbeideren og Lokalsamfunnet hadde, og den måte man forholdt
seg til dem på. Likheten består i at alle tre ble tillagt en ekthet, en autensitet
og en «natur» som utgjorde et slags normdannende fast punkt som det ikke
kunne stilles spørsmålstegn ved. Felles for dem var følgelig også at de hadde
en moralsk dimensjon Kvinnen var «god», Arbeideren var «god» og Lokal
samfunnet var «godt».
Det er her selvsagt ikke tale om den enkelte konkrete kvinne eller arbeider som
individ eller det enkelte konkrete lokalsamfunn som geografisk lokalitet, men
om de tre som abstrakte ideer, som bærere av et løfte om realiseringen av det
gode liv. De var gode og bar på løfter fordi de sto for en «natur», en (sann)
kjerne, som rett nok var besmittet av samfunnets undertrykkelse av denne
natur, men som det derfor var desto større grunn til å desinfisere. Det var tale
om en natur som var fremmedgjort, og som det gjaldt om å befri. Hvis ideen
om Kvinnens kvinnelighet, Arbeiderens autensitet og Lokalsamfunnets nær
het ble realisert, så ville de rotløse mellomlags individuelle opplevelser av spalt
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ning og fragmentering oppheves. Til framstillingen av fremmedgjøringen og
forvrengningen av den gode og sanne natur svarte altså et eksplisitt eller impli
sitt motbilde; og kritikken ble rettet mot undertrykkelsens agenter patriarka
tet, borgerstaten og bysamfunnet. Denne formel lå under store deler av det
som ble skrevet i perioden. Framgangsmåten besto altså i å isolere et hjørne
av verden eller tilværelsen og deretter gjøre det til gjenstand for tilskrivning
av natur. 16
Her er det klare likhetspunkter mellom feminismen, marxismen først og
fremst i den AKPske tapning) og populismen, eller mellom kvinnelitteraturen,
arbeiderlitteraturen og regionallitteraturen. Men forbindelsen mellom utopiens bærere og utopiens ingeniører var ikke den samme. Det fikk betydning
for hvilken form litteraturen antok, og hvordan den var tenkt å fungere. De
kvinnelige forfatterne som var inspirert av feminismen, skildret i hovedsak
livsskjebner fra de samme sosiale sjikt som de selv og deres publikum tilhørte.
Det var en litteratur skrevet av (mellomlags)kvinner om (mellomlags)kvinner
for (mellomlags)kvinner. Den uttrykte derfor på en ganske direkte måte primærpublikums egne erfaringer, og nettopp derfor ble den også i formen mer
subjektiv enn f.eks. arbeiderlitteraturen som hadde «objektivitet» som sin
norm. Den tette forbindelsen mellom forfatter og publikum gjorde det mulig
å oppfatte forfatterens subjektive uttrykk som en allmenn erfaring, ja, selve
det å gi uttrykk for sine private, subjektive erfaringer kom til å høre til de sosialt
definerte forventningene til forfatteren. Samtidig kunne hun henvise til sin
egen «indre natur», sin undertrykte kvinnelighet, som det verdisettende
«sted». 17
«Proletarforfatteren» derimot, og delvis også den populistisk orienterte for
fatteren var henvist til å søke etter verdisettende steder utenfor seg selv. Lokali
teten eller klassen befant seg m.a.o. et annet sted enn der den verdisøkende selv
var. Som en annen Moses skuet den småborgerlige proletarforfatter inn i et
forjettet land som han selv i beste fall kunne skaffe seg adgang til som turist.
Lokallitteraturen inntar en mellomstilling. Eller rettere den kan deles i to for
skjellige grupper. På den ene siden finner vi den «sentimentale» lokallitteratur
som uttrykker de urbaniserte mellomlags lengsel etter en utopi som er blitt tatt
fra dem, eller som de har sviktet. På den annen finner vi den «naive» lokallit
teratur som i mer direkte forstand er knyttet til de populistiske strømninger
i de lokalsamfunn som den henlegger handlingen til. Utvilsomt var alliansen
mellom de «sentimentale» og de «naive» langt sterkere i den populistisk orien
terte litteraturen enn i den marxist-leninistiske arbeiderlitteraturen, noe som
svarer til alliansene fra EEC-kampen. Men enten den populistiske litteraturen
var «sentimental» eller «naiv», så uttrykte den en slags nostalgi, og avstanden
mellom de primære lesegruppenes sosiale situasjon og det rom og de aktører
som fikk transportert natur og verdi i fiksjonene, var hele tida til stede - til tross
for sjølproletariseringen og emigrasjonen til lokalsamfunnene på toppen av
den grønne bølgen.
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Det var i alle fall et tiår hvor den norske litteraturen vendte oppmerksomheten
mot de nære ting, mot den norske samtidige og historiske virkeligheten, et tiår
hvor man ikke søkte etter eksotiske eksiler som stedet for projiseringen av sine
lengsler. Det er sånn sett symptomatisk at hovedpersonen i Arild Åsnes 1970,
en roman som på mange måter er inngangsportalen til denne perioden, vendte
hjem fra et opphold i utlandet (Spania) for å finne seg til rette med den norske
virkeligheten. Først opplever han denne virkelighet som «ugjennomtrenge
lig», men det er før han finner et subjekt, arbeiderklassen, som kan stå som
garant for at en forandring er mulig. De neste 6-7 åra blir de litterære «heltene»
værende på norsk jord, før de tar til å vende nesen mot utlandet igjen rundt
1980.
Det finnes selvsagt en rekke verker, forfattere og tendenser på syttitallet som
motsier den generelle karakteristikk jeg har gitt her. Det fantes ikke minst en
kvinnelitteratur som unnlot å dyrke også det kvinnelige, men det fantes også
en arbeiderlitteratur som ikke heroiserte arbeideren, og det fantes en regionlitteratur som ikke idylliserte det norske bygdesamfunn. Og detfantes en politisk

diktning av alle kategorier som ikke henfalt til mytologiseringer av autentiske
naturreservater-de være seg av indre ellerytre karakter. Men her har jeg valgt
å legge vekt på det som jeg tross alt oppfatter som dominerende trekk.

TVilen på utopiene
I Store Fri tar Espen Haavardsholm et oppgjør med «den (romantikken som)
har forfulgt radikale, europeiske intellektuelle i generasjon etter generasjon
(...) Denne romantikken består i å lukke øynene for den grå og seige og illelukt
ende og fryktinngytende og vanskelige historien, sånn som den er i all sin velde
og all sin gru - å lukke øynene for den virkelige historien, for ikke å få ødelagt
sin egen Historiske Utopi. I den romantikken har generasjon etter generasjon
av europeiske venstreintellektuelle gått seg vill, og det ville være tåpelig av meg
å påstå at denne romantikken har vært mindre utbredt i min egen generasjon
enn den har vært i tidligere gnerasjoner. Særlig marxister har vært ille plaget
av denne romantikken».18
Den romantikk og utopiske tenkning Haavardsholm tar et oppgjør med her,
er først og fremst den som formulerer de store sosiale utopier, organiseringen
av samfunn som er inkarnasjonen av det «gode», og som man derfor må for
svare med alle midler de store kommunistiske utopiene, Sovjetstaten, den
kinesiske kulturrevolusjon, osv. Men Haavardsholm sikter også til de indivi
dualistiske, kulturradikale utopiene om Det Nye Mennesket. Det Naturlige
Mennesket, til forestillinger om at individet selv må reformeres og forandres
før samfunnet kan bli bedre. Disse utopiene bygger på en tillit til det naturlige
i mennesket. Hvis denne natur får utfolde seg fritt, uten at det skjeles til sam
funnets undertrykkende konvensjoner, vil mennesket bli lykkeligere og friere
og samfunnet bedre og mindre undertrykkende.
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I romanen legger Haavardsholm et bilde av den polske antropologen Bronis
law Malinowski i positur foran en av de trobriandere som gjorde hans navn
verdensberømt, ved siden av et bilde av to unge SUF-delegater som hilser på
formann Mao. Haavardsholm finner en slående parallellitet mellom de to
bildene. Hva drev den polske aristrokaten til å oppholde seg i årevis blant ville
innfødte på Trobriander-øyene? Hva fikk halvvoksne Oslo-gutter til å reise
halve jordkloden rundt for å håndhilse på en gammel mann med vorte på
haka? Skjuler det seg ikke i disse to fundamentalt forskjellige fotografiene den
samme lengsel etter Det Naturlige Menneske? Dekker ikke aristokratens og
studentenes stivhet og usikkerhet den samme lede ved sivilisasjonen, den
samme desperate følelsen av at verden er i ferd med å gå av hengslene, den
samme troen på at framtida må fødes et annet sted?
Haavardsholm viser her til sammenhengen mellom den kulturradikale og den
maoistiske utopi. Tilsynelatende er de innbyrdes motstridende, og de har opp
lagt stått i konflikt med hverandre i den generasjonen vi her taler om. Men like
vel finnes det en likhet. Det er i begge tilfelle tale om «tilskrivning av natur»
og «transport av verdi» til et reservoar som kan fungere som motbilde til gene
rasjonens egen følelse av splittelse og utilstrekkelighet i det samfunnsmessige
liv. Det er lengselen etter en harmonisk sammenheng satt opp mot erfaringen
av splittelse og tvil. Det er den moderne livsfølelse i et nøtteskall.
Det er denne form for «naturfilosofi» som havner i krise på 80-tallet. His
torien om 80-årene er ikke først og fremst en historie om høyrebølge (selv om
den er det også) og om avpolitisering og privatisering på venstresida, men det
er en historie om oppløsning av en bestemt type tilkjempet optimistisk framstegstenkning, fundert i en type naturfilosofi som hører Opplysningstida og
Rousseau til.
Og den gjelder dermed heller ikke bare for de politiske og sosiale utopiene.
Den gjelder like meget for «filosofien» omkring den seksuelle frigjøring, også
dette frigjøringsevangeliet var fundert i den samme typen naturbetraktning.
Seksuell frigjøring var en frisettelse av den natur som seksualiteten utgjorde.
Og fordi denne «natur» var god i seg selv, gjaldt det om å befri den fra de skran
ker som samfunnet satte, som om seksualiteten og de regler som gjelder for
dens praksis, så å si kunne tenkes uavhengig av samfunnsmessige normer, reg
ler, former og roller.

De siste årene har vi opplevd sterke tendenser til en ny konservativ puritanisme
som backer opp om mer tradisjonelle former for puritanisme i vårt land. Men
også hos de som fortsatt holder fast ved troen på det «progressive» ved den
seksuelle revolusjonen, finnes det ikke lenger noen naiv forestilling om at sek
sualiteten som «frisatt» natur er noen garanti for menneskelig frigjøring. Selv
om den er «frisatt», kan den ikke løsrive seg fra et system av regler og praksis
former som også regulerer «friheten». Og etter hvert som skilsmissefrekvensen på venstresida har økt, og antallet orgasmer ikke uten videre har ført
verken menn eller kvinner inn i et lykkeland, begynner tvilen å snike seg inn.
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Haavardsholms roman er et eksempel på hvordan den politiske og seksuelle
nedturen fra utopiene som hører til de to livsområdene, knyttes sammen.
Som nevnt har desillusjonsromanen fått en oppblomstring de siste årene. De
er preget, som Haavardsholms Store Fri, av tvilen på utopienes eksistensberet
tigelse - både de politiske og de kulturradikale - og av en desperat jakt etter
et fast sted å stå på når de meningsgivende og meningsskapende fundamentene
tar til å krakelere. På en måte er sirkelen sluttet tilbake til 60-årene, men med
den forskjell at dagens desillusjonsromaner er langt mer subjektive, langt mer
private i sin utsigelse - om ikke nødvendigvis i selvbiografisk betydning. Net
topp Haavardsholm var den første til å innlede bølgen av desillusjonsromaner
med den forkledde oppgjørsromanen med den karakteristiske tvetydige titte
len Drift. Flere av hans partifeller har fulgt opp, senest Edvard Hoem med

Prøvetid.
I en spesiell stilling står Dag Solstad. Også han har beskjeftiget seg med den
utopiske tenknings krise, men han lukker seg ikke inne i en privat nederlags
stemning. Karakteristisk for Solstads 80-årsdiktning er en ironisk-lekende
maskeringskunst. Hva mener egentlig Solstad? Har han tatt et oppgjør med
sin politiske fortid, eller har han ikke? Solstad spiller med sitt publikum. Han
holder en analytisk avstand til tekstutsigelsens jeg samtidig som han utforsker
sin egen rolles dilemmaer gjennom dette forteller-jegs konflikter. For 80årenes Solstad er retorikken viktigere enn erotikken og politikken, og det inne
bærer en ganske annerledes utsigelsesform enn de tradisjonelle selvoppgjørsog selvbekjennelsesromaners lukkede mønstre.
I et intervju uttaler Solstad «-Å være en fri, uavhengig intellektuell er en umu
lig situasjon. Egentlig er alt jeg har skrevet et forsøk på å løse dette dilem
maet». 19 Solstads periode som «arbeiderdikter» i syttiårene (etter Arild
Åsnes 1970 var ett forsøk på å løse dette dilemmaet, som Solstad selv på etter
skudd har innsett var «kunstig frambrakt».201 Solstads mest vellykkede ro
maner, Irr Grønt! og Arild Åsnes 1970, er det selve hovedmotivet, mens det
i bøkene mellom disse to og Gymnaslærer Pedersens... opptrer som et bimotiv
eller som et problem skjult under tekstens overflate. Men fra og med «Gym
naslæreren» er Solstad åpent tilbake i samme problematikk. Når gudene svik
ter, kastes disiplene tilbake til sin egen ulykkelige bevissthet. Verdens frelse er
ikke lenger temaet, men ens egen fortapelse og lengsel etter frelse. Men hos Sol
stad finnes ikke en slik religiøs undertekst. Han går ikke til skriftestolen, han
fortsetter å skrive om og analysere den intellektuelles dilemma. Han skriver
ikke om «mitt private drama, som vi jo alle skal slepe med oss, for oss sjøl,
inntil mørket skal sluke oss opp, en dag».21
Det er dette «private drama» Solstad holder avstand til i sin motvilje mot den
hang til bekjennelser fra det indre liv som preger desillusjonsromanene. Ja,
han går så langt som til å mystifisere dette som en del av fiksjonens spill med
leseren (en forfatter er alltid «allvitende», men han kan late som han ikke kjen
ner til alt som vedrører fiksjonsuniverset, eller la sine fiktive personer unnlate
å innrømme alt) som når han lar gymnaslærer Pedersen nekte å fortelle hvor
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for han ikke ville proletarisere seg «Det kan forekomme gåtefullt, men det er
det ikke, jeg veit hvorfor jeg nekta plent, men jeg røper ingenting, dette er min
hemmelighet, og jeg skal ta den med meg i min grav».22
Den samme ironiske avstanden til bekjennelseslitteraturen demonstrerer Sol
stad i sin siste roman, hvor han selv opptrer for første gang under fullt navn
- i anførselstegn, som «Dag Solstad» - som et element i sin egen fiksjon. Men
også her anvender han et velkjent «modernistisk» grep - å la teksten handle
om sin egen tilblivelse- for å mystifisere sitt forhold til sin hovedperson (den
«annen» fortellerinstans som «Dag Solstad» siterer i størsteparten av teksten).
Solstad geiper til de som identifiserte ham med gymnaslærer Pedersen ved å
opptre i egen høye person og attpåtil etablere en tvetydig identitet med sin nye
hovedperson, sosialdemokraten Arne Gunnar Larsen, hans politiske mot
stander, og ved å legge den samme private, eksistensielle problematikk inn i
ham som han tidligere hadde lagt inn i Arild Åsnes og gymnaslærer Pedersen,
nemlig den intellektuelle arbeidervenns lengsel etter og avstand til den arbei
derklasse han vil tjene, og som han setter sin lit til.
I innledningen spekulerer «Dag Solstad» over forbindelsen mellom Arne
Gunnar Larsen og seg selv «Hadde jeg vært hans inneslutta skygge? Umulig
å si, umulig å spekulere over, i hvert fall innafor denne beretningens rammer
(,..)».23

Dette spill med identiteter ligger langt fra den substans-tenkning som var så
typisk for arbeiderismen, og som vi finner i individualisert utgave i desillusjonsromanene. Til det samme bildet hører det derfor også at Solstad skil
drer arbeideren i samme roman som et individ fanget inn av de speilbilder han
stiller opp for seg selv videofilmene som han projiserer sitt liv inn i, samtidig
som de samme filmer kaster bildene tilbake som mulige identifikasjonsmønstre. Det er på nytt Solstad fra Irr Grønt! det sug av tomhet som oppstår når
identiteten blir fratatt oss - men også den svimlende følelsen av frihet som opp
levelsen av en kamelonaktig «identitet» kan gi.
I Gymnaslærer Pedersens... skildres også omvendelsen til AKP som en slik ut
skifting av identitet, og det er denne utskifting som gir en ny, ukjent frihetsfølelse. Det er ikke så meget den religiøse omvendelsens umiddelbare og
ekstatiske beruselse i den nye tro det dreier seg om, som det er den intellektuelle
fascinasjon av identitetsforandringens mulighet i seg selv «Tanken på at dette
kunne bli meg, den greip fatt i meg, og en rein glede strømma gjennom meg.
(...) Det gikk opp for meg at jeg kunne skifte fullstendig identitet, at det var
mulig C..)*24 Det er identitetens utskiftbarhet, rollespillets frihet, som fas
cinerer.
Likevel kommer Solstads bøker i en fase (70-årene) til å trekke på mytene om
frelse, om identitetsreparasjon gjennom underkastelse under et Absolutt Sub
jekt, 25 uttrykt gjennom den ideologiske forestilligen om den «rene revolusjo
nære arbeiderklassen» og gjennom den religiøse forestillingen om Partiet som
det intellektuelle presteskaps rituelle høymesse over et folk som både skulle
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frelse og frelses. Det finnes en lengsel hos Solstad etter å oppheve den distanse
han som «fri intellektuell» står i til disse mytene, men ambivalensen, spalt
ningen, tvilen er hele tida til stede hos ham. Da blir løsnignen å trekke et slør
over det «indre drama» og spille med. Hvor farlig en slik lengsel er, kan man
se når en så gjennomført intellektuell forfatter som Solstad var villig til å sluke
rått sitt partis forsvar for stalinismen og andre tvilsomme tilsløringer av virke
ligheten.

Sosialrealismens sammenbrudd
Om man ikke kan si noe annet fornuftig om norsk litteratur i dag, så er i alle
fall en ting sikkert den sosialrealisme vi kjenner fra syttitallet er definitivt død.
Jeg tenker da her først og fremst på den AKPske sosialrealisme, men jeg har
også i tankene den form for «feministisk realisme» som gikk under betegnel
sen ’kvinnelitteratur^.
Det er især AKP-forfatterne som har fått skylda for at 70-tallet har fått rykte
på seg for å være et poesifiendtlig, fantasiløst, litterært snevert tiår. Med sine
krav om sosialrealisme, umiddelbar gjenkjennelse, enkle uttrykksformer, for
billedlig identifikasjon mellom leser og fiksjonshelt, didaktisk funksjon og
kommunistisk tendens skal de ha infisert store deler av det litterære landskap.
Men denne infeksjonsteorien er langt på vei en myte. Den er dels skapt ut fra
en overflatisk eller manglende kunnskap til tiårets litteratur, dels ut fra et ideo
logisk behov for å mistenkeliggjøre all litteratur som er politisk eller sosial i
sitt siktemål. Det er således symptomatisk at denne infeksjonsteorien vant
fram samtidig som krav om en mer inderlig, allmennmenneskelig og fantasi
full litteratur begynte å gjøre seg gjeldende. Faktum er imidlertid at den AKP
ske form for sosialrealisme bare utgjorde en snever del av den litteratur som
ble skrevet på 70-tallet.
M^n man skal også passe seg for å havne i mot-myter. Selv om AKPlitteraturen (som er den beste betegnelsen på den fordi den i en til da ukjent
grad var en genuin /rø/Y/litteratur) kvantitativt sett aldri var så stor, og selv om
bare et fåtall av dens bøker utmerket seg litterært, så ble det skapt en blest om
kring den - takket være partiets energiske og pågående kulturpolitikk - som
førte til at selv kretser som sto partiet fjernt, kom til å godta dets eget selvbilde
at det støttet opp under en dominerende tendens innenfor den «progressive»
litteraturen.
Selv oppfattet denne diktning seg også som særegen og som den eneste
«sanne» arbeiderlitteratur. Store deler av venstresida har i sin aversjon mot
AKPs stalinistiske politikk godtatt det første, om ikke det andre leddet i denne
selvoppfattelsen. I virkeligheten finnes det imidlertid noen forbindelseslinjer
mellom denne litteraturen og andre innflytelsesrike retninger på syttitallet,
først og fremst feminismen og populismen som vi allerede har vært inne på.
Skreller man vekk den frasetunge partiretorikken og ser bort fra parolene om
demokratisk sentralisme, osv. (som vi selvfølgelig ikke må gjøre hvis vi skal
foreta en analyse av partiets politikk), så finnes det et menneskesyn i denne
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litteraturen som snarere er «romantisk» og populistisk enn materialistisk - og
dette deler den, som allerede nevnt, med mye annen litteratur som utkom i peri
oden. Velger man å se med nye og friske øyne på syttitallet, blir man tvunget
til å erkjenne at skillelinjene gikk langs andre grenser enn de vi har vært vant
til å trekke, og slettes ikke alltid langs partigrenser.

Bare det at AKP-litteraturen fikk den utbredelsen den fikk (til tross for at den
ble bekjempet), at den oppnådde akademisk anerkjennelse, at den ble innstilt
til den ene pris etter den annen, osv., burde få oss til å se mistenksomt på lett
vinte forsøk på å marginalisere AKPs partilitteratur. Enten vi gjør det motstre
bende eller ikke, må vi innrømme at den var en integrert del av et større hele.
Den hentet sin betydning i kraft av at den bar i seg noen forestillinger som var
utbredt i de sosiale lag som rekrutterte dens lesere - og de var langt flere enn
de som soknet til partiet.
Det er da også bare i overflatisk forstand at denne litteraturen kan betegnes
som en «arbeiderlitteratur». Det var ikke en litteratur av arbeidere, om arbei
dere, for arbeidere, men en litteratur av «småborgerlige forfattere» om arbei
dere for «mellomlagsmennesker» småborgere, eller hva man nå velger å kalle
det. Som kilde til en arbeiderbevissthet er de derfor også mindre interessante,
men som kilde til de nye mellomlags forestillinger om og forhold til arbeider
klassen sier de mye. Det beste i den partibyggende litteraturen viste m.a.o. inn
mot noen konflikter og spenninger som forfatterne rett nok søkte å gi politisk
forenklende løsninger på, men som likevel lå skjult i teksten og ble realisert
gjennom lesningen. Bare på den måten kan man forstå den interessen som
denne litteraturen vakte, også hos de som var allergiske mot partiet.
Når denne interessen er borte, skyldes det derfor heller ikke bare at AKP i for
fall, men både en alminnelig vending mot det private og en sterkere bevissthet
hos mellomlagene om at de er utlevert til sin egen skjebne. Dermed har også
de iboende motsetningene i deres ideologi kommet klarere fram i dagen. Først
og fremst har spenningen mellom individualistiske holdninger og kollektivistiske ideer blitt mer akutt, en spenning som har vært grunnleggende til stede
helt fra starten av.
Både privat og politisk er det nå en klar tendens til å framelske en «klar-degselv»-holdning som opptrer side om side med en moralsk opprustning som i
like høy grad viser til «hin enkelte»s ansvar. Samtidig fastholdes solidaritet
stanken som en slags dårlig samvittighet. Hos enkelte forfattere blir denne
konflikten tematisert som en konflikt mellom teori og praksis (f.eks. i Liv
Køltzows Løp, mann), men i grunnen er den et uttrykk for en iboende motset
ning som allerede var til stede da generasjonsopprøret tok til å rase for fullt
på 60-tallet. Studentopprøret var nemlig både et sterkt individualistisk opprør
og et opprør som utviklet seg i solidaritetens tegn. Det viktigste spenningsfeltet
i 68-generasjonens liv har hele tida vært spenningsfeltet mellom de antiautoritære, kulturradikale frihets- og selvrealiseringsideologiene (den seksuelle fri
gjøringen, kvinnefrigjøringen, hedonismen, osv. alle sammen «ideologier»
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som var sterkt individualistiske, og som i sin ytterste konsekvens måtte føre
til en «klar-deg-selv-holdning) på den ene side og på den annen side et politisk
engasjement, basert på tanker om solidaritet og avgivelse av personligindividuell frihet til fordel for en over-individuell sak eller idé På forskjellig
vis har man forsøkt å koble de to sidene sammen, i kvinnebevegelsen f.eks. ved
å la ideen om søsterskap gå hånd i hånd med kravet om retten til å »realisere
seg selv«.
Det var denne konflikten som ble forsøkt objektivert i syttiårenes sosialrea
listiske litteratur. Eller rettere sagt man fortrengte den. Et opprør som framsto
ikke minst som et opprør på subjektivitetens vegne mot alle former for autori
tær og tradisjonalistisk objektivering av karakteren og individualiteten, endte
i et forsøk på å sette denne subjektiviteten ut av kraft, plassere den inn under
en glassklokke i kapitallogikkens og strukturalismens navn. Objektiviteten
ble normen, overført på litteraturen den objektive gjengivelse av virkeligheten,
verden, samfunnet, historien, kort sagt realismen med dens gjenspeilingsteori
og dens udialektiske oppfatning av litteraturen. Men subjektiviteten skinte
likevel gjennom veggene i glassklokken.
Som i Luka’cs litteraturteori var det i grunnen tale om å oppheve skillet mellom
subjekt og objekt, mellom det individuelle og det allmenne, mellom individet
og klassen. Men nettopp fordi den politiske radikaliseringen først og fremst
var et mellomlagsfenomen, ble disse mellomlagene på nytt og på nytt konfron
tert med sitt indivdualistiske utgangspunkt. Og ettersom de hadde investert så
mye av sin subjektivitet i et forgjeves forsøk på å gå opp i en klasse de ikke til
hørte eller emigrere til en lokalitet som de hadde forlatt eller aldri hadde hørt
til, kom deres subjektivitet til uttrykk som en ulykkelig bevissthet om savn og
privat forvirring da dette prosjektet ikke ble innløst. Det var derfor ikke annet
enn rimelig at all denne fortrengte subjektivitet boblet fram da høyrevinden
sveipte over Vest-Europa mot slutten av syttiåra. Først fikk den form av en ny
tilbakevending til en sanselighetsdyrking som angivelig skulle være fortrengt
i kapitallogikkens og teoridiskusjonenes mest rabiate periode, men senere i
form av en desillusj onisme som ikke minst mange mannlige forfattere har hav
net i på åttitallet.
Når sosialrealismen led skibbrudd i litteraturen, skyldes det derfor ikke minst
at den bygde på en falsk forsoning av subjekt og objekt. Den kunne ikke i det
lange løp skjule de disharmonier som den forsøkte å oppheve. Og når de per
sonlige frigjøringsstrategier løp inn i den ene blindgaten etter den andre, måtte
savnet av mening på nytt bli det dominerende tema i litteraturen. Gjennom rea
lismens entydighet forsøkte man å overdøve sin egen tvetydighet, men det var
likevel en komplikasjon til stede og dermed et savn som det politiske eller pri
vate engasjement ikke kunne løse i det lange løp. Slik vårt samfunn utvikler
seg, isoleres menneskene mer og mer. Man kan kjempe mot denne isolasjonen,
men man kan ikke unngå at denne kamp foregår på isolasjonens premisser.
Dermed blir også individene kompliserte for seg selv (de som reflekterer over
dette problem, og det skulle jo forfatterne potensielt gjøre) og kastes tilbake
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til seg selv, til en økt isolasjon og en potensert individualitet nettopp den indivi
duelle elendighet gjør ens eget jeg til det stadige tema og sperrer for alle øvrige
temaer.

Kjønn og skjebne
I kvinnelitteraturen framsto den omtalte subjekt/objektproblematikk på en
annen måte. Som nevnt kan man i en viss forstand også kalle den nye kvinnelit
teraturen for «sosialrealistisk» i og med at den presenterte «realistiske» bilder
av en sosial virkelighet. Men mens den sosialrealistiske arbeiderlitteratur i sin
intensjon var objektivistisk og dypest sett handlet om en isolert og ulykkelig
subjektivitets forsoningslengsel, var kvinnelitteraturen åpent subjektivistisk
og foreskrev ytterligere doser subjektivitet som kureringsmiddel mot den indi
viduelle følelse av og bevissthet om ulykke og mistilpasning under den sosiale
kontrolls trykk. Det var en litteratur som handlet om å stole på egne følelser.
Det var en litteratur som satte kvinnelig følsomhet opp mot mannlig rasjonali
tet. Den motsatte seg objektivering fordi objektiveringen framsto som et
vesenstrekk ved mannssamfunnets og mannens undertrykking av kvinnen og
det kvinnelige. Den ble båret fram av kvinnenes motvilje mot at mannen hadde
tilranet seg retten til å fortolke og framstille også kvinnetilværelsen. Denne
fortolkning framsto nettopp som én måte å objektivere, å gjøre kvinnen til ob
jekt på. Sakligheten, rasjonaliteten og objektiviteten var metoder til utøvelse
av sosial kontroll. Slik ble subjektivitet og kamp for subjektstatus to sider av
samme sak.
Kampen for subjektstatus var hovedtemaet i 70-årenes kvinnelitteratur. Det
dreidde seg om en norm hvor kvinner skulle framstå som subjekter, enten
denne norm kom til uttrykk gjennom romanenes handlingsforløp ved at de
kvinnelige hovedpersonene frigjorde seg fra mennenes objektivering av dem
(hvor mange kvinneromaner på 70-tallet hadde ikke samme struktur som
Ibsens Et dukkehjem?) eller ved at de utallige stengsler (ytre eller internaliserte) som hindret realiseringen av denne subjektstatus, av denne «selvovertakelse», ble skildret med en nesten naturalistisk fatalisme. Normen var der like
fullt. Sånn sett var utvilsomt kvinnebevegelsen og kvinnelitteraturen den vik
tigste viderefører av de anti-autoritære trekkene ved 68-oppgjøret.
I bunn og grunn kan denne litteraturen ses som en sein, kvinnelig variant av
1800-tallets kritiske realisme og naturalisme. Bøkene er preget av en lignende
type fokusering på individualiteten som frigjøringens middel og mål. Slekt
skapet med den kritiske realisme viser seg også i begges forkjærlighet for rolle
problematikken og oppfatningen av rollen som en utvendig tvangstrøye. Mens
60-tallsmodernistene forkastet den borgerlige individualismen, som forut
satte en indre, autentisk og ureduserbar kjerne i individet, og reduserte indivi
dualiteten til et spektrum av samfunnsmessig definerte roller, så griper
kvinnelitteraturen tilbake til en mindre «moderne» oppfatning av individet.
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Opprøret mot kjønnsrollenes undertrykkende funksjon forutsetter at rollen
er utvendig i forhold til individet, at det finnes et genuint og «sant» jeg hinsides
rollen eller innenfor den påtvungne tvangstrøyen som rollen utgjør. Likeledes
bygger forestillingen om selvrealisering på at det finnes et selv, en «indre
natur», som samfunnets konvensjoner undertrykker. 60-tallsmodernismens
attityderelativisme (som representerer en aksept av det splintrede jeg-bilde)
gikk imidlertid ikke sporløst hen over kvinnelitteraturen. Hos en forfatter som
Liv Køltzow, f.eks., finner vi en tydelig spenning mellom en attityderelativistisk oppfatning av individet og en mer klassisk individualistisk oppfatning
av at det finnes en «natur» i individet som unndrar seg sosial bestemmelse.
Kjønn blir på godt og vondt skjebne. Det det gjelder om er å ta denne skjebne
i sine egne hender.
Kvinnelitteraturen kommer på denne måten til å reflektere et dilemma som den
moderne kvinnebevegelsen lever med. På den ene siden har den organisert og
formulert en kamp for likestilling, selvrealisering i yrke og arbeidsliv, subjektstatus, en kamp for å komme ut av «det lukkede rom», over på de felt som
mannen tidligere har monopolisert. Det har altså vært tale om en tendensiell
«maskulinisering» av kvinnerollen. På den andre siden har den kjempet mot
de maskuline verdier, framhevet kvinneligheten som bedre, sannere og mer i
tråd med menneskehetens virkelige interesser.
Denne dobbelte og motsetningsfylte strategi kan også forstås som en særlig
variant av det borgerlige samfunns oppsplitting i en offentlig og en privat
sfære. En av kvinnebevegelsens sentrale slagord var at skillet mellom offentlig
og privat måtte oppheves. Det private hadde også politiske aspekter. Ikke
minst i det intime og på familiescenen fant kjønnsundertrykkelsen sted, og i
sin psyke og i sitt følelsesliv hadde kvinnene selv internalisert normer som
bidro til å svekke deres kamp for likeverd, selvrealisering og frigjøring. Ved å
offentliggjøre det private kunne en bevisstgjøring om disse mekanismer finne
sted, og litteraturen var et velegnet medium for dette. I Danmark frambrakte
dette en bølge av bekjennelseslitteratur. Dette skjedde ikke i Norge hvor
genren er så godt som ukjent.
Her har 80-tallets kvinnelitteratur beveget seg i andre retninger. Den fast
holder rimelig nok det kvinnelige perspektiv på verden, men det har skjedd
utvidelser både tematisk og formelt. For det første har kvinnelitteraturen blitt
mer fabulerende og mer formbevisst. Nærheten mellom forteller og forfatter
er ikke lenger så åpenbar som den var på 70-tallet. Det er mer av Fay Weldon
enn av Marilyn French. Fantastiske og surrealistiske innslag åpner for nye perspektiver på kvinners følelsesliv. Det er også utviklet - i pakt med generelle ten
denser - en mer bevisst holdning til fiksjonens status som fiksjon til forskjell
fra den virkelighetsillusjon som bekjennelseslitteraturen bestrebte seg på å
skape. To bøker fra høsten 1984 kan tjene som representative eksempler på
dette. I Karin Moes KYKA forblir det uklart om jeg-fortelleren overhodet har
«eksistert», og i Godegjerningerkobkv Mari Osmundsen magiske og mysteriøse elementer direkte til den realistiske handlingsgangen - «siden dette er et
eventyr». Overnaturlige vesener opptrer i romanen, og mennesker rykkes bort
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fra den synlige verden til landskaper som er ukjente, og vender tilbake fra disse
ekspedisjonene med uforklarlige tegn og merker.
For det andre er det skjedd en forrykking rrår det gjelder de tematiske kon
fliktene. Mens kvinnen opptrådte som aktivt handlende person først på de
siste sidene i syttitallets romaner, er hun i dag fanget i de samme konflikter som
de mannlige hovedpersonene mellom offentlig og privat, yrke og privatliv,
følelser og fornuft, «feminitet» og «maskulinitet». Skillet mellom privat (om
rådet for følelser og sanselighet) og offentlig (området for rasjonell handling)
får sin psykologiske pendant i motsetningen mellom aktiv og passiv. Skillet
er ikke nedbrutt, slik kvinnebevegelsen krevde, i steden er det blitt aktualisert
- også for kvinner. «Maskuliniseringen» av kvinnerollen har fått følger for tra
disjonelle kvinneverdier som omsorg, ømhet og hengivelse.
Den splittelse og spaltning som har oppstått, er en av de viktigste konflikter
i dagens kvinnelitteratur. Det er kommet skred i den tradisjonelle polarisering
mellom en aktivt utfarende og en passivt mottakende kvinnelighet - også i
skjønnlitteraturen. Integreringen avde to sidene er et prosjekt som langt på vei
har overtatt plassen etter jakten på subjektstatus.

Godegjerninger handler bl.a. om denne problematiske integreringen. To kvin
ner stilles overfor hverandre den aktivt utfarende Karianne og den passive, inn
advendte Rut. Begge har problemer med sitt følelsesliv og sitt forhold til menn.
Karianne ender med å bli morder, mens Rut foretar overnaturlige forsvin
ningsnumre. På siste side er det imidlertid Karianne som med Ruts hjelp for
svinner, mens Rut selv står tilbake. Like mye som to personer kan Rut og
K^fianne oppfattes som to komponenter i en personlighet. Da kommer ro
manen nettopp til å handle om den vanskelige integreringen av det aktivt ut
farende og det passivt mottakende. Romanens slutt er uavklart og kommer
som en overraskelse. Det er bare ét av mange indisier på at denne tematikken
kommer til å stå sentralt i kvinnelige forfatteres bøker i årene framover.
Hos mannlige forfattere har imidlertid bevisstheten om en personlig krise bare
økt.26 Det har skjedd i takt med at en mer subjektivt orientert skrivemåte har
vunnet fram. Fiksjonsfigurene hentes fra middelklassen, og de sosioøkonomiske og politiske livsområder fanger samtidig mindre interesse. Intime
problemer fra privatsfæren tar over. Denne dreining er påvirket av den meget
sterke orientering mot privatsfæren som kjennetegnet kvinnelitteraturen på
samme måte som det subjektivt-bekjennende. Har man ikke noe annet, så har
man da i det minste sitt eget livs biografi selv om den framtrer i det personlige
nederlags tegn. De fleste romaner i denne genren kan leses som rapporter om
den krise kvinnefrigjøringen, og i det hele tatt etterkrigstidas oppbrudd fra
stabile kjønnsrollemønstre, har brakt menn inn i. I noen av dem eksperimen
teres det med maskulinistiske posityrer, men går man under tekstoverflaten,
oppdager man fort det krampaktige og kompensatoriske i disse posityrene.
Tvilen og dementiene ligger hele tida på lur.

26

Romanene i denne kategorien har form av selvransakende kriseromaner og
selvransakelsen settes i direkte sammenheng med den mannlige kjønnsrolle
som er satt under press. De fleste er eksplisitt kritiske til sin egen rolle og tilleg
ger den således både et kvinneundertrykkende og et selvundertrykkende
aspekt, hvor det siste som oftest stilles i fokus. Ofte skildrer de seksuelle prob
lemer og konflikter. Disse temaer er som oftest modellert over spaltningen
mellom en selvdisiplinerende og driftsfortrengende side hos hovedpersonen
(som gjerne framstår som mannens samfunnsmessige rolle) og en lengsel etter
sanselighet, emosjonalitet og hengivelse. Konflikten mellom ratio og drift er
som regel alltid til stede.
Selv om de er kritiske til mannsrollen, er de ambivalente med hensyn til en for
andring av den fordi den er så direkte forbundet med identitetsfølelsen. De
mannlige forfatteres kritikk av mannsrollen skaper dermed ofte et eget selvbekreftende verdensbilde. Hovedpersonene sliter for å oppfylle rollens krav,
og når det ikke går - p.g.a. kvinners kritikk og motstand eller mannens egen
teoretiske tilslutning til kritikken - forvandles det ubehag som kleber ved rollen
automatisk til personens egen skyld. For ubehaget er svakhet, og svakhet må
man i kraft av sin «natur» som mann, overvinne. De mannlige hovedperson
ene opplever dette ubehaget, men forsøket på å formulere et brudd blir igjen
innfanget av rollen. Knut Faldbakkens siste romaner er glimrende eksempler
på denne dialektikk. Resultatet i hans og i mange andres romaner er at men
nene iscenesetter sine personlige dramaer med seg selv i hovedrollen som skurk
samtidig som de krampaktig forsvarer sin skurkerolle de har nemlig ikke den
«natur» som er en farbar vei ut av rollen. Kvinnebevegelsens framhevelse av
maskuliniteten som aggressiv og voldelig er derfor en farlig boomerang. Den
krever av mennene det driftsavkall og den selvdisiplinering som er et av de ster
keste ubehag som kleber ved rollen.

Desillusjonsromantikk og skriftapologi
Det har vært noe famlende og usikkert over norsk litteratur de siste 5 - 6 år.
Den har liksom kjempet med å tilpasse seg en ny situasjon, finne en ny vei,
skape seg en ny legitimitet, etterat syttiåras naive optimisme fikk et grunnstøt.
Om vi oppsummerer de iakttakelser jeg har trukket fram i denne artikkelen,
og setter dem på spissen, kan vi si at dagens litteratur lever i en spenning mel
lom desillusjonsromantikk og metadiktning. Jeg er da selvfølgelig oppmerk
som på at langt fra alt som skrives kan reduseres til denne enkle formel, men
en slik fare utsetter alle generaliseringer seg for.
Mange av mellomgenerasjonens forfattere - dvs. de som har vært mer eller
mindre ivrige etter å ta et oppgjør med sin 70-årsfortid - har havnet i forbau
sende tradisjonelle former, mens realismen og meningslitteraturen har fått
lavere og lavere status hos de forfattere som er kommet til i 80-åra. For de siste
kan ikke litteraturen lenger legitimeres under henvisning til en direkte politisk
funksjon. For dem finnes det ikke noe prinsipp utenfor språket og litteraturen
selv som det kan henvises direkte til. Diktning er språkkritikk og språkspill.
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Den skal heve seg over nyttebetraktninger, men samtidig leve sitt eget liv som
motspråk til maktens språk, til institusjonenes språk. Kunstens karakter av
form betones på nytt. Begrepsreferansen nedtones. De litterære produktene
skal leve og fungere i kraft av seg selv, men ikke entydig stå for noe. Forskjellige
språklige registre skal trekkes inn og spilles ut mot hverandre. Det finnes intet
hellig eller sant prinsipp som skriften kan organisere ut fra i gjennomskinnelig
sammenheng. Tilbake står «poetens undrande skrift». Hvis det finnes noen
litterær «sannhet», er det illusjonens og fiksjonens egen sannhet fordi littera
turen selv ikke er noe annet enn produksjon av bilder, fiksjoner og språk. I
steden for å skape myter skal kunsten undergrave mytene ved å fremmedgjøre
det språk som mytene framtrer i. Dermed blir det å dikte et evig demonteringsspill, hvor de offisielle myter, ideologier og løgner avsløres gjennom fiksjo
nens løgner, hvor skillet mellom fiksjon og realitet, illusjon og virkelighet,
fantasi og faktisitet hele tida framter som relativt.
Kjartan Fløgstad er den som klarest og mest konsekvent (gjennom hele sitt
forfatterskap) har framhevet et slikt syn på litteraturens oppgave «Ved å spela
på litteraritetens evne til underleggjering, som t.d. kan oppstå ved diskursive
brot, ved å spela på ulike stilnivå, osv., deltar ikkje diktinga i »debatten«, den
trekkjer debatten i tvil. Diktinga prøver ikkje å seie »sanninga«, men på å ut
forska sanning og løgn som uskiljelege delar av den samla ordlyden i samfun
net», heter det f.eks. i OrdlydenF Men Fløgstad er langt fra alene om et slikt
program. Jan Kjærstads HomoFalsus(1984) er nærmest et idealtypisk eksem
pel på en skjønnlitterær utforming av det. Romanen tematiserer forfatteren
som en «løgner» som vil demaskere tidens løgnaktighet ved å spille ut sin egen
«løgn» som sannhet, samtidig som romanen i sin konstruksjon fletter «løgn»
og «sannhet» inn i hverandre «som uskiljelege delar». M.a.o. på paradoksalt
vis forutsetter avsløringen av løgnaktigheten en fordobling av den. Skriften er
substansløs fordi den bare kan relativisere løgnene gjennom nye løgner.
Overfor denne skrift-immanens står «tradisjonalistene» som fortsatt vil for
ankre skriften i en substans, ikke lenger politikken, kjønnet eller naturen, men
i individet som Helligdom -«(...) den hemmelighetsfulle pulsen inni vår egen
kropp»,28 som Haavardsholm påkaller i Drift - eller i Individet som Kunstner
- dvs. kunsten som opphøyet transformasjon av livets tragikk - som er Edvard
Hoems håp i Prøvetid. Hos en Kaj Skagen blir denne substans-tenkning enda
sterkere. Hans aggresjon mot bl.a. de nevnte forfatterne er mildest talt ufor
ståelig. Mer enn de fleste andre har disse to - både som dogmatiske AKPforfattere og som selvkritiske forkynnere av en tradisjonell individualismes
evangelium - levd opp til Skagens krav om en «oppbyggende» litteratur. Men
også hos disse og en rekke andre «tradisjonalister», er Skriften preget av tvil,
forvirring og mangel på et fast punkt som teksten kan organiseres ut fra. Det
uklare forholdet mellom forfatter og forteller i jeg-romanen Prøvetid er bare
ei eksempel på dette. Som en rekke andre skriver Hoem og Haavardsholm
desillusjonsromaner, kriseromaner, sammenbruddsromaner, Verdiene for
damper, illusjonene brytes ned, subjektet kastes tilbake til seg selv og sin egen
opptrevlende selvanalyse, men subjektet fastholdes likevel nettopp i og med
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sin nederlagsfølelse og sin selvkritikk. Det står på bar bakke, men det står. Og
den sammenhengende skriften er pantet på at det finnes en sammenheng som
individet blir bedratt for. I denne spenningen mellom desillusjonert individua
lisme og illusjonsløst spill med diskurser har 80-åras litteratur utviklet seg.

Noter
1) Se D. Solstad «En observatør i Stavanger», i Jostein Soland (red.) Kampen om litteraturen. 10

norske forfattere i 1980-åra, Oslo 1984.
2) K. Fløgstad: Ordlyden, Oslo 1983, s. 8.
3) Mens forfatterne tidligere ikke skilte så skarpt mellom sin funksjon som formidlere av meninger
og politiske oppfatninger i massemedia og sitt «kall» som diktere, er den slags dobbeltløp blitt
mindre og mindre vanlig i dag. Det store historiske eksemplet er selvfølgelig Bjørnstjerne Bjørn
son, men også i vårt århundre finnes det en rekke eksempler på forfattere som kombinerer rollene
som diktere og propaganderende journalister Sigurd Hoel, Arnulf Øverland, Sigurd Evensmo,
o.fl. Det siste store eksemplet var kanskje Jens Bjørneboe. Men også i de politiserte 70-årene var
de radikale forfatterne opptatt av å få formidlet sine holdninger gjennom alle de kanaler som stod
til rådighet. Det man opponerte mot var overseelse, fortielse, sensur. I dag definerer derimot forfat
terne seg i opposisjon til massemediene, og denne opposisjon kommer mer til uttrykk som forakt
for disse medienes vulgarisering enn som motstand mot det ideologiske innhold i det mediene for
midler.
4) I en debatt om litteraturkritikkens stilling i dag uttrykker Atle Kittang det slik «Problema opp
står i samband med dei utvalgskriteria som oftast styrer det journalistiske litteraturstoffet i våre
største aviser. Anten er det ein vulgær nyhets-fetisjisme som er utslagsgivande (...); eller så er stoffprioriteringane synkroniserte med forlagslanseringa av programmerte bestseljarar», A.K. «Syns
punkt på litteraturkritikkens trengselstider», Samtidslitteratur 82, s. 44.
5) Ifølge den franske filosofen Jean Baudrillard har media i dag en særlig funksjon. De fungerer
ikke, slik som før, som debattfora eller som formidlere av bilder fra virkeligheten, men i større
grad som produsenter av virkelighetsbilder, som produsenter av egne «hyper realiteter». Med ut
bredelsen av massemedia, konstaterer Baudrillard, lever vi i et samfunn hvor ingen offentlig be
givenhet er helt virkelig før den formes og mangfoldiggjøres i massemedias uendelige avbild
ninger. Alt blir således til tegn, men tegnene prøver likevel å overtale oss til å tro på deres realitet
- at de altså er noe annet og mer enn mediabegivenheter. Og for at man bedre skal kunne oppfatte
dem som «realiteter», behøver de mest av alt motstand. Så lenge det er konflikt og kamp, kan
mediabegivenhetene utgi seg for å ha realitet i forhold til hverandre. Det gjelder også for de kultu
relle mediabegivenhetene. Det er årsaken til at så mange av de litterære debattene i dag har et så
oppkonstruert, uvirkelig preg.
6) Det er nettopp denne «dreiningen vekk fra verker til retninger (...), fra sak til meninger» som
var ett av utgangspunktene for Solstads blow-out i Stavanger (op.cit. s. 99).
7) I et annet debattinnlegg påstår Solstad at den nye sterke interessen for konjunkturer og for å
bedrive spådomskunst skyldes en større maktbevissthet hos norske forleggere når det gjelder
ønsket om å prege profilen på «den livskraftige norske skjønnlitteraturen». Påstanden begrunnes
med at det var fra forleggerhold slagordet ble lansert, og Solstad knytter dette først og fremst til
dannelsen av Bokklubben Nye Bøker. Slik Solstad ser det, var BNB et forsøk fra de store forlagenes
side på å få kontroll over «den radikale forfatters lesekrets ved å organisere den». Sammenhengen
mellom debatten om tendensene og spådommene om «havet, døden og kjærligheten» på den ene
side og den økonomisk motiverte organisering av lesekretsen på den annen skulle dermed bestå
i at en mer «allmennmenneskelig», mindre politisk, diktning ville sikre en breiere rekruttering til
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BNB, samtidig som den radikale profilen kunne opprettholdes gjennom enkeltutgivelser som
«(kunne) tilfredsstille venstresidas behov for å finne radikale spørsmål og svar (...)». Se Solstad
«Bokklubben Nye Bøker. En trusel mot venstresidas fornuft», i D. Solstad Artikler om litteratur
1966 -1981, s. 312f.
8) Det er opplysende og fristende å trekke en parallell til Hamsuns forakt for «Aviserne». Forskjel
len i argumentasjon er ikke stor. Også for Hamsun var diktningen en særegen erkjennelsesform
som stod i et absolutt motsetningsforhold til den vulgære, kulturløse avisjournalistikk. Likevel
var Hamsun tvunget til å markedsføre seg selv ved hjelp av markedsskrikerske midler som ikke
stod noe tilbake for avisenes «sensasjonsjag». Også i dag protesterer man for all verden, men følger
med på ferden.
9) Helge Rønning «Problemer under debatt», Samtidslitteratur 81, s. 54.
10 G. Skirbekk Nymarxisme og kritisk dialektikk, Oslo 1970, s. 8.
11 H. Rønning «Dikterveldets forfall - antydninger til en sosialhistorisk analyse av ti års norsk pro
sa», i d.s. (red.) Linjer i norsk prosa, Oslo 1977, s. 11.
12 Se 0. Rottem «Generasjoner og epoker. Litteraturhistoriske refleksjoner omkring 1960- og
1970-åra», Norsk Litterær Årbok
1983, s. 171ff.
13) Jfr. VardøgerX, 1969 som hadde rammelitteratur «Kapitalismen, universitetet, intellektarbeiderne.»
14) Jfr. Vardøger 4, 1971, der klasseinteressene for og imot EEC ble dissekert og analysert.
15) Denne nostalgi kan også tolkes som en søken mot folkelige kulturformer som den kapitalist
iske moderniseringen har undertrykt, en slags fortvilt vending mot former som er de intellektuelle
selv fremmed. Den litterære modernisme har jo den kapitalistiske modernisering som sin forutset
ning. Samtidig produserer moderniseringen motstand - i form av en nostalgi rettet mot fortida,
rettet mot en kultur og en litteratur som den kapitalistiske modernisering har gjort «umoderne».
16) I en kronikk i Information beskriver Erik Skyum-Nielsen denne framgangsmåten slik «Grebet
ligger i utfoldelsen af en mytologi der opretter sit naturreservat for derefter at indlæmme det i den
fortælling vi kender og elsker myten om den udgrænsede og undertrykte natur, der alt for længe
har slumret under ufornuftens dyne eller stønnet under kulturens åg, men som takket være en kol
lektiv kraftanstrengelse eller et operativt kunstgrep lader sig løfte frem og utfolde i sin renvaskede
ægthed. Kald det landbosamfund eller arbejderklasse (...) det afgørende er fortællingen som tilskrivning af natur og transport af værdi».
17) Se 0. Rottem, op.cit. s. 174ff.
18) Espen Haavardsholm: Store Fri, Oslo 1983, s. 366.
19) I intervju med Jan Kjærstad «Det særegne ved å være nordmann», Vinduet 3/84, s. 12.
20) Dag Solstad «Foredrag på AKP(m-l)s kulturseminar på Dokka» (holdt i 1980) i D.S.: Artikler
om litteratur 1966-1981, s. 291.
21) Dag Solstad Gymnaslærer Pedersens beretning om den storepolitiske vekkelsensom har hjem
søkt vårt land, Oslo 1982, s. 95.
22) S. st. s. 190.
23) D. Solstad Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige, Oslo 1984, s. 10.
24) Gymnaslærer Pedersen..., s. 189.

30

25) Det absolutte Subjekt er Louis Althussers begrep. Med dette henviser han til ideologienes sent
rerte og absoluterende karakter og funksjonsmåte.
26) For en nærmere analyse av de mannlige «kriseromaner» se min artikkel «Sprekker i mannsbildet».
27) K. Fløgstad: Ordlyden, op.cit. s. 18.
28) E. Haavardsholm: Drift, Oslo 1980, s. 212.

66.
19) I intervju med Jan Kjærstad «Det særegne ved å være nordmann», Vinduet 3/84, s. 12.
20) Dag Solstad «Foredrag på AKP(m-l)s kulturseminar på Dokka» (holdt i 1980) i D.S.: Artikler
om litteratur 1966-1981, s. 291.
21) Dag Solstad Gymnaslærer Pedersens beretning om den storepolitiske vekkelsen som har hjem
søkt vårt land, Oslo 1982, s. 95.
22) S. st. s. 190.
23) D. Solstad Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige, Oslo 1984, s. 10.
24) Gymnaslærer Pedersen..., s. 189.
25) Det absolutte Subjekt er Louis Althussers begrep. Med dette henviser han til ideologienes sent
rerte og absoluterende karakter og funksjonsmåte.
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Arne Overrein

«MITT LIV BLEI LEVD PÅ DEN
GALE SIDA AV JORDKLODEN»
Politikk, dekadens og sosial mobilitet hos Dag Solstad
De to siste romanene
Ved inngangen til det inneværende tiåret, i 1980, beklaget Dag Solstad seg over
smaken til det litteraturlesende publikum:
«Den politiske utviklinga har fått intellektuelle til å være mye mer opptatt av sine egne liv, enn av
arbeiderklassens liv og historie. Progressive intellektuelle har i dag større behov for å lese bøker
om sitt rotete privatliv og politisk grunnleggende tvil, enn å lese romaner om hva som skjedde med
den norske arbeiderklassen i kjølvannet til den store revolusjonen i Russland i 1917. Progressive
kvinner har mer igjen for å lese en roman om kvinneundertrykkelse i den amerikanske middelklas
sen i 1950- og 60-åra, enn om kvinner i arbeidskamp på en brødfabrikk i Oslo i 1970-åra. Det er
et faktum og ingenting å gjøre med.» (Artikler, s. 292-93).1

Dette «faktum» har Solstad kommet imøte med sine to siste romaner, Gym
naslærer Pedersens beretning,.... og Forsøk på å beskrive det ugjennomtrenge
lige. I erkjennelsen av at det ikke eksisterer noen sjølstendig arbeiderbevegelse
til venstre for den institusjonaliserte arbeiderbevegelse (LO og sosialdemokra
tiet) og dermed heller ingen egentlig arbeider kultur som den radikale forfatter
kan knytte seg til, har han igjen rettet oppmerksomheten mot den radikale in
tellektuelles problematiske stilling. Denne «tilpasning» til det intellektuelle
publikums smak åpenbarer tydelig nok Solstads nære tilknytning til denne
sosiale gruppa.
At hans to siste bøker i høy grad er en kritikk av de samme intellektuelle, ut
trykker bare at den politiske skjebnen til denne gruppa ikke er Solstad uvedkommen - noe den ville ha vært dersom de intellektuelle ikke var tillagt politisk
betydning. De to romanene handler om småborgerlige intellektuelles situa
sjon under de endrede politiske forhold på 1980-tallet. Politisk sett er GP et
forsvar for ml-bevegelsens revolusjonære standpunkt og Forsøk et angrep på
Sosialdemokratiet. Denne hovedmotsetningen er ikke ny i Solstads forfatter
skap. Men nå skildres denne hovedmotsetningen ut fra fundamentalt nye premisser - de reflekterer de nye ideologiske betingelsene som hersker på
1980-tallet. 70-tallets politiske forhåpninger er sluknet - Solstads forfatter
skap utfolder seg nå på bakgrunn av en ideologisk krise på venstresida, høyrekonjunktur i politikken og en anti-utopisk og anti-politisk stemning i
toneangivende intellektuelle miljøer. I samsvar med dette finner vi i GP et opp
gjør med den politiske utopismen i AKP - romanen inneholder et grunnlag for
en politisk avvisning av partiet.
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Bokas hovedperson, gymnaslærer Pedersen, velger likevel tross alt å bli stå
ende i partiet. Ikke fordi han tror at AKP vil nå politiske resultater, tvert om
betegner han det som «et ganske umulig prosjekt» for et kommunistisk parti
i Norge å «knytte seg an til massene». (GP, s. 198).
I tilbakeblikk sier gymnaslæreren om ml-bevegelsens politiske resultater:
«Jeg trur jeg kan si rett ut at kampen ikke ga så særlig store resultater. Vi vant ikke stor framgang.
Men likevel vil jeg karakterisere det som rike år. Det at vi i det hele tatt sto der, og syntes, det var
i seg sjøl av så stor betydning at det oppveide de manglende resultatene.» (GP, s. 112)

Vi skal seinere i denne artikkelen gå nærmere inn på hvordan denne realistiske
og illusjonsløse vurderingen blir utgangspunktet for en ny type legitimering
av AKP som er mer avpasset de nye tider på 1980-tallet. Partiet får for gymnas
læreren kun verdi som en demonstrasjon av ikke-identiet med det bestående.
Partiet blir et middel til å «dementere» at han er en «hvit mann». (GP, s. 80).
Denne forskyvninga fra kommunistisk utopi til politisk illusjonsløshet, betyr
for Solstad en bekreftelse av det som var hans utgangspunkt, nemlig 1960-åras
anti-utopiske og dystre modernisme. Egentlig har Solstad aldri akseptert det
utopiske, verken i AKP eller i andre sammenhenger. Dette er i grunnen hans
sterke side. Når han likevel, gjennom f.eks. en person som Arild Åsnes, for
svarte det optimistiske revolusjonsperspektivet på 70-tallet, så skjedde dette
ved hjelp av begrepet nødvendighet. Enda i GP finner vi igjen dette argumen
tet AKP er ikke utopiske, fordi AKP har innsikt i «Historias nødvendighet».
(GP, s. 84). Sosialismen er ikke et fromt ønske, fremsatt av «et lummert
human-etisk parti, bestående av lutter glade mennesker, som utelukkende har
Utopier og ingen Historie» (GP, s. 85). Sosialismen er derimot resultatet av
arbeiderklassens nødvendige kamp, derfor bygger AKP sin politikk på arbei
derklassen. Denne argumentasjonen - som for øvrig er så formal at f.eks. sosi
aldemokratiet like godt og med bedre rett, kan benytte samme argument mister imidlertid sin kraft i løpet av GP. Illusjonen om å være eksekutører for
en mystisk historisk objektivitet, erstattes av et desperat, subjektivt håp:
«Nei, nei protesterte det i meg. Kommunismen er mulig, kommunismen er vakker, kommunismen
er nødvendig». (GP, s. 254).

Snakket om «historias nødvendighet», som skulle gi AKP den objektive basis
enhver politikk trenger, viser seg her som det det alltid var - høyst subjektive
besvergelser. GP gir ingen politisk løsning på det dilemmaet som herav
oppstår.
Anti-utopisten Solstad fremstår altså sterkere enn noen gang. Og dermed kan
han også utfolde seg som konsekvent antiromantiker, noe som gjøres i den
siste romanen, Forsøk. Romantisk og utopisk er egentlig det samme det er å
la seg oppsluke av sine egne lengsler, ønsker, myter, drømmer, ideologier i en
slik grad at man mister enhver kritisk distanse til dem. Det er total identifise
ring med det man lengter imot, å leve bare i lys av det etterlengtede objekt og
dermed glemme sin egen reale eksistens.
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I en passasje av Irr!Grønt! er det direkte tale om det romantiske:
«Benedikte på bildet var vakrere enn Benedikte i virkeligheten.... Dette var romantikken.... la seg
fange så hardt og dypt inn av dem at man ønsket man selv var en del av bildene. Romantikk!»
(IrrlGrønt! s. 129)

Den romantiske fascinasjon eller mer generelt det ideologiske gjennomsyrer
det moderne samfunn og truer alle. Tidligere har Solstad beskrevet ungdom
mens og den politisk revolusjonæres romantiske fristelser. I hans siste roman
er det den vellykkede arkitekten A.G. Larsen som er offeret.
Solstad har med denne skikkelsen tegnet et bilde av en romantisk og utopisk

etablert intellektuell. Han er sosialdemokrat, han vil begynne et nytt liv blant
«vanlig folk» og flytter følgelig, etter en skilsmisse, fra sitt mellomlagsmiljø
- «Norges mest dannede miljø» (Forsøk, s. 25) - til Romsås drabantby. Der blir
han møtt av en virkelighet han ikke behersker og som han sjøl er et fremmede
lement i.

Gymnaslærer Pedersen og Arild Åsnes
Den politiske tolkninga jeg her vil gi av de to romanene, forutsetter en markant
forskjell mellom hovedpersonen i Forsøk og gymnaslærer Pedersen i Solstads
nest siste roman. Solstad har i mange henseende gjort dem like de er intellek
tuelle, akademikere, politisk radikale, har samme alder og felles oppvekstbetingelser. De er rotløse og ensomme - fremmedgjorte i forhold til den verden
de befinner seg i. Jeg vil likevel argumentere for at noe helt vesentlig i Solstads
budskap forsvinner, dersom vi stirrer oss blinde på disse likhetene. Derfor må
jeg - før jeg går videre inn på det politiske innholdet - gå nærmere inn på de
to hovedpersonene.
Forskjellen ligger i måten de forholder seg til seg sjøl og til sine omgivelser på.
Det er en ro og objektivitet over gymnaslæreren som mangler hos A.G. Larsen.
Den første har en stabil distanse til sitt eget liv, og beretningsformen er det pas
sende uttrykk for denne distansen. A.G. Larsen makter ikke å opprettholde
denne distansen, men vikler seg inn i begivenheter han ikke er herre over. Gjen
nom sin egen lengsel etter den vakre nabokona, fortaper han seg til sine omgi
velser.
Som typer er de like. Også gymnaslæreren kjenner til sine egne lengsler etter
en sammenheng, han vet at han i sin personlighet bærer på en romantiker. Den
romantiske tendensen henimot total identifikasjon med det han trekkes mot,
kommer frem idet gymnaslæreren blir med i ml-bevegelsen:
«Jeg sa ja til proletariatets diktatur med begeistring... Med forventning så jeg fram til å bli en tjener
for arbeiderklassen. Med høylytt begeistring stilte jeg hele min person under formynderskap....
Jeg var luta lei av fortvilelsen. Jeg ønska å kunne bli brukt.» (GP, s. 75-76).
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Her er det også instruktivt å sammenligne med en annen av Solstads romaner,

Arild Åsnes, 1970. Arild Åsnes når nemlig akkurat frem til det punktet at han
tar steget inn i ml-bevegelsen og dermed overvinner sin intellektuelle tvil. Men
gymnaslærer Pedersen fortsetter der AA slutter. Gjennom denne fortsettelsen
kommer en fundamental forskjell til AA tydelig frem. For hvor den intellek
tuelle refleksjon stopper opp hos Arild Åsnes, utvikler den seg hos gymnaslæ
reren til en klar kritisk distanse til ml-bevegelsen og den sammenhengen han
frivillig har begitt seg inn i. I AA blir den intellektuelle tvil betraktet kun som
noe negativt - derfor denne romanens tvilsomme politiske budskap Utslett din
«borgerlige» intellektualisme og bli med i SUF (m-1). Arild Åsnes har derfor
et tydelig negativt forhold til seg sjøl - leserne sitter igjen med inntrykket av
en veik og noe ynkelig intellektuell.
Derimot er gymnaslærer Pedersens sjølbilde aldri negativt og sjøldestruktivt,
om enn til tider kritisk. Hans kritiske refleksjoner over det som skjer i og med
AKP stilles følgelig ikke i et negativt lys, de får heller karakter av objektive
og avbalanserte kommentarer. Gjennom gymnaslærerens skikkelse foretar
Solstad i en viss forstand en rehabilitering av intellektuell refleksjon. De to ro
manene har karakteristisk nok helt forskjellige «objektive målestokker». I
AA er det ml-bevegelsen som er det objektive, ubevegelige punkt som individe
ne frastøtes og tiltrekkes av - det er personen Arild Åsnes som forandrer seg.
I GP derimot er det AKP som er underlagt forvandlingens lov - det er AKPs
skjebne i oppgang og nedgang som reistreres av en beretter som holder en sta
bil og kjølig distanse til sitt objekt. Gymnaslærerens kritiske bevissthet blir
derfor romanens faste og objektive punkt. Som sådan fremstår han nødven
digvis i en positiv sammenheng, liksom ml-bevegelsen var det altoverskyggen
de, positive faktum i AA 11 år tidligere.
Når gymnaslæreren sier, slik det overfor er sitert, at han stilte sin person under
formynderskap, så er dette en sannhet med modifikasjoner. Han reserverer
åpenbart noe av sin personlighet fra dette formynderskapet. Han har en sterk
romantisk dragning i seg og han vet det. Men han har også evne til kritisk di
stanse og realitetsnærhet. Dette er den uløselige ambivalens ved hans person.
Dette paradokset blir først begripelig dersom vi betrakter medlemskapet i
AKP som en rolle som gymnaslæreren bevisst (i motsetning til Arild Åsnes)
går inn i. Det vesentlige er her at han aldri totalt identifiserer seg med denne
rollen:
«Jeg ønsker ikke å drukne fullstendig i denne verden som jeg nå, med åpne øyne, gikk inn i. Jeg
ønsker ikke å bli fanatiker. Jeg ønsker å beholde visse motforestillinger.» (GP, s. 78).

Han blir så å si en spiller i forhold til AKP. Dette spillet krever at hans distanse
til partiet holdes skjult. «Hvis de hadde ant hvordan det virkelig sto til med
meg», hadde det «blitt en kampoppgave for hele partiet i Larvik å forbedre
meg.» (GP, s. 78). Utad i partiet er han en lojal, disiplinert partimedlem. Men
han identifiserer seg ikke totalt, han er en spiller som vet han er det. Han opple
ver sitt liv som begrenset i sin betydning - i motsetning til AKPs grenseløse vi
sjoner. Han vet at han «er en norsk intellektuell som roper på fundamentale
forandringer under imperialismens epoke», men «på den gale sida av jordklo-
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da.» (GP, s. 170). Dette betyr ikke at AKP-medlemskapet ikke er alvorlig ment,
bare at det finnes sider ved hans personlighet som vil bli undertrykt dersom
han totalt og krampaktig identifiserer seg med rollen som AKP-er.2 Han blir
derfor «nokså splitta som person». «I dette spranget levde jeg, med hele min
gamle sjels mørke.» (GP, s. 115).

En romantisk sosialdemokrat: A.G. Larsen
A.G. Larsen prøver å oppnå den samme distanse og ro til omgivelsene som
gymnaslæreren, men mislykkes. Han er for det første håpløst forelsket i den
unge nabokona Ylva Johnsen og makter ikke å la være å bekjenne sin lengsel
til henne:
«Y. Alt annet er meg nå likegyldig. Jeg er viljeløst bundet til ditt vesen, din måte å være på.» (For
søk, s. 114).

Disse bekjennelsene får i romanen en katastrofal funksjon de gir den frustrerte
nabokona ytterligere tillit til sin egen attraktivitet og dermed styrke til å forlan
ge skilsmisse, noe som igjen resulterer i at hun blir drept av ektemannen. Sol
stad har m.a.o. plassert den sosialdemokratiske arkitekten som lengter tilbake
til sine folkelige røtter i en ynkelig posisjon gjennom sin forelskelse blir han
den uvitende utløser av et ekteskapsdrama hvor han sjøl slett ikke spiller noen
rolle. A.G. Larsen får derfor noe komisk over seg. Forsøk blir et melodrama,
kommenterer Solstad «Sosialdemokratisk byråkrat i 40-årsaldersen forelsker
seg i ung pike av folket.» (Forsøk, s. 66). Dette stereotype opplegget til «en dår
lig roman» er bevisst valgt av forfatteren, poengteres det. (Forsøk, s. 66-67).
Underforstått altså ei bok om en sosialdemokrat som lengter til folket, som
derfor flytter til Romsås og deretter forelsker seg i nabokona, må bli en «dårlig
roman». A.G. Larsen makter ikke «å forhindre at hans eget liv skulle utvikle
seg til en dårlig roman.» (Forsøk, s. 66). Det er en parallell mellom A.G. Lar
sens forelskelse og gymnaslærer Pedersens forelskelse i Nina Skåtøy, men i for
hold til denne forelskelsen - som gymnaslæreren i løpet av romanen får avstand
til - er A.G. Larsens en parodi.
Parodisk er A.G. Larsen skildret også på et annet punkt. Som intellektuell re
flekterer han hele tida over det som skjer med ham. Han vet at det gjelder å
holde hodet kaldt, midt i all sin lengsel. Men fordi han mislykkes i dette, blir
han stående som prototypen på den etablerte, småborgerlige intellektuelle En
forvirret romantiker og traust, konvensjonell akademiker i en og samme per
son. Både liketil folkelig og «med et godt kjennskap til den europeiske kunst
historia, og med et særlig fortrolig forhold til maleriet i det 20. århundret, tenk
på Chagall!, hvis bilder han hadde inne i seg, som en vakker uskyldig luftighet....» (Forsøk, s. 59). Både progressiv i sine anskuelser og makthaver, byråk
rat. Det er denne typen intellektuell Solstad viser oss. Solstad vil oppfatte en
slik sjølforståelse som en behagelig sovepute som 1980-tallets intellektuelle er
henfallen til. A.G. Larsen er reflektert, hans stil er den intellektuelles. Men
hans tenkning er ubehjelpelig kaotisk, som f.eks. i følgende sentens hvor A.G.
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«oppsummerer» et nylig avsluttet besøk hos familien Johnsen tvers over
gangen:
«Hva nå? tenkte A.G. da han satt i sin egen leilighet seint på kvelden. I hans overopphetede hjerne
raste tankene rundt og spekulasjonene var mange. Tolke, tolke Eeks. hun hadde sett direkte på
han da hun snakka, men det hun sa var ikke beregna på han. Var det slik hun gjorde det? Hadde
hun gjort det slik før? Så hun på en, mens hun egentlig henvendte seg til en annen? Hvilke beskje
der hadde ikke hun da forsøkt å gi ham tidligere? Som han ikke hadde oppfatta Stopp, stopp mer
kelige mann, ingen spekulasjoner. Hennes henvendelse til han. Stopp, stopp. Det eneste som var
sikkert, det var hennes hjerteskjærende dumhet. (Hun har sagt at det er en skam å ta imot sosial
hjelp. A.O.) Samt hans eget verkende begjær, som var umulig. Hennes frekke dumhet. Innskrenka.
Så dum at hun ikke visste det engang. Det er de som er de verste. Skjærende å være vitne til. Kunne
hun når alt kom til alt være Bjørn Johnsens svøpe? Og hva betydde i så tilfelle det? Men latteren
hennes. Fnisinga, den påtatte fnisinga, som hun holdt gående, som spott. Den kunne han ikke få
ut av kroppen. I så fall var ett sikkert Dette kunne ikke fortsette.» (Forsøk, s. 86)

Men slik fortsetter det for A.G. Larsen. Refleksjonene og de intrikate hypote
sene som raser gjennom hodet hans, gjør han ikke klokere. Forskjellen til gym
naslærer Pedersen er enorm på dette punktet. Forskjellen til det en radikal
intellektuell skal være ifølge Solstad, er også enorm. A.G. Larsen fremstår ko
misk i en historie som ender katastrofalt. Det komiske skjær over A.G. Larsen
passer slett ikke til den tragiske vending begivenhetene tar. Dermed blottstilles
det at han er en intellektuell som ikke er intellektuelt på høyde med situasjonen
han befinner seg i. Gjennom denne ikke-overensstemmelsen mellom roma
nens ulike elementer, kommer noe absurd og uvirkelig til syne. Det er noe ube
stemt og uvirkelig over personen A.G. Larsen som gjør at han blir vanskelig
å få tak på. Nettopp dette er Solstads kritikk av 1980-åras «moderne» intellek
tuelle det er en «uvirkelig» person som forgjeves prøver å kombinere karriere
og maktposisjoner med den kritiske intellektuelles kvaliteter. En progressiv
sosialdemokratisk akademiker er valgt ut som prototype. A.G. Larsen blir
vanskelig å få tak på for han eksisterer faktisk som denne umulige kombina
sjonen. Det absurde blir en realitet - men en realitet Solstad forholder seg kri
tisk til. Solstads alternativ til A.G. Larsen er den revolusjonære intellektuelle.
Alternativet er den intellektuelle som ikke har latt seg «sosialdemokratisere»
som følge av de politiske utopienes sammenbrudd. Leses Forsøk slik, blir A.G.
Larsen en motpol til gymnaslærer Pedersen og Forsøk blir en roman med en
ny kombinasjon av to gamle Solstad-temaer Kritikk av sosialdemokratiet og
kritikk av de intellektuelle. Denne tolkninga vil bli ytterligere underbygd i det
følgende. Samtidig vil jeg undersøke nærmere hva slags realitet det er i det poli
tiske alternativet som gymnaslærer Pedersen representerer.

Det nye sosialdemokratiet
Den politiske tendens i Forsøk er dermed tydeliggj ort. A.G. Larsen represente
rer sosialdemokratiets mislykte forsøk på å være folkelig, på å finne tilbake
til sine røtter. Når dette forsøket i romanen utarter til et absurd melodrama,
så kan det i høy grad leses som en sosialdemokrati-kritikk. Men det er ikke
det gamle, maktarrogante apparat-sosialdemokratiet som står i sentrum for
kritikken. Det er det nye, akademiske mellomlags-sosialdemokratiet som ryk
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ket frem i posisjonene på 70-tallet og som i dag befinner seg til venstre i Arbei
derpartiet. Det miljøet A.G. Larsen bryter opp fra er
«et miljø skapt av den vellykka delen av den radikale ungdommen fra slutten av 1960-åra, de som
nå sitter godt forvart i Statens administrasjon, eller i det eneste politiske partiet som virkelig har
makta å bestemme den politiske og sosiale utviklinga i Norge i dette århundret Det norske Arbei
derparti». (Forsøk, s. 25)

A.G. Larsen ønsker seg vekk fra dette miljøet fordi dets prektige vellykkethet
isolerer det fra folket og på den annen side bringer det ubehagelig nær det tra
disjonelle borgerskaps livsstil. A.G. Larsens
«dobbelthet bunner i en lengsel som ikke er uvanlig blant sosialdemokrater i det sjiktet som A.G.
befinner seg. Det er en lengsel hjem igjen. Det er umulig å forstå Norge og det norske samfunnet
uten å ta hensyn til denne lengsel hjem.... Det er de vellykka styrendes misnøye med å være havna
i feil selskap.» (Forsøk, s. 26-27)

Den karrieristiske delen av 68-generasjonen, AUF-erne, de ambisiøse etc. må
altså ifølge Solstad betale dyrt for sine posisjoner, nemlig med en eksistensiell
frustrasjon over å befinne seg i «feil selskap». De bærer på en «hemmelig last»
(s. 29), lengselen hjem igjen. Når det nye, oppadstigende sjikt har fått makt,
inntrer den uunngåelige erfaring makt distanserer - også i forhold til dem mak
ta utøves på vegne av. Uansett gode forsetter, skaper makt en fremmedhet mel
lom dem som utøver den og de andre. Dette poenget bruker Solstad for å få
frem sosialdemokratiets håpløse og tragiske situasjon. Men vi blir ikke presen
tert for kyniske sosialdemokrater som godtar «realitetene» som de er. Derimot
et romantisk sosialdemokrati, som føler en dyp uro over sine posisjoner. Dette
moderne sosialdemokratiets ønsker om folkelighet, om fred, om atomfrie so
ner, om reformer innafor kapitalismen blir i Forsøk til utopiske illusjoner, på
linje med den 40-årige arkitektens desperate illusjoner angående den vakre nabofruen. Liksom A.G. Larsen, som har planlagt Romsås, ikke forstår livet på
Romsås, har også sosialdemokratiet, som har «planlagt» det moderne Norge
mistet muligheten til å forstå folket i Norge.3 Parallellen er tydelig «Romsås
var det moderne Norge». (Forsøk, s. 34). Sosialdemokratiets lengsel hjem blir
derfor for Solstad en absurd kulturkollisjon - latterlig og politisk farlig på
samme tid, akkurat slik melodramaet i Forsøk både er komisk og tragisk.
Solstads kritikk av sosialdemokratiet har gjennomgått en 180 graders dreining
siden 70-tallet. I «25. septemberplassen» er sosialdemokratiet en etablert del
av maktapparatet, ja - i tråd med daværende AKP-linje - en del av den hersken
de klasse. Dette mildt sagt unyanserte bildet av Arbeiderpartiet, der mlbevegelsens anti-EF-arbeid tillegges enorm betydning, mens AIKs glimrer
med sitt fravær, har ingen plass for et utopisk sosialdemokrati. På 10 år har
den herskende klassen forandret fysiognomi. Sosialdemokratiet er ikke lenger
en del av den, men derimot et forvirret, småborgerlig parti med reformistiske
illusjoner.41 dag er det Solstad som angriper sosialdemokratiet for utopisme
og ikke omvendt. Det er dette som er en refleksjon av den anti-utopiske stem
ning på 80-tallet. Ansatsene til en positiv utvikling innafor sosialdemokratiet
siden 70-tallet i retning av å bryte opp det gamle apparatpartiet, i retning av
imøtekommenhet overfor kvinnekrav, fredsbevegelsen etc., denne politiske
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endring som er en av EF-kampens betydeligste resultater blir i Solstads roman
til et tegn på det illusoriske og romantiske i det sosialdemokratiske prosjektet.
Når denne venstredreininga får A.G. Larsen til å «fornemme at det var hans
generasjons politiske standpunkter som nå var i ferd med å få gjennomslagsk
raft», slik at han «først nå....fatta det betydningsfulle i de sammenhenger han
med så stor sjølbevissthet hadde knytta seg til» (Forsøk, s. 56-57), så betyr det
at A.G. Larsen er et offer for disse romantiske illusjonene. Denne personen er
skildret uten egentlig kritisk distanse til sitt parti eller sine omgivelser for øvrig.
Dette i markant kontrast til skildringen av gymnaslærer Pedersen.
Denne «politiske» lesninga av Forsøk gir altså som resultat at A.G. Larsen er
en av Solstads «negative» skikkelser. Han kan ikke sidestilles med gymnaslæ
rer Pedersen, men kan derimot betraktes som det gymnaslæreren kanskje kun
ne ha blitt om ikke AKP var blitt hans skjebne. De to er ulike skjebner, tross
likheten og felles bakgrunn. At A.G. Larsens Arbeiderparti-medlemskap er
helt likegyldig for handlingen i romanen, bør ikke få oss til å overse dets betyd
ning. Tvert om skaper denne likegyldigheten et sterkt inntrykk av mangelen
på kontakt, et eksisterende ikke-forhold, mellom sosialdemokratiets verden
og folkets hverdag.
Solstads vel gjennomtenkte opplegg inneholder viktige momenter til en
sosialdemokrati-kritikk. Likevel vil jeg ikke uten videre si at det er et holdbart
og troverdig opplegg. Og grunnen ligger i at det blir uklart hva utgangspunktet
for kritikken av sosialdemokratiet som utopisk og «folkevennlig» egentlig er.
Er sosialdemokratiets reformisme illusorisk, hva da med AKP og Solstads re
volusjonære illusjoner? Er sosialdemokratiets «lengsel hjem» til folket ko
misk og patetisk - hva da med AKPs mer ytterliggående variant av samme
fenomen, nemlig «tjen-folket»-ideologien, som jo også Solstad sjøl har for
kynt i tidligere romaner?5 Avviser Solstad begge disse politiske prosjektene
som utopiske, eller avviser han bare det første med utgangspunkt i det andre?
Dette fundamentale spørsmålet svever over Solstads seinere forfatterskap uten
å få noe definitivt svar. IGP skjer det i alle fall en nærmere posisjonsmarkering. Det svar som gymnaslærer Pedersen der antyder, fører imidlertid galt av
sted, noe jeg kommer tilbake til.
Det lyder litt merkelig når Solstad i et intervju i Vinduet blir konfrontert med
påstanden om at Forsøk skildrer hovedpersonens «lengsel hjem til folke» og
sier «Ja, og det er vel nettopp noe som er særegent ved Norge, for norske sosial
demokrater. 6 Først merkelig fordi det er et annet parti denne lengselen til fol
ket har vært mest særegent for. Dernest også merkelig av en annen grunn det
er verd å påpeke. Det skal tydeligvis være en kritikk av sosialdemokratiet at
de søker mot fokket. Men hva er egentlig alternativet er det bedre å ha mektige
partier som holder avstand til massene, som forakter dem? Er det dette Solstad
savner i den uutholdelige norske velferdsstaten? Ifølge denne logikken skulle
jo da f.eks. et militant høyrediktatur være å foretrekke.
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Dekadens og radikalitet - humanistisk intelligensia i krise
Jeg tror det ligger et problem i at Solstad, og ikke så få andre intellektuelle,
blander sammen sin egen eksistensielle vemmelse over å leve i det norske sam
funn og en konkret politisk kritikk av dette samfunnet, som egentlig er noe
annet. Solstad har uten tvil nådd langt i beskrivelsen av denne vemmelsen, det
uutholdelige, det «fremmedgjørende», det «uvirkelige», «mørket i min sjel».
Men han trekker ikke klart nok konsekvensen av at erfaringene som er knyttet
til slike uttrykk, ikke er arbeiderklassens erfaringer, men erfaringer til menne
sker som står høyere i det sosiale hierarki, men som samtidig er politisk mak
tesløse. 7 Det er primært de intellektuelle eller mer presist, den humanistiske
delen av intelligensiaen, som erfarer den sosiale verden som vemmelig, vulgær
etc. Og ikke bare vemmes de over de sosiale realiteter i det sosialdemokratiske
Norge - de vemmes også over sin egen maktesløshet og impotens når det gjel
der å gjøre noe politisk konstruktivt med disse forholdene. Denne politiske
impotens kan ikke forklares med allmenne henvisninger til de intellektuelles
«uvirkelige» forhold til verden, det er jo nettopp dette uvirkelige forhold som
skal forklares. Derimot vil jeg våge den påstanden - med fare for å bli stemplet
som vulgærsosiolog - at forklaringen i høy grad ligger i disse intellektuelles so
siale stilling mer konkret i den økonomiske avhengigheten av staten og dermed
de herskende elitene kombinert med det faktum at denne humanistiske intelli
gensia, i motsetning til den teknisk-administrative intelligensia, ikke har noen
produktiv funksjon innafor et samfunn hvor alt i økende grad innstilles på å
ha en (i kapitalistisk forstand) produktiv funksjon. Den humanistiske intelli
gensia er tvunget til å legitimere sin eksistensberettigelse, og da ikke i sitt eget
språk, men i den herskende offentlighetens nivellerte tankeformer. De er i rea
liteten nødt til å krype og mer eller mindre tilpasse seg den herskende ideolo
gien. Og nettopp denne ambivalente situasjonen at de er nødt til å fornedre
seg for å holde på sine faktiske privilegier, fremkaller vemmelsen - over byråk
rati, stat og samfunn og over seg sjøl. I vemmelsen over samfunnet ligger det
også, om ikke direkte forakt, så i alle fall et klart ønske om distanse til det al
minnelige, til massene og dermed til enhver generell «demokratisering» av kul
turlivet.
Den moderne såkalte «massekulturen», massemedia, presse, en flom av infor
masjon og kryssende politiske, kulturelle og livssynmessige standpunkter, er
en kaotisk helhet hvor de gamle intellektuelle elitene og deres «åndsliv» føler
sine posisjoner truet, noe de har rett i. Men for folk flest er denne nivellerte
massekulturen et historisk fremskritt som henger intimt sammen med frem
veksten av politisk demokrati (allmenn stemmerett) og arbeiderbevegelsen
som maktfaktor. Opp imot den moderne massekultur tviholder den humani
stiske intelligensia på et begrep om kultur som de sjøl inkarnerer. Jo mer mas
sekulturen okkuperer de tradisjonelle kunstneriske former, dess tydeligere må
humanistene søke henimot nye og aparte uttrykksformer for å markere sin
egenart. Jo mer denne egenarten markeres, dess nærmere blir denne kulturen
knyttet til et borgerlig og småborgerlig «vidsynt» og «moderne» publikum
som har de samme markeringsbehovene.
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Det er altså både en konflikt til den moderne «nivellering» av kulturen og der
med til massenes kultur og til de politiske makthaverne. Den humanistiske intelligensias eksistens er høyst usikker og politisk sett ambivalent.
Humanistene er en merkelig blanding av radikalitet, elitisme og resignasjon.
Det meste som blir skapt av kunst uttrykker dette. Kunsten uttrykker i rendyr
ket form stemninger og tendenser hos det kunstkonsumerende publikum,
nemlig det tallmessig økende sjikt av mellomlag lavere borgerskap. (Jfr, note
7). Denne eksistens produserer vemmelsen, den frembringer erfaringsgrunn
laget som eksistensialisme, absurdisme og modernisme henter sin inspirasjon
fra. Det jeg her har sagt er sjølsagt ensidig og ufullstendig - mitt poeng er kun
at det er en viktig og nødvendig forklaringskomponent, som ofte blir oversett
når de intellektuelle sjøl skal redegjøre for sin situasjon. Jeg avviser modernis
men og eksistensialismen som uttrykk for «menneskets» tragedie o.L, men an
erkjenner på den annen side disse tankeretningene som uttrykk for
erfaringene til en viktig gruppe av mennesker, først og fremst den humanisti
ske intelligensia.
Men, kan det innvendes, også i arbeiderklassen finnes angsten, fremmedheten, døden, det meningsløse som erfaring. Vi bør ikke akseptere de abstrakte
bildene av en arbeiderklasse bare opptatt av «materielle ting» eller av en klasse
hvor det dystre og pessimistiske bare spiller en underordnet rolle. Det motsatte
er nærmere sannheten. Likevel er det en fundamental forskjell. Det dystre, det
negative er i arbeiderklassen et fenomen som har sin plass innafor en verden
sordning som i bunn og grunn er rasjonell. Angsten, døden etc. blir ikke ut
gangspunkt for en irrasjonell visjon av tilværelsen, slik modernismen tydelig
tenderer imot. Den fundamentalt dekadente tendensen til å nyte det negative,
til å hengi seg, til å fascineres av selve angsten, selve meningsløsheten etc., er
lite utbredt i arbeiderklassen. Mens intellektuelle, som neppe har den samme
faktiske erfaring av angst og meningsløshet som arbeideren har, desto lettere
kapitulerer for denne dekadente tendens.

Gymnaslærer Pedersen mellom politikk og melankoli
Solstads forhold til de intellektuelles «fremmedhet» i verden, er uten tvil et kri
tisk forhold. Han ser den dype krisen som den humanistiske intelligensia be
finner seg i - et sjikt som er for nedadgående når det gjelder sosial
anerkjennelse og betydning. Han ser også - med rette - den eneste løsning i en
politisk tilknytning til arbeiderklassen. Men han har likevel ikke frigjort seg
fra den irrasjonalistiske ideologi som i økende grad preger humanistenes ver
densbilde, men representerer på sin politisk venstreorienterte måte, denne ide
ologien. Dette kommer til uttrykk i et forhold til politikken som ikke er
nøkternt og «politisk», men stadig eksistensielt. Han vil ikke oppgi tanken om
at det skal være mulig å få et fundamentalt nytt forhold til samfunnet og seg
sjøl ved å gå inn i et politisk engasjement. Det politiske engasjementet blir der
med «privatisert» - det blir enkeltindividets forsøk på å «bryte med egen skjeb
ne», som gymnaslærer Pedersen uttrykker det. Politikken blir dermed et
middel for eksistensiell frigjøring. Faren ved et slikt forhold til politikk er
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åpenbar det primære blir opplevelsen av eksistensiell frigjøring, ikke hva slags
politikk som blir ført. Gymnaslæreren er, tross sine indre tvil, utad en lojal
grunnplansmedlem for det stalinistiske AKP. Han opponerer aldri åpent mot
noen av linjene i AKP - dette temaet er helt fraværende i GP. For eksistensiali
sten får jo nettopp sitt behov tilfredsstilt dess mer kompakt og ubrytelig den
sammenhengen han har gått inn i, er. Eksistensialisme og stalinisme betinger
derfor hverandre gjensidig.8 Likevel kan vi jo se at gymnaslæreren i løpet av
romanen, avviser denne fundamentale muligheten for å bryte med egen
skjebne.
Etter den kinesiske kulturrevolusjonens fall i 1976/77 ble partiet umerkelig
«redusert til en skygge av det det en gang hadde vært.» (GP, s. 220). «Det vi
egentlig hadde satsa alt på ikke å være, sjøl om vi var det av fødsel Priviligerte
kvinner og menn, bundet til våre privilegier med hud og hår, med følelser og
instinkter, med tanke og forstand» (GP, s. 218) - dette blir nå, etter de kinesiske
begivenhetene, gymnaslærerens oppfatning av AKP. Prosjektet er som sådan
mislykka, men - fascinasjonen over det mislykka prosjektet blir gymnaslære
ren ikke kvitt. Han lengter fortsatt etter dette eksistensielle brudd med det
nærværende samfunnet, men nå som en umulig, sentimental, vemodig, kort
sagt, romantisk lengsel. En passiv, romantisk stemning skinner igjennom mot
slutten av romanen:
«Jeg sto midt i Bøkeskogen og så Werner forsvinne. Trærne grønne og flotte....jeg ble slått av hvor
fredfylt og skyggefylt det er under deres kroner... Mye hadde hendt de siste åra. Mye tyda på at
alt det jeg hadde stått for, og satsa ikke så helt lite på, med alle mine motforestillinger, all min split
telse, hadde tapt... Jeg var mye vemodig denne sommeren, og jeg kjente ei voldsom sorg overmanne
meg da jeg fulgte min sønn, Thomas, til Fornebu, og så at han, en liten gutt, gikk, midt i mengden,
ut mot det store flyet som skulle føre han hjem igjen, til sit hjem, ikke mitt. Hva skulle jeg nå
gjøre?...
Jeg hadde jo opplevd så mye som var egna til ettertanke. Jeg begynte derfor å gruble.« (GP, s. 280,
281 og 282).

I stedet for en kritisk, distanserende holdning, ender gymnaslæreren opp i en
melankolsk og dermed patetisk hengivenhet til sitt politiske prosjekt. Det skal
tydeligvis reises en minnestein over storheten og «heroismen» ved AKP. Et vir
kelig oppgjør med den politiske idealismen som ligger i tanken om å «bryte
med egen skjebne», ville ikke latt seg forene med Solstads intensjon om å ret
tferdiggjøre AKP og sine egne politiske handlinger. Derfor kommer det aldri
noe slikt oppgjør i GP. Med tilbakeskuende dypsindighet forteller gymnaslæ
reren oss derimot at AKP var en «stort tenkt bevegelse» «De fleste stort tenkte
bevegelser lider nederlag, og i dette tilfelle kunne man vel ha forutsagt det fra
begynnelsen». (GP, s. 13).
Dette halmstrået klamrer han seg til i nederlagets øyeblikk, og glemmer at
AKPs storhet, nemlig priviligerte mellomlagsmenneskers totale engasjement,
nettopp også var svakheten, fordi en organisasjon som bygger på et slikt eksi
stensielt engasjement er nødt til å bli et fremmedelement i forhold til det arbei
dende folk. «Vanlige folk» har ikke behov for et totalt engasjement som skal
befri dem for vemmelse over å leve som priviligert i velferdsstaten Norge, «van
lige folk» er nemlig ikke priviligerte.
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Werner Ludals kritikk av AKP
Det er gymnaslærer Pedersens perspektiver som følger oss gjennom GP. Sol
stad mener altså at hans måte å se ml-bevegelsen på er av stor betydning og,
må vi anta, ligger nær opp til forfatterens egen synsvinkel. Men i romanen blir
det også presentert et annet perspektiv, nemlig gjennom Werner Ludal, den
«slue kommunisten» og streikelederen som til slutt går hen og blir sosialde
mokrat. Solstad har skildret denne skikkelsen med stor sympati - han er i langt
mindre grad et anti-eksempel, slik Nina Skåtøy blir. Jeg tror Werner Ludal er
Solstads presentasjon av det best tenkelige alternativet til AKP en sosialde
mokratisk fagforeningsmann med progressive standpunkter. Solstad vil de
monstrere hva valget etter hans mening står mellom. Derfor blir det viktig å
se nærmere på den politiske konfrontasjonen mellom gymnaslærer Pedersen
og Werner Ludal. Jeg må gå inn på Werner Ludals argumentasjon for å vise
at Solstad bare tilsynelatende presenterer han som progressiv. I virkeligheten
er denne argumentasjonen uakseptabel for en sosialist som ikke er ml-er. Den
er følgelig uakseptabel for en sosialdemokrat som er sosialist. Det første punk
tet gjelder synet på Sovjetunionens historie. Her lar Solstad Werner argumen
tere som følgende Terrorregimet og diktaturet i Sovjetunionen under Stalin er
«ting som med nødvendighet følger av Lenins politikk og ideer, og ville ha
oppstått uansett hvem som satt med makta.» (GP, s. 268). Tar man avstand
fra Stalin, må man også ta avstand fra Lenin. Stalin var «nødvendig» - de andre
politiske retningene han nedkjempa var følgelig «unødvendige». Men hva ver
re er selve den russiske revolusjon mister ut fra Werners argumentasjon sin legi
timitet. Den burde ikke ha skjedd for den hadde diktatur og terror som sitt
nødvendige følge.
Siden Kina, Øst-Europa, Cuba etc. av Werner settes på lik linje med Sovjet når
det gjelder samfunnssystem, så må konklusjonen faktisk bli den samme her
også Kina etc. burde ikke ha gjennomført sine historisk epokegjørende og pro
gressive revolusjoner. Denne argumentasjon finner vi som kjent på høyrefløy
en i norsk politikk, men typisk for en progressiv sosialdemokrat er den neppe.
Følgen av det Werner sier blir også sosialistisk kritikk av forholdene i Sovjet,
Kina, Polen (jfr. Solidaritets sosialistiske kritikk av det polske byråkratiregime!) er en umulighet, bare en borgerlig kritikk er mulig. Det er disse alternati
vene Solstad vil ha oss til å velge mellom enten «marxismen-leninismen»,
aksept av Stalin osv., eller akseptasjon av kapitalismen. I forlengelsen av dette
hevder Werner indirekte at sosialismen bare kan bygges gjennom diktatur og
terror. Sosialisme og demokrati utelukker altså hverandre. Sosialismen som en
videreutvikling av demokratiet er utenkelig. Werner aksepterer dermed kapi
talismen i Norge som en evig ramme for sitt politiske arbeid.
Det er egentlig lett forståelig hvorfor Solstad har valgt å presentere de politiske
alternativene på denne måten. Problematikken er klassisk stalinistisk og viser
Solstads avhengighet av dette politiske tankeskjemaet. Stalinismen og AKP
har nemlig alltid hevdet eneretten på å være sosialistisk og nettopp dette blir
bekreftet i konfrontasjonen mellom gymnaslæreren og Werner Ludal.
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Fra utopi til politisk undergangsstemning
Det ligger en bunnløs politisk pessimisme i det Solstad her har gjort. Han sier
nemlig at det ikke finnes noe sosialistisk alternativ til AKP-prosj ektet som alt
så er et mislykka prosjekt ifølge GP. Han har ikke villet gjøre Werner Ludal
til det han egentlig har stoff i seg til, nemlig en konsekvent sosialistisk kritiker
av AKP og en kritiker som frem for alt tar et oppgjør med den atmosfære av
eksistensielt engasjement som hviler over AKP. Det siste er det ikke engang
antydning til i det Werner sier - i stedet blir det gymnaslærer Pedersen som gir
innblikk i ml-bevegelsens småborgerlige eksistensialisme. Dermed har Solstad
unngått å gjøre Werner til bokas entydige, positive skikkelse. Gymnaslæreren
er og blir bokas sentrum og Werner Ludal er i høyden et mulig politisk alterna
tiv, men da som en advarsel et kapitalistisk alternativ. Solstads politiske pessi
misme - som til fulle bekreftes av den dystre beskrivelsen av arbeiderfamilien
i Forsøk - står i en bemerkelsesverdig kontrast til 70-åras ukritiske optimisme.
Det dristige og forventningsfulle eksistensielle sprang ut i en politisk sammen
heng (jfr. Arild Åsnes), slår nå over i den pessimistiske retrett tilbake til det
isolerte individ. Dette isolerte individ har vært der hele tida, sjøl om det ikke
var lett å få øye på under 70-tallets politiske rus. Gymnaslærer Pedersen for
svarer ikke et politisk standpunkt mot Werner Ludals kritikk, han forsvarer
kun sin egen individualitet mot å bli oppslukt av kapitalismens ideologier:
«Jeg svarte ikke så mye. Men jeg sa jeg var livredd for å bli som han. Jeg sa jeg kunne slutte meg
til så mye av det han sa... Men likevel var jeg livredd for å bli som han. Tross alt så måtte jeg fastslå
at jeg hadde ei bestemt oppfatning av at jeg hadde sprengt meg ut av noe som jeg var svært stolt
fordi jeg hade sprengt meg ut av... Jeg hadde ei bestemt oppfatning av at jeg hade levd ti år nå uten
de begrensninger som det å måtte oppfatte verden innafra og innafor Det Imperialistiske Verdens
systemet setter for tanker og følelser... Jeg sa jeg hadde nok med å ha en sosialdemokratisk kropp
om jeg ikke skulle ha en sosialdemokratisk hjerne også... Jeg foretrakk å beholde min forstand,
fordi jeg gjennom den hadde greid å dementere det alle så At jeg var en hvit mann». (GP, s. 279-280)

Opp mot Werners politiske argumenter stiller altså gymnaslæreren en eksi
stensiell argumentasjon. Men denne argumentasjonen involverer i seg et klart
politisk verdensbilde. Den tragiske eksistensialismen frembringer en bunnløs
politisk situasjon, ikke minst for den norske arbeiderklassen. Det dreier seg
ikke om å handle politisk lenger, men kun om å bevare sin kritiske bevissthet
overfor imperialisme og kapitalisme. «Systemet» synes det ikke å være mulig
å forandre - AKPs funksjon blir derfor redusert til å ivareta en kritisk bevisst
het, unngå at også hjernen blir sosialdemokratisk. Denne argumentasjonen
forutsetter tesen om den kapitalistiske ideologis totale dominans (med unntak
av AKP). Når gymnaslæreren faller ned på dette standpunkt er det lett å forstå
hans pessimisme. Arbeiderklassen er dermed fullstendig «integrert», den er
en del av den «hvite mann» som gymnaslæreren vil «dementere». Slik sett blir
jo dette et tydelig politisk katastrofeperspektiv Arbeiderklassen i industrilan
dene er integrert; internasjonalt sett er den et arbeideraristokrati og dermd
dømt til å gå under når den ikke-hvite mann, nemlig folkemassene i den tredje
verden - «gjennom blod og råskap, primitiv kraft og hat» (GP, s. 280) - går
til stormløp mot det kapitalistiske verdenssystemet.
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Gymnaslærerens katstrofeperspektiv er rett nok en mulighet, men en mulighet
som politisk bevisste intellektuelle som ikke er fastlåst i en dekadent og mote
riktig undergangsstemning, kan bidra til å unngå. Ikke gjennom eksistensielle
sprang inn og ut av «sammenhenger», ikke gjennom å bruke sine intellektuelle
evner til fascinert beskuing av sitt eget «kaotiske indre», men derimot f.eks.
ved å vende seg mot den internasjonale politikk og formidle innsikt om denne.
Gymnaslæreren er strengt tatt ikke interessert i verdenssituasjonen, krisene,
frigjøringsbevegelsene etc. som sådan. Han trekkes bare spontant mot det ab
solutt mørkeste standpunkt fordi dette tilsvarer den melankolske dysterhet i
han sjøl som er oppstått etter AKP-prosjektets nederlag. Han projiserer ganske enkelt falitten i sitt eget eksistensielt-politiske prosjekt over på verden som
helhet. Liksom Arild Asnés3 eksistensielle oppstemthet ti år tidligere førte til
at han begynte å «se» en verden hvor den sosialistiske revolusjonen var like om
hjørnet.

Rettferdiggjøring gjennom det tragiske
Mot slutten av GP blir det nettopp visjonen om det uforanderlige, tragiske og
irrasjonelle ved de norske samfunnsforhold som rettferdiggjør gymnaslære
ren og hans AKP-medlemskap. Han kan heve seg i stolthet og verdighet over
en verden han harforsøkt å forandre. Han kan derfor se tilbake på «ti fornufti
ge år». (GP, s. 280). «Jeg hadde sprengt meg ut av noe som jeg var svært stolt
fordi jeg hadde sprengt meg ut av», er et av argumentene mot Werner Ludal.
Gjennom denne tragiske visjonen blir AKP-prosjektet foredlet og rettferdig
gjort. Partiet og gymnaslæreren kan stilles i et heroisk lys. De har mislykkes
i å bryte med egen skjebne, ikke fordi de har tatt feil, ikke fordi de er blitt komi
ske offer for denne skjebnens ironiske spill med dem, men fordi det var funda
mentalt umulig å bryte med denne skjebnen. «Vi hade tapt våre utopier»,
fastslår gymnaslæreren etter den kinesiske kulturrevolusjonens fall. Og denne
utopien besto i «at vi satsa alt på å bryte med vår egen skjebne». (GP, s. 219).
Ethvert politisk prosjekt blir følgelig enten umulig eller systembevarende.
Gymnaslærer Pedersens sjølrettferdiggjøringsstrategi på AKP og Dag Sol
stads vegne, fungerer bare under denne dystre forutsetningen om politisk utveisløshet. For dersom det var muligheter for politisk forandring, ville jo det
bety at AKP haddefeilet og at gymnaslærerens ti år ikke var «ti fornuftige år»,
men burde ha vært brukt til andre ting. Fordi verden er så tragisk som den er,
kan han, paradoksalt nok, ha god samvittighet «jeg er ved godt mot». (GP,
s. 282) Vi aner gjennom dette at veien fra en ekstrem politisering til a-politisk
pessimisme og dekadens slett ikke er så enorm som man gjerne tror.

Dannelse og distanse
Gymnaslærer Pedersen er redusert til et individ, ensom, og uten illusjoner om
AKPs politiske muligheter. Han sitter i sin lille avkrok av verden og følger et
drama - dramaet om folkemassenes kamp, dramaet om historia som ubønn
hørlig går sin gang, «gjennom all sin møye, og elendighet» (GP, s. 280). Men
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gymnaslæreren - en europeisk intellektuell - har ikke noen plass i dette drama
et. Han er tilskuer. Men også som tilskuer må han forholde seg til dramaet,
(også en eventuell likegyldighet og ignorering er et forhold). Gymnaslæreren
vet dette, han er seg sitt forhold bevisst, gjennom dette forholdet vil han knytte
forbindelsen mellom sin egen mørke sjel og den store verden som tilsynelaten
de ingenting har å gjøre med denne mørke sjel. Hvordan? Gjennom respekten
og ærefrykten for historias drama, gjennom å bøye seg i ydmyk høflighet for
det som er så stort at han sjøl ikke har noen plass i det. Gjennom dannelsen,
som betyr å delta i noe - men med distanse:
«Med andre ord så foretrakk jeg å være, fortsatt, noe så sjeldent som en dannet mann, som reiste
meg høflig når sangene til dem som driver Historias hjul, gjennom all sin møye, og elendighet,
gjennom blod og råskap, primitiv kraft og hat, blir spilt.» (GP, s. 280).

Denne dannede høfligheten er blitt kjernen i hans politiske holdning. Og AKPmedlemskapet er blitt måten denne dannelsen kommer til uttrykk på. Werner
Ludals sosialdemokratiske standpunkt betyr derimot å knytte seg til en del av
det bestående samfunn og dermed være nødt til å fungere på dettes premisser.
Hva i det bestående samfunn? Fagforeningene, vanlig arbeidsfolks kortsiktige
interesser, vanlige arbeideres easrettede sosialdemokratiske hjerner. Bare
gjennom å isolere seg fra massen* kan man forholde seg dannet og høflig til
verden. Feilen ved sosialdemokratiet er at de er for nær knyttet til massene. De
kan ikke distansere seg kritisk fra deres profane hverdagsinteresser. Ikke sosi
aldemokratiet har integrert arbeiderklassen - arbeiderklassen har integrert so
sialdemokratiet Gymnaslæreren er livredd for å måtte fungere politisk på den
«normale» arbeiderbevissthets premisser. Det vil nemlig frata han friheten til
å demonstrere sin dannelse, dvs. opprettholde sin distanse til det han fascineres
av. Det er den samme redselen for å bli slukt, som først hindrer han i å proletari
sere seg og seinere i å bli sosialdemokrat. Det er en fundamental umodenhet,
en jeg-svakhet, en slags redsel for å få verden og menneskene for nær innpå
seg, som karakteriserer gymnaslærerens personlighet. Den skjønne sjels sarthet krever beskyttelse.

«Men jeg var faktisk knytta til min undervisningsgjerning»
Er da lektor Pedersen ikke knyttet til annet enn denne respekten og høfligheten
for dem som driver historias hjul? Er han altså ikke annet enn en «norsk intel
lektuell som roper på fundamentale forandringer under imperialismen», men
som befinner seg «på den gale sida av jordkloda» (GP, s. 170)? Svaret er nei.
Han kan ikke eksistere som intellektuell uten å inneha en bestemt stilling, han
er lektor, og dette er et fundamentalt sosialt faktum som spiller en viktig, men
i gymnaslærerens egen beretning, lite fremtredende rolle. Han prøver å være
et dannet menneske, men samtidig er han bundet til sin småborgerlige situa
sjon. Som intellektuell småborger har han mulighet til å innta den dannede,
distanserte solidaritet til verdens kjempende folk. Men som intellektuell små
borger må han også reprodusere sin sosiale posisjon. Dermed er han ikke bare
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bundet til politisk solidaritet, men også til sin småborgerlighet, med alle de
hensyn og tilpasninger det innebærer. Det som gjør hans dannede, politiske
solidaritet mulig, er hans småborgerlige privilegier. Men dette er det samtidig
som gjør denne dannelsen, som en konsekvent livsstil, mulig. «Dannelsen» vi
ser seg å være et uttrykk for den intellektuelle småborgerens motsetningsfylte
karakter.
Tidlig i GP er det en episode hvor lektor Pedersen reiser seg når elevene synger
FNDsangen. Deretter lover han rektor at dette aldri skal gjenta seg mer. Også
denne lovnaden er ytterst tvetydig, for gymnaslæreren vil ikke beklage noe han
ikke faktisk beklager - her er han prinsippfast sinnelagsetiker. Men rektor be
klager på hans vegne og gymnaslæreren, som ikke vil gjøre noe som «ville ha
kosta meg mitt arbeid som gymnaslærer ved Larvik gymnas, ja kanskje mulig
heten for i det hele tatt å kunne undervise i den høyere skolen» (GP, s. 60-61),
aksepterer denne ydmykelsen. «Ennå i dag, temmelig nøyaktig tolv år seinere,
så svir den stadig vekk» (GP, s. 60). Konflikten mellom binding til sosial stil
ling og frihet til å uttrykke sin politiske solidaritet, er altså klart til stede.
«Aldri mer kunne jeg reise meg, dannet, og stå som et tent lys når elevene mine sang FNEsangen».
(GP, s. 170).

Dette utsagnet dementerer jo det tidligere siterte om at han foretrakk å være
en dannet mann som reiste seg når sangene til de som driver historias hjul ble
spilt. Lektorens dannelsesprosjekt, som altså er et hovedargument mot den
nye sosialdemokraten Werner Ludal, viser seg å være en illusjon, en ideologi
for intellektuelle. At Solstad har latt gymnaslæreren beskrive denne motset
ningen, men uten at han reflekterer kritisk over den, uttrykker vel at forfatte
ren, i alle fall på dette punktet, ønsker å ha en viss distanse til sin hovedperson.
Leses romanen med denne inkonsistensen for øyet, faller det straks et ironisk
lys over gymnaslæreren. Er hans høflige gester overfor dem som driver histor
ias hjul, bare en sjølbedragerisk rettferdiggjøring? Romanen gir ikke noe defi
nitivt svar, knapt er det tenkelig at Solstad kunne svare entydig ja. Likevel er
det verd å merke seg at Solstad i sin siste roman benytter snakket om historias
hjul konsekvent i en sammenheng som skaper ironisk distanse. A.G. Larsen
skildres slik:
«En alminnelig mann i vinterfrakk, med en Lorentzen-pose i handa, ganske velkledd, men noe
anonym, grå, litt kjedelig. Arving til landets seierherrer, de som har bestemt retninga på Historias
hjul i vårt århundre, en av det Beståendes tjenere, og som kaster fra seg to kompromitterende pak
ker....» (Forsøk, s. 134-135)

Her har uttrykket Historias hjul ingen kraft, ingen antydning til at det rettfer
diggjør noe som helst. Det er et navn på et fenomen. Det konstateres, like lidenskapsløst som det konstateres at arkitekten har en plastikkpose i handa. Et
ord, en lyd - knapt noe mer. Solstad er en mester i dette nivellering av det viktige
til det uviktiges nivå, dermed devaluering av det viktige.9
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Lektoryrket - fra forakt til rehabilitering
Gymnaslærerens forhold til sitt eget yrke er preget av to motstridende tenden
ser. Tidlig i romanen skildrer han hvordan han «oppløses» som lektor når han
(i 1970) blir konfrontert med SUF-eren Werner Ludals politiske kritikk av hans
undervisning:
«Jeg har tidligere forsøkt å framheve hvor sterkt jeg var bundet til mitt yrke, til min undervisningsgjerning, så når jeg nå kunne iaktta hvordan jeg gikk i oppløsning som lektor var dette en svært
alvorlig sak for meg... Jeg var unyttig. Jeg var overflødig... Oppløsninga hadde ført til en sterk
forakt for min egen undervisning.» (GP, s. 68-69)

Denne anti-intellektuelle posisjonen er den samme som vi finner hos den tid
lige Solstad og tilsvarende hos det rabulistiske SUF fra før EF-kampen med
sin forakt/sjølforakt overfor akademikere. Interessant er det å se hvordan det
te kommer frem i en kritikk av Olav Angell som Solstad skrev i 1969. Olav
Angell kritiserer i sin bok «Den elektriske blomsten» de nye mellomlagsgruppene som begynte å prege det sosiale bildet på 60-tallet reklame- og media
folk, designere, fotomodeller, TV-kjendiser etc. Solstad mener at «hans harme
over reklamefolkenes kynisme» har «et speideraktig skjær over seg». (Artikler
s. 116). Nemlig ved at det er naivt bare å kritisere denne mellomlagsgruppen
for å være snyltere. Disse er åpne snyltere:
«Men hvem snylter ikke? Leger f.eks., forfattere, lektorer, journalister kan opptre slik at ens vilkår
virker noe mer sympatiske,
en reklamemann kan det ikke«. (Artikler, s. 115).

Sjøl om en lektor altså kan opptre mer «anstendig» så er han ifølge Solstad
i 1969, like mye snylter som de oppadstigende media/reklame-folkene, like
mye en priviligert støttespiller for det bestående. I Irr!Grønt! sitter følgelig
Geir Brevik på sitt kateter «som et nødvendig element for at alt skulle fortsette
som før.» (s. 47).
Solstad fremfører her et standpunkt som han ikke har vært alene om på
venstresida. Lektorers og legers arbeid er uproduktivt i kapitalistisk sammen
heng, på lik linje med reklamefolkenes. Men fra et bruksverdisynspunkt, må
vi likevel si at lektorer og leger gjør nyttig arbeid, et arbeid det vil være bruk
for også etterat kapitalismen er overvunnet. Når det gjelder reklamefolk, foto
modeller og tilsvarende yrker, eller f.eks. den hærskare av ynkelige jurister som
selger seg til bedriftene for å organisere skatteunndragelser på «legalt vis», så
er dette mer enn tvilsomt. Det arbeid disse utfører er heller en følge av kapital
ismens irrasjonalitet. Hvorfor befinner forholdsvis mange lektorer og leger
seg på den politiske venstresida? Og hvorfor er det så få reklamefolk, designere
og advokater der? Det har sjølsagt noe å gjøre med deres stilling innafor den
samfunnsmessige produksjonsprosessen og arbeidsdelinga.
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Gymnaslærer Pedersens forakt for sitt eget yrke kan altså betraktes som et ut
trykk for en unyansert negativ vurdering av mellomlagenes politiske potensia
le, en vurdering som Solstad nokså entydig sto for omkring 1970.
Men som sagt finnes det også en annen tendens, en tendens som vokser frem
i løpet av gymnaslærerens beretning og som antyder et nytt og mer positivt for
hold til mellomlagene og fremfor alt til de intellektuelle fra Solstads side. Gym
naslæreren proletariserer seg ikke, sjøl om partiet presser sterkt på for at han
skal gjøre det. I seg sjøl tilsier dette at han tross alt er i stand til å fungere som
lektor, altså ikke bare forakter sitt eget yrke.
Faktisk tyder gymnaslærerens beretning på at han oppfatter lektoryrket som
et kall. Han får utrettet en del fornuftige ting, sjøl om «gapet mellom hva en
kunne gjøre og hva en faktisk hadde lov til» var stort. (GP, s. 115) Han blir den
strengt saklige lektor som fremlegger fakta, fakta som tilsynelatende er nøy
trale, men som i realiteten utgjør en sannhet som befinner seg på de undertryktes side:
«Jeg sa aldri et stygt ord om USA, det tør jeg sverge på. Jeg framla imidlertid fakta, ulike typer
fakta, fra begge sider, som det heter, pro et contra, og lot elevene sjøl trekke konklusjoner.» (GP,
s. 113).

På denne måten vil han gi de elevene som er mottakelige, progressive impulser.
Ikke «tysterne», «borgeryngelen» som lydig mot sine foreldre er på vakt mot
den politiske lektoren, men «arbeiderklassens sønner og døtre.» (GP, s. 114).

80-tallets ungdom og humanismens krise
Mot slutten av boka gjentar han «jeg var faktisk knytta til min undervisningsgjerning.» (GP, s. 251). Men nå er det ikke lenger vanskene med å fungere som
progressiv lektor, som først og fremst er problemet. I stedet er et helt annet
problem kommet til syne når det gjelder å formidle radikal kunnskap, nemlig
80-tallet interesseløse gymnasiaster:
«De var rett og slett ikke mottakelige. Maken til livløs ungdom hadde jeg ikke sett. De var rett og
slett fullstendig uten nysgjerrighet på livet... Der satt de i sine blazere, med stripete slips, og midtskill i håret.» (GP, s. 251).

Med 1980-tallet a-politiske ånd, er motsetningen som lektoren står oppe i, blitt
forskjøvet. Det er ikke lenger så mye snakk om borgerlig eller progressiv
undervisning, men mer om krisa til skolen/universitetet som kulturdannende
element overhodet, stilt overfor de nye karriereorienterte og antiintellektuelle
generasjonene. Gymnaslærer Pedersen står nå på kulturens side mot kulturløsheten til en generasjon som ikke ser noen fremtid innen de historiskfilosofiske fag, men som stiler mot posisjoner i den mer ekspansive tekniskadministrative sektor. M.a.o. er gymnaslærer Pedersen mot slutten av roma
nen blitt en åpenlys representant for den humanistiske intelleigensia som er
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omhandlet tidligere i denne artikkelen. Han har stilt seg i forsvarsposisjon for
et sosialt sjikt hvis prestige er truet av nye yrkesgrupper og en annen type sosial
mobilitet enn den han sjøl - arbeiderbarnet som fikk universitetsutdannelse
på 1960-tallet - er et produkt av.
«Jeg må medgi at jeg ikke trudde mine egne øyne da jeg så de unge dresserte herrene. Hvordan
har foreldrene deres fått det til? Hva har de gjort for å skape disse monstrumene som opptrådde
som 3. gymnasiaster på Larvik gymnas våren 1980? Personlig anså jeg det som en fornærmelse
å skulle være deres lærer. En fornærmelse mot meg og Det Kongelige Fredriks Universitet som
har utdannet meg som filolog, og derved gjort meg egna til det ærefulle verv å bringe vår kulturarv,
i vår tids lys, videre til kommende generasjoner... Vanlig normal undervisning med vekt på dann
else, ydmykhet og ærbødighet overfor det som driver Historias hjul, og gløder i menneskenes hjer
ner, var umulig under sådanne forhold, det var både jeg og mine såkalte elever innforstått med.»
(GP, s. 252)

Denne beskrivelsen av endringen av mentaliteten til ungdommen under utdan
ning er ikke bare av betydning for den progressive lærers situasjon. Den anty
der også noe om at en viktig sosial og kulturell basis for venstresida, nemlig
«miljøet» av radikale gymnasiaster og studenter, er sterkt redusert på begyn
nelsen av 80-tallet. I en situasjon hvor det stadig er relativt liten politisk beveg
else i arbeiderklassen, er dette miljøet avgjørende som rekrutteringsbasis for
venstresida i Norge. Kampen om det ideologiske hegemoniet i dette miljøet er
derfor langt, langt viktigere enn hva dets størrelse skulle tilsi. Heller ikke om
kring 1970 var flertallet blant gymnasiaster/studenter venstreorienterte, men
de som anga tonen og var på offensiven, dvs. utøvde ideologisk hegemoni, var
det. 10.
Ikke alle var radikale, sies det hos Solstad,
«det fantes godt og vel halvparten av dem som var kledd og ellers oppførte seg omtrent sånn som
foreldrene ønska at de skulle oppføre seg, men det var ikke de som dominerte i denne klassen.»
(GP, s. 41)

Den tause strebermajoriteten, de «som alt nå hadde bestemt seg for å studere
på NTH, NHH, BI eller medisin på et dertil egnet universitet, eller det verste
av alt som allerede hadde bestemt seg for å bli tannlege» (GP, s. 45), var til stede
også i 1970, men den gangen våget de ikke å vedkjenne seg sine ideløse borgerlighet. På 80-tallet kan de triumfere over sammenbruddet av venstresidas ideo
logier og uten skam feire sin konvensjonelle egoisme, kanskje t.o.m. med støtte
i modernitetens ideologier «ny-subjektivisme», «den nye narsissismen» o.l. I
dag er venstresidas ideologiske hegemoni blant skoleungdom og studenter
brutt sammen. Det er denne viktige historiske erfaring Solstad har latt oss få
se fra en radikal lektors synsvinkel.

Foreldreautoritet - sosial mobilitet - fremmedgjøring
Også tidligere i forfatterskapet har Solstad skildret skrekkvisjonen av de nye
generasjonenes «kulturløshet». I IrrIGrønt! er det også en lærer, hovedperso
nen Geir Brevik, som står maktesløs overfor en verden hvor kunnskap om te
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knikk blir viktigere enn kunnskap om mennesker. Hvor Geir Brevik vil at
elevene skal fascineres av historia, lar de seg bare fascinere av den moderne
teknikk:
«Og hvilke truende nye skikkelser sto ikke nå bak disse barna, og gjorde dem uovervinnelige? De
benyttet seg av teknikken for å utslette historien, de benyttet seg av den nye tid, sin tid... deres dagli
ge tegneseriemyter. Foreldrene ingeniører, teknikere, kjøpmenn med modellflyving som drøm og
tidligere hobby, direktøren og disponenter i kjøleskapssektoren, i lettmetall, i bildeler, bensinstasjonseiere, kjemikere, ingeniører, ingeniører. Disse hadde nå trådt inn på arenaen og viftet med
tegneseriehefter og tekniske ukeblad i det øyeblikk deres barn sto i ferd med å miste sine drømmer.»
(IrrGrønt!, s. 58)

Representanten for den humanistiske intelligensia - som ikke blir mindre re
presentant om han betjener seg av modernistiske, anti-humanistiske argumen
ter, slik Geir Brevik gjør - opplever et sosialt mareritt; den kompakte massen
av tekniske yrker utstråler en mytisk tiltrekningskraft som overføres fra forel
dre til barn og dermed blokkerer den humanistiske formingen av de oppvok
sende generasjoner. Dette er regelen. Dette er også situasjonen på 80-tallet.
Det eneste som er endret er at nye yrker er kommet til og at humanistenes krise
er blitt enda dypere.
Foreldrenes betydning som pådrivere bak barnas utdanningsvei, som en viktig
motor bak den sosiale mobilitet som utdanningssystemet sørger for, er for Sol
stad konsekvent negativ. På dette punktet er det imidlertid viktig å differensie
re mellom ulike klasser. I borgerskapet og småborgerskapet (f.eks. ingeniørene
med teknisk ukeblad) er barnas utdanning i hovedsak et forsøk på reproduk
sjon av familiens klasseposisjon, i alle fall ikke en kvalitativ forandring av den.
Denne reproduksjon er også en reproduksjon av idealer og livsstil, under
«normale» omstendigheter i alle fall ikke noe brudd med foreldregenerasjo
nen. Bindingen til foreldrene (faren) som autoritet kan derfor mer eller mindre
opprettholdes. For så vidt gjelder det samme i arbeiderklassen, altså der barna
reproduserer familiens klasseposisjon er det et relativt nært forhold til forel
drene. Men i dette tilfellet behøver ikke barna å være takknmelige overfor for
eldrene for utdannelsen, for de har ingen eller bare en kortvarig høyere
utdanning. Den tredje mulighet, som i vår sammenheng er den interessante,
er den hvor utdanninga fører til en markant endring av klasseposisjon. Dette
er skjebnen til arbeiderbarnet som får høyere utdanning. Her er også foreldre
nes rolle som pådrivere negativ, for de ønsker at barna skal tilegne seg en høye
re posisjon og dermed innordne seg i en livsstil og ideologi som er fremmed
for arbeiderklassen 11.
Årsaken til at Werner Ludal begynner på NTH kan føres tilbake til hans mor.
Hun klamrer seg til håpet om å se sønnen stige sosialt. Men foreldrenes situa
sjon er ytterst tvetydig. For sønnen (i Solstads romaner, så vel som i virkelighe
ten er det som oftest en sønn det dreier seg om) kan ikke foreldrene (faren)
fungere som ideal eller autoritet. Han trer inn i ensomhetens tomrom, hvor
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mulighetene er mange, men alt er nytt og fremmed. Denne fremmedfølelsen
hos arbeiderbarnet på gymnaset og ikke minst på universitetet, er et uttrykk
for ikke-akseptering og skepsis over de verdiene, karriereidealene etc. som med
nødvendighet behersker utdanningsinstitusjonenes verden. Det er en frem
medfølelse skapt av det totale bruddet med den gamle klasseposisjon, samti
dig som man ikke vil akseptere den ideologi som tilhører den kommende
klasseposisjon. (Det verste gymnaslærer Pedersen vet er det motsatte den sosi
ale streber som alt på gymnaset har bestemt seg for å bli tannlege og følgelig
identifiserer seg med sin fremtidige posisjon).
Den sosiale mobiliteten skaper fremmedgjøring. Den er en av de viktigste kil
dene til følelsen av absurditet, uvirkelighet, av å være «ubrukt» (GP, s. 18).
Særlig på 60-tallet med høykonjunktur, følgelig høy sosial mobilitet, følgelig
«utdanningseksplosjon» og følgelig mange barn fra lavere klasser på vei gjen
nom skoler/universiteter til høyere klasseposisjoner, bredte denne ubestem
melige blandingen av absurdisme og politisk radikalisme seg i et slikt omfang
at den ble basis for en intellektuell og politisk konjunktur. Gymnaslærer Pe
dersen forklarer sin egen bakgrunn (1960-åra) slik:
«Den norske velferdsstaten hadde avla en ung utdanna generasjon, dens første, og hadde dermed
virkeliggjort en av de inderligste drømmene som har vært i folkedjupet i vårt land. Enhver mann
og enhver kvinnes lengsel etter å se sine barn komme opp herfra, for å kunne slippe det de ikke
hadde kunnet slippe, deres etterkommere på de plassene som før hadde vært reser

vert for andre. Nå levde den sitt liv på trange hybler, i studentbyenes ghettoer
og relativt store kjøkkener, i politiske fora som Studentersamfunnet, på kino,
på lesesaler og seminarer, på ville fester.... som martra av en følelse av ’fremmedhetf>. (GP, s. 19)
Ikke-overensstemmelsen mellom de inderlige drømmene til foreldrene og stu
dentbyenes ghettoer er mer enn tydelig. Kanskje enda bedre kommer det tragi
ske i denne situasjonen frem i beskrivelsen av forholdet mellom Håkon
Nyland og sønnen Inge i 25. september-plassen:
«Håkon ville sønnen sin alt godt, derfor hadde han ofra ham. Han ville at sønnen hans skulle få
en utdannelse, komme seg fram, bli ingeniør og ikke arbeider, og i og med at han ønsket det for
sønnen sin, hadde han forvist ham. Hvem tilhørte sønnen? Hvem ønsket Håkon Nyland at sønnen
hans skulle tilhøre? Håkon Nyland er taus. Inge Nyland er taus. De kan ikke snakke sammen....
Håkon Nyland bærer på en grufull anelse, han kan ikke snakke. Inge vet at faren har forvist ham,
han er ensom.» (s. 103).

Her er en dyp innsikt om de virkelige sammenhengene i ferd med å utvikle seg
hos arbeideren Håkon Nyland. Vel og merke alt annet enn et vilt, romantisk
opprør, som hos 60-tallets student- og ungdomsbevegelse. Derimot en resig
nert, tragisk verdensanskuelse typisk for de tenkende delene av arbeiderklas
sen - en «grufull anelse».
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Radikale intellektuelle, sosial mobilitet og Solstads forfatterskap
Jeg mener med dette å ha lokalisert den sosiale gruppe, eller rettere fraksjon
av en sosial gruppe som Solstads forfatterskap «handler» om og hvis syn på
livet og verden han representerer. Det er de radikale delene av de nye mellomla
gene, især den humanistiske intelligensia. Dette var en gruppe som først mar
kant trådte frem på 60-tallet og som seinere har spilt en rolle i det norske
samfunn som ikke er ubetydelig. Det typiske medlem av denne fraksjonen av
de intellektuelle har brutt med sin barndoms klasseposisjon og gjennom ut
danninga tilegnet seg en ny «sosial kapital». Den sosial-historiske bakgrunnen
er 60-tallets mobilitet i Norge. Denne fraksjonens krise på 80-tallet - ideolo
gisk, politisk, prestisjemessig - kan i høy grad tilbakeføres til at 60-tallets mobilitetsmekanismer ikke lenger er virksomme og dels er avløst av en mer statisk
klassestruktur (bl.a. som følge av ikke-ekspansjon av offentlig sektor), dels av
helt andre mobilitetsmekanismer. Radikaliseringsbølgen fra 60-70-tallet får i
liten grad tilsig fra de nye ungdomsgruppene, den er i ferd med å bli et generasjonsfenomen. Solstad orienterer seg derfor ikke bare mot en sosial gruppe,
men også mot en bestemt generasjon:
«Som helhet må jeg si at ungdommen omkring 1970 var en flott ungdom, i særklasse den beste
vårt land har fostra i vårt århundre. Når jeg nå i dag ser ned på det krapylet som befolker pultene
på Larvik gymnas, kunne jeg gråte blod.» (GP, s. 40).

Solstads hovedpersoner er født en gang på 1940-tallet. Påfallende ofte er det
sammenfall med Solstads egen alder Arild Åsnes, gymnaslærer Pedersen,
A.G. Larsen. Gjennom Solstads forfatterskap følges skjebnen til den mest ra
dikale generasjonen i etterkrigs-Norge, vi følger dens oppstigning og, med
økende skepsis og distanse fra forfatterens side, dens krise og oppløsning som
politisk faktor. Påfallende er også hovedpersonenes «sosiale» skjebner de er
intellektuelle som kommer fra lavere småborgerskap eller arbeiderklassen. De
kommer fra det anonyme folkedypet, fra ingenting, de er ikke formet av idea
ler eller autoritetsbindinger. A.G. Larsen overraskes over hvor velstelt det er
inne hos arbeiderfamilien på Romsås, i motsetning til hans eget barn
domshjem:
«Alltid velstelt, og ordentlig. Ryddig. Sånn sett var det uhyre langt fra AGs eget oppvekstmiljø,
som han huska som rotete, fattigslig, med lukt av arbeidsklær, grønnsåpe, fett og med en evinnelig
trekk fra usynlige sprekker i veggene, og en os av kulde fra vinduene.» (Forsøk, s. 58)

Gymnaslærer Pedersen er seg bevisst det «svimlende» sosiale opprykk utdan
ninga har hjulpet han til - i motsetning til mange av hans medstudenter var
lektoryrket et høyt mål for han:
«Men jeg hadde som målsetting allerede tidlig i mitt studium å bli gymnaslærer, det har sannsyn
ligvis med min beskjedne bakgrunn å gjøre, å bli lektor var for meg et svimlende mål». (GP, s. 39)
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Sosial mobilitet og rolleteori
Den sentrale betydning den sosiale mobiliteten har i Solstads forfatterskap,
kaster også lys over et annet vesentlig element hos Solstad, nemlig rolle- og
spillteorien.12 Sosial mobilitet betyr jo å skifte klasseposisjon, dermed skifte
av sosial identitet, idealer og verdensanskuelse. Nettopp den som er i sosial be
vegelse, som har brutt opp men fortsatt er på vandring, befinner seg på en slags
ubestemmelig måte mellom klassene. Her ligger muligheten for å bevege seg
relativt fritt (ikke absolutt fritt som Geir Brevik i IrrIGrønt og W. Gombrowicz, Solstads modernistiske forbilde, synes å tro) mellom rollene. Her ligger
altså så å si muligheten for å «velge» hvilken klasse man skal identifisere seg
med.
Det er på bakgrunn av denne småborgerlige sosiale realitet vi både må forstå
eksistensialistenes fiksjon om det absolutt frie valg og ml-bevegelsens fiksjon
om at vi kan «velge» klassestandpunkt. Det er på denne bakgrunn Solstads
oppfatning av frihet blir forståelig frihet er det frie bevisste valg av rolle og
klasse. «Virkelig fri blir du først når du innser at du ikke har annet valg enn
å velge side». (GP, s. 74) M.a.o. kan bare den være fri som ikke definitivt er
tilknyttet en klasse. Den eksistensielle rotløshet har altså sin basis i en sosial
«rotløshet». Den angivelig evige menneskelige «eksistens» må relativiseres til
en konkret historisk eksistens, som imidlertid av den grunn ikke nødvendigvis
blir av mindre politisk betydning.

Avslutning
Fremmedhet, vemmelse og ubehag med de norske forhold er Solstads utgang
spunkt. Jeg har vist at dette utgangspunktet bærer i seg en ambivalens som
politisk sett er tvetydig. Fra dette punkt er det absolutt mulig å gå videre til
en politisk kritikk av det norske samfunn, men det er ikke nødvendig at dette
skjer. I vemmelsen og ubehaget er det alltid subjektet som fornemmer vem
melse og ubehag, som blir stående i sentrum. Det er altså et jeg som er inne
stengt i sitt eget private prosjekt å overvinne fremmedfølelsen, en overvinnelse
som godt kan bestå i en forsoning med den. Politikken kan nok for et slikt pri
vat prosjekt være viktig, men bare som et middel. For Solstads skikkelser er
politikken en sammenheng som subjektet knytter seg til for å unngå den totalt
individuelle skjebne, total ensomhet. Men stadig vekk - om det nå er gjennom
ren individualitet eller identitet med et parti - er det dette subjektet det hele
dreier seg om. Subjektet har egentlig bare valget mellom å underkaste seg en
sammenheng eller ensomheten. Et solidarisk fellesskap, hvor individene inn
går i en sammenheng uten å oppgi sin individualitet og sin rett til politisk kri
tikk, er en umulighet. Gymnaslærer Pedersen retter aldri direkte kritikk mot
sitt parti - også her er han en spiller. Dermed svikter han paradoksalt nok den
politiske sammenhengen han vil tjene. Hans skjulte spill er en usolidarisk
handling overfor partikameratene som bidrar til den indre organisatoriske
oppløsninga. Han forstår ikke at det er som intellektuellhan kan fungere poli
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tisk fornuftig, gjennom kunnskap, kritikk og politiske analyser. Det er bare
den intellektuelles private problemer som løses ved å «velge» å underkaste seg
en sammenheng - et politisk parti vil neppe i det lange løp være tjent med en
slik holdning, om nå dette partiet heter AKP, eller, som det mulige alternativet
i GP, sosialdemokratiet. Når den intellektuelle tror det er nødvendig å ofre sin
individualitet på den politiske sammenhengens alter, så har han blandet sam
men et politisk parti med et sted hvor man kan finne fred i sitt mørke sinn.
En politisk kritikk, og ikke bare vemmelse forutsetter at den dekadente opp
tattheten, ja nytelsen av egen mer eller mindre tragiske skjebne, overvinnes.
Politisk kritikk forutsetter at den intellektuelle får distanse til egne erfaringer
slik at det blir plass til å ta innover seg de andres erfaringer av undertrykkelse
og lidelse. Subjektets egen vemmelse blir ikke det sentrale, men subjektets evne
til å leve seg inn i og begripe andre subjekters situasjon. Denne innlevingsevnen
i de andres lidelse er avgjørende for ethvert solidarisk fellesskap, ja for mulig
heten av en politisk moral (og ikke bare en privat sinnelagsetikk, jfr. «dannel
sen») overhodet.
Solstad kan ikke tillate noen positiv mulighet av et slikt fellesskap. Grunnen
er at hans romaner uttrykker den småborgerlige intellektuelles visjoner av ver
den. Dermed har han også valgt en sosial horisont å «se» fra13. Innafor den
ne horisonten ville et solidarisk fellesskap blitt en patetisk utopi. Solstads
mennesker er spillere, det er bare eventuelt gjennom spillets tvang at de satser
på et radikalt politisk prosjekt, og ikke pga. moralske argumenter. Sjøl utopi
sten Arild Åsnes har kun personlige, egoistiske motiver for å bli med. Det nye
i GP, som truer med å kaste Solstad tilbake til den nihilistiske posisjonen i
IrrIGrønt!, er at gymnaslærer Pedersen definitivt slår fast at det politiske pro
sjektet er brutt sammen. I IrrIGrønt! reagerer Geir Brevik slik på filmen Inside
North-Vietnam:
«Å se en slik film å ikke kunne handle i forhold til den er vondt. Å se en film fra Nord-Vietnam
er absurd. Filmen handler om anstendighet, om å leve ordentlig. Han skulle ønske han kunne se
sitt eget ansikt på bildene fra Hanoi. Men det fantes ikke der. Selvsagt ikke.» {IrrIGrønt!, S.
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Det er kun en liten forskjell mellom dette standpunktet og gymnaslærerens et
terat utopien er brutt sammen dannelsen, den høflige demonstrasjon av soli
daritet med de undertrykte. For å unngå nihilismen 14 synes den eneste
utveien for Solstad å være den klassiske intellektuelles posisjon tilbaketrek
ning til dannelse og kultur. Mot kulturløsheten til de nye sosiale sjikt som eta
blerer seg. Denne posisjonen er imidlertid problematisk. Riktignok har
Solstad holdt seg for god til å gi konsesjoner til 80-tallets mer moteriktige og
a-politiske estetisisme. Likevel makter han ikke å vise noe konkret politisk per
spektiv som forsvaret av kultur og dannelse kan finne sin plass innafor. «Kul
tur» og dannelse blir dermed upolitiske begreper, hvilket de langt ifra er. At
han foretar denne upolitiske retretten skyldes at AKP-prosjektet er gitt opp,
samtidig som han har vansker med å akseptere andre politiske krefters pro
gressive funksjon. Sagt i klartekst den eksistensielle vemmelsen over «det sosi
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aldemokratiske Norge» står i veien for å innse at den institusjonelle
arbeiderbevegelsen og en sosialistisk/sosialdemokratisk reformisme i realite
ten er den viktigste politiske kraft i forsvaret av «kulturen». Dersom ikke Sol
stad på en eller annen måte overvinner denne bøygen, gjenstår det ikke da bare
ett alternativ - og det et alternativ som er atskillig mer illusorisk enn en allianse
med sosialdemokratiet - nemlig en steril kulturaristokratisme?

Noter
1) Forkortelser som benyttes i denne artikkelen:

IrrlGrønt! = Solstad: IrrlGrønt! (3.oppl.) Oslo 1979 (Fontene)
AA = Solstad: Arild Åsnes 1970, (1. oppi.) Oslo 1971
25. septemberplassen
Solstad 25. septemberplassen, (lO.tusen) Oslo 1975.

GP Solstad
Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land.
(1. oppi.) Oslo 1982.
Forsøk
Solstad Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige. Oslo 1984

Artikler = Artikler om litteratur 1966-1981. Oslo 1981.
2) Dette er skjebnen til legen Nina Skåtøy som proletariserer seg og til slutt begår sjølmord. Av
plasshensyn kan ikke dette behandles her.
3) Her kommer det imidlertid inn noe som «forstyrrer»min tolkning Forfatteren sjøl, Dag Solstad,
innrømmer «åpent» at heller ikkthan forstår Romsås/Norge «Etter at jeg kom tilbake fra Mexico
har det stått klart for meg at det moderne norske livet er ugjennomtrengelig. Ja, jeg betrakter det
livet som leves på Romsås for prinsipielt uforståelig.» (Forsøk, s. 67). Dette svekker sjølsagt den
politiske kritikken av sosialdemokratiet som i høy grad baseres på kombinasjonen av lengsel
til/manglende forståelse av folket i Norge. Jeg må tilstå at jeg er i villrede på dette punktet. Enten
er dette et uttrykk for Solstads egen fascinasjon for det uforståelige og hemmelige som på sin side
henger sammen med en irrasjonell modernistisk visjon av livet som noe absurd og ubegripelig.
Da er altså denne metafysiske komponent en hovedkomponent i Forsøk som står i et uavklart for
hold til sosialdemokratikritikken. Den ødelegger konsistensen i sosialdemokratikritikken, etter
mitt skjønn. Eller forfatteren «lurer» sitt publikum, han «spiller» forfatteren som står overfor det
ugjennomtrengelige - kanskje fordi han kjenner mellomlagspublikumets dragning mot det irra
sjonelle og vil appellere/leke litt med det? På side 69 i Forsøk erklærer forfatteren seg «språkløs»
overfor det faktum som Romsås er. Dette understøtter vel det siste alternativet, for dette er åpen
bart en slags ironi - det foreligger jo tross alt en roman fra den «språkløse» forfatterens side. Jeg
heller likevel til det første alternativet Solstad mener sjøl at han ikke forstår. I IrrlGrønt! beskrives
det samme fenomen, hovedpersonens møte med den «uforståelige» Oslo Østkant «For Geir var
dette en fremmed bydel. Med en gang han bega seg over en av de brede bruene som delte byen,
var han inne i områder som var uforståelige for ham.» (s. 187). Antagelig eksisterer det en dragning
hos Solstad i retning av å mystifisere arbeiderklassen.
4) Samtidig sies det også at sosialdemokrater av A.G. Larsens type er «de vellykka styrende.» (s.
27) I en roman, hvor de enkelte saksforhold sjelden kan ekspliseres, men er smeltet inn i den
kaotisk-mangfoldige helheten som diktverket utgjør, blir det mulig å operere med et uklart begrep
om sosialdemokratiet. I vår sammenheng er det imidlertid viktig å presisere A.G. Larsen tilhører
et mellomlagsmiljø og ikke toppsjiktet i Arbeiderpartiet, som virkelig kan sies å utgjøre en av de
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styrende politiske elitene i Norge. Hadde A.G. Larsen tilhørt denne eliten, kunne han ikke vært
en forvirret romantiker med lengsler til folket. Ingen styrende elite kan være romantisk. - Angåen
de begrepet kaotisk mangfoldighet anvendt om diktning, se H. Schmitz System der Philosophic
Bd III, 4, Bonn 1977 s. 453 og 533-543.
5) En kritikk av denne tjen-folket-ideologien og også av Solstads Arild Åsnes, som er i samsvar
med den analysen jeg her gir, ble lansert i Vardøger Nr 6 -1974 Bidrag til analysen av ml-beveelsen.
Erfaringer fra det indre liv.
6) Vinduet Nr 3, 1984, s. 12.
7) Merk politisk maktesløse. Altså borgerlige og mellomlagsgrupper som ikke tilhører de styrende
elitene som befinner seg i de økonomiske og politiske maktapparatene. Også flertallet, massen av
borgerskapet, tilhører etter min mening de priviligerte, men politisk maktesløse. Denne delen av
borgerskapet trues altså av en nivellering ned til småborgerskapet/mellomlagenes nivå. Jfr. også
note 4.
8) Jfr. Vardøger-artikkelen henvist til i note 5.
9) Dette er et viktig punkt som berører Solstads grunnleggende oppfatning av tilværelsen at alle
ting bare er. De er like gyldige uten å ha noen ytterligere «mening» utover dette at de er til stede.
Det absurde henger sammen med menneskenes plassering i en slik verden. I denne artikkelen kan
ikke dette temaet behandles.
10) Jfr. IrrlGrønt! s. 135 «Den prektige, den egentlige ungdommen, den som ingen gir publisitet
fordi den ikke lager bråk. Det er denne ungdommen som er / flertall på våre læreanstalter.» (min
understrekning)
11) Dette betyr sjølsagt ikke at foreldrene alene er årsak til at arbeiderbarnet velger høyere utdan
ning. Minst like viktig er den uklare fremmedfølelsen i forhold til foreldre og sosialt miljø, de tvety
dige ambisjonene om å «komme seg vekk» for å bli noe. Hos arbeiderbarnet som er på vei inn
i det voksne liv, kan denne holdninga resultere i alt fra den mest stereotype karrierismen til den
opprørske outsider-type. I overklassen betyr derimot opprøret mot foreldre og sosiale konvensjo
ner som regel at barnet blir en outsider. «Opprøret» kan her umulig uttrykkes gjennom normal
karriere-oppstigning.
12) Dette viktige temaet kan av plasshensyn ikke behandles her. Solstads mest konsekvente anven
delse av rolle- og spillteorien skjer i IrrlGrønt fra 1969. Se ellers Solstads teoritiske artikler fra slut
ten av 60-tallet, særlig Artikler s. 69-81 og s. 93-102.
13) Et viktig unntak arbeiderklasseromanene fra 70-tallet.
14) For å være presis er ikke Geir Breviks standpunkt her en total nihilisme. Det eksisterer noe posi
tivt, det finnes en verden hvor moralske handlinger er mulige. Det er bare det at Geir Brevik og
Vestens mennesker ikke tilhører denne verden. I sin struktur overensstemmer dette med et Kafka-

utsagn som jeg sitererfra hukommelsen (da teksten ikke er meg tilgjengelig) «Ja visst er det håp,
mengdevis av håp - bare ikke for oss.»
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Teddy Petersen

KJARTAN FLØGSTADS
FASCINATION AV DET VERKELEGE
Punktlæsninger i forfatterskabet med særligt henblik

på U3

(...) enhver følelse er en udvidelse.
Derfor er friheden den mest ædle
af alle lidenskaber.
(Flaubert i et brev til Turgenjev)

Litteratur for enhver pris?
Da Kjartan Fløgstad i 1978 modtog Nordisk Råds Litteraturpris, leverede han
som det sig hør og bør en tale; i denne hedder det bl.a.:
Når Nordisk Råd har valt å setja ekstra pris på mi diktvare, har det samtidig gitt denne boka (Dalen
Portland) ei tunge som talar med høg og tvetydig stemme i varesamfunnet, og som dermed, para
doksalt, kan ropa ut alt det som samfunnet ikkje vil vita av, alt det forbodne, og undermedvitne,
fantasiens frigjerande kraft, som ei føregriping av røyndommar menneska kan skapa. (1983 32)1

Fløgstad anfører i dette citat nogle poetikale og politiske vektorer i sit forfatterskab, som griber tilbage til synspunkter han formulerede allerede i begyndelsen af 70erne og som siden er fastholdt i hele forfatterskabet. I et
debatindlæg fra 1983 hedder det f.eks. «Eg set poesien høgare jo meir fiendtlege og umulege dei omgivnadene er, som den klarer å uttrykkja seg gjennom»
(1984a 12). I disse citater tematiseres, nært forbundet med det poetikale og po
litiske, begreber som undertrykkelse og frigørelse forfatterskabets matrix.
Poesien indgår således som et af de midler, der kan anvendes i kampen mod
undertrykkelse; poesien rummer greb, der kan virke frigørende, hvad enten de
- som i tilfældet Fløgstad - indskrives i kulturkritiske arbejder eller udtrykkes
i litterære tekster. Det handler under alle omstændigheder om sprog sprog som
frigørende men samtidig som begrænsende faktor. I sin Takketale for Kritikarprisen 1980 formulerer Fløgstad det således:
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Dagleg ser vi sterke tendensar til forsimpling - i tydinga forenkling - av språket, gjennom masseme
dia og det som blir kalle parlamentarisk uttrykksmåte. Då blir det stadig viktigare at den skrivne
litteraturen prøver å visa fram noko av rikdommen i folkemålet; i det språket som lever i beste vel
gående på folkemunne, men som altfor sjeldan kjem det offentlege for øyra. (1983:43).

Sprog er således ikke bare sprog. Det er især magtens sprog - den rådande dis
kursen - i konfrontasjon med folkemålets kompleks af diskurser, hvis mangesidighed er udtryk for en lang tradition. I denne tradition kan Fløgstad ifølge
W. Runar Leite 2 placeres, eftersom han ved at stille sig solidarisk med dem
omgår og modificerer magtens diskurser, som de kommer til udtryk i diverse
samfundsmæssige institutioner. Den einaste standhaftige opposisjonen med
magten er således ikke-institutionel, da institutionens diskurs er normativ,
hvorimod folkemålet potentielt er normbrydende, eventuelt emancipatorisk.3
Derfor er det heller ikke nødvendigvis Fløgstad, som skriver de tekster Fløg
stad lægger navn til han er regissør. Der opereres ganske vist med en fortæller,
«men fortellaren er ingen einskild person som sit bøyd over ein skrivemaskin
og produserar romanmanuskript. Fortellaren må ha historia felles med tilhøyrarane sine» (1984a:17). Den historie som fortælleren især identificerer sig med
- eller i hvert fald søger at være solidarisk med - er arbejdets historie, strukturelt
og netop historisk «For dersom eg med eitt ord skulle formulera emnet for det
eg har skrive, så måtte det ordet bli arbeid», meddeler Fløgstad (ibid. 16) og
fortsætter:
Forteljaren er i alle høve sterkt knytta til arbeidssituasjonen. Ein viktig føresetnad for mitt eige
forfatterskap er det utan tvil at eg har vore deltaker i nokre typiske industrielle arbeidssituasjonar,
og har høyrt fortellingar som uttrykkjer denne erfaringsverda. Fortellaren i mine bøker er altså
ikkje ein viss KF som sit over skrivemaskinen og pønskar ut historier og gir dei ordlause talens
bruk. Tvert om er det ein kollektiv arbeidsverden som nedfeller sine fortellinger i bøker som Dalen
Portland og Fyr og flamme, (ibid. 18).

Dette synspunkt gælder utvivlsomt også for U3, hvor netop fortællerens posi
tion spiller en vigtig rolle, for så vidt der da er en fortæller. Snarest synes der
i U3 at være fortællere både her og der og alle vegne samt ingen steder; det er
derfor også konsekvent, når Fløgstad rapporterer, at han skriver «for å bli
borte i teksten, og vera usynleg til stades, når eg har gått» (ibid. 26).
Dette forhold betyder også at tekstbegrebet hos Fløgstad - eller for den sags
skyld hos de Person’er og fortællere, som der til tider excelleres i og med - unddrager sig éntydighed i traditionel forstand; korresponderende med den fortællertekniske pluralitet foreligger der en genretypologisk flerhed, som har
aner i den pikareske roman (jfr. afsnit 2). F.eks. skeiner Fløgstad mellem
«kunstnarleg og kritisk utforskning», nævner «den realistiske delen av forfat
terskapet» hvortil knyttes «dei fantasiformene» som realismen er en uadskillelig del af, hvad Fløgstad forklarer således «realismen i kunsten har ikkje som
mål å gjenskapa det verkelege, men å bli suveren i forhold til det verkelege»;
for slet ikke at tale om den tilsyneladende forskel på folkekunst og «massepro
duserte fascinasjonsprodukt» eller «massekommuniserte kunstverka eller
fascinasjonsobjekta» som det hedder et andet sted. Temaet er tydeligvis
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tekstar i vid ikkje-gutenbergskforstand. Dette kunne der fortælles meget om,
men her skal blot knyttes et par kommentarer til den principielle distinktion
mellem realisme og fiktion.
Fløgstad gør selv opmærksom på at populærkunsten benytter sig af «umid
delbar gjenkjenning», mens den <Jseriøse3 kunsten» har langt større frihed til
«fiksjonalisering».4 Her stikker den gamle diskussion mellem realisme og
fiktion hovedet frem, men hvor Fløgstad tilsyneladende synes at fastholde
denne distinktion - opi end han giver den et andet indhold - forekommer det
mig at være frugtbart at neglisere problemet for hvad angår i hvert fald teksthelheder og i stedet for knytte an til den opfattelse, som Balibar og Macherey
repræsenterer:
Litteraturen er ikke fiktion, et fiktivt billede af det reelle, fordi den ikke slet og ret kan definere
sig selv som en simpel figuration, en åbenbaring af det reelle. Den er på en anderledes kompleks
måde produktionen af en særlig realitet, bestemt ikke (og det kan man ikke understrege tydeligt
nok) en autonom, oprindelig realitet, men en realitet der dog er materiel; og litteraturen er produk
tionen af en særlig samfundsmæssig effekt (...). Derfor er litteraturen ikke fiktion, men produk
tion affiktioner, eller snarere produktion affiktionseffekter (og først og fremmest produktion
af de materielle midler, hvormed fiktionseffekterne produceres). Tilsvarende er litteraturen som
«genspejling af livet i et bestemt samfund», historisk givet (Mao), heller ikke en «realistisk» gengivelse af det, selv og mindst af alt når den vil være det og udgiver sig for at være det, fordi den
selv i dette tilfælde ikke kan reduceres til et billedes enkelthed. Men sandt er det, at teksten producerer en realitetseffekt. Mere præcist producerer den på samme tid en realitetseffekt og en fiktionseffekt, idet den fremhæver snart den ene og snart den anden, idet den fortolker den ene ved hjælp
af den anden og omvendt, men altid på basis af deres samhørighed. (Balibar og Macherey 1980
27-28).

Denne karakteristik refererer til begrebet «litteratur», men gælder i princippet
alle teksttyper og betydningssystemer overhovedet. Forholdet kan bedst anskueliggøres med en henvisning til et forfatterskab, hvor den i citatet omtalte
samtidighed er eksemplarisk Fløgstads.
Det drejer sig med andre ord ikke mindst om at blotlægge den (sproglige)
materialitet, hvoraf også også fiktionseffekterne genereres og som vi kunne
kalla produksjonens undermedvit.51 et sådant perspektiv synes det mindre
vigtigt at konstatere om en given tekst kan karakteriseres som fiktion eller ikke
eftersom udtrykket ifølge Fløgstad ikke er «å forstå som fonetisk klingklang,
utan politisk eller moralsk innhold» (1984a 11); det drejer sig med andre ord
om at søge «dybden i det samfunnsmessige» (ibid. 24; Fløgstads understregning. Jfr. også 1983 12). Og før sproget som materialitet -som kjem før det
umedvitne, som en maskine i ånda6 - kom ifølge Fløgstad arbejdet; i den
sammenhæng skeiner han mellem det «menneskelege» og det «reint men
neskelege» (ibid. 23)7
Af ovennævnte grunde må bestræbelser på at skeine mellem Fløgstads fiktive
og ikke-fiktive tekster opfattes som fiktive og skal ikke forsøges her; heller
ikke vil der blive taget omfattende hensyn til, om det nu er Fløgstad eller andre,
der udtaler sig. Hensigten er først og fremmest at undersøge fortællertekniske
og tematiske aspekter i forfatterskabet - især i U3 - og se disse i forhold til det
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undertrykkelsespotentiale de (inde)bærer «dybden i det samfunnsmessige»
som Fløgstad kaldte det.
Eftersom disse aspekter belyses gennem en mangfoldighed af diskurser, altså
de kor af stemmer, den kollektive arbej ds verden, som Fløgstads tekster er be
folket med, skal opmærksomheden også rettes mod persongalleriet i U3. En
karakteristik af dette betinges af tekstens stil, hvorfor der i det følgende først
skal gøres nogle genretypologiske overvejelser med dertil knyttede diskussioner om fortæller-problematikken; derefter følger analyser af nogle personkonstellationer i U3, hvorefter der sluttes med en placering af disse i forhold
til centrale tematikker i U3. Herved forskydes interessen fra litteratur kritiske
til civilisationskritiske aspekter, hvilket ikke udelukker at der er tale om eit lit
terært foredrag, eftersom litteratur hverken er et nøgleord eller et prisskilt.

Picaro eller blot pikant?
Hyppigt - men tilsyneladende ikke hyppigt nok - er Fløgstads «narrative prosaforfatterskap», som W. Runar Leite kalder det (1983 11-12), blevet diskutert
i forhold til en socialrealistisk tradition og -genre. I en kommentar til Solstads
25. septemberplassen formulerer Fløgstad en karakteristik af denne således
«Autentisiteten i realismen stadfester autentisiteten i fiksjonen. Og resultatet
som heilskap blir at romanen balanserer elegant mellom mytologien og realis
men» (1977 18) og fortsætter med en poetikal udtalelse:
Men dette endrar ikkje det grunnleggjande paradokset ved den sosiale realismen, idet han både,
for å vera på høgde med sitt begrep, må gi eit nøyaktig bilde av den samfunnsmessige realiteten
han er ein del av, og samstundes forandra bildet av det objektet han speglar, dersom han skal leva
opp til diktingas krav om overskriding. (ibid.; min understregning).

Det er denne trancendens fra det realistiske til det mytologiske, der udgør Fløg
stads specifikke variant af fiktionsprosaen - og af socialrealismen.8
Historisk set placerer han selv denne variant i en tradition, der går tilbage til
renæssancen, især udtrykt i novelapicaresca fra det 16. århundrede til begyndelsen af det 18. århundrede.91 og med pikaresken indførtes «det fortellande
eg, 1. person, episk subjekt i europeisk litteratur, (...)» (ibid. 19), og den pikareske roman som sådan «var opphaveleg eit produkt av spansk renessance, av
dei sosiale motseiingane i renessanseperiodens politiske og økonomiske impe
rium» (ibid.). Til disse fortællertekniske og kontekstuelle forhold knyttes
nogle stilistiske:
Språklege påfunn bryt stadig inn og forstyrrar den dramatiske og alvorlege fortellinga på ein hånleg og upassande måte. Dette skiljer desse romanane, som medvitsprodukt, avgjerande frå den
sjølvutslettande verbale stilen i borgarlege og sosialrealistiske romaner. (...). Pikaresken er ei
lineær fortelling, som skildrar den lange og smertefulle vegen fram til Sanninga (med stor S).
(ibid.).

Langt hen ad vejen gælder denne karakteristik af pikaresken også for Fløg
stads forfatterskab, og U3, som her er i focus, udgør ingen undtagelse. Deri-
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mod er der netop med hensyn til jeg-fortælleren i U3 mere på færde end det
fremgår af denne parallel til pikaresken.
Som i Dalen Portland og Fyr ogflamme er den narrative tekst i U3 indrammet
af andre tekster, nemlig et Mandelstam-citat, et tilsyneladende fragment af U3
og et fragment af Krustsjovs memoirer; og bogen sluttes med et «Coda» skre
vet godt 20 år efter det sidste af bogens 3 historisk-episodiske anknytningspunkter, 1953, 1957 og 1960. Disse intertekstuelle 10 forhold vender vi tilbage
til.
Den narrative tekst etableres fra begyndelsen af som en 1. personalfortælling
der optræder p. 15 et «vi» og et «meg» og p. 17 optræder «eg» som den episke
beretter. Denne fortællers troværdighed illustreres antydningsvis således «Vi
som sto på fortauet og såg på, kan stadfesta at medan han (Alf) sveva rundt
oppe i den lyse vårlufta tende han gatelyktene på torget, ei for ei, og stilte tida
på rådhusklokka minst ein time fram» (p. 17; min understregning). Det er såle
des ikke uden grund at samme Alf på de foregående sider 15 og 16 er blevet
kaldt «Alfemann» 11 han rummer tilsyneladende kræfter hjemmehørende i
en mytologisk hverdag. For at kunne referere denne Alfs tilbøjeligheder for
dres der således en vis værdighed samt tro af fortælleren. De samme krav må
stiles til den læser, som jeg-fortælleren henvender sig til

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

Tilsyneladende er U3 således en ganske parlamentarisk historie, hvor såvel
«eg», «Person» som andre fortællere optræder Gill, Gerhardsen, Blix for at
nævne nogle. Men også fortæller-demokratiet har vanskelige kår, og som vi
skal se er denne «eg»-fortællers narrative forankring gjort afhængig af formo
dentlig mindre demokratisk fatta vedtak.
Jeg-fortælleren er imidlertid ikke blot en i narrationen konstitueret person,
men optræder som en overalt tilstedeværende kommentator, ser alt, ved næsten - alt. 12 Og hans registreringer er mindst på niveau med middels be
gava filologar, når han karakteriserer Trondheim som «det åndelege og geo
grafiske sentret for dei analfiksjonane som blir kalla trønderskrøner, (...)» og
skildrer Alf i en bestemt positur som den «reine militære ikon utan individualiserande trekk.» (p. 58 og 61) Med fortælleren forbindes generelt en viden, som
ikke er dette «jeg’s» i realistisk forstand.13 Bag den eksplicitte fortæller er der
altså en implicit fortæller, der ikke nødvendigvis med en formulering af Booth
kan karakteriseres «as friend and guide» (Booth 1973 264). Derved får formu
leringen «bindande avstemming i overnasjonale organ» i ovenstående citat en
ikke uvæsentlig ekstra dimension den implicitte fortællers vidensposition. Det
er med andre ord organiseringen af stoffet, stilen der er vigtig. Derfor kan Alf
også - om end i en anden sammephæng - anføre «Personen er ikkje viktig,»
sa Heilot. «Organisasjonen ja.» (p. 302)
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Her drejer det sig navnlig om den tekstlige organisation, og da er Person eller
Person cum suis blot aspekter. På andre niveauer i teksten - eller endnu engang
«dybden i det samfunnsmessige» - relativerer og eliminerer disse fortællere
hinanden:
Eg kasta eit siste blikk på brettet, og stadfesta at scopet var tomt. Det må ha vore nettopp i denne
augneblinken det for alvor gjekk opp for meg at saman rår vi over overvåkingssystem som når
langt høgare enn U-2-flyet og har større dekningsområde enn nokon radar, som er utstyrte både
med retrospektroskop og introspektroskop, og som ser alt, i fortid og nåtid og i kvart einskilt
menneske. (U3 p. 322).

Alvidenheden, dette at se såvel fortid som nutid under samtidighedens syns
vinkel 14, placeres et sted i U3. U3 handler om (73, hvad ellers? 15 Og som så
dan er den ikke et udtryk for, men er «ein kollektiv arbeidsverden som
nedfeller sine fortellingar», fortid, nutid, samtidighed. I den forstand er
teksten ene-stående; ved at referere til sig selv er U3 en apoteose for kunstens
eksistentielle modus, dens ikke nødvendigvis henvisende karakter den er; en
ganske subtil imødegåelse af opfattelser, der ser kunst som et appendix til
Livet selv (med stort L).
Det ville være letfærdigt at gøre et genretopologisk begrep som pikaresken til
et bærende karakteristikon for U3 uden at tage hensyn til pikareskens genrehistoriske træk; men U3 har ubestrideligt adskillige af pikareskens egenskaber
den (u)(tro)(værdige) (faktorernes orden er ligegyldig) fortæller, picaro’en, der
i en underfundig, ironisk stil kobler såvel fortid som fremtid, såvel det realis
tiske som det my(s)tiske og herigennem leverer en til tider saftig kritik af en
bestående samfundsstruktur, helt og anti-helt i en figur, Jivis op- og især nedture vi følger. 16 Set i et sådant perspektiv er det Picaro’ens desengano der do
minerer, men (73’s bindende episke element er ikke kun det personbundne; lige
så reelt er det at se den a-personale tematiske organisation som bogens kompositionsprincip. Personer er i den sammenhæng blot agenter; det er ikke dem
det drejer sig om, men de institutioner, de indgår i.
Det rokker naturligvis ikke ved, at disse personer (og fortællere) skaber de
klassiske identifikations- og distancetingsmuligheder i læseprocessen, men
den fløgstadske præsentation opløser enhver tendens til entydighed og mobili
serer derfor et tekstanalytisk og reflekterende arbejde - samt nydelse.
Når det giver mening at trække pikaresken frem som et bærende organisationsprincip i (73, hænger det som nævnt sammen med såvel topologiske som
historiske aspekter. Teksten giver adskillige henvisninger til samfundsinstitutioner, der har aner i en tidlig norsk samfundsstruktur; disse institutioner er
imidlertid fortsat virksomme, muligvis p.g.a. landets isolering og naturbe

tingelser, men dets tilstand passet fullstendig til produksjonsbetingelsene og
var derfor normal. U3 strukturerer netop kompleksiteten i den aktuelle situa
tion, som den angiver at skrive sig ind i; den så at sige søger at alfabetisere lar
men, som pikaresken gør det. Det er derfor ingen tilfældighed, at Albéres i
1968 skrev «Den europæiske roman er blevetpikaresk». (Albéres 1968:53; min
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oversættelse). Og det er naturligvis pikant, eller i hvert fald tankevækkende,
eftersom vi herigennem kan signalere en vedvarende historisk konflikt mellem
undertrykkelse og emancipatoriske bestræbelser kommenteret i novela picaresca. Men lad os trøste os med Mandelstam «I poesien har der altid været ført
krig. Kun i perioder præget af social dumhed har der været fred eller er der
blevet underskrevet fredstraktater.» (Mandelstam 1979166). Med ovennævnte
forhold in mente skal i det følgende undersøges, hvordan og i hvilken grad «alt
det som samfunnet ikkje vil vita av» agenderes.

Alf Heilot - og lidt om Kitt
Ovenpå den pikareske roman stabledes i sidste halvdel af det 18. århundrede
et modbillede til dennes dialektiske og oftest negative valorisering af samfundenes magtinstanser og en omsiggribende puritanisering. 17 Menneske
arten måtte uniformt individualiseres og opdrages og i litteraturen skulle bl.a.
den såkaldte dannelsesroman tjene disse formål. I dannelsesromanen overtages i øvrigt flere træk fra pikåresken end almindeligt antaget, men især pikareskens stil, tematiske kompleksitet og kritiske dimensioner tildeles nu
funktion som dårligdommens spejl.
Hyppigt udspiller dannelsesromanen sig omkring et hjemme-ude-hjemmeforløb, der knyttes til barn/ung-voksen-gammel-triaden. I en sådan ramme
kan U3 problemløst opfattes som en dannelsesroman. Den ikke upædagogiske fortæller Person bygger introduktionskapitlet «Menigmann» op som en
frimærkesamling. Ikke blot præsenteres Alfs socialiseringsproces, men den
angives også som en serie med vandmærker («startar i havet») og varianter
(«dei viktigaste særtrekka») og, som vi senere skal se, skiftende værdier.
Hovedvarianten er naturligvis forældre, familie, uddannelse, lovlydighed etc.
altsammen fordi Alf Heilot vil være jagerpilot. Hvordan er han kommet så
vidt?
Vi begynder i et mediaræs, forårsaget af den 17-årige Alf Hellots sejr i en sekskamp om Oslo-kruset. Ifølge avisernes sædvanlige tagen fejl skulle Alf kom
me direkte fra Det Store Intet og er altså ikke født interfaeces et urinam, som
Augustin så poetisk formulerede det. En norsk gymnastgut, et stort håb af kød
og blod, som røber umiskendelige træk af en Kristus-figur «Berre hendenes
omvende bønegestus skil den kvite figuren frå soldatens giv akt» (p. 16). 18
Ganske vist minder den i avisens fotografiske fastlæggelse mest om en torso,
men det hindrer ikke avislæseren i at opleve den store heltepatos, som stråler
ud af dette billede. Det er denne heltens patologi, som fortælleren efter mange
års erfaring med Alf (jfr. formuleringen «den dag i dag» (p. 15)) karakteriserer
som «blandinga av sjøløydelegging og opprør» (p. 17).
Mere prosaisk kan vi konstatere, at Alf er resultatet af en forbindelse mellem
fagforeningssekretær i Arbeiderpartiet, Aug. Heilot, og dennes hustru Konstanse, sekretær og husmor. Alf vokser således op i en god socialdemokratisk
familie med de dertil hørende diskussions- og madvaner. Huset de bor i til
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hørte ifølge fortælleren oprindeligt et vist Hysøen-dynasti samt en del katte;
introduktionen af dette og disse er, som vi senere skal se, vedkommende.
Alf er derfor (socialdemokratisk) rød, både af sind, overbevisning og fra na
turens side. Og som sådan reagerer han i skolen mod den litterære list, der be
står i at afnazificere Hamsun; som sådan reagerer han mod
gymnastiklærerens militaristiske undervisningsprincipper; som sådan møder
han Kitty.
Kitty går ind og ud af U3, men overalt er hendes blik til stede; det følger Alf
hvor han går og står, er «ein slags umedveten motvekt mot Alfemanns krig
erske yrke» (p. 84). Hun er den kraft, der holder Alfs bevidsthed fanget om
kring Arbeiderpartiets manglende radikalitet; gennem hende stifter han
bekendtskab med eksistensialismen, med NATO, med kælderseksualiteten og
med Komintern; hun gør ham opmærksom på, at militærnægtere ikke er
fredsfascister, og hun er den der redder ham fra en konflikt med politiet, så
han på ansøgningsskemaet om optagelse som pilot-aspirant kan svare nei, på
spørgsmålet om han har haft konflikter med politiet. Hun rumsterer vedva
rende i Alfs hoved «Kom til meg, kom meg i hug, kom meg i hold. Comilog.
Kom Kitty, kom. Kondom kondom. Kominform. Kom i min famn. Komma,
komma, komma, streik» (p. 39). Det er før Alf komiuniform. Foreløbig leger
Alf og Kitty fugl og kat.
Alf har således stiftet bekendtskab med de fleste af de samfundsinstanser, som
former en ung gut. Han har stået i opposition til dem, har ladet sig undertrykke
af dem, har levet med dem og kan nu endelig som sidste del af optagelsesprøven konfronteres med den militære bedømmelseskomité:
Medlemmene i uttaksnemnda. Du er aleine. Språket finst ikkje. Det er ute av verda. Alfemann ser
Makta for første gong. Andlet til andlet. Den er uttrykkslaus. Den forklarer seg ikkje. Seier ingen
ting. Treng ikkje seia sitt eige namn. Den berre er. Den berre ser. Rett på Alf Heilot stirer den. Gjen
nom augene til Alfemenn har vi sett- igjen. (p. 52)

Der er ingen vej tilbage; ensom og sprogløs over for magten; eller rettere konfronteret med magten bliver man sprogløs og ensom. Alfemann bliver menig
mann og sådan har menigmann det19
Trin for trin har Alf udfriet og indfriet forældrenes ønsker, hvorfor han den
sidste aften i hjemmet på vej op fra kælderen siger «takk», hvortil forældrene
svarer «Ikkje gjer deg liten.» «Vi har gjort deg stor.» (p. 57)
Denne synsvinkel er ikke Persons, men Aug. Hellots, stående på det øverste
trin af kældertrappen; den Aug. Heilot som sagde, at han havde meget at gøre
med kommunisterne under krigen, som «i røynda var ein av dei, og underlagd
partilinje», som havde kæmpet sammen med dem mod tyskerne og var blevet
forrådt af deres egne officerer.
Alfs officersuddannelse begynder med en anden slags alvor i Trondheim, analfiksjonanes sentrum; det er her han får status af «den reine militære ikon
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uten individualiserande trekk» (p. 61). Denne karakteristik lidt af en omvendt
torso, er ganske vist som jeg tidligere har gjort opmærksom på fortællerens,
men den svarer stort set til militærets synsvinkel - den over luekanten og under
snippen - således som denne udtrykkes af Alfs overordnede, løjtnant Eeg «Nit
ti prosent av det ein ser av soldaten er uniforma. Dersom det som ligg mellom
luekanten og snippen ser dumt ut, er det ikkje vår feil. Men resten skal vi ta
oss av!» (ibid.). Om dette især handler også det følgende kapitel af U3, foregrebet af fortællerens ikke utvetydige kommentar «Kroningsferda er slutt.
Hundre prosent av det eg ser av Alfemann Heilot er uniforma» (p. 79).
Indtil optagelsen på flyskolen har Alfs liv i væsentlige forhold været influeret
af Kitty; hun har imidlertid ikke andet end blodig hån og et nærtliggende sammenbrud tilovers, da hun hører at Alf har valgt en militær løbebane. Modsætningen mellem Kitty og løjtnant Eeg er en hurtigt løbende proces, der tvinger
Alf til at vælge side «Ho er besettinga, den fiendslege okkupasjonen. Det er
dei framande okkupasjonsmaktene hennar det gjeld å fri seg frå. Inn i den har
de og brølande flykroppen. Og opp, i det fri. Fort inn over damene med bombelasta, like fort igjen, attende til seg sjølv.» (p. 62) I en vis forstand er dette
naturligvis analistisk; i hvert fald er det et af de mange steder i U3, hvor erotik
metaforiseres af termer tilhørende en militær diskurs; den sproglige unifor
mering er således også tæt på at være hundrede procent domineret af samme
diskurs. Kun i en flyvemaskine kommer Alf på højde med sin seksualitet, men
denne får en ganske stagnerende karakter, som det fremgår af et andet eksem
pel på militærjargonen «Viss du ikkje kan vera mann, får du prøva å bli ein
av gutta» (p. 69).
Det er disse sekundære socialiseringsritualer, som i en militær sammenhæng
får en regressiv karakter tilbage til Faderen(s lov),20 hvilket også kommer til
udtryk i de hierarkiprægede omgangsformer gutterne imellem. Eksempelvis
bliver også Alf bærer af loven, og kan give den udtryk, som Person adlyder
«Lovens Bokstav», som det hedder (p. 74). Centralt er det derfor «å kontrollera stemma. Den som har kontroll over stemma, har full kontroll» (p. 74).
Socialiseringen i dens forskellige varianter er først og fremmest en sproglig
socialisering magtudøvelse består for en væsentlig del i at gribe og fastholde
den symbolske orden, hvori den udtrykkes; autoritetens stemme bliver til en
fonetisk uhygge. Det er således ikke kun magtforholdene der sætter sig i sproget, men også og især magtsprog der sætter sig i forholdene. Det er derfor ikke
nogen tilfældighed, at der netop inden for militær og kirke findes en så gennemført ritualisering, eftersom sproget er udtryk for den institutionaliserende
orden, hvor soldatens armbøjninger modsvares af pavens kyssen jorden, når
han stiger ud af sin flyvemaskine.
Det meste af Alfs uddannelse foregår i USA, hvor «både livsstil og holdningar
er slik at dei må skremma Alfemann, som ekte avkom frå den puritanske og
demokratiske og aldri synleg rasistiske skandinaviske arbeiderrørsla» (p. 84).
Den norske husmandsånd påny altså. Forståeligt nok kan Alf derfor ikke ram
me stilen i sine breve til Kitty fra USA, og han erkender selv, at han må lære

66

et nyt sprog, selv om den kritiske position fortsat synes at være potentielt til
stede som et valg mellem navigation og følelser - et valg som reelt består af hjer
nevask i Aust eller mentalhygiene i Vest. Igen bemærker vi lovens store bogstaver. Person som fortæller refererer med sin forunderlige indsigt breve fra
Alf og konstaterer, at Kitty ikke akcepterer en tilnærmelse uden følelser, hvor
for Alf må navigere i forholdet mand-maskine i stedet for forholdet mandkvinde. Forståeligt nok er de følgende faser i Alfs udvikling lagt i faste rammer
militært er bogstaveligt limitært. yyHerifrå talar som det heiter med eit munn
hell, kjensgjerningane sitt eget språk.
Som anført i begyndelsen af dette afsnit er der mange holdepunkter for at opfatte U3 som en dannelsesroman, og Alf har nu gennemløbet centrale faser
af hjemme-ude tematikken. Med al (u)ønskelig tydelighed er det angi vet,
hvorledes de institutionelle rammer ikke alene giver dannelse, men også en be
stemt slags dannelse. Væsentlig er den detaillerigdom der hele tiden forudsættes i fremstillingen af de store linjer og omvendt hvorledes de store linjer slår
ned i de små, om end magtrelationerne ikke har samme dialektiske karakter.
Og i den forbindelse er det, at U3 imødekommer et foucaultsk krav om at ana
lysere det totalitære uden at lade det totalitære som sådan udgøre analysens
eksplicitte udganspunkt.21
Institutionerne forældre, skole, venner, Kitty, Arbeiderparti, militær med de
dertil hørende diskurser er den ballast - eller de «lig i lasten» som det somme
tider hedder - hvormed Alf skal forsøge at erobre sit voksenliv.

Lektor Hysøen og Løjtnant Heilot - og lidt mere om Kitt
Kan U3 således læses som dannelsesroman, kan den også læses som klassisk
i en anden forstand, nemlig som en trekants-roman, hvor Alf, Kitty og Linda
udgør konfliktakserne og kontraktsiderne i en mere traditionsbestemt sammenhæng; men også Eeg, Kitty og Alf; Alf, Aug. Heilot og Marvel Aass, for
blot at nævne nogle, udgør sådanne konstellationer på det fortalte niveau. På
fortællerniveau er forholdene som vi har set mere komplekse - ikke mindst
fordi Person optræder på begge niveauer, og dermed til stadighed trækker
andre personer med. F.eks. er Kitty en størrelse, som hverken Alf eller Person
ved hvad de skal stille op med:
Det går rykte om henne. Det går rykte om at ho slåst. At ho slåst med gutar. At ho vinn over dei.
At ho ganske aleine tar bussen like til Lovrasjøen og slåst med yrkesskulegutar. Og at ho vinn over
dei også. Ho må ha klør, og nattsyn, og ni liv, som ein katt. Og timanns styrke og tolv manns vett,
som ein bjørn. Ho er uovervinneleg, som ei uovervinneleg kraft går ho inn og ut av det same huset
og det same livet som både Alfemann Heilot og eg famlar oss rundt i Kitty (p. 28).

Kitty går ud og ind af huset, af teksten og af de bevidstheder, der forekommer
i denne, ikke mindst fortællerens; det er berørt ovenfor og skal jeg vende tilbage til.
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Vi har i det foregående afsnit peget på nogle faktorer i Alfs socialisering, hans
dannelsesproces; vi har fulgt ham til det sted i livet, hvor Kitty lades geografisk
og tekstligt tilbage, så vi kan følge Alf og Linda mere uforstyrret. Vi er imidler
tid langt henne i teksten (p. 134) før Linda præsenteres, hvilket sker samtidig
med præsentationen af en æh dansk øh luft-uh-kaptajn, der i sin stemme-ahføring refereres på nynorsk med indlagte internationale koder, som dernæst
kobles til Shakespeare, Tourneur og Webster. Vi bemærker dette for at understrege også fortællerens forudseenhed. Denne må givet i 1957 have læst Fløgstad anno 1976. 22 Hvordan det så end forholder sig dette klappede og lo
flypassagererne meget af og blandt disse også frøken Linda Hysøen.
Men også denne frøken har aner, som på en eller anden seriøs måde synes at
have noget at gøre med familien Heilot. I hvert fald er hun i direkte linje i slægt
med den stenrige Hysøen-familien i Bergen. Og måske også med Konstanse
Heilot. Om den fælles baggrund er en centraleuropæisk feudal-slægt eller no
get helt demokratisk andet er uvist; men de småpiger, der er knyttet til den næsten - uddøende slægt, synes ikke at vokse eller forandre sig de virker uudslettelige. Forståeligt nok, når man betænker at alt liv stammer fra det uforan
derlige hav, også selv om vejen til tider er gået over en fjeldbygd (jfr. p. 19 ff).
Set i dette perspektiv er U3 en slægtsroman, fra det reptile til det sterile. Ind
i mellem ligger nogle århundreder, bl.a. feudalismen i dens særdeles specifikke
norske variant. Hvor den feudale socialisering primært var kendetegnet ved
repræsentationseffekter og disses uforanderlighed, synes den postfeudale
socialisering på den ene side at ligne hin og er på den anden side dog mere specificerende; man bruger skemaer - institutionelle diskurser - som vi så det i Alfs
tilfælde, og det bliver socialiseringen naturligvis ikke mindre skematisk af,
tværtimod.23
Den døende grandtante repræsenterer derfor snarere en transformation end
en degeneration Hysøen-dynastiet fortsætter på samme måde som Aug. Hei
lot dukker op i for-historien og begiver sig ind i historien, fra folkedjupet inn
i politikken. Denne bevægelse i tid suppleres imidlertid med en dimension, der
inden for socialvidenskaberne oftest karakteriseres som tidligere samfundsformationers partielle indlejring i senere, og dette forhold giver i nogen grad
U3 karakter af dei galloperande konstantars metode, eller for at blive i en del
af bogens metaforik en march på stedet. I en vis og - fra en bestemt synsvinkel
- vis forstand tematiseres således ikke blot en mere specificerende akceptpolitik, som den forekommer i de af institutioner opbyggede liberalkapitalistiske samfund, hvori Alfs karriere begyndte, men også en feudalistisk
mæcén- og klientpolitik. Men hvordan blev Linda frøken?
Tydeligvis opererer hun med et forestillingsmønster (hendes socialisering),
hvori både det at lyde og det at byde indgår. Ved ankomsten i «den arktiske
øydemarka» forventer hun sit navn råbt «respektfullt opp over høgtalaren»
samtidig med at hun opfatter sin tilstedeværelse i samme region som «det per
sonlege offeret», hun må yde. Der intoneres ikke alene en lokalitetsproblematik, men også en klassekonflikt. Linda har nemlig såvel afstamning som
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klasse. Dette kommer bl.a. til udtryk i hendes klæder, som er «eit nøkternt og
diskret emsemble i beige fargar», ligesom den bibel hun altid har på sig er
«bunden i mjukt, mørkebått kalveskinn» (p. 138). Vi ser her bort fra at Person
og/eller fortæller har problemer med såvel det franske som farver.
Der er således ikke noget at sige til, at fortælleren meddeler at Linda er «ei
høfleg og omsorgsfullt oppdratt dame» (p. 139), en karakteristik, der imidler
tid nok skal tages med de forbehold, som fortælleren gentagne gange lægger
op til, men herom senere. Med til opdragelsen hører tydeligvis også, at Linda
har fået karakter, hun er stædig og ikke mindst snu. Hvad hun kommer for
at forrette nordpå er vigtigt, så vigtigst at hun må konstatere, at den lokale Vilfred mener hun skulle være taget tidligere afsted (p. 142). Men Linda når det
hele og det samme gør fortælleren, når det berettes at Linda får indrettet sin
lejlighed «i samsvar med lovene for solid borgarleg smak» (ibid.). Fortælleren
har med andre ord meddelt meget af det som man på lærerværelset stiller
spørgsmål om den følgende dag «Pengar? Bakgrunn? Utdanning? Linda
Hysøen?» (ibid.). Vi bemærker rækkefølgen med dens implikationer. I hvert
fald ser hun godt ud, så vi går tættere på:
Når Linda Hysøen var vakker, så var det med eitt slikt alvor og ei slik høgtid at det ville virka upassande, for ikkje å seia blasfemisk, om ho skulle gi etter for vanlege menneskelege hugskot og veikskapar, og gjera seg lystig, skøya og le, flørta og gi kjærteikn, ta seg ein røyk, vera sliten eller
forkjøla, ha menstruasjon og influensa, gi uttrykk for jordisk glede og gi etter for jordiske drifter.
Det var ein streng og høgtidssam venleik, som ikkje let seg understreka av, men snarare sto i sterk
motstrid til alt som heitte sminke og ytre staffasje. Håret hennar bølga frit og brunt og naturlig
saman med andletstrekka ned til halsen og akslene, og derifrå bølga kroppen vidare med den same
statelege rytmen, like til det mjuke møtet føtene hennar gjorde med vår syndige jord. (p. 143-44)

Efter denne næsten pastorale beskrivelse er det forståeligt nok, at Linda nær
mer sig den syndige jord ad studiernes vej; hun opbygger «sitt rikhaldige her
barium», som bl.a. består
av reinmose, eller Dryas octopetala; av den gule fjellfiolen, eller Viola biflora; av raudsildere eller
Saxifraga appositifilia; av fjellveronika eller Veronica alpina; av rhodondendronarten lapprose;
av fjellskrinneblom eller Arabis alpina; av fjellpryd eller diapensia lapponica; av fjellsmelle eller
Silene acaulis. Av blindurt og av issoleia Ramunculus glacialis3 kvite kalde blom. Alt omhyggeleg
pressa og klassifisert i forhold til kvarandre og til heilskapen i Linda Hysøens lange fristunder,
(p. 145)

Det er denne dræbende præcision - målt i forhold til Lindas - klosteragtige fritid - Eco i sin efterskrift til Rosens navn karakteriseres således:
Den som betræder klostret og som agter at tilbringe syv dage der, må akceptere dets rytme. Hvis
dette ikke lykkes ville denne person på intet tidspunkt være i stand til at læse bogen færdig. De
første hundrede sider har derfor soningens eller indvielsens funktion, og den som ikke kan lide
dette har været uheldig og forbliver uden for, ved bjergets fod« (Eco 1984 49; min oversættelse).

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

lion år etter utdrivinga frå barndommen.
Om Lindas barnsom får vi kun helt summariske oplysninger. Hun er vokset
op i et barndomshjem kaldet Casa Rosada, indtil 1957 officielt navnet på det
argentinske præsidentpalads; i folkemunde kaldes det dog Hyseslottet; her
stifter hun bekendtskab med de forrevne moralske kanter af borgerskabets
diskrete mangel på varme Faderens omgang med en kvindelig ansat, moderens
drømme om især blomster (der er de igen!), boligen som paulun etc.. Alt i alt
altså «stimulerande omgivnadene», som det hedder p. 152, selv om eller måske
fordi at det er et hus i splid med sig selv. Faderen rejser, moderen rejser, Lindas
søskende rejser, Linda rejser - hver sin vej. Linda tager de obligatoriske år i
udlandet inden hun, som vi har set, tager flyveren til Målselv for at stille sine
«dyrt tileigna kunnskapar» (p. 153) til rådighed for provinsmiljøet der. Det
fremgår ikke helt klart, hvem der har betalt mest.
Og nu mødes Alf og Linda i 1957 i Norge; den religiøse og kristeligsinna Linda
og den militante ateisten Alf. Borgerfrøkenen og proletarknægten. Det burde
ikke kunne gå, men gravitationen er for stærk. Og måske er det ikke så mær keligt endda. De har trods alt fælles erfaring uddannelsen i USA, hvor de begge
har lært at beherske en helt specifik (sprog)kode - de ved alt om blomster og
fly - men de gør derved engelsk og norsk til substratsprog, hvori en kommuni
kativ udveksling ikke mere kan finde sted. Alf kan ikke latin nok til at forstå
det fine i botanikken og Linda hører for første gang rygtet om et sort fly, men
noterer det først og sidst som - rygte. Det må tilgives hende, at kilden til rygtet
er den endnu ikke navngivne fortæller, som dermed konkret markerer sin viden. At denne viden foreløbigt udgør det intime i forholdet mellem Alf og
Linda er sigende, ikke mindst fordi Linda afviser denne form for intimitet.
Hun afviser overhovedet intimitet, om end det ikke er helt problemløst:
For Linda Hysøen blir den stillestående, fastfrosne våren ein lang og fullkommen pervers samvitsstrid, mellom vinterens reine kristne sjel, og sansane som utan nåde flammar over henne. Men ho
er aldri verkeleg i tvil. Ho har møtt mannen i sitt liv. Alf Heilot er den ho vil ha. Ho vil elska han
i hug og hold. Lysta brenn henne i kroppen, fortærer kvar fornuftig tanke, fortærer dagane hennar,
og nettene, gjer henne varm og våt, kald og skjelvande. Men Linda Hysøen held. (p. 158)

Jo, ho beherskar seg. Ho held ut. I dette tilfælde præsenteres vi for en socialiseringsmarkør, som rummer såvel kronologiske, klassespecifikke som lokalspecifikke aspekter hendes kolleger spiser appelsiner med fingrene og ikke med
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kniv og gaffel som man gjorde i Casa Rosada. Dette chokerer Linda, og hele
bogen igennem udfoldes dette som en strid mellem le cm et le cult, som det
hedder i en kulinarisk diskurs.
Denne evne til at beherske drifter deler hun med Alf, som «har lært å styra
seg, kan kontrollerastemma, kjenslene, driftene sine» (p. 149), og heri gemmer
sig mere end en fælles amerikansk baggrund; der er tale om et stykke europæisk civilisationskritik,24 hvor den diskursive kontrol får omfattende konse
kvenser. Den der kan kontrollere stemmen har fuld kontrol, som jeg anførte
foran. Det er disse reguleringsmekanismer, der fungerer som en pæl i kroppen
på Alf (p. 160) indtil drifterne får overtaget og bliver til en pæl i kødet (p. 162).
Fortælleren bringer her som en anden jordemoder Alf i forbindelse med den
Kierkegaard, som Linda omgås noget letfærdigt med; som det skal vise sig tå
ger Alf de kierkegaardske kategorier anderledes alvorligt, idet han på et tids
punkt vover springet, d.v.s. vælger at tage ansvaret for en afgørende
moralsk/eksistentiel handling.
Endelig kan da Alfs og Lindas «kroppar fletta seg saman i ei einaste lysande
bølge» (p. 163), men forberedelsen har også været lang og grundig Alf havde
åbnet skjorten i halsen, mens Linda havde trukket «skjørtekanten lenger ned
på kneet» (p. 161) samtidig med at erotiseringen af omgivelserne følger trop
ved at «blomane spirer og falder plantenes kjønnsorgan hemningslaust ut for
all verda» (ibid.). Linda har således efter omhyggelige overvejelser besluttet sig
for, at «med Alf vil eg fara» og andægtigt ledsages denne beslutning med en
strofe af salmisten Elias Blix:
Du til di Grein meg sette
Alt i min fyrste Vaar
Med Livsens Dogg meg vætte
Gav Sol og signa Aar.
Du vil og Vokster giva
Alt til min sidste Slut:
Lat meg i deg faa liva
I deg faa anda ut (p. 163)

Med rette konstaterer Linda, at «Salmisten kunne meir enn sitt fadervår», hun
nu også Som der står skrevet i salmen og i U3 «Ho lar seg væta med livsens
dogg» (p. 165).25 Ikke mindst derfor er Lindas associationsfelt Vårherre; hun
tenker næsten fylogenetisk «på Skapinga, då sæden til Gud Fader spruta som
glitrande stjernetåker ut i verdensrommet» mens hun hvisker «himmel/egeme» til Alf; herved fokuseres løytnant Hellots oplevelsesområde ind på «himmdlekam», en ontogenetisk orientering mod flykroppar og rakettar. Denne
umage parrings konsekvenser for fremtiden formuleres dernæst nærmest som
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et varsel af Alf «Sprenglegeme» (p. 166). Der er sat fjendskab mellem Alf og
Linda og mellem hendes sæd og hans sæd. Og derfor kan-der ikke ties om
resten.
Efter en stort set pletløs karriere havner Alf og Linda i Paris, hvor det hele fore
går på et højere plan, dér hvor Sacre Coeur næsten umærkeligt bliver til
SACEUR. I Paris sporer vi for første gang en begyndende forandring i Alfs
opfattelse af (stor)politik. Hvor Linda kalder Sovjetunionens tilnærmelser til
NATO for et propagandanummer, tier Alf «Han svelgde den (ein svart graut
av ekspressokaffi) med ein grimase» (p. 197) for dernæst at konstatere «Vi blir
ikkje enige likevel»; dette afholder imidlertid ikke Linda fra at videreføre sine
argumenter, der kan sammenfattes i det forhold, at når Sovjetunionen har
atomvåben, kan «våre gutar» ikke udstyres med våben fra før atomalderen.
Endelig tømmer Alf da den bitre kalk «Nå var koppen heilt tom. Alf Heilot
lista den lydlaust ned på asjetten», og i denne larmende stilhed siger han til
Linda «Du skulle handla?»
Dette ukommenterede emneskift volder tilsyneladende ikke Linda problemer,
men for Alf er der sket noget afgørende; ganske vist mener Linda fortsat at
han er «snill», som hun kalder det, men fortælleren ved bedre. De forestil
linger, som Alf har haft om en plads længere fremme i den sociale kø, krakelerer og går nu i retning af solidaritet, en egenskab som Linda åbenbart ikke
har noet begrep om.
Det viser sig, at den overbevisning som Alf dog ikke uden møje har tilegnet
sig potentielt sættes under debat og det samme gælder forholdet til Linda, som
i vid udstrækning har været parallelt betinget af samme overbevisning. Og
netop i denne situation dukker Kitty op igen, klædt i et ensemble af islender
og duffelcoat uden alpelue. Hun er simpelthen «heilt anti» ifølge Linda, som
dog ikke lader denne opfattelse trænge ind i sine djupe tankar - denne gang,
ifølge fortælleren.
Alf kan akceptere museer, atonal kunst og nonfigurativ musik - man er vel
socialdemokrat. Men da Linda håner den norske - og den socialdemokratiske
- statsminister Gerhardsen «Gerhardsen Berre ein statsminister. Høyrest ikkje
vidare gradert ut» (p. 205), rører hun ved flere lags socialisering i Alf for det
er graderinger det drejer sig om; som Alf netop har sagt «Opplysningar kan
lett skapa forvirring» og «også rette og fullstendige opplysningar kan skapa
full forvirring (...). Ved at opplysningar frå graderte områder blir brukte på
ugradert» (ibid.). Og i den sammenhæng kan Linda have ret.
Gerhardsen synes ikke at have været særligt graderet i den tale, som vakte så
megen opsigt på Nato-mødet, december 1957, hvor formålet var å ta stilling

til den endredepolitiske og militære situasjon alliansen befandt seg i, å under
kaste alliansens politiske og militære virkemidler en fornyet vurdering og å
trekke opp retningslinjerfor et enda mer intimt samarbeid mellom de vestlige
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land. Vi ved imidlertid at Linda er mod intimitet og for atomvåbenbevæbning
i Norge, men hvad mener Gerhardsen? Allerede i indledningen til den tale han
holdt, havde han mindet om
at det helt fra Nato’s grunnlegging har vært Norges politikk ikke å stasjonere fremmede strids
krefter på vårt territorium så lenge vi ikke er truet av eller utsatt for angrep. Vi ser ingen grunn
til å endre denne politikken. Vi har i Norge heller ingen planer om å la opprette lagre av atomvåpen
på norsk område, eller innstallere utskytningsbaser for mellomdistanse-raketter. (Gerhardsen
1972 264-265).26

Og Norge var absolut ikke truet af eller udsat for angreb - tværtimod. Ved
Krustsjovs besøg i Norge så manfredelig sameksistens i praksis. De to statsmi

nisterfruene, Nina Petrovna Krustsjov og Werna Gerhardsen hadde tydeligvis
funnet hverandre.
Alfs forestillingsverden omkring det nationale, NATO og Norge er baseret på
den politiske linje, for hvilken Gerhardsen er persona repraesentate «Gerhard
sen, det er Norge, det»; netop denne opfattelse giver Linda anledning til uigenkaldeligt at rive sløret fra Alfs øjne, eller i hvert fald at få sagt, hvad hun selv
mener om denne specielle variant af nationalismen. Det er hende der med en
let solidariserende kommentar fra fortælleren («Andletet til den norske sol
daten var tynga av ansvaret som var lagt på nasjonen» (p. 207) revser det natio
nale ved at påpege, at magten er international, hvilket hun eksemplifieerer
med følgende bemærkning om, hvor de påtænkte fredsforhandlinger mellem
Eisenhower og Krustsjov bør finde sted:
«På polskipet ’Fram’, føreslo Linda H. Heilot. »Ute på eit hav av tungtvatn. Med Nansen og
Amundsen som skipper og styrmann. Bjørnstjerne Bjørnson i utkikkstønna og Tom Eide chief
i maskinen? Thor Heyerdal til rors og Sonja Henie som messejente. Slik kan kanskje Norge bli
brubyggar mellom Nord og Sør også?« (p. 207)

Alf vil naturligvis ikke vanære uniformen ved at svare på noget sådant.
Mens Adenauer og Foster Dulles på et højere plan har deres vanskeligheder
med at finde en formel for genforeningen af de to Tysklande, hviskes for Alf
og Linda lyden af Flavius VegetiusB visdomsord stadigt mere dæmpet i ørene
si vis amari, ama\ men i forhold til et støjende BBC-program er vilkårene for
disse ord ikke de bedste «Alfemann skrudde lyden op. Linda skrudde ned og
gjekk og la seg» (p. 217). Så ved vi i det mindste hvor hun gik hen. Det ved Alf
ikke, og han ved heller ikke selv hvor han skal tage hen. Han er inderlig splittet
og kan kun reagere med et «Kjør!», «Vekk!».
Tre år senere, i 1960, udfoldes denne konflikt i et perspektiv som ikke mere er
relateret direkte til Alf og Linda, men nu som en ekspliciteret modsætning mel
lem Linda og Kitty. Perspektivet bliver ikke mindre af, at modsætningen kon
kretiseres på Alfs hjemmebane, nemlig fortolkningen af bl.a. en flybases
udseende Lindas associationsfelt er «Caravaggios leigeknektar», mens Kittys
er «Brechts Mor Courage». Ikke forbauvsende naturligvis når man erindrer
deres smag med hensyn til såvel klædedragt som konversationsområde. For
Alf er det imidlertid ikke mere blot et spørsmål om kulturformer, men også
om ideologier og klasser, måske endda klassers ideologier.
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Intimsfærens trekant står således i opløsningens tegn, hvorimod offentlighedens markeres i stadig nye varianter. Ved en sammenkomst med mange af samfundets notabiliteter som tilstedeværende, holdtes der taler og der «blei
framført anerkjennande ord om NATO, om kongehuset og om Fridommen»
(p. 227). Man mærker sig rækkefølgen og de store (og små) bogstaver. Sådan
Det handler trekantsromanen US også om.27
Fra en udtalt men ikke specificeret indsigt i ægteskabets uholdbare status, går
Alf nu over til at sætte substans på; han siger direkte til Linda «Du har ikkje
hjarta i kroppen. Du har tenkt det ut», hvortil Linda konstaterer «Der er eit
hav mellom oss» (p. 231). Desuden er der Kitty, for som Alf tænker kærlighedens ild slukkes aldrig. Begærets heller ikke, og for sidste gang elsker Linda
og Alf, to skjerande dissonanser, med hinanden og får «utløysing i kroppens
konsonans» (p. 242). Denne partielle samklang har for længe været under
trykt, så at sige sat på spil, eftersom at Alf kun har kunnet forstå sit begær
ind over andre diskurser end begærets; en markant og dominant position indtager den militære diskurs. Linda er i en strukturelt lignende situation, idet
hendes drifter især udfoldes inden for rammerne af en religiøs diskurs. I mu
sikken udtrykkes denne forskellighed i deres interesse for marchen respektivt
salmen med enkelte sidespring Alfs begær forudsætter en gejlhed vakt af «ei
blendande vakker kvinne», et fantasifoster der er lige så lidt bæredygtig som
Lindas tilnærmelse til «Bartok og hans evinnelege^lss-dur!» (p. 242; min understrening).
Tilsyneladende er der anderledes musik i Alfs samleje med Kitty, eller i hvert
fald i forspillet:
Han såg på henne som ein fiolinist på notebladet.
Ho gav eit teikn, han tok eit grep.
Ein rein tone.
Han skifta fingerstilling, festa nytt grep, strauk bogen mot nervestrengene, som dirra nystemt over
kroppens klangbotn.
Han var med på notane. Tonen steig. Han kjende det. Høgbanevåpnet løfta seg for utskyting.
Klærne kviskra kroppens språk. Hudas hete, blodets bråk. Slave av sansane, under kroppens åk.
Ho hadde melodien, han tok tonen.
Tok mot henne då ho fall mot han, lik nysnø mot bre. Slik rørte dei kvarandre, rørte ved kvarandre,
strauk fingertupp mot fingertupp, handflate mot handflate, hud mot hud, kropp mot kropp, min
ne mot minne, blygt som det første blikk. Kroppen kviskra ikkje lenger, den ropte, blodets språk.
Bogen strauk strengene i djerve strok. Og tonen bar dei, høg og klår. (p. 277).

Og dog er det påfaldende at akten varsles i en genuin fly-kode med hvad dertil
hører, en kode som også Kitty benytter nu «Ja, Heilot, du og eg kan sveva. Vi
kan fly. Nå skal vi opp og utføra drivstoffoverføring i lufta». Og det gør de
så, godt og grundigt, især begge dele, og især begge to. Men i denne orgasme,
der som en vulkan «ropte ut klodens innarste lava» konfronteres Alf med alt
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det, som han har brugt år og liv på at neglisere han kan ikke holde det ud og
må vende tilbage til smertegrænsen, fra landet bag ved denne «han trekte seg
ut, inn i seg sjølv på ny» (p. 279) Requiem over ein lekamlek kjærleik.
Denne smertegrænse eller i hvert fald væsentlige dele af den, er komponeret
i kapitlet «Smertegrensa» (p. 94ff.), og er først og fremmest «la soledad». Ja,
amerikansk i velde er einsemda, ligeså voldsom som den asiatiske pendant
Tom Kristensen havde søgt at engagere sig i i hans forsøg på kulturoverskridelse - og ligeså desillusionerende. Det er til denne ensomhed i dens amerikanske
variant «La soledad americana es immensa», eller med en ægte amerikansk
stemme «Are You Lonesome Tonight», Alf nu er overladt.
Det er ikke for ingenting at dette kapitel hedder «Mayday», for når Alf tænker
sig om ved han at «1. mai. Det betyr fare på hans språk» (p. 277). Og ensomheden er en del af denne fare;28 en ensomhed som tager til i frekvens og intensi
tet «Aldri så einsam, aldri så aleine» konstaterer Alf nogle gange; men igen
dukker Kitty op, denne gang med et «Hællou», hvortil svaret lyder «Ja, hallo.
Det er Alf. Heilot. Alfemann.» (p. 262). 29 Og alle varianter er rigtige, hvis
nogen overhovedet; et ikke dårligt forsøg på at ophæve ensomheden. Kalken
er tømt, og logisk nok bliver Kitty den sidste nadver, som vi så ovenfor. Alf
Heilot kan forenes med Kitty, men betingelserne for et reelt forhold er defini
tivt forspildte. De kan mødes i kopulationen - eller promiskuiteten, som Linda
ifølge Alf ville have sagt - men ligeså logisk må de skilles, for Alf er promiskuøs
han har en aftale med Den sorte Dame - eller rettere en del af ham, for hans
identitetsproblematik sætter sig som antydet igennem også i det sproglige
«Avec ma femme je ne parle eh pas autre langue, eh language», som det hed
i en af hans parisiske konfrontationer (p. 203). Det er disse vedvarende forsøg
på at sætte sig på sproget - og dermed magten, som vi haf set - der efterhånden
gentagne gange mislykkes eller bliver udtryk for overtagelse af identitet i
næsten karikeret form, som da han under samlejet med Kitty hvisker «Him
mellegeme. Himmellegeme», altså benytter Lindas kode. I ren karikeret men
også absolut form kommer denne til udtryk p. 298, hvor det hedder «Namnestrimmelen på brystet røpa identiteten hans.»

Døden ikke heller
Som alle trekantsromaner synes også U3 at ende galt; et ikke uvigtigt forbe
hold må dog gøres på baggrund af spørgsmålene Hvad går galt, for hvem og
fra hvilken synsvinkel?
Som vi så i det foregående afsnit, føler Alf sig tydeligvis forladt af alt og alle,
ikke mindst sig selv. Dette er blot et af de steder, hvor der synes at være struktu
relle ligheder med en overleveret Bibel-konception; 30 i næsten hele bogen
spiller sådanne indirekte og direkte henvisninger en væsentlig rolle. Også på
dette punkt er nogle relativeringer imidlertid nødvendige. Klarest udtrykkes
dette vel af Alf selv, når han i forbindelse med faderens død siger «Det er slut
ten, den endelige slutten. Og berre det» (p. 256). Ikke noget med en evig sjæl
eller fluks ned i hlvede hér; absoluteringer, som netop Linda synes at hylde.
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Det hindrer naturligvis ikke, at Aug. Heilot begraves på Østre Gravlund «Skikkeleg kiste og kista i jorda på ekte vis skulle det vera» (p. 258). Ateisme og socialdemokratisme er ikke nødvendigvis det samme.
Dog synes faderens død at være den definitive grund til at Alf påtager sig en
historisk rolle; men denne ligger ikke éntydigt i forlængelse af det, familietraditionen har bibragt ham. Denne tradition formulerer han lidt ironisk således
«Å markera arbeidarklassens einskap og internasjonale solidaritet på mai
dagen. Mot diktatur og folkedemokrati» (p. 259), eller i koncentreret form
Gerhardsengutane. Og i den sammenhæng stiller Kitty - efter samlejet - det
berygtede Sixty-four Thousand Dollar Question:
«Eg forstår det berre ikkje,» sa ho i eit anna, alvorlegare tonefall. «Eg forstår berre ikkje deg, Hei
lot. Korleis du kunne havna i den der uniforma, korleis du kunne havna på feil side. Du hadde
jo alt på di side. Bakgrunnen. Hovudet har du. Kroppen din skal eg ikkje snakka om eingong,
den har du jo ennå. Kanskje blei du altfor stor helt. Fekk varige skadar i kampen for alltid å vera
den beste. (...).» (p. 282)

Men endnu er Alf i besiddelse af kontrollen, hvorfor han svarer «Noko du har
gløymt. Noko heile den gjengen din av sjølvutnemnde radikalarar har gløymt.
Kunnskap. Makt. Offervilje. Moral.» (ibid.), og det er en af grundene til, at
Kitty ifølge Alf bør sentimentalundérsøkast, hvorimod Kitty fastholder, at
ikke alt drejer sig om magt «Det som trengst er opplysning» (p. 287); graderet
eller ikke, tør man måske tilføje.
Efter dette sidste samvær med Kitty sætter Alf sig i flyet, «flaug sørover, på
rett kurs»(p. 305; min kursivering), hvad den eksplicitte jeg-fortæller imidler
tid ikke synes at mene «Alf Heilot var ute av kurs. For første gong. Han flaug
bakover i tida, og navigerte berre ved hjelp af retrospektoskopet» (p. 309), men
det er jo netop dette med synsvinklen. Alf har fået en historisk dimension i
sigte, som ikke kan indfanges på jeg-fortællerens radarskærm Alf er på vej ut

i det fri.
Turen går til Lovra. Og nu er det klart nok den implicitte fortæller, der formid
ler registreringerne. Flyet «kom lågt innover fjorden, vagga med kroppen lik
ei gås, og vinka med vengene» (p. 310), og i denne sammenhæng er det værd
at erindre om det brev, som Alf skrev til sine forældre, medens han var på flyskole i USA; heri stod bl.a. «Så nå får de ta til å kikka etter, om ikkje ein jet
snart kryssar himmelen over Lovra ein godversdag og vinkar ned til dykk med
vengene!» (p. 92). Videre rummer dette brev en overbevisning om alle former
for perfektionisme i forbindelse med den kunst at flyve, og det er netop hele
den instrumentaliserende sikkerhed, som Alf nu har sat over styr på sit togt
til Lovra, tilbage i historien, eller rettere tilbage i historierne; for nu møder vi
adskillige af de personer, som optræder rundt omkring i Fløgstads narrative
prosaforfattarskap Langetomas, Styrker Bruhøl, Selmer Høysand, Hertingen
m.fl.31
Denne rejse tilbage i (tekst)historien må ses som Alfs forsøg på at genskabe
en bevidsthed om sin egen oprindelse, identitet, for derved at bryde den enor-
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me ensomhed og fremmedgørelse, som han er konfronteret med. Ikke mindst
her får historien sin tragiske dimension « Tredje gongen jetflyet kom innover
Lovra»32 tolkes af Hertingen som om, at Alf «bed om kursendring», hvilket
giver fortælleren anledning til følgende kommentar «Kursendring Vinka dei
andre bort frå vårt territorium Er det vi som er dei andre? Er det vi som skal
endra kurs? Er det vi som skal forlata området?» (p. 313). Der gives intet svar,
for der opstår ingen kommunikation. Tilbage bliver nogle kondensstriber,
som ingen kunne lesa. Alf forsvinder efter sit sidste forsøg på kontakt. The

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

håb ute.
I denne tilstand samles flere af de tråde, hvis ende fører tilbage til den omtalte
socialiseringsproces; i en art febervision ser Alf «faren komma ut av den
mørke kjellaropninga» (p. 318) og det er netop en omvending af den situation,
som er omtalt allerede, hvor det er Alf der taler «nede frå mørkret» (p. 57).
Forældrene havde gjort Alf stor og han har erkendt det, som det fremgår af
en senere udtalelse «De har gjort meg stor» (p. 254). Rimeligvis er det i denne
kontekst, at Kittys bemærkning om Alfs helteattribut eiteret ovenfor får sin
betydning. Således er Alfs opgør mere præcist et faderopgør, som på symbolsk
vis kobles til forestillingen om at bekæmpe den sorte dame «Høgt oppe i lufta
seglar draken August på mørke venger, medan ein liten gut står att ved foten
av treet» (p. 319; mine kursiveringer). Resten var målretta handling. Og denne
ligger fuldstændig udenfor jeg-fortællerens computerstyrede iagttagelser,
som nu blot er blipblip blipblip blipblip. Ikke mindst denne problemstilling
gør at U3 handler om netop U3 og ikke, som vittige hoveder kunne finde på
at påstå, U2pi.
Bogens næsten dæmoniske fremstilling af Alfs destruktion, får derved en så
vel eksplosiv som ekspansiv karakter. Den illustrerer på næsten parodisk vis
dannelsens konsekvenser, idet dannelsen placeres i en historisk præciseret
fremmedgørelsesproblematik; i denne forbindelse er det ikke kun helterollen
i dens maskuline variant der står for fald; også de præsenterede feminine socialiseringsvarianter implicerer en gyldighed, som rækker langt ud over en kønsrolleproblematik U3 er med sin intense diskussion af nogle humanistiske
problemkomplekser først og fremmest et vægtigt bidrag til kultur- og socialhistorien; pointeringen af især de politiske og religiøse diskursers magtpotentiale er derfor vedkommende for ikke blot Alf, Kitty og Linda, men også for
det norske folk og alle andre folk. Som der står «Alfemann måtte vera spreid
ut over eit stort område» (p. 349). Det siste, det største håpet, ikkje innfridd,
men utfridd, eller med en kommentar af digteren:
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AVSKIL
Eg har spurt meg Kva er att,
forutan sus av hav som flør i tang
og sol som spelar i vår sand
enn form, ein storkna impresjon,
maniert, obskur og dertil sann?
ein kveld, når ein er tapt bak
eit farvel, som Ferdinand
og Isabella, dei katolske?
Og døyr ein ikkje, verdig som ein død,
av kvite hender, som i vellyst
og stilisert rytmikk
flyg inn i sola og går opp i glød?

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

Religionen er en privatsag, og arbejderen har ingen religion
De i de foregående afsnit behandlede forhold har efter alt at dømme udspillet
sig inden for en ramme bestemt af fiktionseffekter, hvorved deres historiske
pålidelighed har været udsat for mindst et gran salt.33 Dog er det ikke undgået opmærksomheden, at også realitetseffekter har spillet en rolle. Jeg skal
i det følgende gå lidt mere ind på disse aspekter.
I U3 udstikkes angiveligt den konkrete historiske periode 1953-1960 som den
behandlede. Det er således en periode, hvor Arbeiderpartiet til stadighed er ved
magten, som det lidt eufemistisk kan udtrykkes. Nogle vigtige begivenheder
- hvoraf flere er omtalt i U3 - i denne periode er Gerhardsen, medlemskab af
NATO, den såkaldte U2-affære, Øst-Berlins indlemmelse i en sovjettisk inte
ressesfære, Eisenhowers udnævnelse til præsident, Stalins død, de norske
okkupationstroppers tilstedeværelse i Tyskland afsluttes, Marshall får Nobels
fredspris overrakt i Oslo. Sangen om den røde rubin beslaglægges, Norge akcepterer amerikanske raketters stationering. Man kan måske også sige, at peri
oden afgrænses af Korea-krigen og topkonferencen i Paris, eller set i et lidt
større perspektiv af den store brand på Sauda sygehus og en flyløjtants død
efter en kollision i Østerdalen - altsammen ulykke og derfor syv magre år. Eller
som Kitty formulerer det i en kold decembermåned «Den sosialdemokratiske
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tidsrekninga startar med at Norge går inn i NATO. For elleve år sidan blei det
oss i dag ein frelsar fødd» (p. 285). Det er jule- og koldkrigstid.
Meget i U3 kan således stå for en historisk prøvelse, hvormed jeg bl.a. tænker
på de to hovedvarianter i den aristoteliske realisme-konception sandheden og
sandsynligheden. Men som Einstein engang har sagt uden mennesker ingen
historie, og som det er påpeet i afsnit 1 bliver disse prøvelser ganske komplicerede, når det drejer sig om distinktionen mellem levande og døde modellar,
for i begge tilfælde er der tale om modeller. Enkelte af de optrædende i U3 især døde - synes at have mindre vigtige gøremål, hvorimod andre tydeligvis
har en transhistorisk funktion. 34 Således modelleres Alf, Linda og Kitty
klart nok på en verdensscene, iklædt deres respektive historiske ensembler uni
form, beige farver og duffelcoat.
Set i dette perspektiv varetager U3 nogle af de interesser, som f.eks. Lukacs
knyttede til den social-realistiske roman. Dog kolliderer denne genre med
pikaresken, der som sagt synes at være en væsentlig referenceramme for U3.
Det er i sin specifikke brug af rum, tid og personer, at pikaresken udfolder sig
på tværs af alle hævdvundne social-realistiske principper og derved på den ene
side rummer flere af disse, men på den anden side så sandelig også meget mere
og meget andet. En genre-rubricering er naturligvis ikke i sig selv saliggørende,
men som indikator er den væsentlig i og med at den griber direkte ind i et centralt problem er U3 historieskrivning, dokument, fiktion, kritisk kulturessayistik eller poesi? Svaret kan da være SUMMUM OPUS, altså pikaresken med
dens spil af diskurser i en samtidighed, der ikke indfanges af den klassiske nar
rations tilbøjelighed til at fastholde et dominerende diskursivt niveau. U3
tager - for så vidt det er muligt mellem permer - samfundet som totalitet og
totalitært på ordet.
Det er ikke mindst gennem denne mangedoblingseffekt, at U3 er et opgør med
de (sproglige) institutioner, som er karakteristiske såvel historisk som struktu
relt i en europæisk kontekst. Derfor skal det heller ikke bestrides, at U3 også
handler om U2, ja sågar om utopi, eftersom der uden topos ingen utopi er.
Men den er, som det er søgt vist i det foregående, først og fremmest en tekst
om socialisering og de magtinstanser, der former denne i en given periode. U3
er derfor en tekst om kirke, arbeiderparti, forældre, militær, kommunister,
kvinder, borgerskab, kapitalisme, skole, racisme, videnskab, præster, botanik,
seksualitet - hyppigst i en norsk kontekst, men ikke sandt:for meget til at det
kan være både godt og sandt, og det er det da heller ikke. Ubestrideligt er det
derimod, at U3 handler om U3. Som nævnt er den en vandring i kunstens
muligheder for at sammenfatte og adskille (ofte begge dele samtidigt) alt det,
som normalt er lineært og lagdelt bestemt af givne rationelle diskurser, som
f.eks. magtens iscenesættelser. Og det må vel siges at være legitimt nok, for
som det hedder i en samtale i Voltaires Micromégas fra 1752 «(...) naturen er
som naturen. Hvorfor vil De endelig opfinde noget at sammenligne den med?»
Svaret lyder «For at behage Dem», hvortil repliceres «Jeg ønsker ikke at blive
behaget, jeg ønsker at blive belært» (Maurois 1964:115). Det var Voltaire, der
begyndte at tage lykken mere alvorligt end sandheden.
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Ander ledes forholder det sig med Person, der som vi har set er mere friend
than guide, hvorfor hans dækningsgrad i forhold til de emner, der berøres i
U3, ganske træffende - af ham selv - karakteriseres som svarende til radar, altså
registrerende; dette er i modsætning til Wittgensteins røntgenblik, som er ana
lyserende i dybden (p. 70).35 Ved forenede anstrengelser af personer og fortællere i U3 får vi dog såvel registreringer som analyser af Bibelen og
fedrelandet, om end meget også overlades til læseren. Utvivlsomt fortjener
vævet af politiske og religiøse kræfter en større opmærksomhed end den, der
her gives. Er der måske korruption på færde inden for Arbeiderpartiets led
else, når Aug. Heilot næsten tilfældigt tilsmiles af lykken i forbindelse med
tildeling af boliger? Eller skulle der måske være tale om afstumpet nationalisme grænsende til fremmedhad, når soldaten Willy (tysker)36 etablerer et
forhold til en ægte norsk pige i en middelstor provinsby (lad os kalde den
Haugesund)? Eller har storborgerskabet i Norge allieret sig med de tidligere
besættere? Eller har kapitalinteresser overhovedet været i krig eller blot profiteret af krigen i et stort internationalt broderskab, ud fra en holdning, som af
Linda formuleres således «Forsvaret og militær-industrien har alltid gått i
brodden for utviklinga i forskning og teknikk, også til sivile føremål» (p. 207)?
Strækker et sådant broderskab sig til også at rumme en forbindelse mellem
militær og kirke? Skal følgende kommentar af Konstanse placeres i en sådan
kontekst «Viss herskarar og storfolk ser opp, då ser dei berre blå himmel og
det tomrommet dei kallar guds rike. Men hvis dei små i samfunnet rettar ryg
gen frå arbeidet som snarast, og vender andletet oppover, då ser vi berre våre
eigne undertrykkarar ruva mot ein evig uinteressant bakgrunn» (p. 330)? Er
det f.eks. så specifikt russisk, når der på godt norsk kan læses «Vi skal øydelegga dykk innanfrå, gjennom borna dykkar, gjennom religionen dykkar!»
(p. 336)? Disse og mange andre spørgsmål stilles i U3, besvares måske der, men
ikke her; 37 måske af en Forløperske «I DENNE VERDEN ER INGEN
TING UMULIG HVIS BARE MENNESKET VÅGER Å REISE SEG» (Sol
stad 1982:127).

Coda
Mange gode romaner har set dagens lys efter at dette er skrevet. Jeg tænker
bl.a. på U3 og Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land; heller ikke forskningen har imidlertid stået
stille og i den forbindelse tænker jeg bl.a. på Luft, vind, ingenting og All the
President’s Men. Med de nødvendige forbehold kan alt dette måske sammen
fattes i dekretet The Noise of Star Wars Is the Noise of Freedom og således
møder fantasi og politik hinanden på en fascinerende bevæget måde.
Ganske vist har jeg omtalt Alf som en torso, men som Fløgstad siger i en kom
mentar til denne i nogens øjne mangelfulde formgivning
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Jeg finder det behageligt, at kunstnerens arbejde ikke er totalt systematiseret eller alt for ekspliciteret, at hvert element har noget gådeagtigt over sig og at man somme tider må være tålmodig i sine
iagttagelser for at forstå hvilken form volden har iklædt sig« (1984:83).38

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

Noter
1) Når andet ikke anføres er citater fra bøger med Fløgstads navn på omslaget, eller artikler forfat
tet af ham.
2) På bagsiden af Fløgstad 1983 identificeres denne W.R.L., som der står i Fyr og flamme, med
Fløgstad, idet det hedder «For denne boka har Fløgstad i tillegg skrive ein lengre analyse av sitt
eige forfatterskap fram til og med årets roman, U3.» Dette udsagn må naturligvis stå for forlagets
egen regning.
3) Folkemålets rolle i en emancipatorisk strategi omtales gentagne gange i Fløgstads ikke-narrative
forfatterskab (især i en artikel fra 1976), om end med en vekslende grad af overbevisning. Ligeledes
indgår der «folkelige» diskurser i alle hans romaner, men det spørgsmål kan stilles, om denne brug
angiveligt tjener sit tænkte formål, eller måske snarere må tilskrives en noget optimistisk forestil
ling herom. Det diskuterer man meget i visse kredse.
4) Med udtrykket «langt større frihed», som også bruges af Fløgstad, synes der først og fremmest
at være tænkt på kvantitative forhold, men til tider synes han også at bruge det kvalitativt. Jeg
ser ingen grund til, som det fremgår af det følgende, at bruge begrebet som et distinktionskriterium
mellem populær og seriøs litteratur eller for den sags skyld mellem litteratur og ikke-litteratur.
Dertil er tekster for genstridige. Den gamle distinktion mellem realisme og fiktion (mimesiscreatio (poesis)) er derfor ligeledes uholdbar. Når en af Fløgstads bedre fortolkere, W. Runar Leite
skriver, at
«Ved å spela på litteraritetens evne til underleggjering, som t.d. kan oppstå ved diskursive brot, ved
å spela på ulike stilnivå osv., deltar ikkje diktinga i »debatten«, den trekkjer debatten i tvil. Diktin
ga prøver ikkje å seia »sanninga«, men på å utforska sanning og løgn som uskiljelege delar av den
samla ordlyden i samfunnet. (1983:18)»
kan jeg tilslutte mig det, hvis der dermed menes at intet er sandt eller løgn, men alt er sandt og løgn.
5) Len artikel (Petersen 1984) søger jeg at pege på det forhold, at fiktionen kan aflæses som en
generering fra en frastisk syntaks, over en fantasmatik til en diegese. Jeg vil ikke undlade at gøre
opmærksom på, at den dengang udvisæ forsigtighed med hensyn til denne problematik nu er
afløst af nogen usikkerhed, men det vil her føre for vidt at fortsætte dén diskussion.
6) Jeg kan i forbindelse med denne formulering ikke dy mig for at henvise til Max Weber i form
af følgende citat; dets vigtighed i denne sammenhæng vil forhåbentlig fremgå af artiklen i øvrigt.
«En livløs maskin er størknet ånd. Det gir den makt til å tvinge menneskene i sin tjeneste og beher
ske arbeidslivets hverdag i fabrikkene. Størknet ånd er også den levende maskin den byråkratiske
organisasjon med faglig spesialisering, kompetanseavgrensing, reglementer og lydighetshierarki.
Sammen med den døde maskin er nå den levende maskin i ferd med å utvikle et mektig herskeapparat som menneskene i fremtiden vil måtte bøye seg under, kanskje like avmektige som landarbeiderne under Farao. Og dette vil skje hvis de gjør et teknisk godt instrument, nemlig rasjonal
byråkratisk forvaltning, til deres høyeste og eneste verdi og lar dette instrument avgjøre hvordan
samfunnslivet skal innrettes. For teknisk sett er byråkratiet uten sammenligning overlegent alle an
dre former for styring (...). Konfrontert med byråkratiets ustanselige fremmarsj kan spørsmålet
om fremtidens politiske organisasjonsformer bare stilles slik:
1. Hvordan er det under disse mektige byråkratiseringstendenser i det hele tat mulig å redde bare
deG rester som ennå måtte finnes av hvilken som helst «individualistisk» handlingsfrihet? For det
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er grovt selvbedrag å tro at vi (innbefattet de mest konservative blant oss) overhodet kunne leve
som mennesker uten de tilkjempede resultater fra menneskerettighetenes tidsalder.
2. Hvordan kan man - i et samfunn hvor statsbyråkratiet blir stadig mer uunnværlig og derfor
også stadig mektigere - sikre utviklingen av motkrefter som kan begrense og kontrollere det stadig
voksende byråkratis uhyre overmakt? Hvordan vil demokrati, selv i denne snevre betydning, over
hodet være mulig? (Weber 1971:xx)«
7) Også i denne forbindelse er Runar Leites kommentar anført i note 4 vægtig. Den samla ordlyden
i samfunnet rummer netop disse menneskelige og rent menneskelige aspekter, som i det sproglige
arbejde bedst kan parallelliseres med de lacanske begreber den imaginære og den symbolske orden
på den ene side, og den frastiske syntaks (jfr. Petersen 1984 273) på den anden, eftersom Runar
Leite er enig med Lacan i at «språket kjem før det umedvitne» (1983 11). Ganske vist fordres der
en vis forsigtighed i at se den frastiske syntaks som noget rent menneskeligt, men et sted skal man
jo begynde.
8) Som det fremgår af bl.a. note 4 er brugen af disse termer ikke uproblematisk, men jeg undlader
i det følgende at gentage eller referere til denne diskussion.
9) Denne kronologiske afgrænsning har meget for sig, men der er grund til at bemærke at f.eks.
Petronius3 Satyricon og Apulejus3 Det gyldne æsel tvangfrit kan opfattes som pikaresker avant
la lettre, ligesom også megen af middelalderens litteratur (f.eks. fabliaux’en, libri vagatorum og
Schwånken) rummer mange af pikareskens karakteristika. Denne lange tradition er overhovedet
interessant i et emancipatorisk/samfundskritisk perspektiv, og det er da heller ingen tilfældighed,
at megen litteratur i denne genre hører til censurens klassikere. Mange af disse bøger forekom(mer)
f.eks. på Index Librorum Prohibitorum (jfr. for en omtale Fraxi 1962). Flere kritikere (inklusiv
Fløgstad selv) har koblet Bachtins karnevalsteori med Fløgstads romaner og disse pikareske
aspekter; for så vidt synes dette rimeligt, men man bør dog holde sig for øje at der principielt er
tale om to forskellige diskurser. Følgende Bachtin-citat kan imidlertid illustrere, hvorfor denne ko
bling delvis synes begrundet:
«I klassekulturen er alvoren officiel og autoritær, sammensmeltet med magt, forbud og begrænsning. En sådan alvor rummer altid et element af frygt og intimidering. I den middelalderlige alvor
var dette elements dominans markant. Latteren derimod forudsatte overvindelsen af frygt. Latte
ren besidder ikke forbud og begrænsninger. Magt, vold, autoritet taler aldrig latterens sprog. (...).
I modsætning til latteren var middelalderens alvor på den ene side gennemsyret af elementerne
angst, svaghed, ydmyghed, resignation, løgn, hykleri og på den anden side af vold, intimidering,
trussel, forbud. (...). Mistro med hensyn til det alvorliges tonefald og en tro på latterens sandhedspræg havde således i middelalderen en elementær ubevidst karakter. Man indså at magt aldrig
var skjult bag latteren, at latteren ikke bygger kætterbål, at hykleri og bedrag aldrig ler, men antager alvorens maske, at latteren ikke producerer dogmer og ikke indstifter autoritet, at latteren ikke
vidner om frygt, men om en bevidsthed om styrke, at latteren er snævert forbundet med akten,
fødslen, fornyelsen, frugtbarhed, overflod, mad og drikke, med folks jordiske udødelighed og en
delig med det nyes fremtid, at den baner vejen for det nye. Derfor var man spontant skeptisk over
for alvoren og havde man tillid til den festlige latter. (Bachtin 1969:35,39,41; min oversættelse.)»
10) For en bestemmelse af dette begreb henviser jeg til Petersen 1984 280, note 5.
11) I den indledende rammetekst p. 9-10 bemærker vi at han præsenteres i tre udgaver, som angiver
de roller han påtager sig og/eller pålægges i U3.
12) Jfr. f.eks. p. 45, 139, 171, 184, 294 og 324.
13) Vidensproblematikken i forbindelse med fortællerinstanser behandles kortfattet, men eksem
plarisk vellykket i Sonne 1984.
14) Fløgstad bruger i et forsøg på en indkredsning af denne problematik udtrykket«usamtidighet»
(1983:16; hans kursivering), men refererpr tilsyneladende til tematiske forhold, hvor jeg pointerer
de udsigelsesanalytiske aspekter. Jeg skal ikke her gå ind på Fløgstads forhold til den modernisti
ske roman, men det er ikke nogen tilfældighed, når han selv fremhæver både den modernistiske
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roman og den såkaldte «magic realism» (Corta’zar, Ma’rquez, Kundera m.fl.) som væsentlige inspirationskilder for sit forfatterskab. For en summarisk men fortrinlig gennemgang af kendetegn
ved modernistiske romaner henviser jeg til Musarra-Schrøder 1981.
15) Jeg kan derfor kun delvis erklære mig enig med Melberg 1983:5 («U3 er historien om U2»)
og Rottem 1983:399 («han (Fløgstad) rettar søkjelyset mot den største tryggingspolitiske skanda
len i norsk etterkrigstid (U2-affæren)», idet begge tydeligvis ser U3 som først og fremmest væren
de en bog om U2, hvad den også er, men denne tematik forekommer ikke mig at være den
væsentligste. Begge giver iøvrigt glimrende præsentationer af U3\ Melberg betoner som jeg dannelsesperspektivet, mens Rottem bl.a. har fine iagttagelser omkring fortællerproblematikken.
16) For en generel karakteristik af pikareskens elementer henviser jeg især til Guillén 1971:71ff.
samt mere generelt Miller 1967 og Bjørnson 1977.
17) Om end fra forskellige indfaldsvinkler giver Habermas 1975 og Foucault 1978 bidrag til desamfundsmæssige betingelser og konsekvenser af institutionaliseringen og disses diskursive iscenesættelse i dette tidsrum. For Skandinaviens vedkommende er der i Brente e.a. 1983 skitseret en
lignende udvikling.
18) Jeg vender sporadisk tilbage til denne bibel-metaforik i det følgende.
19) Denne foreløbige konklusion (p. 81) er foregrebet med titlen på første kapitel (p. 15).
20) Denne begrebsdannelse er Lacans og har som bekendt en strukturel karakter, oftest betegnet
ved A (PAutre, den Anden).
21) Jfr. bl.a. Foucault 1980:80-81.
22) Jeg henviser til Fløgstad 1976, hvortil der tydelig refereres; Fløgstad behandler overhovedet dis
se navne flere steder.
23) Dette er netop en af Foucaults pointer; iscenesættelsen af diskurser er på mange måder at for
tolke som magtens forsøg på at udøve kontrol; jfr. Foucault 1980 samt note 17.
24) Elias 1979 giver en glimrende og til tider fascinerende fremstilling af såvel den historiske oprindelse som de mulige årsager til de transformationsmekanismer, der var involveret i hvad der gene
relt kan karakteriseres som et skift fra kropsakcept til kropsangst.
25) Dette er et af de mange steder, hvor intertekstualitet er på færde, men er så sandelig også et
udtryk for en lang kulturhistorisk beskrivelse af akten. Paradigmatisk finder vi formuleringen til
bage i f.eks. 1. Mosebog 3.24 og Daniels bog 4.15; det mig bekendt sidste eksempel i norsk litteratur
er Solstads ikke upoetiske formulering «jeg strakte min kropp i glede ved at hun skrøyt så åpenlyst
av den, og måtte ta på den, rispe på den, kjore på den, holde tett om den, slik at jeg blei fylt av
vellyst og takket henne ved øyeblikkelig å fylle min livgivende sæd i hennes mjuke fitte» (Solstad
1982:138).
26) Jeg kan ikke dy mig for i denne forbindelse at pege på Gerhardsens måske lidt letfærdige om
gang med det troværdige. I forbindelse med U2 affæren meddeler han i sine erindringer, at «vi
må be dere tro oss når vi sier at dette har vi ikke hatt kjennskap til» (1972:288-89). Sammenholder
vi dette udsagn med en række ytringer i U3 om samme emne, f.eks. p. 288, 295 og især 272, hvor
det hedder «U2,» sa den norske majoren smørblidt. «U-2? Aldri høyrt om det. Kva står U-en for?»
(min kursivering), synes næsten alle andre end Gerhardsen at have viden om dette flys tilstedevæ
relse i Norge; men det er værd at mærke sig, at på dette sted i erindringerne udtaler Gerhardsen
sig netop ikke, men benytter sig af en hjælpefortæller, idet alle udsagn om denne sag lægges i munden på udenrigsministeren Lange, og denne refererer blot til den norske regerings officielle stand
punkt. Sammenholder vi dette med Krustsjovs erindringer, kan vi konstatere at russerne vidste
mere end nordmændene om, hvad der foregik i Norge; ikke uden grund formulerer Krustsjov dette
med «et gammelt folkelig uttrykk som sier uansett hvor mange ganger du henter vann fra kilden
med samme bøtte - før eller senere vil dagen komme da bøtten går i stykker» (Talbott 1974:422).
Sådan er det med de fortællere og det de snakker om Forholdet fiktion/fakta er ikke altid hverken
det ene eller det andet.
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27) Jeg har berørt en anden variant og vil også henvise til p. 245, hvor en lignende leveres med indbygget kommentar «Guds ord, mors mål, fars land. Bibelen, morsmålet, fedrelandet. Nordmen
nene likar ikkje framande. Ikkje framande ord, og ikkje framande namn.»
28) En passant noterer vi, at 1. maj i realiteternes verden netop var den dag, hvor U-2 flyet blev
skudt ned, hvilket giver disse udsagn yderligere en dimension.
29) En henvisning til note 11 er her på sin plads.
30) At bibelske diskurser præger store dele af U3 er evident, ligesom dette i nogen udstrækning
gælder hele forfatterskabet. Det kræver imidlertid en selvstændig behandling at redegøre for disse
forhold, hvorfor jeg her må lade det blive ved antydninger.
31) Disse interne henvisninger kan ligeledes illustrere intertekstuelle forhold, men peger endvidere
på det faktum, at Fløgstads produktion ikke alene kan, men formodentlig bør læses som en tekst.
32) Kursiveringen er min; måske associeres der også her til bibelens anvendelse af dette tal, hvilket
i så fald blot er et af de mange steder, hvor Fløgstad benytter sådanne henvisninger.
33) 1 den sidste artikel i Fløgstad 1983 peges der på en vifte af muligheder i forbindelse med tolknin
gen af Alf Heilot; overhovedet fortjener navnesymbolikken i U3 en del opmærksomhed.
34) Det er i dette perspektiv, at f.eks. Gerhardsen ud over at være en historisk realitet, også er bærer
af en symbolsk orden, som ligger forud for og som vil følge efter de historiske begrænsninger, det
enkelte menneske er underlagt.
35) Wittgensteins tilstedeværelse i Fløgstads forfatterskab er påfaldende massiv, men synes at
mangle den substantielle indarbejdelse, som i stigende grad finder sted med f.eks. Kierkegaard.
36) Jfr. note 27.
37) Den berømte note Af pladshensyn er det mig ikke muligt at uddybe de rejste spørgsmål. I en
kommende artikel vil jeg imidlertid gå mere udførligt ind på især Arbeiderpartiets rolle i efterkrigstidens Norge - og i Fløgstads forfatterskab.
38) Min oversættelse af den spanske tekst, der i originalen lyder således:
«Me qusto3 que en el trabajo del escultor no hubiera nada de sistema’tico o demasiado explicativo,
que cada pieza contuviera algo de enigma y que a veces fuera necasario mirar largamente para
comprender la modalidad que en ella asumia la violencia.»
I denne artikel offentliggør Fløgstad også en hidtil hemmeligholdt skitse (med kodebetegnelsen
3H) udarbejdet af den norske forsvarsstab i forbindelse med U2-affæren:

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

SPREKKER IMANNSBILDET
Om Knut Faldbakkens «Adams dagbok» og
Erling Gjelsviks «Dødt løp»

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.
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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;
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- 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
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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.
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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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Rakel Nordseth

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»:

123

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
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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-
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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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Øystein Rottem

ET SPYD I SANDEN
Om maskuline utopier hos Agnar Mykle og Finn Alnæs

«Den sitrende sanselige himmelstormende elg med det maisgule hår og de
trommende fingre«. I slike og liknende vendinger beskriver Agnar Mykle sin
helt, Ask Burlefot, den unge mannen som leter etter den røde rubin og vil kaste
en lasso rundt månen.
«Det er mitt mål å bli usårbar, usårbar som en koloss, hevet over tilskikkelsene.
Oppreist skal jeg stå på mine egne ben om så hele verden raser sammen om
kring meg». Slik lar Finn Alnæs sin helt, Brage Bragesson, tale, den unge man
nen om hvem en annen person i romanen sier at han aldri har opplevd et
menneske med en større evne til å glede seg.
Ved første øyekast kan de to romanene det siteres fra her, virke svært ulike.
De to hovedpersonene er så forskjellige, den dikteriske intensjonen så avvik
ende, i de to tilfelle. Men ved nærmere øyensyn oppdager man noen fellestrekk
som gjør det spennende å se Mykle og Alnæs i sammenheng.

Sangen om den røde rubin (1956)1 °S Koloss (1963) hører til det ypperste i
norsk etterkrigsprosa. De er skrevet av forfattere som begge har fått lide under
uforstand og mistolkninger fra publikum og kritikere eller fra samfunnsinsti
tusjonenes side. Begge forfatterne er «romantikere» - i en av ordets mange be
tydningen De framfører mannlige helter med høye, kanskje overspente idealer
som ikke finner seg til rette i en prosaisk virkelighet. Sjelden er menns drøm
mer og forestillinger om et liv som er «annerledes» framstilt så usminket, så
insisterende og uten sidehensyn som i Sangen... og Koloss . De to romanene
er et eneste langt opprør mot de roller, mot det liv som samfunnet forbereder
den unge mannen på.
På to måter forholder det seg slik. Hovedpersonene er selv drømmere, «avvik
ere», drevet av en sterk trang til å distansere seg fra et konvensjonelt liv. De nek
ter å la seg undertrykke; de vil ikke gi slipp på sine drømmer og idealer for å
tilpasse seg samfunnet. På den annen side er personene som sådan uttrykk for
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forfatternes drøm om en friere, mindre tvangspreget, mer sanselig mann. Slik
sett er de litterære figurene idealiserte skikkelser, heltetyper, forbilder - men
samtidig utstyrt med de feil og svakheter som vi alle har.
Det er en vitalitet og energi over de to romanene, en satsing på de positive kvali
teter som slumrer i mannen, som gjør dem til befriende lesning sammenholdt
med den desillusjonerte selvkritikk vi ofte finner i dagens mannsrollekritiske
sammenbruddsromaner. Like fullt framtrer de som like ærlige og like selvkritiske. De er skrevet i en prosaisk tid, i en tid hvor velstandsutvikling, avideologisering og tilpasningsdyktighet var politikkens enkle mål. De målbærer en
sterk individualisme overfor den nivellerende småborerliggjøring som også
var et element i, eller ble et resultat av den sosialdemokratiske politikken i et
terkrigstida. Selv om det kanskje ikke er så lett å få øye på sammenhengen i
dag, innvarslet de det generasjonsoppgjør mot sosialdemokratiet som radika
liseringen av de unge mot slutten av 60-tallet utviklet seg til.
Men den steile individualismen og de til dels mannssjåvinistiske holdningene
gjør dem ikke til «reaksjonære» romaner, verken i kjønnsrollepolitisk eller
samfunnspolitisk forstand. På deite punktet er begge forfatterne blitt skam
melig misforstått av mange. I den feministiske og marxistiske ideologikritikkens mest enøyde tid var verken Mykle eller Alnæs comme ilfaut. Nå skulle
det imidlertid være mulig å lese dem med et mer åpent sinn. Denne korte artik
kelen er et forsøk på dette.
Jeg kommer til å legge vekten på de mannsrollekritiske aspekter ved de to
romanene. På det punktet mener jeg de er langt mer avanserte og betydnings
fulle enn det meste av det som skrives i dag - selv om de ikke har medreflektert
den åpne kjønnsrollepolitiske bevissthet som dagens bøker har. Artikkelen
må derfor ses i sammenheng med artikkelen «Sprekker i mannsbildet», hvor
det finnes noen teoretiske overveielser og skisser av mannsideologiske, histo
riske utviklingslinjer som danner en bakgrunn for forståelsen av de to roman
ene. Den bør selvfølgelig også ses i sammenheng med Rakel Nordseths artikkel
som eksklusivt behandler Mykle. De to artiklene er skrevet uavhengig av hver
andre og har forskjellig siktemål, men i synet på Mykles forfatterskap er det
en grunnleggende likhet.

Vinløv og renteføtter
Det er lang tradisjon for at kunstneren - eller den lett forkledde kunstner bohe
men, den følsomme outsider i samfunnets periferi, osv. - som litterær skik
kelse er bærer av et opprør mot bornertheten, materialismen, ufriheten (den
påtvungne og den selvpålagte) og rasjonalismen i samfunnet. Direkte eller in
direkte representerer derfor også kunstneren et opprør mot de konvensjonelle
forventninger som samfunnet stiller til en mann (eller en kvinne). Sangen om
den røde rubin er bl.a. en kunstnerroman. Det erotiske motivet - som tar så
stor plass - kan ikke løsrives fra kunstnerproblematikken. Ask Burlefots
kunstnerambisjoner og hans erotiske lengsler er begge uttrykk for en higen ut
over de nyttebetraktninger («renteføttene») og den gledesløse puritanisme
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som omgir ham i samfunnet. Verken kunstneren eller erotikeren skjeler til nytten eller til den konvensjonelle moral. Verken kunsten eller erotikken er, ideelt
sett, underkastet noen utvendig hensikt. Eller rettere i sitt vesen er de frem
mede for det. Derfor representerer både kunsten og erotikken motstykker til
«det liv som kjente tingens pris, men ikke deres verdi» (s. 58)(1). De pukker
på bruksverdien i et samfunn som er underlagt bytteverdiens hårde lovmes
sighet.
Ask Burlefot er verken god samfunnsborger eller mandig helt. Han er roman
tiker og sensualist, en kunstnersjel hvis verdier er en eneste lang protest mot
den selvundertrykkende småborger. Det anti-konvensjonelle og antipuritanske i Asks og Mykles forsvar for sanseligheten og de ikke-rasjonelle
verdier er en eksplisitt formulert kritikk av den tvangskarakter som mange
menn utvikler i sitt møte med samfunnets krav. Den tøyling av driftene og den
undertrykking av følelsene som kjennetegner denne karaktertypen, kaller
Mykle et annet sted for «det usynlige jernteppe av forbud og tabuer som hin
drer menneskene i å leve et rikt og verdifullt liv».
Og Mykle står last og brast med sin helt. Mykles programerklæring er også
Asks. Romanen er rett nok skrevet ut fra etterpåklokskapens perspektiv, men
fortellerens nærhet til handlingens nå, til øyeblikksopplevelsen, opphever sta
dig denne distansen. Romanen skildrer den unge manns tornefulle og krong
lete vei fram til manndoms innsikt, men denne innsikt representerer egentlig
ingen kritikk av veien, som var deilig å fare på. I så måte skiller Sangen om
den røde rubin seg ut fra den foregående, Lasso rundt fru Luna , som er en
mer tradisjonell utviklingsroman hvor den modne Asks perspektiv på den
unge Ask er langt mer spenningsfylt og kritisk. Sett under ett representerer så
ledes de to romanene om Asks ungdom, ikke bare en fascinasjon av ungdom
mens uskyld og himmelstormende lengsler, men også en advarsel mot de svik
som man kan begå underveis. Dette gjelder særlig for Lasso rundt fru Luna
hvor sviket mot den yngre broren er et så sentralt motiv.

Sangen om den røde rubin begynner der Lasso rundtfru Luna sluttet. Ask har
vendt tilbake fra Nord-Norge hvor han har etterlatt seg to brutte kjærlighets
forhold og to «uekte» barn. Det neste året skal han tilbringe på Handelshøy
skolen i Bergen. Vi møter den seksuelt uthungrede Ask på hurtigruta, hvor han
opplever et intenst samleie etter flere måneders avholdenhet. Med unntak av
en kort epilog foregår resten av romanen i Bergen. I beynnelsen føler Ask seg
ensom og rotløs i byen. Hans forhold til det bedriftsøkonomiske studiet er am
bivalent. Han har kunstneriske ambisjoner, men samtidig vil han sikre seg et
materielt grunnlag for å leve et godt liv. Han kaster seg med stor energi over
studiet, men snart vikler han seg inn i en hel serie kvinneeventyr som kommer
til å ta mye av hans tid.
Disse eventyrene har det til felles at de gir Ask en sterk følelse av lykke og sek
suell tilfredsstillelse, men uten at han utvikler det helt dype følelsesmessige
enasjementet for noen av seksualpartnerne sine. De er stadier på veien mot den
store, eneste ene kjærligheten. Etter hvert trekkes Ask inn i miljøet omkring
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Sosialistisk Studentlag som tilfredsstiller noe av hans lengsel etter et annet fel
lesskap enn det han opplever sammen med elskerinnene sine. Han møter et par
menn som han får et varmt vennskapsforhold til. Ikke minst møter han
Embla, som blir hans store kjærlighet. Problemet er at han ikke tørr erklære
sin kjærlighet overfor henne og heller ikke nærme seg henne seksuelt. Året i
Bergen går til ende uten at han får erklært seg overfor henne. I en kort epilog
får vi imidlertid vite at de seinere er blitt gift.

Sangen om den røde rubin er en innholdsrik roman, men det er to hovedkon
flikter som skjærer gjennom romanen. Den ene er konflikten mellom Asks
frihets-/skjønnhetslengsel og samfunnets materialistiske/konvensjonelle verdier. Den andre er en konflikt i Asks egen psyko-seksuelle karakter en spalt
ning mellom en øm og en sanselig komponent i driftslivet hans. Begge disse
to motsetningene forsøkes opphevet i romanen den første i drømmen om et
sosialistisk samfunn, den andre i drømmen om den ene store kjærligheten.
Ask hater «det sparsommelige, det høkeraktige, og det pengetellende» (s. 47).
Den verste filosofen Ask kjenner er William James, den pragmatiske og prak
tiske filosofis far, som sier «at sannheten er betegnelsen på alt som viser seg
godt og hensiktsmessig å tro på» (s. 16). Det hensiktsmessige vil si det matnyt
tige, det lønnsomme, det som gir fortjeneste. Denne smålige kretsing om pen
ger og materielle verdier henger for Ask sammen med en puritansk,
livsfiendtlig holdning en kalvinistisk oppsparingsetikk i moderne versjon.
Den er den skranke som idealisten og romantikeren Ask stanger hodet mot.
Til denne etikk svarer en bestemt mannsrolle, et mannsideal som framhever
selvtukt eller selvkontrollert undertrykkelse av spontane driftsimpulser.
Denne mannsrollen representerer for Ask noe dødt, stivnet og livsfiendtlig.
Hans angst for å tilpasse seg samfunnet er nettopp en angst for å pansres inn,
stivne til, dø hen. Det er den skranke som sensualisten og erotikeren Ask
stanger hodet mot.
Det virker derfor som et paradoks at Ask melder seg inn på Den Økonomiske
den anstalt som framfor noen framelsker «matnyttige mennesker» (s. 18).
Men konflikten er bare flyttet inn i Ask selv «I hans ene hjertekammer bor
en fiolin, i et annet et kassaapparat» (s. 27). Det venter ham «et pinefullt valg,
valget mellom kontorkrakken og notepulten» (s. 19). Ask innser økonomiens
nødvendighet. Ikke bare har han skaffet seg forpliktelser som tvinger ham til
å ta en utdannelse som kan gi ham et anstendig levebrød, men økonomien er
også nødvendig «for å oppnå det gode liv», det liv hvor man kan «skape det
gode og nyte det gode - det man kaller kultur (...)» (s. 60). Ask er kunstner,
men han vil ikke bruke kunsten som eksil, ikke flykte inn i kunstens uforplikt
ende verden. Hans utopi består i å oppheve motsetningen mellom kassaappa
ratet og fiolinkassen, mellom kunstens uvirkelige verden og økonomiens
«virkelige» verden.
Slik det er nå, lar de to seg ikke kombinere. «Ti så er verden og Norge innrettet,
at vel kan man bli en dyktig og bra gasjert revisor, men da på det vilkår at man
ikke fortaper seg i Paganinis uvirkelige verden eller man kan bli en habil musi
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ker og komponist, men da på det vilkår at man ikke blir sittende fast i den virkelighetsnære kontorverden (...)»(s. 18). Kunstens verden er «uvirkelig», dvs.
den er negasjonen av realitetenes verden. Den uttrykker drømmen om en til
værelse som er annerledes «et stolthetens og skjønnhetens rike» (s. 15). Den
representerer en utopisk opphevelse av det som er. Slik blir den bildet på det
«frihetens rike» som Marx taler om, og som han hevder skal erstatte det «nødvendighetens rike» som menneskene lever i før den kommunistiske utopi inn
trer. Ask nærer sine drømmer på den samme utopi mennesket som er rikt på
behov og talenter, som er håndtverker om morgenen og intellektuell om kvel
den, hvor konflikten mellom kunstens uvirkelighet og økonomiens virkelighet
er opphevet. «Sosialisme er rene kropper og symfonikonserter i fabrikkene»,
som Ask selv sier. (s. 162). Som sosialist tenker ikke Ask klassekamp, men,
som Schiller, på den estetiske oppdragelse av menneskene. For Ask står sosia
lismen «som det 20. århundres vidunderlige renessanse, gjenoppdagelsen av
menneskets suverenitet på jorden, sosialismen ble for ham innbegrepet av kul
tur, storhet, skjønnhet, vidd (...)»(s. 25). Opp mot den høkeraktige puritanske
spissborger står altså det frie, skapende universalindivid.
Til spaltningen mellom kunstens frihet og arbeidets nødvendighet svarer en
spaltning i Asks driftsliv mellom ømhet og sanselighet, mellom åndelig kjær
lighet og kroppslig kjærlighet. Det er her tale om de to sentrale konfliktene
i det borgerlige menneskets livssammenheng.
I sitt forhold til kvinner er Ask splittet mellom en sanselig og en romantisk
dragning, mellom seksuell attrå og madonnadyrking. «Den ene dag drømte
han om feen med de bittesmå føtter og de gjennomsiktige vinger, det uvirke
lige vesen som var så yndig og 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 skuldre han satte sine tenner, hvis bryster han
puttet hele inn i munnen, og hvis vindryppende skjød han flådde med sin
raspende tunge. (...) aldri tenkte han seg muligheten av at en hederlig mann
kunne søke begge deler, være kjærest med en sommerfuglfe og en håndfast
hore samtidig det foresvevet hani at hederen 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?» (s. 72-73).
Det samme kjærlighetsobjekt kan altså ikke tilfredstille både den sanselige og
den ømme strømning. Når Ask møter en kvinne som han setter virkelig høyt,
opphisses han ikke sanselig, men føler en erotisk inaktiv ømhet. Hvor han
elsker, begjærer han ikke; og hvor han begjærer, elsker han ikke. Overfor den
han elsker er han seksuelt impotent; overfor den han ikke elsker, er han sek
suelt potent. Sagt på en annen måte Ask søker etter kvinner som han ikke be
høver å elske, for å holde sin sanselighet bort fra den han virkelig elsker. Den
elskede er tabubelagt; å røre ved henne vil si å fornedre henne. «Dulgt aner han
at en ung kvinne vil overvinnes, at hun bare gir seg inn under en mann som
er blodfull, sterk, med strupen full av latter, en mann som ikke ber, men en
mann som triumferende forlanger Selv kan han dette, overfor andre kvinner,
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overfor kvinner som ikke betyr så meget for ham, og som han kanskje ser en
smule ned på , rundt deres skulder kan han legge en arm og tilkjennegi hva
han forlanger. Men ikke her. Ikke overfor henne han elsker. Henne kan han
ikke røre. Til henne kan han ikke tale» (s. 13-14).
Freud analyserer denne spaltning i menns driftsliv som resultat av en ubevisst
incestuøs binding til moren. På grunn av incestforbudet kan ikke den sanselige
og den ømme strømning tilfredsstilles ved samme objekt. Følgen er at kvinner
som begjæres sanselig ikke kan elskes, og kvinner som elskes ikke kan begjæ
res sanselig. Den indre spaltning fører til en tilsvarende spaltning i den ytre vir
kelighet kvinner framtrer enten som skjøger eller som madonnaer. Freud
analyserer don juanismen ut fra samme forutsetning for en Don Juan er alle
kvinner lett gjenkjennelige morssurrogater som stadig på nytt skuffer ham,
og som derfor tvangsmessig fører til at han må forlenge rekken av kvinner som
oppsøkes. Den psykiske impotens overfor den elskede, forsøkes således kom
pensert gjennom mengden av potensbevis. Den ømme og sanselige kompo
nent er ikke integrert.
Ask er en Don Juan. Hans innette hat til mora kan analyseres som en fortreng
ning av det latente incestønske. Den stadige understrekning av splittelsen gjør
Ask nærmest til et skoleeksempel på det erotiske mønster som Freud hevder
nærmest er et obligatorisk trekk ved den borgerlige manns kjærlighetsliv.
Romanens bærende tema er kampen for å overvinne denne splittelsen. Ask når
til erkjennelse av sin egen splittelse, men makter ikke å overvinne den innenfor
romanen. Kjærligheten til Embla når aldri utover den romantiske avstandsdyrkingen. Men i epilogen får vi vite at de har fått hverandre; opphevingen av
splittelsen postuleres uten å være integrert i selve handlingen.

Sangen om den røde rubin er ikke en høysang til den frie kjærligheten. Den
handler om søkingen etter den ene, store kjærligheten. Seksualiteten er slik
sett et middel, ikke et mål «Jeg trodde at kroppenes forening var målet. Nu
vet jeg at det er midlet. Jeg trodde at vellysten var alt. Nu vet jeg at vellysten
bare er døren. I natt har jeg vandret på hellig grun» (s. 333). Menneske blir
man først når sanseligheten er underlagt den åndelige kjærlighets makt. Vi
har for oss en dypt romantisk roman med et like dypt romantisk kvinnesyn
kvinnen som den som kan frigjøre mannen, som kan foredle hans dyriske be
gjær, som kan lege hans ulykksalige spaltning «Bare hun kunne trylle dyrets
raggete ham av ham bare under hennes kjærlighet kunne han bli menneske»
(s. 265).
De to hovedkonfliktene i romanen er parallelle for så vidt som begge to har
en materiell og en åndelig side det økonomisk/materielle vs. det kunstne
risk/åndelige liv; den fysisk/sanselige kjærlighet vs. den platonisk/åndelige
kjærlighet. I begge tilfelle framtrer motsetningene i realiteten som antitetiske.
De utelukker gjensidig hverandre. Enten velger man det ene eller det andre
sjelen eller legemet, livet eller kunsten. Men Ask innser at det ene er et middel
til å oppnå det andre. Det fysisk/materielle er inngangen til det åndelige som
pengene er nøkkelen til det gode liv, er seksualiteten døren til den store kjærlig
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heten. Det første har han ment fra starten av, det siste når han til erkjennelse
av på de siste sidene. Hvis man ikke har det egentlige mål for øye, forfaller mid
let til sitt eget mål. Når pengene og karrieren blir mål i seg selv (som for Asks
mor), kvalifiseres livets verdier gjennom en kvantifisering av dem. Tingenes
verdi blir identisk med deres pris. Livet måles i prestasjonskategorier hvem har
samlet mest, hvem har oppnådd mest, og menneskets verdi blir identisk med
dets status og rikdom. Det er ingenting Ask reagerer sterkere på enn denne inn
skrenkete, småborgerlige høkermoral.
Men det samme skjer på kjærlighetens område, hvis midlet forveksles med
målet. Som småborgeren styrker sin selvfølelse gjennom tingene han omgir
seg med, styrker Ask sin gjennom de kvinner han nedlegger. Asks erotiske
eventyr antar etter hvert karakter av den reneste seksuelle seiersparade hvor
han stadig samler nye bevis for sin evne som potent elsker. Likevel er det en
vesentlig forskjell. Til tross for den innsikt Ask når til slutt («at vellysten bare
er døren»), så har seksualiteten en egenverdi («Hvorfor skal man ELSKE hver
gang man elsker» (s. 246)) som en nødvendig forberedelse til møtet med det
endelige kjærlighetsobjektet, hvor ånd og kjød smelter sammen. Asks elskovsmøter er ikke den kyniske levemanns tidtrøyte. De er preget av en enorm
lykkefølelse og takknemlighet. Midlet er ikke bare et middel, men et delmål
stoppestasjoner på veien mot «paradisets have».
Frisettingen av seksualiteten og sanseligheten er således den nødvendige forut
setningen for at den store kjærligheten en gang skal kunne realiseres. Pengene
er et nødvendig onde, mens seksualiteten er et nødvendig gode. Slik kommer
opphevelsen av den klassiske motsetning mellom kjød og ånd i den store kjær
lighets syntese til å tjene som modell på livet i det framtidige sosialistiske sam
funn, hvor pengenes tyranni er opphevet, og friheten har trådt i steden for
nødvendigheten.

Vaklende koloss
I få - om overhodet noen - norske romaner hyldes mandigheten med slik patos
og lidenskap som i Finn Alnæs3 debutroman, med den betegnende tittelen
Koloss. Romanens hovedperson er den viljesterke kraftkaren og villstyringen
Brage Bragesson, som i tillegg til sine maskuline kvaliteter også er utstyrt med
intellektuelle og dikteriske evner, slik navnet antyder. Romanen har form av
en eneste lang beretning fra Bragessons hånd, med unntak av et kort etterord
skrevet av hans nærmeste fortrolige, den hollandsk-jødiske advokaten Stefan
Borovics. Beretningen er stilet til den samme Borovics og forteller historien om
Bragessons liv, som får et avgjørende vendepunkt da han blir kjent skyldig i
overlagt drap i Amsterdams gledeskvarter. Romanens hovedtema er spørsmå
let om den personlige skyld og det individuelle ansvars gyldighet og rekkevid
de. Problemet settes på spissen ved at det formuleres av en person som stiller
de ubønnhørligste krav om ærlighet til seg selv.
I det hele tatt har Bragesson dimensjoner som nærmer seg nivået til helteskikkelsene i de greske tragedier. Han blir framstilt som et overmenneske, nærmest
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som en halvgud, hvis tragiske fall blir desto mer tragisk på grunn av den store
fallhøyden. Men som i den klassiske tragedie dementerer ikke den tragiske ut
gangen - Bragesson blir til slutt gal - gyldigheten av heltens storartede herois
me. Tvertimot så trofast er Bragesson mot sitt indre etiske imperativ og sitt krav
om livsfylde at det til slutt sperrer ham ute fra andre mennesker, fra de som
går på akkord med livet. Han velger først den fysiske ensomhet før han til slutt
havner i den psykiske atskillelse fra menneskene galskapen. Denne frivillige
isolasjon fra fellesskapet er overmenneskets lodd. Heltens vedier står fast gjen
nom boka, men de personlige følger av en slik standhaftig forkynnelse må bli
som de blir, fordi resten av verden ikke kan leve opp til den tragiske heltens ab
solutte verdiskala. Men Bragessons galskap utgjør også endepunktet for en in
dre kamp som den tragiske helten fører mot egne impulser og drifter som han
ikke kan vedkjenne seg en latent sadisme og en påtrengende hevntørst. At han
til slutt seirer over dem, forsterker hans helteglorie, men sletter ikke ut den in
dre sammenheng mellom denne vitalisme og en latent sadisme. Verdiuniverset
vakler selv om helten står fast. Forfatteren er i sjelden grad forelsket i det heltebildet han har skapt. Det finnes ingen distanse mellom ham og jeg - fortelleren,
slik tilfellet ofte er i jeg-romaner. Det fortalte får gjelde for sin pålydende verdi.
Når verdiene settes på prøve, er det jeg-fortelleren, helten selv, som setter seg
selv under forhør.
Som barn blir Brage rammet av poliomyelitt, og ingen regner med at han vil
overvinne den uførheten som sykdommen påfører ham. Men Brage klarer det.
Han klarer det fordi han vil klare det «Jeg vil bli stor og sterk Jeg vil det? jeg
skal det, for jeg vil det!» (s. 345^ 'yder Bra8es selvbevisste motto. Og ikke
bare overvinner han uførheten, han blir også sine jevnaldrendes overmann i
styrke og utholdenhet. Han blir en utmerket skiløper, sterk og utholdende og
med enorm selvtillit. Han blir en lystig villmann, like sprek på dansegolv som
i slåsskamp.
Brage møter Siv som han forguder med intens hengivenhet og begjærer med
voldsom appetitt. Kjærligheten er gjensidig og altoppslukende, men for Brage
glir det en aldeles liten mørk skygge over forholdet når han merker en halvt
sadistisk understrøm i sine erotiske fantasier. Han blir seksuelt opphisset av
dagdrømmer hvor han slår nakne kvinner, og han fristes til å bite i Sivs «appe
tittvekkende» kropp. Dette skremmer han til å reise bort for en stund. Han tar
hyre - skjebnesvangert nok på samme båt som rivalen Bentein Dagestad. På
landlov i Amsterdam provoseres han nemlig av den samme Bentein til å inn
lede et slagsmål med en gjeng tyske unggutter. Enden på slagsmålet blir at
Brage - ved et uhell? -tar livet av en av guttene. Brage blir stilt for retten, men
nekter å innrømme noen skyld og avsløre at også Bentein var til stede under
slagsmålet. Under rettsforhandlingene trekkes hans «ville» oppførsel i Norge
fram som skjerpende omstendighet, og han dømmes til 20 års fengsel, til tross
for at han forsvares iherdig av Borovisc. Etter fire år blir saken tatt opp på nytt,
og Brage frikjennes. Det blir ført bevis for at han handlet i nødverge. Når han
slipper ut, får han vite at Siv er død. Hun har gått seg vill og omkommet i fjellet
i nærheten av Brages hytte.
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Besatt av tanken på å finne hennes døde legeme drar han tilbake til Norge, men
også full av hat til Bentein som sviktet ham i retten, og som han dessuten tilleg
ger en god del av ansvaret for Sivs død. Han drar opp i fjellet for å leite etter
Siv. Litt etter drar også Bentein på tur dit sammen med Sivs bror og hans kone.
Bentein lider av sukkersyke og ved et uhell mister han den livsnødvendige insulinen sin. I en voldsom snøstorm tar Brage ut alle sine kjempekrefter for å
komme tidsnok med medisinen til den forhatte svikeren og rivalen. Også etter
denne overmenneskelige kraftprøven - hvor Brage tvinges til å innse at det er
hans moralske plikt å ofre livet, om nødvendig for å redde den foraktelige Be
ntein - fortsetter Brage med nedsatt førlighet å leite etter Siv. Til slutt finner
han henne i ei bresprekk, men da er han allerede i ferd med å bevege seg over
i galskapens dunkle grenseområder.
Brage Bragesson lever opp til alle de maskuline dyder. Han er sterk, utholden
de, tapper, stolt, selvstendig, vilj esterk, ubestikkelig, osv. Han er kort og godt
et mannfolk, en mann som står cowboyfilmene, krigsromanene og mannfolkbladenes helteideal nær en skjønnlitteraturens Fridtjof Nansen. Han er ingen
snusfornuftig og bleikfeit borger. Han står det klassiske borgeridealet fjernt
og representerer en kritikk av det. Det finnes i det hele tatt irrasjonelle drag
i Brages karakter som er tabu for borgeren. Brage handler ikke ut fra rasjonelle
overveielser og kalkulasjoner, men spontant, barnslig, uberegnelig, ufornuf
tig «En ytterlighetenes mann, et typisk konfliktmenneske og et typisk følelsesmenneske» (s. 80). Borowics kaller ham «det lekende menneske».
«Drivkraften i hans vesen er det lekende motiv» (s. 105). Men han er samtidig
en intellektuell, ikke bare en livsdyrker og et menneske i sine stemningers vold.
Til tross for irrasjonalismen i Alnæs3 heltehistorie er den fri for den antiintellektualisme som ofte forekommer i denne typen mandighetsdyrking. Idealdannelsen står den velkjente skolesangen nær «Mot i brystet/vett i panna/stål i bein og armer».
Derimot repeterer Alnæs en annen sammenheng som nærmest er obligatorisk
koblingen mellom mandighetsdyrking og en anti-sivilisatorisk tendens. Sam
mensetninger med sivilisert og sivilisasjon hører til Brages yndlingsskjellsord.
Han taler om «alt dette siviliserte griseriet» (s. 40) og bruker betegnende nok
uttrykket «sivilisasjonskrapyl» (s. 102) for å karakterisere de mennesketyper
han forakter høyest. Uten å ha lest Oswald Spengler deler han hans «overbevis
ning om at den vesteuropeiske kultur er inne i en sivilisasjonspreget forfallsperiode» (s. 71).
Troen på framskrittet og sivilissjonen fikk jo en alvorlig knekk i 1914, og det
er den ånd som skapte - og ble skapt - av de to verdenskrigene som Brage identi
fiserer med sivilisasjon. Og den har bare økt i styrke etter siste krig, mener Bra
ge «Tyskland tapte krigen, men den tyske ånd har seiret Den tyske ånd er i dag
verdens ånd; hard, metallisk, masseforstørrende, individforaktende!» (s. 101).
Det er ikke vanskelig å se hvor kort veien er fra sivilisasjon til barbari, men
for Brage (og Alnæs) synes sivilisasjon i seg selv å være identisk med «kulturforfall» (s. 71). De fleste «moderne» fenomener skjæres over en kam krig, by
råkrati, motorsykler, fri kjærlighet, pornografi, hærverk, coca cola, dongeri,
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unnvikende politikere, jukeboxer, etc. Det finnes i Koloss en reaksjonær leng
sel tilbake til «de gode, gamle dager» fra før fela ble byttet ut med jukeboxen,
og heimbrenten med coca colaen.
«Sivilisasjonen» har skapt en degenerert, svak mannstype «Tynne, bleike, vas
ne individer» (s. 372) «Disse svake, mavesure menn» (s. 373); «gustne bymannfolk» (s. 37). Særlig tydeligere kan ikke sammenhengen mellom
mandighetskulten og sivilisasjonskritikken uttrykkes. Brage mistrives i byer
og utfolder sin mandighet først og fremst i og / kamp med naturen. Vi kan si
at naturen er «stedet» for Brages livsutfoldelse her er han i pakt med seg selv
og sin bestemmelse som mann. «Jeg elsker å måle meg med naturkreftene, for
de vekker ny livskraft i meg», sier Brage et sted (s. 318). Sivilisasjonskritikken
arter seg således også som en motvilje mot den «bløtaktighet» som den «sivili
serte» mannen utvikler. Naturen er ikke stedet for rekreasjon eller en overmakt
man passivt underkaster seg i respekt for dens monumentale storhet, men
først og fremst en utfordring, noe som skal overvinnes, og dermed et redskap
til foredling av mannens egen natur. Dette krever disiplinering, selvbeherskel
se, utholdenhet dyder som oppøves ved at de utøves.
Denne disiplinering og selvkontroll står tilsynelatende i motsetning til sponta
niteten og utfoldelsen i Brages vesen og ideal. I virkeligheten forutsetter de hve
randre. Nettopp ved at mannen til overmål lever opp til de mandige dydene,
kvalifiseres han til å ta del i de siste verdiene. Gjennom kampen for å overvinne
enhver motstand, viljen til uten stans å overgå seg selv, viljen til aldri å vike
for overmakten og trangen til å måle krefter med mennesker og natur, får livsk
raften utfolde seg i høyeste potens. Mannens verdi og verdighet som mann står
står og faller med om han lever opp til de mandige dydene, som er absolutte
idealer. Men dermed blir han også premiert med en livsfølelse og en kroppsglede som den bleksottige, «siviliserte» mann aldri får oppleve.
I naturen og under de maskuline idealers tegn utvikles også en frihet og en selv
stendighet som finner dårlig jordsmonn i samfunnet og kollektivet. Mandighetsidealene er anti-kollektivistiske idealer. Den heroiske handling er en
ensom handling, en handling utført av en ener, et menneske hevet over kollek
tivet og massen. Det heter om Brage at «til tross for at han kan virke vennlig
og sjarmerende, har han ingen nære venner» (s. 79). Brage er en outsider som
går sine egne veier og ikke lar seg lede av andre menneskers meninger og for
dommer. Han nekter å lytte til noen annen røst enn sin egen indre. Med en
fagpsykologisk term kunne man kalle ham en «indrestyrt» karakter i motset
ning til den «ytrestyrte» (eller «gruppestyrte») som lettere lar seg dirigere av
hva andre synes om ham, og som dermd også lar seg lettere manipulere. Iden
forstand er Brage en vaskeekte borgerlig individualist som stilles opp som
motstykke til det moderne massemenneske. (Jfr. Dr. Stockmann «Den står
sterkest som står alene»).
Til tross for sin sterke aversjon mot fascismen og «den tyske mentalitet» fisker
Brage/Alnæs i det grumsete vannet av ideer og ideologier som ledet opp til fas
cismen. Brage er en viking og en ekte arier. En ting er at han framstår som en
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koloss, som et slags overmenneske, mer suspekt er hans forakt for svakhet.
Han snakker om «menneskebøss (...) Skrot Verdiløst bunnskrap Avsjelede individer Rester av mennesker!» (s. 102). Et annet sted heter det«- og er det da
noe å forundre seg over at det er de tynne, bleike, vasne individer som overlever
oss sterke? Det er jo dem samfunnet verner om.» (s. 372). Man må selvfølgelig
ta i betraktning den konteksten disse utsagnene står i, men likevel etterlater de
en vond smak av elitetenkning.
Lengselen tilbake til de gode, gamle dager, da en mann var en mann og ikke
en «sivilisert» svekling, deler også Alnæs med reaksjonære ideologier. Roma
nens tilbakeskuende, vitalistiske livsfilosofi har aner tilbake til den tyske «Lebensphilosophie» som var med å legge grunnen for de fascistiske ideene.
Brages meningsfelle Oswald Spengler var et barn av dette «filosofiske» klima
et. Sivilisasjonskritikkens apoteose av naturen var også en del av den samme
Lebensphilosophie. Og som en viktig del av hele menneskesynet trer mandighetskulten fram.
Når Alnæs (og Brage) likevel skjærer fri av de grumsete ideene som de beveger
seg i farvannet av, skyldes det først og fremst to ting. For det første er mandighetsidealene innskrevet i en etisk humanisme. Mannens overlegne styrke skal
settes i konstruksjonens, ikke i destruksjonens tjeneste. For det andre viser det
seg, hvis en går Alnæs nærmere etter i sømmene, at det er noe vaklende i hans
idealdannelser. Mandigheten har et Janus-ansikt den konstruktive vitalisme
bærer den destruktive sadisme i sitt skjød. Kolossen vakler.
I romanen kobles de maskuline dydene til en kantiansk etikk. Bragesson adly
der et kategorisk imperativ. «Jeg hadde bare min egen røst inni meg som befal
te meg å handle» (s. 313). Menneskets plikt er å gjøre det gode, å utføre den
gode handling. Dette påbud er fundamentalt og behøver ingen filosofisk be
grunnelse. «Det finnes ingen hederlig beveggrunn til den gode handling ute
nom handlingen selv. Stå opp, og begå den for dens egen skyld, og ti derfor»
(s. 405). Derfor krever heller ikke den moralske handling noen belønning - hel
ler ikke religionens tilbud om en paradistilværelse hinsides jordelivet. Den go
de handling har ingen pris; den er negasjonen av den hensiktsmessighet som
styrer samfunnet.«(...) den gode handling i seg selv bør være begrunnelse god
nok, manende nok, drivende nok, og (...) det mennesket som utfører den gode
handling bare for dens egen skyld, er et moralsk høyverdigere individ enn det
som utfører det også for noe annets skyld» (s. 319). Plikten til å utføre den gode
handling strekker seg også så langt at mennesket må være villig til å ofre sitt
eget liv for å redde en annens liv. Når Alnæs lar Brage kjempe seg fram i snø
stormen for å komme tidsnok fram med den livsnødvendige insulinen til Be
ntein - den foraktelige rivalen som har sviktet Brage - setter han den moralske
konflikten på spissen. Rimelig nok fristes Brage til å berge sitt eget skinn, men
han motstår fristelsen. Han må ofre sitt eget liv om nødvendig. Det moralske
imperativ er totalt.
Og dette imperativ er den egentlige sivilisatoriske impuls. Det opphever enhver
primitiv hevnforestilling. Og det stiller krav om handling, om konstruktiv
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handling. Kulturens og sivlisasjonens forfall er også et forfall i humanitet. Øye
for øye, tann for tann, er loven som rår, og mennesket godtar passivt det onde
i verden. Derfor er det de passive som er de egentlige forbryterne. Hitler var
en naturkatastrofe; de egentlig skyldige vår de som lot seg drive med i katastrofens kjølvann.
Plikten til å handle er det overordnede moralbegrep i romanen. Men det er ikke
tale om en plikt overfor en ytre instans, det er tale om plikten til å etterleve den
moralske lov som står innskrevet i ens eget bryst samvittighetens røst. Alnæs
mandighetsmytologi og den sterke individualisme som hører sammen med
den, er derfor meget fjern fra de fascistiske ideologier med deres krav om at
individet skal ofre seg for slike overordnete instanser som Føreren, Nasjonen,
Folket, osv.
Men ikke nok med det. Selv om de mandige dyder er underlagt en overordnet
moralsk målestokk som krever absolutt respekt for det enkelte menneske, slik
at de dermed er instrumenter, mer enn mål i seg selv, så viser romanen en be
vissthet om at disse dydene representerer ikke bare et redskap for, men også
en trusel mot denne samme moralske målestokk. Alnæs - og Brage selv etter
hvert - er oppmerksom på at det skjuler seg demoniske, ikke-altruistiske kref
ter i det mannsidealet han hylder. Mot slutten av sin beretning kjemper Brage
seg fram til et selvoppgjør. Han innser at drapslysten ikke var ham helt fjern
da han tok livet av den unge tyskeren. Langt, langt inne i hans sinn lå det en
spire av voldslyst, en trang til å hevne seg på de underlegne menneskekryp som
han forakter. Viljen til å bryte ned enhver motstand ikke bare herder, den brutaliserer også. Det er ikke lang vei fra forakt til grusomhet. «Kanskje var det
en nytelse å kjenne støtet av slaget forplante seg fra hånden min, oppover ar
men, inn i skulderen og liksom rundt i hele kroppen. Kanskje var det en søt
tilfredsstillelse å se ham ligge der blodig, bevisstløs, helt utslått foran føttene
mine. Kanskje» (s. 379). Å holde mandighetens latente voldsimpuls innenfor
de etiske rammer som mandigheten skal tjene, er problemet i Koloss. For det
er en indre sammenheng mellom livsdyrkingen og vitalismen på den ene side
og impulsen til å øve vold på den annen - samme hvor mye Brage forsøker å
holde de fra hverandre i størsteparten av romanen. Konstruksjon og destruk
sjon er to sider av samme mynt. «Jeg bygger opp og bryter ned, for å bygge
opp (...) Og selv nå den hånd som løfter seg og vil kjærtegne, har i samme stund
pulsen i seg til et slag. Og om jeg slo, så hadde hånden i samme stund pulsen
i seg til et kjærtegn. For jeg vil mer, mer, stadig mer. Det brenner i meg, bren
ner, brenner, og jeg holder ikke styr på flammene» (s. 33). Det er denne innsikt
som avslutningen på romanen formidler. Som i den greske tragedie bærer hel
ten på en tragisk skyld, som ikke er utvendig i forhold til hans dyder, men som
er uløselig forbundet med dem. Men helten forsøker ikke å skjule denne skyld.
Tvertimot forsøker han å oppklare den for dernest å sone den.
Brage ender i galskapen, m.a.o. en adferd som er lite adekvat i forhold til den
norm som settes opp for en individuell koloss som Brage. Han har en særlig
evne og en særlig plikt til å leve opp til denne normen, til å bli konstruktør,
til å føre menneskene framover gjennom konstruktiv handling. I den over
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menneskelige kampen mot naturkreftene for å redde Benteins liv settes nor
men, kravet, plikten på spissen. Her oppfører Brage seg, med sine
kjempekrefter og sin kolossale viljestyrke, moralsk forbilledlig. Men han
«overanstrenger» seg, ikke fordi han ødelegger seg fysisk gjennom handlin
gen, men fordi denne tantaloskampen fjerner ham fra det menneskefellesskap
han er satt til å tjene. Fristelsen til å ta hevn over Bentein, til å berge seg selv
og ofre ham (faktisk forsøker han å ødelegge flaska med insulinet), setter også
i gang den erkjennelsesprosessen som får ham til å innse at han tross alt hadde
skyld i drapet i Amsterdam. Den tragiske skyld er innsett. Brage soner med
sin galskap. Han dyrker en død kjærlighet i steden for å utfolde et liv. Livsdyrkeren blir en slags Kristus-skikkelse som soner både sine egne og andres brøde.
Mandigheten får tornekrone på. Den slagsmålsglade, supervitale, uovervinne
lige, moralsk forbilledlige og fysisk og åndelige overlegne ender med å lide
skipbrudd. Og det er konsekvens i nederlaget den
tragiske skylds konsekvens.

To kjærlighetsromantikere
I Sangen om den røde rubin og Koloss får vi presentert noen av de drømmer
og idealer som vi menn nærer våre liv på. I steden for å avvise dem, bør vi ved
kjenne oss dem. Det er slike bilder vi speider etter når våre gustne hverdagsansikter stirrer mot oss fra badespeilet. Idealer kan være ganske banale saker,
farget som de er av kulturindustriens vegetering på våre frustrasjoner og drøm
mer om styrke, makt, ære, kvinner og kjærlighet. Også den seriøse skjønnlitte
raturen trekker på de samme drømmene. Men i skjønnlitteraturen er disse
forestillingene ikke bare fascinasjonsobjekter, de er også objekter for forfatte
rens nysgjerrige utforskning. Han reflekterer over sin egen fascinasjon, forsø
ker å forstå den, finne dens kilde, undersøke dens styrke og begrensningen
Derfor er den seriøse litteraturen sammensatt, tvetydig, både tilslørende og av
slørende, både ideologisk og ideologioppløsende.
I våre to romaner handler det om noen mannsidealer og -drømmer som både
bekrefter tradisjonelle aspekter ved mannsrollen, og som samtidig er poten
sielt frigjørende. Både Alnæs og Mykle vedkjenner seg mannligheten, under
søker dens styrke og begrensninger, samtidig som de leter etter et
utfoldelsesrom for den. De oppfatter den tradisjonelle «siviliserte», borgerlige
mannsrollen som undertrykkende, som en tøyling av en maskulin «natur»
som er ganske annerledes rikere og mer sammensatt enn den utvendige rolleatferden. Skjematisk kan man si at de to forfatterne hver for seg gir kjøtt og blod
til de to viktigste maskuline utopiene i et borgerlig-kapitalistisk samfunn
Mykle, den kunstnerisk-følsomme og Alnæs, den mandige-vitale. De to uto
piene skjærer hverandre i framhevelsen av sanseligheten den «frigjorte»
kropp. De finner hverandre i opprøret mot den samfunnsmessige disiplinering
og driftsundertrykkelse av mann. I den forstand er begge «romantikere».
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Felles for de to romanene er også en kvinneromantisering som inngår som sel
ve fikseringspunktet i utopien og drømmen. Som kvinneskikkelser er Siv og
Embla så idealiserte at de blir nesten blodløse, uvirkelige, fjerne. Kvinnebeve
gelsen på 70-tallet forsøkte å mistenkeliggjøre en slik romantisering. Den ble
oppfattet som det kvinnebildet menn bar til søndags for å skjule den undert
rykkelse som skjedde til hverdags. Og det er selvfølgelig mye riktig i dette syn
spunktet. Men den romantiserte kvinne kan ikke utryddes fra de maskuline
utopiene som objekt for begjær, kjærlighet og romantisering. Hos Mykle og
Alnæs finnes en drøm om kjærlighet som når alt kommer til alt er selve drivk
raften bak de andre forestillingene om mannens mulige frigjøring fra undertrykkende konvensjoner. Forfatterne kan nok stille spørsmålstegn ved de andre
«utopiske» forstillingne den frie kjærligheten og den mandige vitalismen,
f.eks., men kjærligheten er for begge hellig. Den er som et spyd i sanden, skri
ver Mykle. En maskulin, kjønnsundertrykkende metafor ville kanskje noen
innvende, men for Mykle blir den selve sinnbildet på møtet mellom mann og
kvinne.
«Han visste, usvikelig sikkert, at han allerede bar hennes bilde i sitt hjerte, ne
gativet av hennes bilde. Lyset fra hennes øyne ville fremkalle bildet, så ville hun
stå der lys levende, unnfanget av hans ville lengsel og født av hans brennende
håp; henover en lang strand skulle de gå mot hverandre, og de ville møtes, og
han skulle se hennes ansikt, og han skulle vite, ti han hadde visst det fra evighe
tens begynnelse, og han skulle se hennes ansikt, hennes ømme blomsteransikt,
og der skulle leke fugler dypt i hennes øyne, og kjærligheten skulle stå dirrende
ved hans side, som et spyd kastet fra det høye, som et spyd i sanden, og hennes
vidunderlige ansikt, hennes ansikt, hennes blomsteransikt, og han skulle ofre
sin ungdoms stolte ukrenkelighet i samme nu som han så henne, han skulle
lukke henne inn i sitt hjerte for alltid, han skulle kjenne henne i samme sekund
som han så henne, og rolig - med ansiktet dekket av fullbyrdelsens og takknemlighetens varme tårer - skulle han be »Sett meg som et segl på ditt hjerte, som
et segl på din arm«, og rolig skulle hun ta hans hånd; ungdommens blinde for
tvilte vandring skulle være til ende, han skulle se hennes ansikt og hennes øyne,
og han skulle vite» (s. 72).
Vite hva? Hos kjærlighetsromantikere som Alnæs og Mykle er det jakten på
denne viten som er selve drivhjulet i drømmen. Hvis denne jakten er kjønnsun
dertrykkende, så kan mannen bare ta sitt spyd og gå. Heldigvis er den ikke det.

Noter
1) Sidehenvisningene viser til Den Norske Bokklubbens utgave av Sangen om den røde rubin fra
1975.
2) Sidehenvisningene viser til Lanterne-utgaven av Koloss fra 1969.
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Trond Andreassen

BOKKLUBB OG MARKED
Et bidrag til forståelsen av strukturendringer i norsk bok
bransje etter krigen

Bokklubber selger bøker direkte pr. post.
Bokklubbene skiller seg fra annet postordresalg ved regelmessige tilbud av bøker og ved at kunden
føler seg som en del av et fellesskap. Medlemsbladet blir det direkte bindeleddet mellom medlem
og klubb. Bokklubbene er altså en direkte måte å organisere boksalg på; uten fordyrende mellom
ledd og med konsentrasjon om et lite utvalg bøker.

En kort «røverhistorie»
«Den norske Bokklubben (DNB) ble startet i 1961 av Gyldendal og Asche
houg. En 30-årig siviløkonom, Henrik Thommessen, ble satt til å lede den.
Han samlet rundt seg dyktige medarbeidere. I 1963 var medlemstallet ca.
40 000, Lyrikkvennene var startet og Bokklubbens Barn under forberedelse.
Bokklubben ga allerede et godt overskudd.
Men Thommessen var en frittalende og sjølstendig mann som snart kom på
kant med Harald Grieg i Gyldendal og Arthur Holmesland i Aschehoug.
Thommessen var ikke villig til å adlyde herrenes beskjeder, noe som vanlig var
i forlagsverden på den tida. Og han var mot tiltak som ville underlegge Bok
klubben de to forlagene.
Den 6. desember 1963 skrev Thommessen en kronikk i Dagbladet under titte
len «Litteraturinteresse, et spørsmål om distribusjon», hvor han uttalte seg
kritisk om forlagsbransjen.
Samme dag innkalte Harald Grieg til ekstraordinært styremøte i Bokklubben,
for å ta opp Thommessens oppførsel. På styremøtet uka etter ble Thommes
sen kritisert. Men Thommessen ønsket ikke å stå skolerett, og sa opp sin stil
ling på styremøtet.
Avisene slo saken stort opp «Skandale i bokverdenen. Ble Thommessen truet
til å gå?» Harald Grieg fikk avverget at Thommessen ble intervjuet i NRK.
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Etter en måneds karantene kastet Thommessen seg ut i arbeidet med å starte
ny bokklubb. Han fikk positiv respons fra Tiden, Cappelen, Dreyer, E.G.
Mortensen og Nasjonalforlaget. Thommessen mente at han ville få med seg
alle nøkkelpersonene fra Den Norske Bokklubben over i den nye.
En kveld vinteren 64 var Henrik Groth (Cappelen), Kolbjørn Fjeld (Tiden),
Halfdan Kielland (Dreyer), Per. R. Mortensen (E.G. Mortensen), Dagfinn M.
Andersen (Nasjonalforlaget) og Henrik Thommessen samlet hjemme hos
Kielland. De avtalte å starte en ny bokklubb for seriøs norsk/utenlandsk litte
ratur. Alle regnet avtalen som bindende.
Selvfølgelig hadde Harald Grieg fått høre om planene. Og han likte dem ikke.
Nå var gode råd dyre. Hvem var den viktigste brikke i den andre klubben?
Cappelen. Grieg ringte Groth og tilbød ham 25 °7o av aksjene i Den norske
Bokklubben.
Groth kontaktet Kielland, fortalte om tilbudet, og sa han ikke hadde hatt råd
til å si nei på forlagets vegne. Han beklaget at han måtte bryte avtalen om å
starte en ny klubb. Det hører med til historien at Groth lenge hadde ønsket å
komme med i DNB, noe Grieg og Holmesland hadde fnyst av.
På samme måte ble Tiden kjøpt opp, og fikk 8 % av aksjene i DNB for ikke
åstarte en ny bokklubb. Kolbjørn Fjeld ba Thommessen om unnskyldning for
at han brøyt sitt ord.
Slik ble det eneste alvorlige forsøket på å skape konkurranse på det såkalte
seriøse bokklubbmarkedet stanset. Siden har eierforlagene og DNB økt sitt
grep om denne delen av bransjen. Bokklubbkonsernet på Lysaker har nå
400 000 medlemmer, nesten 10 °7o av Norges befolkning.
Jeg har valgt å innlede en artikkel om bokklubbene i Norge med denne histo
rien av tre grunner For det første gir den et innblikk i den maktkamp som ut
spilte seg i forlagskontorene den gang de store kulturforlagene la grunnlaget
for bokklubbmonopolet til Den norske Bokklubben.
For det andre viser den at bokklubbfenomenet har en relativt kort historie med
en hurtig vekst i dette landet.
For det tredje - og ikke minst vesentlig - ble «historien» med tittelen «Bokklubbmonopol», skrevet av en forlagssjef ved navn Geir Berdahl i Dagbladet
10. mars 1984. På den tid gikk Berdahl med planer om å slå en bresje i DNBmonopolet. Som forlagssjef i Oktober forlag forhandlet han våren 1984 med
Pax forlag om å etablere en konkurrent til Bokklubben Nye Bøker (BNB). Det
passet da bra at han skrev en liten artikkel som - riktignok indirekte - satte in
tensjonene bak den nye bokklubben inn i en sammenheng. September samme
år gav bokklubben Dagens Bok ut sin første bok.
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Bokklubbenes utbredelse og omfang 1961 -1984
På 1960-tallet var Den Norske Bokklubbens to klubber så å si enerådende
bokklubber i Norge. I løpet av 70-årene ble klubben bygd videre ut med flere
klubber, og etter hvert fulgte flere bokklubber i kjølvannet der andre eierinte
resser stod bak. Hovedkonkurrenten til Bokklubbens monopolliknende kon
sern gjennom 1970- og 80-årene har vært Hjemmets Bokforlag, som i 1984
hadde 5 klubber.
I den følgende oversikten over norske bokklubber i drift i dag vil jeg følge
denne grupperingen:
- A. Den Norske Bokklubben A/S - 6 klubber
- B. Hjemmets Bokforlag A/S - 5 klubber
- C. Andre bokklubber - 10 klubber
Til sammen har vi i 1984 21 klubber som kan grupperes i 2 typer:
1. «Egne tilbud»-klubber er den opprinnelige bokklubbmodellen.
Medlemmene tilbys tidligere utgitte bøker i spesielle
bokklubbopplag, med egen bokklubbinnbinding. Bøkene tilbys
til fast pris, og rimelig i forhold til bøker i bokhandlene.
Medlemmene kan også velge fra et lager av tidligere utgitte
bøker i klubben. I fortegnelsen nedenfor merket G.

2. «Månedenes bok»-klubber tilbyr en månedlig ny bok fra
ordinære forlag, ofte sammen med alternativ-bøker. Oftest
er prisen lavere enn i bokhandelen. Også her kan medlemmene
velge fritt fra listen over tidligere utgitte bøker inntil
disse bøkene blir strøket ved «foreldelse» etter en viss tid.
Dette har etter hvert blitt den mest vanlige bokklubbtypen. I
fortegnelsen nedenfor merket N.
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A. Den norske Bokklubben A/S som eies av forlagene Aschehoug 34,5 %,
Gyldendal 34,5 %, Cappelen 23 % og Tiden 8 %, administrerer 6 klubber. I
1981 ble det solgt 3 millioner bind til en ut salgs verdi av rundt 150 millioner kro
ner. Den samlede medlemsmasse var da vel 400 000.
Fordelingen på de 6 klubbene er slik:
Klubb Startår Antall medlemmer
1982/83
DNB - Månedens bok 1961 170 000 G
Bokklubbens Lyrikkvenner 1962 8 500 GN
Bokklubbens Barn 1971 75 000 GN
Bokklubbens Ekstrabok 20 000 G
Bokklubben Nye Bøker 1976 120 000 N
Vindu mot Verden 1984 — N
Tilsammen ca. 375 000
De to klubbene Ekstrabok og Vindu mot Verden er ekstratilbud for medlem
mer i henholdsvis Månedens Bok og Nye Bøker, og medlemmene blir regnet
inn i medlemstallet for disse klubbene.
Månedens bok hadde på sitt høyeste i 1976 215.000 medlemmer, mens tallet
i 1982/83 altså var dalt til 170 000. En del av medlemmene har trolig gått over
til å tegne medlemskap i Nye Bøker, som hadde en sterk medlemsutvikling
fram til 1981/82, da medlemstallet kom opp mot 130.000 medlemmer. Siden
nar også medlemstallet for denne klubben dalt noe.
Bokklubbens Lyrikkvenner har hatt et stabilt medlemstall gjennom flere år.
Bokklubbens Barn ble i 1983 delt i to avdelinger, en for barn i alderen 3 - 9 og
en for barn i alderen 10 -15. Dette ble gjort for at en bedre kunne treffe de for
skjellige aldersgruppene med utgivelsene.
Generelt har DNB stagnert eller gått ned i medlemstall siden 1981/82. Omset
ningen er holdt oppe som følge av oppsplitting i flere klubber (Vindu mot vår
Verden og oppdeling av Bokklubbens Barn) og ved en sterk økning i ikkeboklige tilbud. Så som plater, grafikk, keramikk, batikk, reiser, konserter m.v.
B. Hjemmet bokforlag. Hjemmets bokforlag ble startet i 1969 og eies av A/S
Hjemmet. Forlaget er det største uorganiserte bokforlag i Norge, og rår over
5 bokklubber. Bindsalget for bokklubbene samlet var rundt 1,6 millioner i
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1980 og steg til 1,9 millioner i 1981. Den samlede omsetningen for forlaget ble
beregnet til 59 millioner i 1981.11984 var forlaget kommet opp i en omsetning
på 100 millioner. De 5 bokklubbene er:
Klubb Startår Antall medlemmer
1983
Donald Ducks Bokklubb 1976 70 000 N
Hjemmets Bokklubb 1977 80 000 N
Hjemmets Kokebokklubb 1979 80.000 N
Disneys Junior Bokklubb 1982 20.000 N
Bokklubben Ny Krim 1982 20.000 N
Tilsammen 270.000
Hjemmets Bokklubb gir hver måned ut «nye internasjonale bestselgere», dvs.
underholdningsromaner med kjærlighet og spenning som hovedingredienser.
I alt har rundt 200.000 vært innom klubben siden den ble startet. Dersom med
lemmene avbestiller 4 bøker på rad, strykes de av medlemslisten. Klubben har
derfor liten avbestillingsprosent og mener at opplagstall er mer dekkende for
klubbens resultater enn antall medlemmer. Bokklubbvirksomheten til Hjem
met Bokforlag er fremdeles i en ekspansiv fase.
Når jeg tidligere har kalt klubben en konkur, ,nt til DNB, er dette en påstand
som krever visse modifikasjoner. Mye tyder på at den selger bøker til et annet
publikum enn DNBs klubber. Mens DNB gir skinn av å ivareta moderforlagenes kulturelle image, selger Hjemmets klubber utilslørt lett underhold
ningslitteratur etter kommersielle kriterier.
Det synes som om Hjemmets bokklubber i dag har et større markedspoten
siale enn DNB, og det er interessant å observere hvordan DNB søker å møte
den utfordringen som følger av egen stagnasjon Konsernet planlegger en
bokklubb med samme utgivelsesprofil som Hjemmets Bokklubb. Dette kan
ses som et uttrykk for et ønske fra DNBs side om å demme opp for Hjemmets
Bokklubb og på dette grunnlag sikre en videre ekspansjon for konsernet. Det
er vanskelig å få øye på de kulturelle begrunnelser bak en slik satsing på lettere
underholdningslitteratur som Den Norske Bokklubben nå annonserer.
Andre bokklubber:
Abonnement forbudte bøker 500 N
Den kristne Bokringen 1970 5.000 GN
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Det Bestes Bøker 1971 50.000 G
Damenes Bokklubb 1971 15.000 GN
Barnas Bokpakke 1978......
Bokklubben Jakt og Fiske 12.000 N
Norild Kriminalbokklubb 1980 N
Bokklubben Ledelse og Økonomistyring 1983 2.500 N
Bokklubb for leger 1983 2.000 N
Dagens Bok 1984 10.000
Tilsammen ca. 100.000
De øvrige bokklubbene er frittstående klubber med ulike eierinteresser. De
karakeriseres ved at de henvender seg til et mindre og klarere definert publi
kum enn de større klubbene, f.eks. Kristne, «damer», mislykte ledere i
næringslivets mellomskikt, leger og litterært interesserte på den politiske
venstresiden. For seg selv står Det Bestes bokklubb som er en familiebokklubb
av samme type som DNBs hovedbokklubb, men med færre utgivelser pr. år.

Dagens Bok må oppfattes som en konkurrent til Nye Bøker, og som Berdahl
var inne på, kommet til som et resultat av DNB-monopolet og som en motvekt
mot Nye Bøkers tiltakende kommersialisme og ensidige utgivelsesprofil.
Dagens Bok er blitt møtt av store markedskampanjer fra Nye Bøkers side og
foreløpig ser det ut til at Dagens Bok vil få problemer med å nå de mål for medlemstallutvikling klubben hadde satt seg 20.000 medlemmer i 1985 og 40.000
ved utgangen av 1987.1 dag er ikke medlemstallet kommet høyere enn i under
kant av 10.000.

Utviklingstrekk
Bokklubbvirksomheten i Norge er preget av en kraftig vekst i samlet omset
ning og antall solgte bøker fram til 1982, men en særlig sterk vekst fra 1975
til 1982. Sammenligner vi boksalget gjennom bokklubbene med boksalget til
medlemsforlagene i Forleggerforeningen, forlag ellers og import av uten
landsk litteratur, ser utviklingen slik ut:

Tabell 1 Antall solgte bøker i millioner
1979
Forlag DnF
Bokklubb
Forlag ellers
Import

17,7
3,7
6,9
3,7

Samlet

32,0
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%
55,3
11,5
21,6
11,5

%
%
%
%

1980

1981

1982

1983

%

18,8
‘ 5,3
6,0
3,6

17,6
5,7
6,5
3,5

16,3
5,8
6,6
3,5

15,9
5,7
6,0
3,5

51,2
18,6
19,0
11,2

33,7

33,3

32,2

31,1

%
%
%
%

Tabellen viser at bokklubbene gjorde et sprang framover fra 1979 til 1980, både
i salg av antall bøker, omsetning og ved at de tok større markedsandeler. 1982
markerer et foreløpig toppår, hvoretter salget har stabilisert seg. At bokklub
bene i årene etter 1982 også har økt sin markedsandel kommer av en nedgang
i antall solgte bøker totalt sett. En figur kan bedre illustrere markedsdelingen
mellom disse 4 gruppene.

Tabell 2 Antall solgte titler og omsetning fordelt på forlag
tilknyttet Forleggerforeningen, forlag ellers, bokklubber
og import i 1983.
Antall solgte titler

Forleggerforeningens
medlemsforlag (44 forlag)
Andre forlag
Bokklubber
Import
Totalt

Omsetning
% av tot.

Antall, mill.

% av tot.

Mill. kr

15,9

51,1 %

1 148,0

61,4 %

6,0
5,7
3,5

19,3 %
18,3 %
11,3 %

288,8
309,2
123,4

15,5 %
16,5 %
6,6 %

31,1

100,0 %

1 869,4

100,0 %

Tabell 2 viser at det ikke er samsvar mellom andel av boksalg og andel av om
setning. Forleggerforeningens forlag har «bare» vel 50 °7o av salget, men dette
utgjør altså over 60 °7o av omsetningen. Forholdet er også negativt for bok
klubbene; omsetningen er ikke så høy som boksalget kanskje skulle tilsi.
Et annet trekk som kjennetegner utviklingen er det økende antall klubber. Ut
viklingen lar seg også her klart tydeliggjøre ved en tabellarisk oppstilling:

Tabell 3 Utviklingen av antall bokklubber i Norge 1961-1984:
År
1961
1962
1970
1971
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

Ny klubb
1
1
1
3
1
1
1
1
1
-

2
2
2

Antall klubber
1
2
3
6
7
8
9
10
11
11
13
15
17

2

8

7

Tabellen omfatter bare norske bokklubber som er i drift i dag. I løpet av den
perioden bokklubber har operert innenfor det litterære systemet, ser vi at
økningen i antall klubber er særlig sterk fra andre halvdel av 70-årene og fram
til i dag, med en sterk økning de siste par årene. Økningen i antall faller altså
sammen med en sterk vekst i salg og omsetning, bortsett fra de siste par årene
da salg og omsetning har stagnert, mens flere nye klubber er kommet til. Når
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vi i tillegg vet at det er flere nye klubber under planlegging, er det dekning for
å hevde at bokklubbvirksomheten er kommet inn i en ny fase.
En nærmere gjennomgang av de nyetablerte klubbene vil vise at de ofte sikter
seg inn på klart definerte publikumsgrupper. En søker å treffe en nisje i marke
det med optimale opplag, dvs. en prøver å bringe et så nært samsvar mellom
opplag og salg som mulig. Bare solgte bøker gir penger i kassen, medlemmer
alene gir liten profitt.
Det stigende antall spesialklubber faller sammen med familiebokklubbens
synkende medlemstall. Vi kan altså spore en økende oppsplitting av markedet,
flere produsenter deler i stigende grad et stagnert marked mellom seg.
De utviklingstrekk vi har kunnet observere i gjennomgangen ovenfor, kan lede
til to spørsmål:
1. Hvordan forklare bokklubbens gjennombrudd i det norske litterære sys
temet fra 1961 av, og den klare bokklubb-boomen fra midten av 70-tallet.
2. Hvordan har bokklubbene virket innenfor dette systemet? Eller med andre
ord Hvordan har bokklubbene virket/hvordan virker de på den litterære pro
duksjonen, på forfatterne, på bokhandelen for øvrig og på publikum?

De historiske forutsetningene for bokklubbdrift
Av det foregående vil det gå fram at en av hemmelighetene bak en bokklubbsuksess er den nære forbindelsen mellom klubb og publikum. Det lesende
publikum i Norge lar seg dele inn i en mengde ulike lesergrupper etter ulike
litterære behov og ønsker. Ofte vil vi finne at lesergruppene har et felles sosioøkonomisk fundament, men det er ikke generelt tilfelle. Like ofte kan særlige
litterære interesser være avgjørende for om en søker et bokklubbmedlemskap,
f.eks. vil den krim-interesserte finne flere bokklubber å velge mellom. Vi har
i dag bokklubber for venstreradikale (Dagens Bok), mellomlag med høyere
udannelse (Nye Bøker), for krimelskere, for barn, for mellomledere i nærings
livet, for hele familien etc. etc. Med utgangspunkt i denne observasjonen kan
vi framsette en hypotese om sammenheng mellom oppsplitting av leserpublikummet (markedet) og bokklubbenes oppkomst. Denne sammenhengen lar
seg bare ettespore gjennom en historisk undersøkelse av leserpublikummets
utvikling og bokklubbenes inntreden i det litterære system.
Den første store oppsplitting av det norske leserpublikummet faller sammen
med den første norske bokrevolusjonen i 1880-årene. Langt flere enn før kun
ne nå både lese og ha råd til å kjøpe seg lesestoff. Det gjorde de nye lesergrup
pene i økende grad, men de ønsket en annen litteratur enn det dannede
publikum som hittil hadde vært den eneste lesergruppen. Dette førte til at det
dannede publikum relativt sett ble mindre, og avtakerne av den rene under
holdningslitteratur - i form av magasiner, hefter, ukeblad og lettere underholdningsbøker - ble større.
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Oppløsningen av det homogene publikum skapte problemer for forlagene. De
var vant til å produsere for det dannede borgerskapets litterære behov, nå opp
levde de markedet som anarkistisk. Publikums smak var vanskeligere å defi
nere og forutsi. Dette gjorde det nødvendig å planlegge den litterære
produksjonen.
I Europa dukket det opp nye salgs- og distibusjonsmetoder som mottrekk til
den økende oppdeling av markedet. Ett utslag var at forlagene konsentrerte
oppmerksomheten omkring noen få titler med bred appell (bestselgere). Slike
tiltak hentet forlagene modellene til fra USA, hvor forlagsindustrien allerede
på slutten av 1800-tallet var kommet langt i retning av en bestselgerindustri.
En annen måte var introduksjoen av billigbøker for et mindre kjøpekraftig
publikum. Men en mer effektiv måte å gjenskape et oversiktlig og mer avgren
set publikum på, var å organisere bokklubber. Tyskland fikk sin første bok
klubb i 1924. Med bokklubbene som en måte å organisere salget på, kunne
forlagene igjen kalkulere med sikre oppslagstall og sikker profitt. Bokklub

bene var et forsøk på å reetablere et homogent publikum.
Mønsteret for de europeiske utviklingstendensene kom i stor grad fra USA,
der kommersialiseringen av bokmarkedet var kommet lengre enn i Europa,
hvor utviklingen igjen var kommet lengre enn i Norge. Men i hovedsak gjelder
de utviklingstrekk som her er skissert også som en generell beskrivelse for
Norge. Her holdt imidlertid den lødige litteraturen lengre fast ved kombina
sjonen dannelse og underholdning. Bøker av f.eks. Hamsun, Undset,
Bjørnsom, Bojer solgte godt til alle lag av folket. De tjente både børsen og
katedralen, for å bruke Harald Griegs noe forslitte uttrykk.
Det er likevel grunn til å slå fast at en oppsplitting av lesergruppene også fant
sted i Norge. Heller ikke her kunne forlagene lenger «stole» på sitt publikum.
Utgivelser av klassikere ble mer sjansebetont, til tross for at markedet var
vesentlig større enn i forrige århundre. Forlagene opplevde en eventyrlig markedsekspansjon fra 1924-25 av. Bokomsetningen av bøker totalt ble fordoblet
mellom 1922 og 1939. Men fordi publikum var langt mer sammensatt og mar
kedet dermed mer uoversiktlig enn tidligere, ble det nødvendig med en omleg
ging av produksjonen og en overgang til nye salgsmetoder. Gyldendals
utgivelse av «Alle kvinners blad» i 1938 er et eksempel på hvordan forlaget sat
set på andre lesergrupper.
Dette til tross - publikumsgrunnlaget var i mellomkrigstiden ennå ikke stort
nok til kapitalintensive tiltak som bokklubber og billigbøker. Vi ser likevel
klare tegn til at bokproduksjonen antar en industriell karakter. Et uttrykk for
dette er serieformens gjennomslag og store suksess. Dette krevde et rasjonali
sert produksjonsapparat. Et annet eksempel Kapitaliseringen av underholdningsmarkedet. Mindre forleggere og boktrykkere forsvinner. Bak den
systematiske overgangen til masseproduksjon av seriehefter, magasiner og
ukeblad stod større senderorganisasjoner.
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Utviklingen av den litterære institusjon i mellomkrigstiden er karakterisert
ved at gamle og nye trekk lever side om side. De nye tendensene som bare grovt
er antydet her, fikk først gjennomslag ettef 1945.
Etter en oppblomstring av boksalget like etter krigen, opplevde forlagene en
katastrofal nedgang i boksalget - særlig for skjønnlitteratur - i 1950-årene og
begynnelsen av 1960-årene. Dårlig salg gav lav profitt, men desto tydeligere
kom litteraturens varekarakter til å åpenbare seg. For de etablerte kulturfor
lagene var det en ting som stod klart Nemlig at også litteratur måtte selges for
at forlagene skulle bestå. Men på den andre siden hadde jo kulturforlagene
uttalte kulturelle forpliktelser overfor dannelseslitteraturen. At børs og kate
dral var to forskjellige ting, og at de sjeldnere og sjeldnere lot seg kombinere,
kom klarere og klarere fram. Fra 1961 til 1963 skyldtes Gyldendals overskudd
ene og alene salget av «Alle kvinners blad». Den samlede bokutgivelsen gav
tildels betydelige tap.
De ytre årsakene til denne økte oppsplittingen var de samme som i mellom
krigstiden, men omfanget var nå vesentlig større enn før; lesergruppene ble
større som følge av bedret økonomi for de laveste inntektsgruppene. Det var
dette økende markedspotensiale som måtte erobres, men hvordan?
I prinsippet har kulturforlagene i etterkrigstidas Norge benyttet tre hovedmåter å fange inn ulike publikumsgrupper på:
1. Gjennom kolportasje av verker,
2. ved produksjon av billigbøker, og
3. gjennom etablering av bokklubber.
Gjennom direktesalget av verker blir det personlige bånd mellom selger og
kjøper gjenopprettet - utenfor bokhandelen. Denne salgsmåten skjøt fart
1950-årene. Mens bokhandelen før krigen solgte 4/5 av verkene og forlagene
1/5, snudde dette seg til det motsatte i løpet av 50-tallet. Bokhandelens mar
kedsandel begynte på denne tiden totalt sett å gå tilbake.
Billigbokrevolusjonen lar seg tidfeste til første halvdel av 1960-årene. Hemme
ligheten bak den kolossale suksess billigbøkene fikk, ligger i produksjons
formen. Ved å trykke et stort antall titler i standardisert utgave i store opplag,
kan prisen senkes vesentlig. Produksjonen av billigbøker med enklere under
holdning som konkurrerte med romanbibliotekene, hadde riktignok lenge
vært kjent i Norge, men billigboka som dukket opp i 1960-årene var av en
annen type gode fag- og debattbøker og skjønnlitterære kvalitetsbøker. Publi
kum var i hovedsak de nye intellektuelle mellomlagene.
Bokklubb-boomen kom etter billigbokrevolusjonen. Og salgsmåten bok
klubbene står for kan ses som en syntese av de to foregående. Produksjons
formen er den samme som for billigboka, og distribusjonsformen er den
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samme som for direktesalget, bokhandelen er eliminert som fordyrende mel
lomledd. I tillegg etablerer bokklubben et direkte bindeledd mellom produ
sent og kjøper - et personlig bånd - via medlemsbladet. Mest viktig er nettopp
medlemskapet. Gjennom sin informasjon om medlemmene kan bokklubben
planlegge produksjon, opplagsstørrelse, tittelvalg på en bedre måte enn ved de
foregående salgsformene.
Den tyske samfunnskritikeren Jiirgen Habermas peker på at både gjennom
billigbokproduksjonen og bokklubbdistribusjonen framtrer boka mer som
vare enn noen gang før. Forskjellen er at i billigboka trer det varige fram i det
forgjengeliges drakt, mens i bokklubbøkene trer det forgjengelige fram i det
variges drakt med halvlær og gullforsiring.
Habermas framholder det poeng at når bokklubbene kontrollerer en stor del
av markedet, forminskes entreprenørens risiko og gjør hvert eksemplar bil
ligere. Bokklubbenes salgsorganisasjon unngår det brede utvalg og intensi
verer lesernes umiddelbare kontakt med de behov som gir uttrykk for
massenes smak i samme grad som de forminsker konsumentenes valgmu
ligheter.
Det er likeledes en kjensgjerning at bokklubbene gjør tilgangen til litteratur
lettere for store deler av publikum, og at bokklubbenes bøker blir spredt i
større mengder enn bøkene ville blitt gj ort ved vanlig salg gjennom bokhandel.
Det er også klart at bøkene som blir presentert må passe til medlemmenes for
ventninger til litteratur. Derfor blir det ikke rom for litteratur som i form og
innhold bryter med vedtatte litterære normer. Bokklubblitteraturen formidler
det som Habermas kaller ikke-kumulativ erfaring, det vil si at en gjennom
lesing av bøkene ikke vinner ny erfaring, en får bare bekreftet den erfaring en
allerede har. Ved bokklubbenes valg av slik litteratur unndras ikke bare den
store masse av skjønnlitteratur publikums bevisste valg, men også publikums
kritikk.

Den snevre kommunikasjonskretsen mellom forlag og leser kortsluttes av

medlemsbladet - det interne reklamemiddel. Klubben administrerer sine
kunder direkte fra forlaget - på siden av den litterære offentligheten, hevder
Habermas.
Som et nytt strukturelt element i bokdistribusjonen, har bokklubbene stått for
et kulturskred i det litterære liv. Den danske forfatteren Villy Sørensen har kalt
bokklubb-boomen «en formynderhistorie». Bokklubbenes salgsform, hevder
han, er knyttet til medlemmenes frivillige begrensning av sitt forbruk. En dele
gerer valget til andre - bokklubbens konsulenter - for å befri seg fra markedets
- oppfattet som tilværelsens - uoverskuelighet. Under denne synsvinkel kan
bokklubbenes suksess tenkes å henge sammen med visse generelle sosialpsykologiske trekk av autoritær art i de vestlige forbrukersamfunn.
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Et annet trekk i denne utviklingen er den stadige økende omsetningshastig
heten for bøker, og dermed bøkenes langt kortere salgstid og langt kortere etterliv. Mens en bok tidligere kunne leve - bli diskutert og lest - gjennom flere
år, med flere opplag, har bokklubbene innført en månedsrytme for bokkonsumsjon. Har en ikke lest siste måneds bok før neste er i postkassen, får leseren
følelsen av å ha havnet i bakleksa. Bokhandlerne kan understreke at selv gode
forfattere kun lever noen måneder før de er ferdig på markedet. I denne sam
menheng er det verdt å merke seg at det er bokklubber som gir ut ny, merket
N i oversiktene foran, som har overtatt markedet. Her tilfredsstilles kravet om
nyhet i dobbel forstand.
I sine bestrebelser på å treffe medlemmene med sine utgivelser, gjør klubbene
med jevne mellomrom undersøkelser blant medlemmene for å finne fram til
gjennomsnittsmedlemmet, som en så prøver å gi ut passende bøker til. En kan
ikke for ofte og for drastisk krysse medlemmenes forventninger.
La oss ta Bokklubben Nye Bøker som et eksempel. Hvert annet år foretar
klubben en medlemsundersøkelse. Et tilfeldig utvalg på 1.000 personer svarer
på spørsmål som kan si klubben noe om hvilke medlemmer klubben har. Mer
detaljerte opplysninger fra disse undersøkelsene er vel bevarte forretnings
hemmeligheter, men etter det som er sluppet ut til offentligheten kan det
typiske Nye Bøker-medlemmet se slik ut:
Navn Anne Paulsen
Adresse Oslo
Alder 30
Utdannelse Eksamen artium og lærerhøgskole
Sosial status Gift (separert), ett barn
Stilling Lærer
Inntekt 130.000
Målform Bokmål
Stemte ved siste valg SV (vil stemme AP i morgen)
Sist leste bok Har lest 4 av de siste 5 bøkene fra BNB
Denne idealtypiske konstruksjonen av BNB-medlemmet anno 1983, kan un
derstøttes av de resultater Stig O. Sølvberg kom fram til i sin hovedfagsoppgave
«Klubb og publikum». I oppgaven undersøker han 10 hovedbøker i BNB i
1980 for å kunne si noe om klubbens utgivelsesprofil i forhold til publikum.
Ved gjennomgåelsen av medlemssammensetningen fant han at
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«Klubben i stor utstrekning har et homogent publikum. Det gjelder først og fremst alder (medianaider 32 år), høgt utdanningsnivå, høgt lønnsnivå, urban bosetting, radikalt politisk preg - med
unntak av Høyre som har sin »rettmessige« andel av leserne. Dessuten er medlemmene ivrige boklesere. Jeg har summert medlemsmassen opp under betegnelsen ungt mellomlag.

Videre fant han en stor grad av overensstemmelse mellom bøkenes verden og
medlemmenes verden:
Vi møter unge hovedpersoner skildret i samtidsmiljø, og dette samtidsmiljøet har gjerne et intel
lektuelt preg. Muligheten for gjenkjenning er absolutt til stede. Man kan sjølsagt også spekulere
over om ikke sentrale motiv og tema nettopp peker mot dette mellomlagets erfaringshorisont og
mot medlemmenes egen virkelighetsoppfatning. Konkret tenker jeg her på samlivs- og kjønnsrolledebatten, som jo er svært sentral innenfor velutdannede og gjerne politisk radikale grupperinger
i kjølvannet av kvinnebevegelsene

Bokklubben Nye Bøker er blitt karakterisert som en slags kulturlivets IKEA,
et sted hvor 68-generasjonen finner bøker, bilder, grafikk, plater, kokebøker
og konserter i et slags åndslivets supermarked. Nye Bøker direktøren Svein
Sandnes medgir da også at klubben selger en livsstil, og med Andreas
Hompland kan vi vel si at bokklubben har avløst 70-tallets «imser» (marx
isme, populisme) med 80-tallets «ikker» (keramikk, grafikk etc.).
Sammenfattende vil jeg hevde at bokklubbene som produksjons- og distribu
sjonsform først kunne etableres under gitte historiske forutsetninger. I Norge
var disse forutsetningene først oppfylt ved inngangen til 1960-årene. Eller som
økonomisjefen i Gyldendal, Nils Kåre Jacobsen har uttrykt om 1950-årene
«Egentlig var det bare et tidsspørsmål når bokklubbsystemet også ville bli inn
ført i Norge».
For det første var nå befolkningsgrunnlaget så stort at det var mulig å samle
relativt store homogene grupper av lesere. For det andre hadde en nådd et til
strekkelig teknologisk nivå samtidig som avanserte markedsføringsmetoder
var til stede for rasjonell produksjon og distribusjon av bøker. Endelig var de
lave opplagstallene for skjønnlitteratur direkte utslagsgivende. Noe måtte
gjøres. Dermed var det bare for Grieg og Thommessen og de andre å gå i
gang...

Strukturendringer i bokbransjen
Bokklubbenes inntreden som medspillere i det litterære systemet kom til å få
konsekvenser for de øvrige aktørene i dette systemet Forfatterne, forlagene,
bokhandlerne og, som vi har sett, publikum.
«Endelig skal det bli forunt norske forfattere å tjene seg rike», ble det hevdet
fra forfatterhold dengang BNB så dagens lys. For det fåtall av den norske
skjønnlitterære forfatterstand - teller rundt 630 skjønnlitterære forfattere som har fått sine bøker utgitt i BNB i løpet av et knapt tiår, har foreteelsen opp
lagt vært innbringende. En hovedbok i BNB belønnes fort med 300.000 kroner
- før skatt. Påstanden om at muligheten for økonomisk gevinst og gjennom
slag i offentligheten skal virke så fristende på forfatterne, at de skriver bøker
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med det mål å få dem antatt i f.eks. BNB, skal jeg nøye meg med bare å nevne
i denne forbindelse.
Problemet er at det har vært svært få forfattere forunt å få sine bøker antatt
i BNB, og de forfattere og bøker som har slått an, har trukket mye av oppmerk
somheten bort fra alle de andre utgivelsene. Hvilke konsekvenser dette har fått
for det skjønnlitterære salget for øvrig, kan vi bare foreta mer eller mindre kva
lifiserte gjetninger om. Men at det kan ha hatt sitt å si for den klare nedgangen
i salget av skjønnlitteratur i 1980-årene, synes klart. 11983 var salget av skjønn
litteratur sunket til 4,5 °7o av Forleggerforeningens medlemsforlags totale boksalg. 4,5 °7o Året før var tallet 7,0 %.
Særlig bokhandelen har fått merke tilbakegangen, og særlig fram til begyn
nelsen av 1970-årene sank bokhandelens markedsandel merkbart. Dette førte
til en sanering av mindre lønnsomme bokhandlere - særlig i utkantene. Antal
let organiserte bokhandlere sank fra 418 i 1961 til 376 i 1976. Siden har tallet
stabilisert seg.
I 1950-årene hadde Bokhandlerforeningens medlemmer rundt 90 % av boksalget, i 1964 var andelen sunket til 72 % og i 1969 til 47 %. Som en reaksjon
på denne negative utviklingen, dannet bokhandlerne bokhandler kjeder Sentralbokhandelen i 1972 og Bokringen i 1974. Sammen med en rekke andre
mottrekk fra bokhandlernes side førte dette til at bokhandelen tok tilbake
markedsandeler. I dag har bokhandelen vel 50 % av totalomsetningen av
bøker i Norge. Bokhandlernes andel av Forleggerforeningens medlemsforlag
har stabilisert seg på vel 60 °7o.
En annen utviklingstendens innenfor bokhandlerleddet er en sterkere satsing
på postordre og direct mail. Dette har bedret omsetningen, men undergravd
kundetilstrømningen til bokhandelen. Dette er et paradoks mange bokhand
lere har vanskelig for å avfinne seg med.
Det synes klart at bokklubbene har vært «tyver på bokhandlerens marked»,
men likefullt er det klart at bokhandlerne likevel har styrket stillingen det siste
tiåret. Vi har altså ikke med et enkelt null-sum spill å gjøre. At en part vinner,
trenger ikke bety at den andre taper.
Samhandelen mellom medlemmene av Forleggerforeningen og Bokhandler
foreningen er regulert av Bransjeavtalen, den norske bokbransjes grunnlov. I
denne grunnlov er den faste bokpris selve fundamentet for å opprettholde den
struktur det norske litterære system har i dag. Bokklubbvirksomheten må be
traktes som en uthuling av avtalen, og det er grunn til å merke seg at det er de
tre stor forlagene Gyldendal, Aschehoug og Cappelen sammen med Tiden
som i sterkest grad har bidratt til denne uthulingen ved å selge bøker betrakte
lig billigere enn i ordinær bokhandel og ved selv å få sine bøker hyppigst antatt.
Det er ikke små beløp - DNB solgte i 1981 for 150 millioner kroner - som blir
tatt inn gjennom bokklubbene. En skulle tro at dette har-ført til en sterk kon

166

sentrasjon av forlagsdrift i Norge. Dette er nok til en viss grad tilfelle, men ikke
i et omfang som en kunne ha grunn til å tro.
De siste årene har vist en stagnasjon i omsetning for bokklubbene. Særlig gjel
der dette DNB. Hva kan vi vente av framtidige konsekvenser for norsk bok
bransje i en slik situasjon?
Jeg ser flere muligheter. For det første kan stagnasjon føre til et ytterligere
press for å få revidert bransjeavtalen i en retning som gir muligheer for økt
bruk av direktesalg. Langs en slik tankerekke kan en ane farene for at fastprissystemet blir gjenstand for forsterket debatt. Hva som vil skje dersom fastbokprissystemet rakner, tør det bare være en mening om. Lærdommene fra
Sverige og Frankrike - sistnevnte har gått tilbake til fastprissystemet etter å ha
gjort svært dårlige erfaringer - burde veie tungt i en slik vurdering.
En annen mulighet er en økt vekt på salg av andre vareslag som plater, bilde
kunst, reiser, konserter, matkort, ja alt som kan egne seg for salg gjennom
postordre. En salgsmåte som forlagene jo har bygget opp en betydelig know
how på gjennom sine år som bokklubborganisatorer.
En tredje tendens som vi i dag kan observere, er en sterkere begrensning i pro
duksjonen av antall skjønnlitterære bøker. Cappelen har hatt gode resultater
med en strengere linje her, Gyldendal - som har gitt ut like mange skjønnlitte
rære bøker hvert år som Aschehoug, Cappelen og Tiden tilsammen - er i ferd
med å følge etter.
Endelig - det store spøkelset - at bestselgerindustrien setter seg kraftigere igjen
nom; at en intensiverer jakten på bestselgerne for på denne måten å kompen
sere for stagnasjonen.
Det lar seg ikke gjøre å komme med klare oppfatninger av hvilken retning ut
viklingen kommer til å ta, men klart er det at bokklubbene i dag er så økono
misk uunnværlige for forlagene at endringer i bokklubbvirksomheten vil røre
ved hele det litterære systemet. I sin ytterste konsekvens er de ulike kompo
nentene i dette systemet i dag så sammenfiltret, at negative svingninger i salg
og omsetning vil virke inn på skjønnlitteraturens omfang (antall bøker), inn
hold og form.

Omtalt og brukt litteratur
Den Norske Forleggerforening Bransjestatistikk for 1970-1983
Audhild Nedberg Bokklubben Nye Bøker. Masseprodusert kulturfor individualister? En analyse
av BNBs forhistorie, bokutvalg og markedsføring. Hovedoppgave. Tromsø 1983.
Stig O. Sølvberg Klubb og publikum. En undersøkelse av forholdet mellom boktilbud og marked
i Bokklubben Nye Bøker, med utgangspunkt i året 1980. Hovedoppgave. Oslo 1983. Sitater fra
s. 218 og 219.
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Kommende Vardøger-numre
Vardøger 17 som har rammetittelen «Krise i verdensøkonomien», gir en over
sikt over problemene i verdensøkonomien midt på 1980-tallet. Nummeret leg
ger særlig vekt på problemene i penge- og finanssystemet, på gjeldskrisen i den
tredje verden og på den enda mer paradoksale gjeldskrisen midt i den første
verden, nemlig i USA. Oversatte bidrag av Marcello de Cecco og Susan Strange
studerer pengesystemet i historisk perspektiv og analyserer de intrikate ko
blingene mellom økonomi og politikk som her gjør seg gjeldende. Et bidrag
av Michel Aglietta og medarbeidere studerer de tre viktigste enhetene i verden
søkonomiens sentrum USA, Vest-Europa og Japan og påpeker at verdensøko
nomiens framtid avhenger av hvilke tendenser som gjør seg gjeldende i disse
tre områdene de nærmeste årene. I tillegg inneholder nummeret mer detaljerte
analyser av den tredje verdens gjeldskrise (Rune Skarstein) og av aktuelle ut
viklingstendenser i USAs politiske økonomi (Lars Mjøset).
Forberedelsene av dette nummeret er på det nærmeste avsluttet, og det er ikke
plass til flere bidrag, annet enn debattinnlegg. Frist for innsending av debat
tinnlegg 31. desember 1985.

Vardøger 18: «Arbeidsløshet», tar sikte på en bred diskusjon av politiske, sosi
ale og økonomiske aspekter ved arbeidsløshet. Blant bidrag som allerede er
klare, er en analyse av hvordan lokale initiativ for arbeidsløse kan bidra til å
bedre deres sysselsettingsmuligheter (Signe Syrrist). Videre vil Bosse Angeløv
skrive om organisering av kampen mot arbeidsløshetens konsekvenser. Et
tredje bidrag tar opp arbeidsløshet og utvikling av de arbeidsløses politiske be
vissthet og deltakelse i organisert politisk arbeid (Hjørdis Kaul og Elin Kvande). Vi vil dessuten reise spørsmålet om hvorvidt en adekvat industripolitikk
kan være veien til lavere arbeidsløshet (Olav Fagerlid). Endelig vil Ådne Cap
pelen undersøke perspektivene for utviklingen av sysselsetting og arbeidsløs
het de nærmeste årene. Han vil også drøfte hvorvidt kortere arbeidsdag
og/eller lavere pensjonsalder kan påvirke arbeidsløsheten.
Det er fortsatt plass for flere bidrag til dette nummeret, for eksempel om ungdomsarbeidsløshet og dekvalifisering. Frist for innlevering av bidrag 31. mars
1986.
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Vardøger 19: «Norsk industripolitikk» (arbeidstittel). Nummeret tar sikte på
å reise debatt om norsk industripolitikk. Vi vil blant annet stille spørsmålet
om hvilke politiske muligheter som finnes på ulike felter for å videreutvikle
og bevare en moderne norsk industri. Dette vil vi gjøre både gjennom analyser
av sider ved den statlige politikken slik denne har utviklet seg i etterkrigstiden,
og ved å analysere eksempler på industripolitiske strider, særlig slike som kan
belyse fagbevegelsens handlingsmuligheer. Det blir viktig å få fram materiale
som kan si noe om hvordan den spesielle norske industristrukturen har begren
set mulighetene for statlig styring. Her tenker vi ikke bare på bransjemønsteret, men også på industriens økonomiske og interessemessige organisasjon,
som eierforhold, konserndannelser, bransjenes grad av autonomi, bankenes
rolle og måten arbeidsgiverinteressene er organisert på - i det hele tatt både den
økonomiske og institusjonelle «organisering» av industrien selv som industri
politikken må virke gjennom og er avhengig av. Nummeret tenkes å ha to hovedtyngdepunkter 1. Staten og industripolitikken, 2. Fagbevegelsen og den
industrielle utviklingen. Under det siste punktet ønsker vi å kartlegge fagbeve
gelsens industripolitiske rolle både generelt og med utgangspunkt i presenta
sjon og analyser av materiale fra flere enkeltsaker. Her vil stoff som belyser
de fagorganisertes forskjellige handlingsmuligheter i ulike bransjer og typer
av bedrifter under omstillingsprosesser, for eksempel ved nedlegging av bedrifter, være av stor interesse. (Interesserte bidragsytere kan få tilsendt et mer
detaljert konsept som er utarbeidet i red.). Frist for innlevering av bidrag 31.
oktober 1986.
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prestigious left presses ... is like
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hard to know which to attend
to first.”—The Nation
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