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Klassekampen hadde for en tid tilbake en artikkel om norske forlagsredaktørers 

klassebakgrunn. Responsen fra forlagsredaktørene var påfallende likeartet som 

svartype og har vært lite påaktet. At refleksjonsnivået i norske forlag skulle ha 

betydning for hvilken litteratur som produseres, er en svært fremmed tanke i et 

samfunn som tror seg være fri for sensur.  

 

Hovedpåstanden i Klassekampens undersøkelse synes å ha vært at norske 

forlagsredaktørerer er hjemmehørende i middelklassen. Allerede her kunne det være 

grunn til å utvide problemstillingen. Norske journalister kreerer døgnet rundt en utesende 

og formløs middelklasse gjennom sin markedstilpassede journalistikk. Journalistikk er i 

det hele tatt middelklassens akademiske øvelse nr. 1, slik universitetene mer og mer skal 

underordnes journalismens  verdinihilisme (F.Nietzsche). Alt mens den journalistiske 

litteraturen feirer sin page-turning-time.  

 

Klassekampen dokumenterte noen bagatelliserende bemerkninger fra 

forlagsleserne. Enkelte av dem ville vite hvorfor sosioøkonomiske bakgrunn skulle bety 

noe som helst, siden også bokbransjen for lengst har etablert medietilstandens samfunn 

uten klasser: alt er litteratur. Med mindre vi bringer Bourdieu inn sammenhengen? For 

noen vil likefremt spørre hvordan selvforståelse og leseskikker innvirker på de valg  

forlagsredaktører gjør. Hvilke type fornektelse har vi med å gjøre hvis disse forleste 

representantene for mellomlagene ignorerer en slik problematikk? Er nettopp fornektelsen 

av problemstillingen det som kan minne oss på hva ”verdinøytrale” selverklæringer 

innebærer? Middelklassens selvrepresentasjon er og blir av en viss falsk nøytralitet.  

 

For den som er bøtet i Filleproletariatets essayistiske samfunnslag er utspillene om 

litterære klassereiser av eksotisk karakter. Kanskje fordi vår litterære natur erindrer at 



 3 

diktekunst per definisjon er overskridelse av språklige begrensinger gjennom 

overskridelser i det individuelle og sosiale. Den som observerer egen klasse må risikere å 

ende som sin egen klassefiende, slik den som observerer seg selv kan komme til å svimle 

over manglende klasse. Det som er sikkert er at den som krysser språkgrenser, 

generasjonsgrenser og grenser for sosial stabilitet vil få kjenne blikket fra de etterlatte. Vi 

som  er skutt ut i det opplyste Filleproletariatet, med gullkort på Fretex og aksjer i 

Frelsesarmeen, etter en øredøvende barndom, er sjelden på flukt fra noe annet enn 

estetiserte fordommer.  

 

 / Fortellingers inflasjon / 

 

På 1980-tallet ble den nye generasjonen av forfattere fotfulgt med spørsmål om 

samtidsengasjement. I norsk sammenheng var det blant andre Jan Kjærstad som 

reetablerte  paradigmet om litteraturens estetisk-politiske potensiale. Altså at litteraturens 

kritiske egenskaper kan ivaretas ved å utfordre etablerte tenke- og skrivemåter med nye 

estetiske eksperimenter. Kjærstads innflytelse er i så måte gjenstand for smålige 

vurderinger i  The Land  of the Middle Class. Senere hen har denne holdningen til 

samfunnskritikken fremhevet litteraturens betydning for lesernes sensibilitet. Drømmen 

om leserens sensibilitet kan ha utviklet seg til bristende realitetsbeskrivelser, dels for å 

beskytte det estetisk hellige mot det profant kritiske, dels for å gi en mediavennlig 

holdning legitimitet. Uansett, den sensibilitetsbefordrende litteraturen selger som hakka 

møkk, under et stjerneteppe av kulturell kapital.  

 

/ Den litterære offentligheten er grunnleggende preget av den tunge og dvaske 

middelklassens henfallenhet til emosjonell nøytralitet og stilistisk konsekvens. Jeg burde 

kanskje anvende et tapt begrep: middelmådighetens offentlighet. En slik sosiokulturell 

innretning er fiksert på sin fiksjonsproduksjon, hva enten det er snakk om den monetære 

sirkulasjon av begreper og temata, som oppslag til litterær kritikk eller humanistisk 

forskning, eller omsetningen av jevne fortellinger og tilsvarende nyhetsvinklinger. \ 

 

Den litterære normen fremfor noen de siste par tiårene har da også vært show-

don’t-tell. I politisk forstand rommet denne estetiske regelasjon (eller metode) en 

passivisering av forfatterstemmen, som i estetisk forstand skulle tre tilbake for det 

ekstralitterære og konkrete språket. Estetisert hverdag, tilhuggede setninger, konkrete 
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beskrivelser; lidenskapsløs språkvisning slår over i kreativ egenaktivitet hos leseren, som 

villig lar seg forvandle til forfatterens alter ego. Ikke-forfatterne inviterte med sin 

deskriptive litteratur leserne (og lesningen) til å etablere sansninger i forfatterstemmens 

fravær, et fravær som reetablerer fortellerstemmens enhet og renhet. Slik kan man kanskje 

argumentere med at lesernes sensibilitet forfines, men det gjør også lesernes passivitet? 

Sensibilitetsøvelser øker hvesingen fra det lite maskuline hysteriet, som i undertrykket 

tilstand skal kunne bevirke mange klassiske begjærsfornektelser. Sånt blir det fantasiliv 

av. \\ Denne formen for litterær ideologi kan tilbakeføres til akademiske lesemåter, som i 

dette landet øker i omfang på fra 70-tallet og fremover. Den deskriptiv-sensible 

litteraturen henter i praksis sine språklige idealer fra naturvitenskapenes begreper om 

observasjon og saklighet, og i holdning (om ikke stilistikk) fra l’art pour l’art, som så 

smått gjenoppstår som kunst for sensibilitetens skyld. Forfatteren blir forteller, fortelleren 

blir leser, og lesningen utånder langsomt og underholdende på et hav likeartede fantasier.  

 

For skribenter som etablerer seg innenfor den litterære orden vil en bestemt form 

for lydighet og tilpasning betale seg i det lange løp. Relativ ”dyktighet” vil alltid være 

salgbart innenfor den herskende kulturen. Den tilpasningsdyktige middelklassen vil i 

essayets sammenheng kunne kjennetegnes ved en jevn og trutt sirkulasjon av verdier og 

selvbilder, en slags handel med kulturelle kjennetegn, der individet og fellesskapet lett 

bytter plass over en sideordnet konjunksjon, slik at individet får gulpe fra fellesskapets 

enhet og fellesskapet skite i individets flerstemthet. Formelen for en slik infantilisme er 

alle for alle, dvs. ingen for ingen. Kiss&tell.  Middelklassens ensartete sirkulasjon av 

begreper og teorier, av holdninger og moter, vil dessuten danne en litteratur som etteraper 

denne særegne ensartethet, slik at (das) man får kjenne seg igjen i det litteratursalgbare 

slik salgslitteraturen selv er basert på forutsigbar gjenkjennelse. \\\ Den freudianske 

verdien som har tronet høyest innenfor mellomlagenes mellomlitteraturer som kjent 

Ubehag, nota bene ubehag som en bekreftelse av behagets kjennetegn. Seksuell 

eskapisme, sinnrike forbrytelser, lumre familiefortellinger og anorektiske 

teaterforestillinger er passable gjenstander for middelklassens begrep om renhet. 

Ubehag=behag. Et reelt ubehag vil simpelthen ikke kunne benevnes ”ubehag” innenfor 

denne klassen, som først og fremst vil rette sin kjøpestyrke, litteratur og sine omsettelige 

verdier mot de varene som lar seg bytte og forbytte.  
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/ Bakom suser skogene 

 

Hvordan vil de lavere grundige sosiale klasser uttrykke sine språklige og 

erkjennelsesmessige preferanser? De grundige sosiale klasser er i større grad opptatt av 

helhet, av komplekse spørsmål om det sanne, det skjønne og det gode. Vi vil eo ipso søke 

tilflukt i estetiske og sosiale kamuflasjehandlinger, for å gardere noe umistelig: et indre 

språk som er kresent og selvbeskyttende. Dette språket er lesningens grunnspråk. Lesning 

da forstått som noe mer omfattende enn øyets synlige akupunktur via bokstaver og 

romaner.   

 

De grundige sosiale klassers erkjennelsesapparat har hatt en motstandskraft den 

forspiste og selvfeterende middelklassen synes å mangle. Mens middelklassen kamuflerer 

seg på forfengelighetens frie marked, i tankemoter og moteklær, er de grundiges 

kamuflasje slik innrettet at ingen vil forestille seg annet enn enkelhet og manglende 

utdannelse. Vi låner restene av vår sensibilitet til konkrete gjøremål på arbeidsplasser og i 

generasjonsfelleskapet, og gjennom opprømte ferier i mange former for truet og truende 

natur. En sensibilitet som genererer store spørsmål i litteraturverdige samtaler hjemme og 

på havet.  

 

Det er når vi møter de svært bereistes bevissthet om sin reise at vi krakelerer og 

underminerer det sosiale spillet. Vi snevrer da inn. Vi er da rede til å bli flyktet fra. 

Dermed får våre egne fluktbehov sitt bytte gjennom sosial tildekking, og vår kamuflasje 

blir et eksempel i den andres ansikt: hun ser bare et speil. Mens den oppblåste 

middelklassemassen er ulykkelig uvitende om sine feil, er våre feil opphavet til en viten 

vi forsvarer av all kraft.  

 

Hvis begrepene innenfor denne essayistiske aksjonen hadde vært ordnet,  avklart 

og avstemt, ville signaturen pekt mot et middelklasseindivid, og reisen ville endt med en 

langflat hymne for det profane. Siden begrepene er blandet og satt sammen på måter som 

alle-lesende journalistindivider ikke vil kunne ordne tilbake til ordnede forhold, kan 

signaturen først som sist  peke på et annet fenomen i middelklassens sløve dominans over 

den moderne litteraturen og kritikken.  
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Det alminnelige slitet i veiarbeid, snekkeyrker og lagerhaller gir ikke lenger fysisk 

bevissthet og emosjonell holdning, men utmattelse og stressrelaterte sykdommer. I dag 

blir slitet belønnet med en ny form for passivitet: ”fritid”, underholdning, drømmerier. 

Mens middelklassen sitter på de morsomme jobbene, og vikler seg villig ut i terapier, 

litteraturer og esoteriske grupperinger, presses de tjenende klasser stadig nærmere 

titteskap og tomhendt konsum. De grundige sosiale klasser er på vei til å miste sin 

historiske betydning for utviklingen av sosial likevekt. De som bærer samfunnets 

grunnleggende behov mister dessuten siviliserende rettigheter på arbeidsmarkedet, trues 

med tapte  pensjonsrettigheter og drives stadig grellere av et trygdesystem som åpenlyst 

er basert på prinsippet om den frie konkurranse. De sjuke må kunne konkurrere seg 

imellom for at Staten skal kunne dele ut økonomiske privilegier til de rike. ”Arbeidslinja” 

har tydelige elementer av rigid produksjonslinje. Gammel hersketeknikk filtret inn i lover 

og forskrifter. Det er ikke for mange uføretrygdede i Norge, men for få arbeidsplasser 

med for lav etisk bevissthet. Det er lett å overse at sykdom kan bunne i en sunn reaksjon 

mot det sykelige. 

 

Hvordan vil en norsk middelklasseforfatter forholde seg til disse dramatiske 

kulturelle endringene, der merverdiens slitere fristes av tven, syden og alkoholen, mens 

det brutale kapitalistiske maskineriet krever våkenhet og motstandskraft? Ved å dikte om 

det? Skape gjenkjennelse? Øke sensibilitet? Hos hvem? Hvem skal sensibiliteten tjene?  

 

De grundige sosiale klassers barn har siden 70-tallet fått tilgang til kunnskaper og 

væremåter som er et kapitalt brudd med det foreldregenerasjonen overleverte. Klassereise 

som tilsnubla historieløshet? Svikter de lavere grundigere klassers unger den tunge 

historiske arbeiderbevegelsen, som aldri har vært særlig sexy, ved å repetere og pugge og 

gå opp i den dominerende kulturen? Svikter de lavere grundige klassers foreldre sine 

etterkommere, ved uten motstand å betale dem over i talemåter og væremåter som bare 

øker deres (tilpasnings)dyktighet og passivitet? Spørsmål av dette slaget har blitt stilt den 

siste tiden.  

 

Jeg vil heller spørre: Hvilke krefter skaper en historisk betinget mentalitet som 

produserer svik mer enn kontinuitet? Mangler vi linken til begreper og tankeformer som 

kan vise oss at sliterne, de solide og håpefulle foreldrene, nettopp har dannet kunnskap, at 

deres ufullkomne trofasthet er kulturell kapital? Og at ubehaget ved den selvspeilende 
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kulturen også er et selvbedrag? Har deres avkom etablert en generasjon som er så fikserte 

på selvutvikling at resultatet av det store spranget ble en tomhodet forbruker av energi, 

litteratur og andre stimuli? /// Hvis jeg skulle gi en sann og bestandig benevnelse av den 

økologiske krisens emosjonelle opphav ville det bli: jag etter vind, opplevelsesbegjær.  

 

\ Hellig skrift / 

 

Den hellige skrift kan vise til en kunnskap som har fulgt menneskers liv i 

generasjoner. En kunnskap som ikke vil forenkle livet, men utvide det. Dermed både 

gledene og sorgene. Premisset for denne kunnskapen er trofasthet, men også det å hevde 

trofasthetens betydning. Ekteskapets trofasthet for barns skyld. Generasjonsfelleskapets 

trofasthet for de gamles skyld. Ikke lykken, ikke litteraturen, ikke det motstandsløse. Et 

skrøpelig, men insisterende språk som søker trofasthet, undersøker trofasthet, hevder 

trofasthetens urene budskap i skrift og tale. Politisk og mellommenneskelig. Hvordan kan 

dette sies til en samtid som tror seg være ferdigsekularisert for et brutalt materialistisk 

kjør? Og der sviket har blitt regelen og trofastheten unntaket?  

 

Kjærlighet er det eneste frie arbeid vi kjenner. Kjærlikhetens vesen er ikke å vise 

for å (u)behage, men å overbevise for å leve grundig og rikt. Ikke for å høste 

anerkjennelse, men for å så erkjennelse. Min påstand er at dette er folks grunnleggende 

forhold til sine liv. Det berører det jeg kaller vårt umistelige indre språk. F.M. 

Dostojevskij bevitnet grundig dette språkets kvaliteter blant ydmykede og forurettede. Det 

er et muntlig språk som i visse betydninger av begrepet kan kalles dypøkologisk. Det er 

først og fremst et språk som vil berøres: i betydningen tiltales, ja for enhver pris. Ikke 

bare av gråvær med gløtt av sol. Av ødeleggende stormer og stigende havnivå, ettersom 

en slik ”tiltale” fra naturfenomenene i det minste bestyrker vårt begrep om hva som er 

sant og hva som er falskt. Dette språket bak språkene er en umåtelig parat størrelse, en 

mirakuløs mottakelighet, en underfull evne til å behandle alle former for informasjon, fra 

fysisk føde og bevegelse, via språk og handling, til erkjennelsen av seg selv som 

medmenneske. Det er kanskje denne kjærlikhetens organisme som kan la seg bemerke av 

det guddommeliges skikkelser. Derfor må det vi forteller, og det vi betror og deler med 

hverandre, være av en slik kvalitet at vårt umistelige indre språk får sjansen til å skille det 

vesentlige fra det uvesentlige. Og vesen fra uvesen. Alt annet er journalisme og 
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automatisk fortelling: forgiftning av sanseberedskap. Vårt umistelige indre grunnspråk er 

avgjørende for våkenhet.   

 

\ Søvnens fiksjoner \ 
 

En estetisk-sensibel gruppering har lenge hatt all kulturmakt i Norge. Selvsagt 

uten å ville erkjenne det. Denne grupperingen har latt seg forføre til en grimase som alltid 

har kjennetegnet høyrepolitikernes kulturelle smaksvurderinger. Kunsten og litteraturen 

skulle være renset for religiøsitet, politikk og andre former for eksistensialpolitiske kilder. 

Det litterært akseptable skulle være stilistisk nøytralt. Kunnskap skulle forbeholdes 

akademiske produkter, mens litteraturen ble strippet for andre tegn enn dem som kunne 

overføres til de forslukte lesernes passive og dagdrømmende former for lesning. De 

konservatives grimaser er i løpet av noen ganske få tiår blitt en stivnet mine innenfor den 

litterære offentlighet.  

 

Høyredannelsens kjennetegn er og blir at all kritikk fremført med kraft og 

temperament blir definert bort som negativitet, les: surhet. Med mindre kritikken er rabiat, 

klovnaktig  eller selvutleverende, og fortrinnsvis henvist til en hagefest, en tabloid eller en 

beskyttet tidsskriftartikkel. Den omforente aversjonen mot akp’erne fritok kunstartene for 

en bestemt type medansvar. Selve det å fremføre åpen kritikk ble av den negativt-

emosjonelle høyresiden oppfattet som den andres negativitet. Denne projiserte 

negativisme blir i de drømmende høyrehodene karakterisert som innbilskhet eller 

parasittering. Den kritiske og opprørske skal ikke tro at hun kan gi uttrykk for annet enn 

redigerte synspunkter, om aldri så mye svartnet av bitterhet og smerte. Forskån oss, sier 

denne frakoblede høyrehjernen. Angsten for negativitet har forbindelser til en kulturell 

berøringsangst som igjen lå til grunn for show-don’t-tell-estetikken, og kommer samtidig 

med den kollektive passivitet som utvikles bak og foran ethvert fjernsynskamera. De 

ettergivende klasser skyver sin bigotte dannelsesmentalitet foran seg, avstenger seg fra 

emosjonell påvirkning og isolerer seg i samtalenes og omtalenes salonger, der kunnskap 

er lik nytelse, negativ som positiv. I dag utvider denne dannelsesmentaliteten sitt grep om 

menneskers selvforståelse, og med en farlig passivitet. En passivitet som er i ferd med å 

bli sitt eget budskap: den som mangler eksakte kunnskaper innenfor ett av samfunnets 

komplekse kunnskapsområder er henvist til å akseptere det beståendes 

kunnskapshierarkier. Verken politiske partier, Kirken eller fagbevegelsen har klart å 
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stanse dette demokratiske jordraset. Ettergivenhetens sensibilitet ble norm. Folkelighetens 

utadvendte følelsesstyrke tabu. Og forfatterne er dedikert sin bokbransje. 

 

Kan esteter og teknokrater ha noe til felles i sin avsondrethet? Skal det komme for 

en dag at alle slags opplevelsesagenter innbilder seg at samfunnet var mindre komplisert 

for mennesker i 1905? I så fall, bunner denne begjærskaotiske ettergivenheten i en 

mangelfullt utviklet forståelse for at ethvert historisk øyeblikk balanserer på kniven 

mellom dem som har karret til seg perspektivmakt, og dem som er henvist til å produsere 

varer og tjenester? // Kunnskaper i emosjonelle gnisninger  har forandringkraft. Det 

teknologiserte samfunnets kunnskapsformer inviterer utelukkende til det som kan 

redigeres, justeres og muteres. Virtuelt og viruelt.  

 

Disse antihistoriske holdningene har lenge vært virksomme i norsk litteratur og 

samfunnsliv. Litteraturen skal ikke besudles med et språk som utfordrer felleskapet i den 

enkelte og den enkelte i fellesskapet. Den skal ikke blottlegge bitterhetens eller smertens 

kjennetegn, men reflektere dette så dypt inn i språket at de dannede middelklasser på 

forutsigelig vis kan identifisere fenomenet gjennom sensibel lesning, men uten å erkjenne 

avstandens kulde, uten å kjenne den brutale fremmedheten, som er den ultimate 

betingelsen for vår søken etter kjærlighet. Denne unnvikende strategien passerer i flere 

former under emblemet litterære kvalitet. Alt skal gjenoppleves. Fortelling blir i praksis 

gjenfortelling. Moteksempel: Dag Solstads presise og sjangersjanglende Berlinroman.  

 

De dominerende deskriptive litteraturer henvender seg til leseren som en 

verksbalansert opplevelsesmaskin. Opplevelsesmaskin? Både nøytral (i den moderne 

betydningen av begrepet: ”åpen”) og maskin (sensibel produksjon av bilder og 

identifikasjoner.) Av litteratur, og for litteratur. Slik undergraves litteraturens styrke med 

opplevelsers inflasjon. Siden fortellingen er opphavet til dette jaget etter opplevelser i 

mange media og kanaler, kan det være hensiktsmessig å snakke om den moderne 

fortellerreligionen. Ikke fortellinger slik de store verdensreligionene forvalter 

fortellingens kraft. Ei heller den store episke litteraturens frodighet og mangfold. Men 

fortelling for fortellingens skyld. Det inflatoriske nivået av fortellinger innenfor 

litteraturbeslektede områder som film, tv, dataspill,  aviser og internett skaper grobunnen 

for en selsom form for avhengighet. Det er opplevelsesjunkiene som siger frem i de 

kommende generasjoner. Deres fortellerreligion har kun ett funksjonelt budskap: MER 
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/ Knus fiksjonene, leve litteraturen!  

 

Den sanne litteraturen, vil jeg hevde, kommuniserer med en uberegnelig leser, og 

på en slik måte at leseren får intellektuelle stimuli og emosjonell handlekraft. Altså 

henvendt til en leser som er noe mer enn sitt sanseapparat, og til et rom som er større enn 

forløpet av tid. En leser som slik kan distansere opplevelseskjøret, for å skjerpe en viss 

våkenhet. Tiltale mer enn tegntale. Slike litteraturer trenger ikke opptre under litteraturens 

insignium. Stig Larssons sene verker er et opplagt skandinavisk eksempel. Teatergruppa 

Baktruppen et annet. ”La vita e bella” kan stå som et sjeldent eksempel på en film som 

fordyper sitt eget budskap. Dataspillenes trigging av refleksologiske egenskaper oppviser 

få eksempler på intelligente rollespill og strategispill, der nettopp refleksene får større 

utfordringer enn det mentale killerinstinktet, men her kommer det nok nye fabler med 

større etisk fortellerkraft. Det popmusikalske feltet konkurrerer stadig sterkere med 

lesningens innbildningskraft gjennom en type musikk som er soft and clever. Men heller 

ikke mer. Moderne oppsplitta familieliv er i seg selv litteratur, og kanskje særlig for barn? 

Underskogen av alternative behandlingsformer som homøopati og akupunktur arbeider 

med egenskaper som er beslektet med dem som fordrer sin leser. Den sanne litteraturen 

har forholdsvis store utfordringer.  

 

Den kulturelt salgbare automatlitteraturen ser ut til å være cineastenes barn, slik 

cineastene i sin tid høstet lærdom av fortellertekniske visninger hos en Stendhal, en 

Woolf. De Norske Bokklubbene er i virkeligheten en klubb for den sensible 

fremvisningen av cineastisk privatesse. Det er klubben til middelklassen som vet å shoppe 

romaner, dikt og noveller som kan svelges unna i cafelatteliv. Det er ikke minst 

forfatternes klubb, som gjennom slike salgskanaler får inntekter til å leve komfortabelt. 

Vel unt, men hvilke klassemessige glidninger berører denne litterære kommersialismen? 

Hva skjer med en forfatter som blir velstående og dyrket av en formløs medial over-

klasse? Var det noen som sa litterær konsumpsjon?   

 

Det kan vise seg at den sanne litteraturen henter impulser fra det muntlige språkets 

”alitterære” egenskaper, som på sin side er dannet av avanserte grammatologiske 

strukturer. Og at dette litterære språket i bunn og grunn er scenisk og romlig. Slik vårt 

indre umistelige språk er det: en scene for tankens gestalter, emosjonenes karakterer og 

instinktenes identifikasjoner. Denne litteraturen vil måtte råde over en viss sikkerhet 
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innenfor grunnleggende usikkerhetsrelasjoner, som er de litterære språkenes første 

hemmelighet. Dette er på et annet nivå forholdet mellom intellekt og emosjon, i 

motsetning til de sansementale motstandsformer som den deskriptiv-sensible litteraturen 

illuderer. La oss berøre det jeg kaller ”usikkerhetsrelasjonene”, som former den sanne 

litteraturens sikkerhet.   

 

Tvilsmotene har florert i intellektuelle miljøer over hele Europa det siste tiåret. 

Humanismens vankelmodige arv. Selv i kristne sammenhenger er det tvilen som har fått 

høyeste kurs. Den kortpustede tvilen har vært til salgs som eksklusiv vare; tro kom på 

billigsalg. Tvil og Kunnskap skulle i denne fasen patenteres til adskilte og autonome 

grupperinger av spesialister. Spesialister som var drillet i å overføre tvilskompetanse til en 

saklighetsnorm der pro et contra har blitt erstattet av postmodernismens apatiske åpenhet. 

Dette i overensstemmelse med nedbyggingen av folkestyret i hele Europa. Det er bare i 

den 3.og 4. verden at folk ennå gløder av tro og mange slags sult? I en utplyndret verden 

er tvil gratis og uten eggende intellektuelle virkninger.   

 

Ingen holdning eller innstilling er mer tåpelig for litteraturteknokratene enn tro. 

Troens språk, enten det er religiøst, politisk eller eksistensielt, vil automatisk bli 

identifisert som det snevre, det uskjønne. Fortellingen skal gå i balanse lik et hvilket som 

helst budsjett. Det har i slike kretser vært liten sensibilitet for hvordan nettopp troens 

realiteter har ført til litteratur, vitenskap og kunst gjennom århundrer. Både som 

inspirasjonskilde og som motstandsform. En stor blind flekk i modernismens paradoksale 

ettertid. For hva skjer med de romantiske kunstartene når den åndelige tyngdekraften 

ignoreres? ///  Tro skaper motreaksjon, også i den som tror. Tro er uren og arbeidende. 

Tro bevirker endring, mer enn den fremviser fenomenet. Tro innebærer en fullstendig 

risiko og er derfor en form for hvile: fra overflate, støy, stress. /// Tømmermannsønnen fra 

Nasaret kunne peke ut det enkelte menneske som hellig i fellesskap med andre, med 

lignelsene om treet og treets grener, eller kroppen og kroppens lemmer. Dietrich 

Bonhoeffer, som nazistene så usselt tok livet av, formulerte dette prinsippet med sjelden 

innsikt: ”Velsignet er den som er alene i fellesskapets styrke, velsignet er den som holder 

fast ved fellesskapet i ensomhetens styrke.”  

 

Et menneske som er troende til å stå for noe større enn seg selv (og sin samtid), 

trenger ikke lene seg til tvilens høye status. Om dette mennesket ikke vil vite det, vil det 



 12 

kanskje leve det: tro og tvil er samme fysiskmentale organisme. Tro og tvil forutsetter 

hverandre som fiender og venner. Tro og tvil er egentlig tre. Det som bærer både troen og 

tvilen, de nagende spørsmålene eller lettelsens jubel, er på et annet nivå det vi kanskje kan 

kalle det mentales biotop. Altså ikke dualisme, men en tredeling, der aktørenes agering 

danner det ”miljøet” vi kaller sjel, helhet, biotop. Sann tvil styrker troen ved å utfordre 

den, helt inn til det punktet da troen kan inkludere tvilens form. Der oppstår en åpenhet 

som er alt annet enn nøytral. 

 

Vi splitter tvil fra tro og kaller tvilen ”åpen, spørrende.” Vi ser tvilen som et 

bolverk mot fanatisme, mens den i virkeligheten kan vise seg å være fanatismens 

hemmeligholde spenning. Det er ikke nødvendigvis slik at tvil er den intellektuelle 

redelighetens garant, at det tvilsmessige er høykultur, at rasjonalitet forutsetter 

spørsmålets tvil. Spørsmålet og den spørrendes kraft kan åpne for det nyskapende og 

originalt tenkte, men dets basis vil alltid være tradisjonens kompleksitet, slik spørsmålets 

potensiale alltid vil avhenge av tyngde og timing. / Tvil kan utarte til maktmisbruk, 

akkurat slik troen kan det. Tvilens maktmisbruk opptrer under den liberale humanismens 

fane; troens maktmisbruk under den rigide moralismens fane. Negativisme kan erstattes 

av essayets abruptisme. En slik påstandsbevegelse kan vise seg å åpne for spørsmål mer 

enn å illudere spørsmålets svimmeltegn, stigende tonefall og mulige relativisme. Da er vi 

tilbake i litteratursamtiden. 

  

Den som skal argumentere mot at salgbar litteratur har blitt en automatisk vare, 

har et berettiget hastverk . Salgbar forstått som det kommersielt og kulturelt aksepterte. 

Det litteraturindustrielle komplekset dundrer av gårde som et utrangert damplokomotiv 

uten bremser, men med en masseproduksjon av likeartete litteraturer på slep. Det er bare 

middelklassens vidløftige barn som med selvoppfyllende profetiske gaver kan påvise 

mangfoldet i moderne litteratur, siden begrepet om forskjell for middelklassen bare 

innebærer det som skiller seg ut fra noe annet. Men ulikhet er noe annet enn forskjell. 

Ulikheter skaper segmentering og estetikk. Forskjeller kan skape frodig mangfold og 

fruktbar konflikt; vel og merke der den mentale beredskapen er levende.  

 

Det er forskjell på å bli truffet og å oppleve. Opplevelseslitteraturen fører til 

emosjonelle vakuum og entropi. Mens den reproduktive fortellingen henvender seg til det 

mentalt barnlige i oss, vil litteratur utfra lavsosiale erfaringer med bevegelse og våkenhet 
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tiltale leserens språklige og mentale handlingspotensiale. Altså dets emosjonelle og 

tankemessige beredskap, eller modenhet. Også når denne modenheten slumrer. Gi støt, 

bevege, endre. Slik kan den lesende ta spørsmålets privilegium tilbake fra den deskriptive 

språkbrukens tomme spørsmålsestetikk. Problemstillingene for en litteratur som søker 

bortenfor spørsmålets estetikk vil være like betydelige, og erkjennelsesspråket like 

mangefasettert, men retning vil være bevegelse mer enn opplevelse. Mangfold mer enn 

ulikeartet enfold. Konkret eksempel: Dario Fo, som i ordets beste betydning har holdt 

flere generasjoner italienere i ånde med sine aktive fortellinger, sine utvekslinger (ex-

change), enten de stammer fra rettssalene eller middelalderspill. Eller Patrick Whites 

hvite og aggressive fremstilling av indigo.   

 

Samtidens kritikere synes stadig å leve i den uutalte villfarelse at litteraturen må 

imitere det konkrete, slik at ”konkresjonen” kan reduseres tilbake til litteraturen, som på 

sin side ender som vare, selv når den blir lest og senset. Ja, leseren blir litteratur-alike i 

sin oppøvde mentalitet og sensibilitet, og får dermed sin varekarakter på kjøpet.  

 

/ Fortellingens død 

 

Norske litteraturkritikere er etter år på universiteter og høgskoler dyktige til å 

isolere stilistiske fenomener i enkelte skikt av teksten. Den akademiske leseren er tilfreds 

om han overskuer et avgrenset område, en tematisk linje, en begrepsmessig sammenheng. 

En reduktiv form for lesning som bare er sensibel for sin ekstraksjon av verkgjenstandens 

tekniske overskudd. Slik balanserer kritiker og forfatter på samme budsjettmessige line. 

Norske kritikere (og forfattere?) ser ut til å satse på at det enkelte dikt, essay eller novelle 

skrives organisk, mens sammenhengen av noveller, romankapitler eller dikt ikke kan 

skrives uten å konstruere det organiske. Hva skyldes denne manglende erindringen av at 

alt skriftspråk er konstruksjon, ned til hver minste bestanddel? Selv det muntlige språket 

vi adapterer som barn, det vi puster inn og støter ut, er gjennomsyret av sosiale 

konstruksjoner og markeringer. Skyldes den historisk betingede skepsisen mot ”det 

konstruerte” at konstruksjonen avslører språkets begrensede egenskaper og organiserer 

bestanddelene i et større format? At den vekker  oss som lesere, viser frem byggeverkets 

byggestener, mens den ”organiske” litteraturen får oss til å glemme og dagdrømme? Er 

ikke dette middelklassens nedarvede hang til å skjule det pinlige, dekke over det tydelige, 

pakke inn det farlige og  sirkulere det jevne og (ut)byttbare? Slå i hjæl tid?  
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Den dominerende litteratur&kritikken i Norge kan beskrives ut fra noe av det som 

skjer i den sentrumsnære norske lyrikken. De norske lyrikerne har en glødende tro, en tro 

som skal fornektes, poleres og skjules for enhver pris. Trosholdningen skal fremstå som 

litterær kvalitet basert på reglene for hvordan den moderne lyrikken utarter i mentale 

sansninger og et sansepolert språk, som dessuten vil fremstille taktil perfeksjon. Dette er 

etterdønningene av den senmodernistiske epoken og dyrkelsen av haiku-drømmene; den 

undertrykte, men tydelig besvergende troen på litteraturens renhet og potensiale for 

undring. Men også undring kan perverteres med seg selv. Moteksempel: Ingrid 

Storholmens ”Skamtalen Graceland.”  

 

Den sanne litteraturen vil alltid sammenføre ulike kategorier språk for å tiltale hele 

mennesket. Imaginasjonen, kritikken og kunnskapene vil stå side om side. Den sanne 

litteraturen fordrer større bevegelighet hos leserne, større sprang og dristighet i lesningen, 

og fremfor alt vil en slik litteratur stimulere og samtidig fordre modenhet av den som 

leser.  Modenhet og våkenhet. Ikke forførelse og dag-mental drøm, slik samtidens 

tenåringsmentalitet legger opp til. Et liv lyser. Litteraturen kan nære lysspekteret. Da må 

den tiltale leserpersonen, og ikke bare fantasien og de villige identifikasjonene. Leserne 

av den reinskrella fortellertekniske konkresjonen blir redusert til medium for en passiv 

frembringelse av indre bilder og fantasier. Biografismens omseggripende litteraturer 

behandler leseren som en ferdigbehandlet fiksjonsgestalt, som sløv medløper. Den 

salgbare journalistiske litteraturen flikker på biografien med noen fortellertekniske knep, 

og utligner restene med kompromissenes stilistikk. I begge tilfeller er vårt umistelige 

indre grunnspråk lagt på is. Det er forrådt av imitatio, av trollspeilet. 

 

Denne tidens mentale fattigdom baserer seg på salgstall: at det som leses og 

forbrukes av mange er av stor betydning. Men det som spres til mange har sjelden den 

sammensetningen som gir påvirkningskraft. Det blir tatt av vinden, fordelt til 

opplevelsesmyter, tankevaner. Jordens-salt-prinsippet viser til en annen realitet. Ut fra 

dette prinsippet, som handler om konsentrasjon og bestandighet, kan ikke kvalitet måles 

alene i det mediet der denne kvaliteten foregir å være tilstede. Også derfor vil kvaliteten 

på leserne være viktigere enn kvantiteten av lesere. Fiksjonskalaset i forlag, filmbransje, 

media og databransjen gir det stikk motsatte resultat. Et dødsens kretsløp: Likeartete 

litteraturer + likeartete lesere = likeartet metning.  
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Den offisielle norske skriftlitteraturen filtreres gjennom forlagenes estetisk-

sensible kvalitetskontroll. Gjennom iveren etter å markere nye trender og nye kulturelle 

salgsemblemer fremstår det litteraturindustrielle kompleks slik: overbyr hele tiden sine 

egne aktiva og metter de lesende kvinnemasser med et stoff som når som vil omdannes til 

gift. På samme måte som en overopphopning av like stoffer i naturlige biotoper vil mette i 

retning av ensartet død. // Det er en død som ikke umiddelbart lar seg gjenkjenne som 

død, på samme måte som profetiene om ”romanens død” handler om andre kategorier enn 

opphøret av en bestemt sjanger og skrivemåte. Som antydet, den ensartede døden er en 

tilstand der for mye surkler og går på et lav-energetisk nivå. Denne dødens 

drømmefabrikk produserer for likeartet informasjon, for kortsiktig informasjon; en  

litteratur som pirer og gir opplevelser mer enn den virker handlingsbefordrende og 

livsnødvendig. 

 

 Dikterne kan la seg diktere fra kilder utenom det personlige og samtidige, i 

møtestedet mellom det arketypiske og det konkrete. For å skjerpe det emosjonelles 

tankekraft mer enn å dyrke sansenes uttrykk og språk. Hvis den noe komiske pleonasmen 

”samtidslitteratur” skal ha noen annen mening enn at forfatterne og kritikerne tilpasser 

seg samme tid, samme opplevelser, samme begreper, må den nye litteraturen skrives som 

en erkjennelse av at drømmene tilhører natten og kroppen. Våkenhet er handling og 

dagslys. Men også kniv i öppet öga. 

 

Litteraturer som vil være noe mer enn estetisk konfirmasjon og sansemessig 

opplevelse må oppheve seg selv, ødelegge sine automatiske kjennetegn, slik alle levende 

bevissthetsformer pendler mellom fornyelse og ødeleggelse.  

 

     

      Freddy Fjellheim 
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