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B
oka med den livlige 
tittelen «Kan vi 
gjøre det igjen» 
samler det aller 
meste Geir Gullik-

sen har skrevet av litterær 
sakprosa, og det på nærmere 
åtte hundre sider. Her er 
essays og artikler, leserbrev-
innlegg, teateranmeldelser, 
litteraturkritikk, forord, 
etterord, brevvekslinger og 
foredrag. To tidligere bøker er 
innlemmet, «Virkelighet og 
andre essays» (1996) og 
«Poetokrati» (2003). 
Gulliksen har etter mitt 

skjønn forfattet en av de 
dristigste og mest bevegende 
essays i norsk litteratur, «Se 
min kjole» (opprinnelig 
publisert i Samtiden 1/ 2010), 
og identitetspolitikk er en av 
hans arenaer. I denne samlin-
gen fi nner jeg ellers de beste 
litterære kvalitetene der han 
skriver om andre forfattere. 
Tekstene om så ulike forfat-
tertyper som Kjell Askildsen 
og svenske Kristian Lund-
berg peker seg ut. Der 
kommer forfatterens lyttende 
og parafraserende lesning til 

sin fulle rett. Teaterkritikken 
av Finn Iunkers stykke «Det 
skjendige drapet i Skipper-
gata» har en forfriskende 
kombinasjon av kritisk 
tenkning, følsom observasjon 
og stødig dømmekraft. La 
meg også trekke fram 
poetokratidiskusjonene 
Gulliksen har bragt til torgs. 
Disse partiene er med på å 
berettige en samleutgave av 
forfatterforleggerens skrive-
rier.
Alt i alt utgjør sakprosa-

samlingen en imponerende 
produktivitet, fra en forfatter 
som hele veien opprettholder 
et sterkt engasjement for sine 
kjepphester. 

Dessverre består denne boka 
også av mange uinteressante 
leilighetstekster, samt en del 
tekster med uferdige assosia-
sjonsforløp. Flere artikler 
minner om terapeutiske 
skriveøvelser, som ‘Naturen 
inni deg’, der poenget synes å 
være at du-et etter en krise 
har padlet seg til kroppsfølel-
sen «barnslig og utmattet 
glad». De mindre artiklene 

kunne hatt kompositoriske 
funksjoner for å skape 
leserytme og tematiske linjer, 
men de blir for mange og for 
ubetydelige som litteratur. 
En så kritikkløs samling av 

tekster gir inntrykk av en 
forfeilet form for selvbevisst-
het, men også en maktde-
monstrasjon som fører 
tankene hen på en trend i 
nåtidslitteraturen: Utfl ytende 

romaner og biografi er fra 
mannlige forfattere som 
pøser på med observasjoner 
og journalistiske betraktnin-
ger ad infi nitum. Knapp-
hetsestetikken i forrige 
generasjon førte til ny-manie-
risme i den neste? What a 
waste. 
Opphopningen av likear-

tede tekster med samme 
skrivemåte gir et innblikk i 
Geir Gulliksens litterære 
metode, for som «metervare» 
blir et språklig mønster 
synbart: 

En stilistisk klisjé han ofte tyr 
til er en spørreteknikk som 
skal fl ashe tvil, usikkerhet, 
undring, med hyppig brukte 
ord som «kanskje», «vel» og 
«noe». Frasespørsmålet «eller 
hva?» popper opp i tide og 
utide. Metoden er sånn: 
Forfatter-fortelleren legger 
frem et problem, og siden han 
dyrker åpenhet og bejaer en 
viss ærlighet, henger han 
spørsmålstegn på setningene. 
Som her i et essay om Olav H. 
Hauge:

Hvem har ikke opplevd at det 
fi nnes ulike stemmer i deg 
selv, og at noen av dem ikke 
lar seg høre på? Hvem har 

ikke opplevd at verden ser ut 
på én måte i det ene øyeblik-
ket, mørk og bortvendt, og 
plutselig lysere igjen, i neste? 
Hvem har ikke opplevd at du 
synes du ser for mye, at du ser 
for skarpt, at du ser gjennom 
alt og gjennom alle og at du 
liksom forstår alles motiver?

Dette er bare halve avsnittet, 
og skal antakelig forestille en 
spørrende holdning, men det 
kan også være det motsatte: 
Spørsmålsmani har blitt 
svarteknikk. Språkføring 
som ser ut til å være basert på 
et kokett, kartesiansk «Jeg 
tviler, altså er jeg, kanskje, 
kanskje ikke» leder for meg 
til noe nær et tillitsbrudd i 
leserkontrakten. Åpenheten 
misbrukes til et programma-
tisk klisjéspråk. Det ligner 
ideologien i en metode som 
vil passere som ideologifri. I 
samme språkstrategi kan 
åpenheten selv ha blitt 
ideologi.

Jevnlige argumentative 
støtteutsagn om «de fl este» og 
«de aller fl este» kan tyde på at 
Gulliksen er i ferd med å bli 
sin egen målgruppe: «Den 
som har levd i stormen, eller i 
ilden, eller hva du vil kalle 
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GJESTFRIHET 

EN NØKKEL TIL 
MANGFOLDS-
SAMFUNNET?

Anne Sender, Shoaib Sultan, 
Hilde Kirkebøen, Lavleen Kaur,  
Alf Gjøsund, Fakhra Salimi,  
Knut Haugsvær, Solfrid Molland, 
Tore Laugerud, Unni Helland og 
Håkon Haugsbø

PANELSAMTALE, 
TALKSHOW, 

MUSIKK, MØTER, 
SOSIALT

Areopagosdagen 2013 tar debatten om gjestfrihet 
i dagens Norge. Er vi helst gjestfrie eller gjest-frie? 
Kan vi møte mangfoldssamfunnets utfordringer uten 
motivasjonen som religion gir? Kom til Litteraturhuset 
i Oslo og hør sterke meninger og livshistorier om å 

ha gjester og være gjest.

 
Panelsamtale: 12.00-13.30 Talkshow: 18.00-20.00 
Mer om programmet på areopagos.no og litteraturhuset.no
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Areopagosdagen 5.11.13
Litteraturhuset i Oslo

NILSENFORELESINGA

Arr. Norsk Forfattersentrum i samarbeid 

med Klassekampen og Oktober

Lørdag 9. november kl. 14.00
Litteraturhuset, Oslo

Amalie Skram

Frykt og fryd rundt romanskriving 

Entré kr 50,-

Kanskje: Geir Gulliksen tviler på det meste. 
Det medfører visse problemer. 

Gulliksens 
metode



BOKMAGASINETKLASSEKAMPEN

det, glemmer det ikke igjen. 
Og det gjelder vel de aller 
fl este av oss, det også.» 
Som-om-setningenes antall 

får meg til å undres på om 
forfatteren skriver som om 
han snakker. Alle setningene 
som begynner med den 
sideordnede konjunksjonen 
«og» bidrar til samme tanke-
messige løsaktighet. Sakpro-
saisten skriver i forordet: «Å 
tenke er altså en måte å ikke 
tenke på, en måte å holde 

verden fra seg på.» Dermed 
virkelighetsfornektelse 
likevel?  

Den fi losof eller forfatter som i 
individualismens tid vifter 
om seg med spørsmål og tvil 
kan paradoksalt nok skape 
seg en troende tilhengerska-
re. Under postmodernismen 
har tvilen vært på mote i den 
vestlige verden. Den moterik-
tige forfattertypen samler på 
tvilens forfengelige selvspei-
linger og legger leserne 
spørsmål i munnen, i opposi-

sjon til forfattere som skriver 
med harde påstander og slik 
åpner for lesernes egne 
spørsmål? Sannelig om jeg 
vet. Gulliksen er ikke entydig 
den ene eller den andre 
typen, selv om han har fl est 
fellestrekk med den første. 
I Gulliksens sakprosa er 

tendensen en iherdig kret-
sing om et følsomt jeg, særlig 
i de siste årenes artikler. De 
beste tekstene fi nnes da også 
i hans tidligere sakprosafor-

fatterskap. 
Foredraget 
om Dag 
Solstads 
krigstrilogi 
fra 2003 
kan stå 

som eksempel. Det er samti-
dig god essayistikk der en 
sokratisk holdning og 
autoritative utsagn skaper 
vesentlig tenkning om og 
som litteratur. I tekster som 
«Se min kjole» er han en 
verdig etterkommer av 
Sigurd Hoel, som en gang 
skrev at diktningen måtte 
være skamløs; «farlig opprik-
tig, nakent ærlig, intim så det 
grøsser.» 

Gulliksen mener nok at det 
individuelle er formet av det 

sosiale når han skriver om «å 
åpne forståelsen av det 
individuelle mot det sosiale, 
mot fellesskapet». For meg å 
se graver han så mye i det 
private og personlige at 
forståelsen av fellesskapet 
lukkes i det individuelle. Det 
gjelder også tekster der han 
har et avgrenset saksom-
råde.
Når alt mellom himmel og 

jord skal være tvilverdig, 
fører det til at virkeligheten 
blir en privat fi ksjon. Hvor-
dan kan for eksempel en 
altomfattende klimakrise, 
som på svært mange nivåer 
også angår våre skrive- og 
tenkemåter, og som består av 
objektive og sanne naturhen-
delser, beskrives i et slikt 
liksom-subjektivt univers?
Jeg anser det som uhørt at 

en ledende, samtidsorientert 
forfatter som Geir Gulliksen i 
sin litterære sakprosa knapt 
nok har berørt at hele vårt 
eksistensgrunnlag er i fare. 
Nettopp denne forfatterens 
sensibilitet, kunnskaper og 
litterære maktposisjon kunne 
åpne for en skrivemåte der 
den hardt skadde naturen får 
en tiltrengt talsperson. 

Freddy Fjellheim
bokmagasinet@klassekampen.no
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 Vi befinner oss i det 21. århundre etter Kristus. Hele Norge er 
erobret av bokkjedene. Hele? Nei! En liten sjappe gjør 
frem deles motstand. Denne strie, ukuelige bokhandelen 
– Tronsmo – lar seg selvsagt ikke knekke.

 BØKER OG TEGNESERIER, 
KR. AUGUSTS GT. 19   PB. 6754   ST. OLAVS PLASS, 
0130 OSLO Telefon 22 99 03 99 Fax 22 11 33 74 
post@tronsmo.no www.tronsmo.no

Jan Erik Vold

Poesi ad lib
Gyldendal, 383 s., innb., kr. 399,-

«Poesi er en måte å være på, en måte å puste på, 
en måte å se ting på. For egen del gjelder også: 
en måte å ta inn dikt på – jeg mener andre skrive-
res dikt.» Dette erklærer Jan Erik Vold i sin nye es-
saysamling, der han presenterer og forklarer og 
applauderer vår moderne poesi, som iblant tren-
ger en bruksanvisning – og en oppmuntring. Poe-
si ad lib: Poesi etter eget behag.

Ellen Mari Thelle

Det bestandige
Tiden, 291 s., innb., kr. 349,-

Nesten hver natt den samme drømmen. Livet som 
ikke står til å redde. Hver dag den samme lengse-
len. Drømmen om noe som skal bestå… Et fami-
lieliv. Et hverdagsliv. Hvor vanskelig kan det væ-
re? «Det bestandige» er en utforskende, varm og 
fortvilet roman om drømmer og virkelighet, om 
umuligheten av å unnslippe seg selv, og om en fa-
milie det er altfor lett å kjenne seg igjen i.

Joakim Kjørsvik

I fjor var en lang natt
Kolon, innb., kr. 349,-

«I fjor var en lang natt» følger en navnløs hoved-
person på hans vandring gjennom Oslos under-
verden, hvor alkohol, dop, skrøner, kriminelle 
venner, overfladiske bekjentskaper, eventyrlige 
beretninger, one night stands og slåsskamper lei-
er hverandre sjanglende fra bar til bar gjennom 
vinternatten. Over det hele hviler skyggen av en 
død far og en oppvekst utenom det vanlige. 

Onsdag 6. nov. kl. 17.00: 

Jan Erik Vold – Poesi ad lib
«Det er knapt nokon som veit meir om lyrikk i Noreg i dag 

enn Jan Erik Vold» skriver Erling Aadland i Dag og Tid. 

På onsdag kommer Vold til Tronsmo for å presentere sin 

nyeste bok og snakke om et utvalg norske diktere. 

Torsdag 7. nov. kl. 17.00: 

Ellen Mari Thelle og Joakim Kjørsvik
De romanaktuelle forfatterne Ellen Mari Thelle og 

Joakim Kjørsvik kommer til Tronsmo for å lese fra og 

samtale om sine nyeste bøker.

Flere arrangementer på Tronsmo i november:

 Onsdag 13.: Steffen Kverneland om Munch og «Munch»

 Torsdag 14.: Lansering av Ole Robert Sundes 
  filosofiske barnebok

 Torsdag 21.: Camilla Collett-kveld

 Onsdag 27.: Morten Andersen fotoboklansering

 Torsdag 28.: Are Saastad: Feil medisin

 Torsdag 28.: Pondus-signering med Frode Øverli!

 Se tronsmo.no/kalender

Teori om det eneste

Nils Chr. Moe-Repstad 

www.flammeforlag.no

Nominert til B
rageprisen 2013!

Spørsmålsmani har 
blitt svar teknikk.

STØDIG: Geir Gulliksen opprettholder 
hele veien et sterkt engasjement for 
sine kjepphester. 
 FOTO: LINDA BOURNANE ENGELBERTH


