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Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910) er blant de 

mest innfl ytelsesrike norske forfatterne gjennom 

tidene. Dels på grunn av hans produksjon – som 

han fi kk Nobelprisen for i 1903 – men ikke minst 

på grunn av rollen som «nasjonsbygger», en rolle 

han har blitt tildelt blant annet fordi han skrev 

teksten til nasjonalsangen. Bjørnson hadde, som 

aktivist, stor innfl ytelse på Norges utvikling.

Nasjonsbygger Aulestad, 
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FOTO: 
SCANPIX

I 2010 er det 100 år siden Bjørnstjerne Bjørn-

son døde, og 2010 har blitt utnevnt til «Bjørn-

sonåret». Det er Nasjonalbiblioteket som har 

fått hovedansvaret for å drifte jubileet. I høst 

kommer også «Vennskap i storm», andre bind 

i forfatteren Edvard Hoems trebindsbiografi , 

som tar for seg dikterens liv fra 1875 til 1892. 

Tredje og siste bind er under utarbeidelse.

Bjørnsonåret 2010 BIOGRAF: 
Edvard 
Hoem 

Jubileumsfeiringer 
av henfarne diktere 
risikerer å bli en 
feiring av deres 
dødsstivhet, uaktet 

om intensjonen er å holde 
skriftene levende. En utgi-
velse av Bjørnsons taler/
artikler fra hans siste leveår 
må derfor søke å berettige 
skriftenes kvalitet.  

Kommentarteksten i boka 
er ført i pennen av den 
sveitsiske forfatter, kritiker 
og skandinavist Aldo Keel. 
For et tiår siden ga Keel oss 
den utmerkede biografi en 
«Bjørnstjerne Bjørnson 1880-
1910», for øvrig fullførelsen av 
Per Amdams påbegynte 
biografi  fra 1993. 

Denne utgivelsen foreligger 
med blodrød farge på bokper-
mens innside. Hovedtitlene 
trykkes i samme blodfarge, 
og faksimiler av avisutklipp 
og billedstoff har tilsvarende 
påkostede effekter. Vel og bra 
med konsekvent design, men 
også Bjørnsons taler er 
fargelagt, denne gangen med 
skraverte felter i uringul 
pastell. Inntrykket stinker: 
overlesset og offi siøst. Måtte 
liket sprites opp?  

Før Aldo Keels hovedtekst 
står det offi sielle Norge 
oppmarsjert for å kaste lys 
over utgivelsen. Nasjonalbi-
bliotekarens stilstøle innled-
ning er en oppvisning i 
selvfølgeligheter og gråvær: 
«Årsaken til at vi vil bidra til å 
aktualisere de verdier 
Bjørnson stod for som dikter 
og samfunnsaktør, er at vi me-

ner at han er for vår tid.» Til 
gjengjeld er vår eminente 
utenriksministers forord så 
elegant at han er like ved å 
kuppe nasjonalikonet som 
NATO-, EU- og FN-tilhenger. 
Men også hos eksellensen 
tykner tåka i fl ere passasjer, 
f.eks.: «Rammen for hans 
engasjement var hans samtid 
– slik vår samtid må være 
rammen for vårt engasje-
ment.» Skål og god aften. Nå 
kan selv knotete setninger 
bære mening – her blir det 
bare svada. Jonas Gahr Støre 
kommer i mål med bestått, 
men også en ordmektig 
utenriksminister bør holdes i 
øra når mester Bjørnson er 
neste taler.   

Selv ikke bak grafi ske og 
verbale slør lar BBs retoriske 

steam seg ødelegge. Lytt til 
angrepet på «Polakkene som 
undertrykkere» fra 1907 (ja, 
før eller senere er det mulig å 
lese seg til hørsel med Bjørn-
sons skrivemåte). Konteksten 
er polakkenes trakasseringer 
av rutenerne (ukrainere i Øst-
Galicja og Karpato-Ukraina), 
av deres 
språk og 
institusjoner. 
Allerede i 
første avsnitt 
er demonise-
ringen 
stemplet inn, 
for det skal 
handle om 
slike «som sluttet pakt med 
Satan». Gjennom ladede 
spørsmål kan vi avsnitt for 
avsnitt følge Bjørnsons forsøk 
på å få leseren til å se borten-
for teologiens demoner. Etter 
å ha bemerket det polske 
folkets edle egenskaper på 
innpust, fyrer taledikteren 
løs:
 – skulde jeg sige, hvad som 
styrtet det med så stort et fall, 

da nævnte jeg ikke først deres 
lands farlige beliggenhed – 
andre folk har nætop gjort en 
sådan beliggenhed til vilkår 
for sin storhed – ; ej heller sa 
jeg, at det fortrinsvis skyldtes 
deres institutioner, eller 
rettere mangel på institutio-
ner; ej heller at det var 

adelens 
overgrep, som 
ødelagde alt 
for dem, den 
lille og den 
store adels 
evige strid, 
magnaternes 
magtsvindel, 
kirkens 

rovsyke, borgernes umyndig-
gjørelse, bøndernes utplynd-
ring og fornedrelse, de vanvit-
tige krige o.s.v  o.s.v; ti 
altsammen, ja altsammen var 
bare følger av den ene store 
årsak, deres egen vilde 
individualisme, deres dum-
dristige begjær, deres forfæn-
gelige og tøjlesløse slagsmåls-
lyst, deres griske troløshed, 
deres grænseløse letferd, … 

Satan, Satan! Næsten overalt, 
næsten altid var han påfærde.

Dette er bare fi nalen på første 
tredjedel. Herfra og videre 
underbygger Bjørnson sin 
demonisering av polakkene 
med statistikk og historiske 
beskrivelser, før han ender 
med å hylle de undertrykte 
ukrainernes «livgivende 
kraft» og deres bidrag til å 
inspirere den russiske 
revolusjon. Skriftet resulterte 
som så ofte før i at Bjørnson 
ble hudfl ettet av de ankla-
gede, her prominente polak-
ker – og hyllet av dem han 
forsvarte, i dette tilfelle 
rutenerne. 

Gjentakelsen, ofte manen-
de, er et viktig retorisk grep 
hos den durkdrevne artikkel-
dikteren. Sammenligningene 
er slående enkle, si gjerne: 
tabloide. Den religiøse 
metaforikken rommer en 
kompleks dualisme som vel 
kan sies å være en dikter-
kjempe verdig. Nyansene 
kommer i talenes detaljerte 
beskrivelser av konkrete 
kultur- og sosialpolitiske 
forhold, og ikke å forglemme: 
Hans solidaritet med under-
kuede folk eier følelsens 
nyanserikdom. 

Aldo Keels arrangement av 
kommentartekst og tekstek-
sempler gir på pedagogisk vis 
nødvendig informasjon for å 
forstå artiklenes historiske 
forutsetninger. Jeg savner 
imidlertid gode tekstanalyser 
av Bjørnsons virkemidler, for 
bedre å begrunne utgivelsen 
og påvise kvalitetene. 

Den norske litterære 
offentligheten har lenge 
betraktet Bjørnson med age, 
men som en forgangen 
diktertype, uløselig forbundet 
med etableringen av den 
norske nasjonalstaten. Hans 
stridsvilje har litt ironisk blitt 
parkert som «en kamp med 
ord». 

Men Bjørnson sloss på mange 
fronter, for enkeltmennesker, 
målsak, folkerett osv.. Reto-
rikken stod i levende rapport 
med undertrykte mennesker. 
Han var ikke bare «Norges 
ukronede konge», slik Trond 
Hegna skrev, men en ordets 
kriger som harvet opp sin 
samtids jordsmonn:

«… min gjerning har satt 
gro i sinnene.»

Mens vi vinker ironigene-
rasjonene farvel, og det store 
samtidsspørsmålet i dag 
handler om artenes og 
sivilisasjonenes overlevelse, 
kan Bjørnstjerne Bjørnsons 
iherdighet og retoriske 
kunnskaper gi en ny genera-
sjon litterater sitt tiltrengte 
forbilde.  

Freddy Fjellheim
bokmagasinet@klassekampen.no

Offi siøs: Selv utenriksministeren bør holdes i øra når mester Bjørnson er neste taler. 

FOLKETALER: Bjørnsons retorikk har fortsatt en enorm kraft. 
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