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FORORD 
 

“Realisme”, begrepet kan lyde gammeldags eller til og med akterutseilt, men jo lenger 

man arbeider med realisme, desto tydeligere blir det: Realisme (eller realismer) har ikke 

gått ut på dato, og kjedelig er den i hvert fall ikke. Det var realismen(e)s tilsynelatende 

trygge posisjon i den norske samtidslitteraturen som dannet utgangspunktet for denne 

avhandlingen.  

Å skrive en avhandling om samtidslitteratur kan være synonym med å bevege seg på 

gyngende grunn, Ibsen eller Hamsun er fastere for den saks skyld, men – og det er ikke 

ubetydelig når en skriver en avhandling om norsk litteratur på kontinentet – det er 

nettopp denne samtidslitteraturen som når fram til mine landsmenn og -kvinner. Det er 

en levende litteratur, noe som bokstavelig er blitt illustrert av at flere forfattere har 

kommet til Amsterdam og holdt foredrag, blant dem Lars Saabye Christensen, Hanne 

Ørstavik, Jon Fosse, Johan Harstad og Karl Ove Knausgård. Disse besøkene satte meg i 

stand til å stille forfatterne spørsmål om prosjektene deres og har bidratt til å kaste nytt 

lys over forfatterskapene.  

Samarbeidet med studentene har vært en annen viktig faktor i skriveprosessen. Dette 

samarbeidet har gitt meg muligheten for å diskutere romanene og teoriene omkring 

samtidslitteraturen og disse diskusjonene har flere ganger tvunget meg til å formulere 

mer presist eller tenke grundig gjennom realismen nok en gang. Selve undervisningen 

har resultert i at tiden jeg hadde til disposisjon for skrivningen har vært svært begrenset 

og ikke minst fragmentert, men det har også medført at jeg, i motsetning til mange 

andre, aldri har erfart arbeidet som ensomt. 

Det å sitte og skrive mer eller mindre isolert fører med seg en vanskelighet: Jeg har 

flere ganger opplevd at avstanden mellom Amsterdam og Norge – Internettet, 

flyselskapene og telefonforbindelsene til tross – kan være stor. Takket være venner som 

Helene Grønlien og Petter Egesund og ikke minst min kjære veileder Pål Bjørby ble jeg 

holdt oppdatert om utgivelser, artikler og anmeldelser som jeg ellers hadde gått glipp av 

og som er helt nødvendige når en skriver om samtidslitteraturen. 

Det er flere som jeg vil takke for deres oppmuntring og støtte. Mange takk til min 

veileder Henk van der Liet, ikke bare fordi han satte meg i stand til å skrive 

avhandlingen og vernet stillingen min ved flere anledninger, men også for en lynhurtig 
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kommentar til de innleverte kapitlene og for assistansen ved tekstens grafiske 

formgivning. 

Takk også til mine kollegaer Annelies van Hees og Lisette Keustermans for deres 

oppmuntring under skriveprosessen og for hjelpen da mine franskkunnskaper ikke 

strakk til. En spesiell takk til vår bibliotekar Caroline Godfried som ikke bare har lest 

hele manuskriptet men som uten å nøle har utbredt Universitetsbibliotekets rike samling 

hver gang jeg trengte en ny bok eller tidsskrift. 

Takk også til mine korrekturlesere Marcus Ferley og Paul Nagtegaal som kom med 

kommentarer til henholdsvis det engelske og nederlandske sammendraget. 

Størst takk skal Pål Bjørby ha. Først og fremst fordi han er en meget kyndig, 

inspirerende og dreven veileder som (øyensynlig) aldri ble lei av å lese og kommentere 

mine tekster med største presisjon, men også for at jeg fikk erfare veiledningstimene 

som har funnet sted på utellelige kaféer i Brussel, Antwerpen, Amsterdam, Kristiansand 

og Bergen, som inspirerende og mest av alt: koselige (og da har jeg ikke ølet i sinne 

som støtt fulgte etter mange timer med diskusjon). Denne avhandlingen hadde aldri blitt 

til uten hans hjelp.  
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INNLEDNING 
 

Samtidskulturen viser en stor interesse for “virkeligheten”. Det har oppstått en fornyet 

interesse for den figurative kunsten blant billedkunstnere og på TV-kanalene myldrer 

det av såkalte realityserier som forsøker å skape illusjon av at den iscenesatte formen 

for intimitet og virkelighet som presenteres er autentisk. Denne “hungeren” etter 

virkeligheten har også satt sine spor i det litterære landskapet og har resultert i mange 

verk med et tydelig realistisk innslag. Ikke bare innenfor Norge, men også for eksempel 

den anglo-amerikanske, franske og nederlandske litteraturen illustrerer den fornyede 

interesse for virkeligheten. 

Den realistiske litteraturen har aldri vært helt borte, men har i lengre perioder 

befunnet seg i margen, spesielt da den postmodernistiske estetikken dominerte 

litteraturen. Siden 1990-årene har den realistiske litteraturen imidlertid fått en mer 

prominent stilling. Noen forfattere, som for eksempel Jon Fosse, har åpent gitt uttrykk 

for at denne fornyede interessen for verden skyldtes at den postmoderistiske estetikken 

begynte å “kjede” dem. Postmodernistene vektla at virkeligheten var tekstualisert. Men 

stadig flere forfattere forsøker å påvise at det finnes en reell (ikke-språklig) virkelighet.1 

Det paradoksale er selvsagt at forfattere utelukkende kan fange denne virkeligheten ved 

hjelp av språklige midler, men likevel forsøker de å overkomme postmodernismens 

vektlegging av det meningsløse og er de opptatt av å få kunnskap om verden. Likevel 

vegrer mange litteraturkritikere seg for å sette merkelappen realistisk på moderne norsk 

prosa. Den karakteriseres gjerne som minimalistisk, i Jon Fosses tilfelle, eller stemples 

som naivistisk som for eksempel Erlend Loes verk. Realisme er et begrep som fortsatt 

helst forbindes med 1800-tallets litterære storhetstid, og spesielt med verkene som ble 

skrevet i det moderne gjennombrudds ånd. 

Den reserverte holdningen overfor bruken av realisme, skyldes først og fremst at 

begrepet lenge er blitt assosiert med en verdikonservativ, borgerlig og absolutistisk 

holdning. Samtidig kan det være problematisk å anvende begrepet på grunn av dens 
 

1  De gjorde dermed rett til Derridas utsagn om at “il n’y a pas de hors-texte”. Som Nico van der Sijde 
tydeliggjorde i Het literaire experiment. Jacques Derrida over literatuur (1998), mente Derrida ikke 
at det ikke finnes noenting utenfor språket, men vektlegger han nettopp at språket ikke omfatter alt. 
Det vil si at enhver representasjon skjuler noe, eller lar noe (det Andre) være usagt, og det er det som 
er et viktig tema i den nye realistiske litteraturen. Denne litteraturen er på leting etter en uttrykksform 
som kan fange det Andre, som vanskelig lar seg representere språklig. 
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kaleidoskopiske karakter. I sitt oversiktsverk Realism (1992) sammenlignet Lillian Furst 

realisme med det mytologiske monsteret Hydra, som Herkules satte seg fore å ta livet 

av, men som det vokste tre nye hoder på for hvert hode han kappet av. 

Sammenligningen er vel litt drøy, men den tydeliggjør at realisme har en forholdsvis lav 

status innenfor kunst og litteratur. Det har den gjort alt siden begynnelsen. Da Gustave 

Courbet utstilte maleriet Un enterrement à Ornans (1849-1850) og akkompagnerte 

utstillingen med et manifest der han tydeliggjorde at han ikke ønsket å etterfølge de 

store kunstnere, men avbilde den konkrete virkeligheten ble han kritisert for å ha gitt en 

for rå representasjon av virkeligheten, samme kritikk rammet Gustave Flaubert etter at 

han hadde skrevet Madame Bovary (1857). Er dette kunst? spurte man. I vår samtid, 

hvor ekshibisjonisme er allestedsnærværende er det ikke først og fremst den realistiske 

litteraturens tendens til å beskrive det skandaløse som skaper debatt, men spiller fortsatt 

spørsmålet om verket kan heve seg over en banal virkelighet med. Da Erlend Loes Naiv. 

Super. (1996) kom ut ble han kritisert for å komme med for enkle løsninger på de 

eksistensielle problemene som ble tatt opp.2 Romanen ble en hype, den hadde ikke bare 

et nært forhold til den norske virkeligheten anno 1996, men fikk attpåtil halve 

norgesbefolkningen til å kjøpe Brio. Slik innfluerte Naiv. Super. sin samtid sterkere enn 

noen annen bok, men samtidig ble spørsmålet “Er det skjønnlitteratur?” reist. Hermed 

antydes et av tyngdepunktene i diskusjonen omkring realisme: Det er en estetisk retning 

der forholdet mellom kunst og virkelighet er skjørt, men samtidig veldig sterkt. 

Realistisk litteratur står i et positivt forhold til virkeligheten eller verden, men 

ettersom virkeligheten eller synet på virkeligheten stadig forandres, og ettersom språket 

som virkeligheten beskrives med stadig forandres, er også realisme selv svært 

omskiftelig. En kan si at enhver tid har sin egen realisme. Omskifteligheten er både 

realismens styrke og dens svakhet, den er en premisse for at realisme er realistisk, men 

gjør det samtidig vanskelig å fange begrepet i en tydelig definisjon. Det har lenge vært 

en tradisjon å betrakte realisme i et motsetningsforhold til romantikk og/eller 

(post)modernisme, men såvel nyere bidrag til realismeforskningen som nyere 

realismeuttrykk har vist at det er vanskelig å opprettholde slike motsetningsforhold.  

Mange av romanene som er kommet ut siden begynnelsen av 1990-årene både viser 

tydelig slektskap med tidligere realistisk litteratur, og med den postmodernistiske 
 

2  Jfr. Jan Zahls intervju med Eivind Tjønneland, Dagbladet 3. juli 2000. 
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estetikken. Winfried Fluck har i artikkelen “Surface and Depth: Postmodernism and 

Neo-Realist Fiction” (1992) til og med foreslått å anvende begrepet “postmoderne 

realisme” for å betegne 1990-tallslitteraturen. Det fungerer fint som paraplybegrep, men 

skygger litt for mangfoldigheten av denne litteraturen. Overenskomstene til tross er 

måten forfattere som Dag Solstad, Lars Saabye Christensen, Hanne Ørstavik og Jonny 

Halberg, for bare å nevne noen, forholder seg til virkeligheten på så forskjellig at det vil 

være bedre å snakke om ulike realismer eller realismeuttrykk, enn å anvende 

fellesnevneren postmodernistisk realisme for samtlige forfatterne. 

Den realistiske litteraturens kaleidoskopiske karakter forårsakes i første omgang av 

at den forholder seg til en stadig skiftende verden. Det er derfor ikke merkelig at den 

helt siden dens første blomstringsperiode på 1800-tallet har hatt en stor forkjærlighet for 

romanen. Genren som Michael Bakhtin betegnet som polyfon,3 og som Terry Eagleton i 

The English Novel (2004) kalte den mest hybride av alle litterære former. Den 

realistiske litteraturen har ikke bare benyttet romanformen, men den har beveget seg 

langs eller oppsøkt dens grenser. Den har forbindelser med reportagegenren, 

reiseskildringer, dramaet og journalistikken. De nyere realismeuttrykkene frir med den 

(selv)biografiske genren, essayet, vitenskaplige verk og film. Det virker som om det er 

nødvendig å oppsøke litteraturens randsoner for å kunne framstille verden på en måte 

som kan betegnes som virkelighetstro.  

Av dette følger at realisme med rette kan kalles en estetisk (og epokal) hybrid. Ved 

at den synes å inkorporere andre estetiske retningers nyvinninger framstår den som en 

krysning, derav også de mange adjektivene som brukes for å modifisere substantivet: 

klassisk realisme, kritisk realisme, psykologisk realisme, magisk realisme, 

hyperrealisme, superrealisme, fotorealisme, nyrealisme, sosialistisk realisme, 

sosialrealisme, avantgardens realisme og postrealisme, en liste som er langt fra 

uttømmende. Det virker som om det er mer fruktbart å anvende begrepet i pluralis, 

realismer, enn å snakke om realisme. Både når det gjelder den realistiske litteraturens 

historiske utvikling og når det gjelder realisme i samtidslitteraturen, også denne lar seg 

vanskelig beskrive i entall. Frits Andersen beskriver realisme som “en kompleks 

 
3  Jfr. Bakhtin, Problems of Dostoevsky’s Poetics, 1973. 
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struktur, som kun kan forstås ud fra mange indgange”,4 og det gjelder ikke bare 

realismens historie som helhet, men også de enkelte periodenes realismeuttrykk. 

I denne avhandlingen rettes fokus mot den delen av den norske litteraturen som er 

blitt skrevet siden 1990-årene og som bærer helt tydelig preg av en realistisk estetikk. I 

første kapitlet belyser jeg realismen fra et litteraturhistorisk perspektiv både for å skaffe 

innsikt i utviklingen realismen har gjennomgått, og for å skape en referanseramme for 

den delen av samtidslitteraturen som har et så tydelig fotfeste i den realistiske 

tradisjonen. Som Frits Andersen allerede påpekte i sin bok Realismens metode (1994) er 

en av ulempene ved de litteraturhistoriske framstillingene at de er grunnleggende 

syntetiserende.5 Realisme blir helst definert utfra motsetningsforholdet til romantikken 

og modernismen, men en slik framstilling er for enkel og skygger for realismens 

sammensatthet mener Andersen. Han har rett i det, men hvis de ulike litteraturhistoriske 

framstillingene betraktes ved siden av hverandre, tjener de nettopp som et ytterligere 

eksempel på den realistiske litteraturens sammensatthet.6 Det at de ulike 

litteraturhistoriene fyller realismebegrepet stadig på nytt henger sammen med at 

tenkningen omkring realisme og realistisk litteratur har en like kompleks karakter som 

den realistiske litteraturen selv. Lillian Furst har gjort en bragd med sitt oversiktsverk 

Realism. Realism viser at den kritiske refleksjonen – hvor Furst skjelner mellom den 

humanistiske, strukturalistiske, retoriske, leserorienterte, psykoanalytiske og 

postmoderne kritikken – nesten utelukkende har beskjeftiget seg med 1800-tallets 

realistiske litteratur, og at den har kommet med svært pluriforme og til tider 

motsetningsfulle forståelser av begrepet. 

I andre kapitlet vil jeg kort skissere denne internasjonale diskusjonen omkring 

realismebegrepet for så å supplere den med den nordiske, samt med teoretiske 

refleksjoner omkring 1900-tallets realistiske litteratur. Mer eller mindre parallelt med 

den økte interessen for virkeligheten blant kunstnere siden begynnelsen av 1990-årene, 

har også interessen for selve realismebegrepet økt. Teoretikere som Richard 

Prendergast, Winfried Fluck, Hal Foster, Linda Alcoff, og Jørgen Holmgaard har gitt 

nye impulser til forståelsen av begrepet ved å betrakte realisme fra et bredere 

 
4  Frits Andersen, 1994, s. 12. 
5  Jfr. Frits Andersen, 1994, s. 15. 
6  Det er for så vidt interessant at de litteraturhistoriske oversiktsverkene Øystein Rottem (1998) og Per 

Thomas Andersen (2001) har kommet med uttrykkelig vektlegger realismens komplekse karakter. 
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perspektiv, slik at de har funnet en vei ut av den ontologiske absoluttismen som 

realismebegrepet lenge har vært assosiert med. Realismeforståelsene de har kommet 

med er svært brukbare som utgangspunkt for en analyse av den moderne pluriforme 

samtidslitteraturen, som bærer så tydelig spor av realisme, men som er nokså forskjellig 

fra 1800-tallets samfunnsengasjerte og kritisk-emansipatoriske litteratur som 

teoridannelsen omkring realismebegrepet lenge har kretset om. 

Etter det litteraturhistoriske og det litteraturteoretiske kapitlet, vil jeg belyse ulike 

fasetter av prismet som den realistiske samtidslitteraturen byr på. Selv om det er klart at 

det er en del konstanter eller fellestrekk å spore i den norske samtidslitteraturen, er selve 

uttrykkene dypt forskjellige. I det tredje, fjerde og femte kapitlet vil jeg rette blikket mot 

enkeltverk og se på hvilke spørsmål de stiller om premissene og mulighetene for 

representasjon av virkeligheten i fiksjonsteksten. I hvert av de tre kapitlene vil jeg 

behandle de enkelte fasettene av realismen i den norske samtidslitteraturen og illustrere 

dem ved hjelp av enkeltverk. Slik står i kapittel tre den realistiske litteraturens 

vektlegging av det visuelle sentralt, og denne fasetten kobles i utgangspunkt til Lars 

Saabye Christensens Halvbroren. Fortelleren i Halvbroren vever sammen 

filmmanuskript og romanform. Det at Saabye Christensen velger nettopp filmmediet er 

interessant særlig i vår samtid der virkelighet eller vårt bilde av virkeligheten i så stor 

grad synes å bli bestemt av en mediekultur som prioriterer bildet som 

sannhetsleverandør høyest.  

I fjerde kapitlet rettes blikket mot det performative aspektet som preger de 

realistiske verkene som opererer med en blandingsform av biografi og roman, og her 

står Dag Solstads 16.07.41 og Armand V. sentralt. Solstad har eksplisitt gitt uttrykk for 

at han er på leting etter en form som kan fornye romangenren som er den realistiske 

estetikkens konstante. I romanene 16.07.41 og Armand V. opptrer Solstad bevisst i den 

fiktive verden, kommenterer verkets performative dimensjon og utfordrer dermed 

grensen mellom det biografiske og det fiktive, slik at det oppstår en genremessig hybrid. 

Solstad tar i sine romaner en form for autofiksjon i bruk som også en del av de yngre 

norske forfatterne som Jonny Halberg, Erlend Loe, Nikolai Frobenius og Frank Lande 

benytter seg av. 

I det femte kapitlet ser jeg på samtidsromanenes fokus på øyeblikket, rommet og 

framstillingen av det som unndrar seg fremstilling, noe som kan kalles det “mystiske”. 
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Denne fasetten er etter min mening mest dominerende i Jon Fosses verk. Fosse forsøker 

å representere erfaringer og deler av hverdagslivet som befinner seg i en slags 

mellomverden mellom det konkrete og det metafysiske, noe som krever en helt annen 

måte å presentere verden på enn det Solstad eller Saabye Christensen gjør. Det samme 

kan sies om nedtoningen av plottstrukturens betydning som er enda mer påfallende hos 

Fosse, som erstatter plottet med øyeblikk eller momenter som ikke lenger struktureres 

lineært.  

De to siste kapitlene er litt annerledes strukturert i det de tar for seg flere 

forfatterskap. Sjette kapitlet kretser om en underkategori av den realistiske 

samtidslitteraturen, skittenrealismen, og det siste kapitlet tar for seg de forfatterne som 

har debutert etter 1990, men som ikke tilhører skittenrealistene. Hver for seg viser de en 

fascinasjon for den realistiske metoden og gir de uttrykk for ønsket om å se tingene og 

verden på nytt. De vil skaffe ny viten om verden, uten å lukke øynene for den 

postmodernistiske og poststrukturalistiske debatten om semiotikken. 
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I  FRA REALISME TIL REALISMER 
 

Realisme er et begrep med en lang historikk, og kritikken av begrepet til tross, så har 

det ikke gått ut på dato. Det gjelder både den realistiske litteraturen og diskusjonen om 

den. I artikkelen “Writing Fiction in the 90s” skrev Malcolm Bradbury “The fact is that 

a concept of realism has generally been necessary to us, even in modernist or 

postmodernist times.”1 Realisme inntar fortsatt en sentral plass i litteraturen ved 

begynnelsen av det 21. århundre. Levedyktigheten skyldes ikke minst dens evne til å 

appropriere nye krav og til å tilpasse seg nye forhold i og utenfor den litterære 

institusjon. Øystein Rottem skriver i siste bind av Norges litteraturhistorie: 

Den realistiske fortellertradisjonen i alle dens former og avarter har vist seg å være 

ytterst seiglivet, ikke bare i Norge, men også de fleste andre vestlige land. Gjennom 

hele det 20. århundret har den motstått angrepene fra den modernistiske 

prosadiktningen, og de realistiske fortellerne har suverent sett bort fra 

beskyldningene om at de er naive og ute av tritt med tiden. Postmodernistenes 

postulat om at ‘de store fortellingene’ har brutt sammen, og at språket er løsrevet fra 

virkeligheten i det moderne, språkstyrte informasjonssamfunnet, synes heller ikke å 

ha anfektet dem synderlig. Den realistiske fortellerkunsten har fortsatt en sterk 

stilling [...].2 

Dette betyr imidlertid ikke at den realistiske fortellekunsten er uberørt av 

postmodernismen, men den forsøker å finne andre veier, den “afsøger eksperimentelt 

grænserne for tekstualitetens dominans, men kan ikke sprænge tekstualitetens rum ved 

hjælp af tekstuelle strategier alene”, skriver Frits Andersen om den litteraturen som han 

betegner som postrealistisk.3 Den realistiske samtidslitteraturen kan altså ikke kalles 

realistisk utfra et motsetningsforhold til postmodernismen, den er heller en blanding av 

en postmodernistisk og en realistisk estetikk, der det realistiske må forstås i all sin 

sammensatthet.4 

 
1  Bradbury 1992, s. 14. 
2  Rottem 1998, s. 569. 
3  Frits Andersen, 1994, s. 12. 
4  Allerede i 1826 skrev Richard Whateley i sin Elements of Logic “Nothing, perhaps, has contributed 

more to the error of Realism than inattention to this ambiguity.” (Whateley, 1826, s. 299). Og 
Herman Bang skriver i Realisme og Realister: “i den almindelige Bevidsthed forbinder man med 
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Det er denne sammensattheten som er en av de viktigste konstantene i den 

realistiske litteraturen og realismebegrepet generelt. Er det én sak man med sikkerhet 

kan hevde om realisme, så er det dens mangtydighet. Mangtydigheten skyldes ikke bare 

at realisme er blitt brukt over en lang periode, men også at den rett fra begynnelsen ble 

anvendt på ulike områder som filosofi, vitenskap, billedkunst og litteratur, som hver for 

seg har bidratt til begrepsutviklingen. Det er begrepsutviklingen som jeg vil rette fokus 

mot i dette kapitlet. Hva er det som ligger i realismebegrepet og hvordan har det utviklet 

seg? Selv om hovedinteressen ligger ved den norske realistiske litteraturen og kritikken 

av denne litteraturen, vil verken den europeiske realismediskusjonen eller de (språk-) 

filosofiske og kunsthistoriske debatten om realisme holdes utenfor, ikke minst fordi de 

har gitt og fortsatt gir viktige impulser til tenkningen om og revurderingen av realisme i 

litteratur. I det siste tiåret har slike impulser særlig kommet fra anglo-amerikanske 

bidragsytere til debatten som for eksempel Paisley Livingston, m.fl.5 Det er ikke 

meningen her å gi en fullstendig oversikt over samtlige debattinnlegg. Det ville vært et 

prosjekt for seg, men der innleggene bidrar til en forståelse av samtidens 

realismeuttrykk, vil de trekkes inn i diskusjonen. 

 

Realisme som myte? 

Svært mange av romanene som er blitt skrevet siden 1990-årene har røtter i realismens 

historikk, og dette er ikke blitt upåaktet av norske litteraturhistorikere. Unntaket som 

bekrefter regelen er Asbjørn Aarseth som i Realismen som myte fra 1980 skriver at 

realisme var en myte som tilhørte 1800-tallet. Dette skyldes for det første at de litterære 

verkene som på 1800-tallet hadde blitt stemplet realistiske var svært forskjellige; 

begrepet var ikke bare brukt til å betegne de sosialkritiske (drama)tekstene fra slutten av 

1800-tallet, men det var også tillempet på folkeeventyr og bondefortellinger. For det 

andre mente Aarseth at realisme ikke var et brudd med men en videreutvikling av 

romantikkens nyorientering, slik at den heller skulle betraktes som en romantikkvariant 

 
Ordet ‘Realism’ højst vage og uklare Begreper, der som sagt navnlig munder ud i Opfattelsen av 
Realismen som en bestemt Tendens”, en slutning som Bang ikke var enig i. (1879, s. 9ff). 

5  På 1800-tallet spilte den filosofiske realismens forskningsmetoder som var anti-tradisjonelle og 
kritiske en viktig rolle for den realistiske litteraturens utforming. Watt skriver om denne metoden i 
The Rise of the Novel “its [den filosofiske realismens] method has been the study of the particular of 
experience by the individual investigator, who, ideally at least, is free from the body of past 
assumptions and traditional beliefs [...].” (Watt 1972, s. 13).  
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enn en egen estetisk retning. Og til slutt mente Aarseth at bruken av realisme som 

periodebetegnelse slo feil, siden det hadde for lite oppmerksomhet for lyrikk, og dette 

mente Aarseth var ufordelaktig, for dermed så den bort fra store deler av 1800-tallets 

litterære produksjon. Resultatet av innvendingene mot bruken av realisme som 

betegnelse for deler av 1800-tallets litteratur var at Aarseth ved beskrivelsen av den 

norske litteraturen mellom 1864 og 1905 valgte bort realismebegrepet til fordel for 

begrep som liberal- og sosialromantikk i det litteraturhistoriske ettbindsverket Norsk 

litteratur i tusen år som kom ut i 1994. 

Problemet med en slik redefinering er at den skaper snarere mer tvil enn tydelighet 

omkring realismebegrepet. Dertil kommer at Aarseth ved å anvende modifikasjoner av 

romantikkbegrepet for å betegne 1800-tallets litteratur, undergraver en av sine 

innvendinger mot bruken av realismebegrepet – det at det var ufordelaktig å bruke 

modifikasjoner som “ny-realisme”, “etisk realisme”, “psykologisk realisme” og 

“sosialrealisme” for å karakterisere senere litteratur –. Aarseths’ syn fikk lite 

oppslutning. Som Rakel Christina Granaas allerede bemerket i sin kommentar til Norsk 

litteratur i tusen år (1994) anvender forfatterne i de påfølgene kapitlene de tradisjonelle 

betegnelsene sosialrealisme, psykologisk realisme og sosialistisk realisme for å 

karakterisere deler av 1900-tallets realistiske prosa, slik at Aarseths nye 

periodebetegnelse blir begrenset til beskrivelsen av 1800-tallets litteratur. 6  

Senere utgivelser som de siste bindene av Norges største litteraturhistoriske 

oversiktsverk, Norges litteraturhistorie (1997-1998) redigert av Øystein Rottem, og Per 

Thomas Andersens Norsk litteraturhistorie fra 2001, har ikke overtatt Aarseth syn. De 

anvender realismebegrepet både for å beskrive en litterær periode på 1800-tallet og som 

karakteristikk av deler av 1900-tallets litteratur. Det vil ikke si at det ikke ligger noe 

verdifullt i Aarseths kritikk. Også Andersen innser at realisme som periodebetegnelse er 

for syntetiserende og stenger deler av litteraturen ute, men istedenfor å bringe Aarseths 

begrepsforslag i erindring, har han valgt å anvende begrepet poetisk realisme for å 

betegne de realistiske verkene som ble skrevet mellom romantikken og den kritiske 

realismens storhetstid. Øystein Rottem har eksplisittert innvendingene mot Aarseths 

begrepsreformasjon og nevner at betegnelsene sosialromantikk eller regionalromantikk 

like gjerne kunne anvendes når man karakteriserer 1970-tallets litteratur utfra et 
 

6  Jfr. Granaas, 1995, s. 85. 
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ideologisk eller tematisk ståsted. Rottem holder imidlertid selv til slutt fast ved begrepet 

sosialrealisme.7 Dette er et tegn på at litteraturhistorikerne etter Aarseth, til tross for 

ambivalensen som er realismebegrepets følgesvenn, kjenner et behov for å anvende 

nettopp realismebegrepet for at betegne de delene av litteraturen som står i et positivt 

forhold til virkeligheten. 

Litteraturen som blitt skrevet siden 1990-årene har bare blitt flyktig beskrevet i 

ovennevnte litteraturhistoriene. Både Andersen og Rottem bemerker imidlertid at denne 

har tydelige innslag av en realistisk estetikk. For å kunne vurdere denne litteraturen i 

forhold til en realistisk estetikk er det nødvendig å kartlegge realismebegrepets historikk 

og se på hvordan den realistiske litteraturen og begrepsformingen omkring den har 

utviklet seg. På denne måten blir det mulig å få øynene opp for forandringene og 

konstantene i realismebegrepet. Det finnes mange fine litteraturhistoriske verk som 

danner et godt utgangspunkt for et slikt kartleggingsarbeide. I kapittel to vil jeg så 

belyse begrepet fra et litteraturteoretisk ståsted. 

 

Realismens historie – 1800-tallet 

Realismebegrepets historikk går tilbake til 1820-årene. Opprinnelig ble begrepet brukt 

innenfor filosofien, men allerede i 1826 dukket ‘le réalisme’ opp i en litterær 

sammenheng. Mercure français du XIXe siècle (XIII:6) skriver: 

Cette doctrine littéraire qui gagne tous les jours du terrain et qui conduirait à une 

fidèle imitation non pas des chefs-d’œuvre de l’art mais des originaux que nous 

offre la nature, pourrait fort bien s’appeler le réalisme: ce serait suivant quelques 

apparences, la littérature dominante du XIXe siècle, la littérature du vrai.8 

[Denne litterære doktrinen som hver dag får mer utbredelse og som ville føre til en sannferdig 

imitasjon, ikke av kunstens mesterverker, men av originaler som skaffes av naturen, kunne godt 

kalles realisme: det er tegn som tyder på at denne vil kunne bli 1800-tallets dominerende litteratur, en 

sannhets litteratur]  

Med denne beskrivelsen ble grunnlaget lagt for realismeforståelsen. Ordet imitation 

tyder på at etterligning eller mimesis allerede siden 1800-tallets første halvdel var en 

viktig konstant i refleksjoner omkring realisme, og det har den lenge vært, men alt 

 
7  Jfr. Rottem, 1997, s. 18. 
8  Sitert etter Borgerhoff 1938, s. 839.  
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ettersom realisme har utviklet seg har også mimesisbegrepet blitt fylt med et nytt 

innhold utover tiden.  

Blant de første realistene var Honoré de Balzac (1799-1850) som i sin romansyklus 

La Comédie Humaine, påbegynt i 1830 og delvis publisert posthumt, beskriver det 

franske samfunnet under Restaurasjonen og Julimonarkiet. Det fornyende med den 

realistiske litteraturen var at den ikke utelukkende rettet fokus mot de øvre 

samfunnsklassene, men mot alle som gjorde del ut av samfunnet, samt at den framstilte 

samtida, slik at distansen til det beskrevne objektet minsket.  

En viktig impuls fikk litteraturen av malerkunsten og da spesielt av Champfleurys 

og Courbets uforskønnede og til tider skandaløse representasjoner av virkeligheten. I 

1849 vakte Gustave Courbet oppsikt og avsky med maleriet Un enterrement à Ornans 

(En begravelse i Ornans), fordi kunstneren etter kritikernes mening hadde etterlignet 

virkeligheten mekanisk og ikke hadde klart eller ønsket å heve seg over den nakne 

virkeligheten.9 Da en del av Courbets verker ble nektet på verdensutstillingen i 1855, 

innrettet han et eget lokale, spikret et skilt med “Le Réalisme” over døren og presenterte 

sine kunstoppfattelser i en utstillingskatalog som han utstyrte med en innledning. Denne 

innledningen er i ettertid blitt oppfattet som Courbets realistiske manifest. 

Je tiens aussi que la peinture est un art essentiellement concret [...]. Un objet 

abstrait, non visible, non existant, n’est pas du domaine de la peinture. 

L’imagination dans l’art consiste à savoir trouver l’expression la plus complète 

d’une chose existante, mais jamais à supposer ou à créer cette chose même. Le beau 

est dans la nature, et se rencontre dans la réalité sous les formes les plus diverses. 

[…] Dès que le beau est réel et visible, il a en lui-même son expression artistique. 

Mais l’artiste n’a pas le droit d’amplifier cette expression. Il ne peut y toucher qu’en 

risquant de la dénaturer, et par suite de l’affaiblir. Le beau donné par la nature est 

supérieur à toutes les conventions de l’artiste.10 

[Jeg mener også at malerkunsten er en essensielt konkret kunstform [...] Et abstrakt objekt, usynlig, 

ikke eksisterende er ikke malerkunstens domene. Fantasien i kunsten består i å finne det mest 

komplette uttrykket for en sak, men vil aldri selv forutsette eller skape den. Det vakre er i naturen, og 

den viser seg i ulike framstillingsformer i virkeligheten. [...] Fra øyeblikket at det vakre er reelt og 

 
9  Kritikerne brukte begrepet réaliste som skjellsord. 
10  [http://cf.geocities.com/letempsperdu/manifeste_du_realisme.htm] 2. september 2008. 
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synlig, har det selv et kunstnerisk uttrykk. Men kunstneren får ikke forsterke dette uttrykket. Hvis 

han rører ved det, risikerer å forfuske og som konsekvens svekke det. Det vakre i naturen er hevet 

over alle kunstneriske konvensjoner.] 

Courbet har satt seg som mål å skape en levende kunst. Med uttrykket “levende” sikter 

han til at kunsten skal være aktuell, siden oppfattelser om hva som er fint og sant er 

avhengig av tiden. Courbet bekrefter realismeforståelse som journalisten i Le Mercure 

français hadde gitt uttrykk for.11 Istedenfor å presentere en etterlikning av de store 

kunstneriske forbildene ville han formidle en representasjon av virkeligheten som 

inkluderte sider som tidligere hadde blitt skjult. At dette ønsket medførte et brudd med 

samfunnets normer, klargjorde maleriet L’origine du monde fra 1866 enda tydeligere 

enn Un enterrement à Ornans. I L’origine gir han tilskueren et utilslørt blikk på en 

kvinnes vagina. Ønsket om å skaffe en utilslørt representasjon av ‘hele’ virkeligheten 

kom også til å prege litteraturen. Et av de mest kjente eksempler er Gustave Flauberts 

framstilling av et ulykkelig ekteskap i Madame Bovary (1856), som myndighetene 

saksøkte Flaubert for året etter. Realistenes oppmerksomhet for de sidene av verden 

som tidligere ikke ble betraktet som passende objekter for kunsten fikk René Wellek til 

å betegne deres verk som inkluderende i den forstand at også tabubelagte subjekter nå 

kunne behandles av billedkunst og litteratur.12 

Den normbrytende realismen inneholder ikke sjelden en latent kritikk mot 

samfunnet, derav også betegnelsen kritisk realisme.13 Den kritiske holdningen har 

senere ført til at den realistiske litteraturen ble bebreidet for å være moraliserende. For 

selv om forfattere som Gustave Flaubert og Henry James mente de presenterte 

virkeligheten på en objektiv måte er denne objektiviteten sjelden fri for moralisme eller 

en belærende tone. 

Forandringen i synet på hva som er det egentlige objektet for den kunstneriske 

etterlikningen var opprinnelig en av markørene for skillet mellom den romantiske og 

den realistiske diktningen på 1800-tallet, og har siden vært en indikator for de ulike 

utviklingsfasene den realistiske litteraturen har gjennomgått. Realistene på 1800-tallet 
 

11  “J’ai étudié, en dehors de tout esprit de système et sans parti pris, l’art des anciens et des modernes. 
Je n’ai pas plus voulu imiter les uns que copier les autres: ma pensée n’a pas été d’avantage d’arriver 
au but oiseux de “l’art pour l’art”. Non!” [http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/dossier-
courbet/courbet-sexprime.html] 21. september 2008. 

12  Tidligere forbeholdt satiren og komedien. 
13  Dette var noe Brandes i sin senere programerklæring for den samfunnsengasjerte litteraturen hentydet 

på. 
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rettet blikket mot det nære og samtidige, og hadde en annen oppfatning av 

menneskenaturen. De betraktet denne ikke som en uforanderlig størrelse som 

klassistene hadde gjort, men mente mennesket skulle skildres innenfor “karakteristiske 

miljøer, sosiale situasjoner”, noe som vises tydelig i måten de skildrer romankarakterne 

på.14 Utviklingen fortsatte på 1900-tallet, da objektet for etterligningen etter hvert kom 

til å inkludere det litterære materialet, og det var da begrep som “materialets realisme” 

dukket opp. Den konstante forandringen av objektet for etterlignelse i den realistiske 

litteraturen er på den ene side grunnen til at den realistiske litteraturen har klart å 

overleve, men den er samtidig en av forklaringene på at realismebegrepet er blitt en 

hybrid, som vanskeliggjør avgrensningen av begrepet. Det hybride fører til at grensene 

mellom romantikken og realismen, og realisme og (post)modernisme er mer diffuse enn 

inndelingen i litteraturhistoriske epoker gir inntrykk av. Ambivalensen vises tydelig 

hvis en betrakter de ulike litteraturhistorienes beskrivelser av realistisk litteratur. 

Når Hans Olaf Hansen i sin litteraturhistorie fra 1862 beskriver Asbjørnsen og Moes 

Norske folkeeventyr fra 1842, velger han å karakterisere verket som realistisk siden det 

ga “et sandt og klart Begrep om det norske Folkeliv”.15 Den sanne folkelivsskildringen 

betraktet Hansen som tegn på en ny holdning innenfor norsk litteratur. En holdning som 

han også så hos Bjørnson, Vinje og Ibsen. I senere litteraturhistoriske verk ble Norske 

folkeeventyr derimot kategorisert som nasjonal- eller idealromantisk.16 

Allerede på 1870-tallet fikk begrepet et nytt innhold. Dette hengte sammen med 

kritikken mot den nordiske litteraturen som hadde kommet ut i løpet av 1800-tallet. Der 

europeiske forfattere som Flaubert selv hadde valgt et nytt objekt for litteraturen, var det 

i Norden kritikere som den europeisk orienterte Georg Brandes som oppfordret 

forfatterne til å rette blikket mot samfunnets skyggesider. Brandes forestod en 

samfunnsengasjert og samfunnskritisk litteratur etter europeisk forbilde, en kritisk 

litteratur der ikke minst kjønnsforholdene skulle tematiseres. Om mennesket ble 

umiddelbart representert, det vil si iakttatt i sitt sosiale og politiske miljø, miljøer 

 
14  Aarseth, 1980, s. 107. 
15  Hansen, 1862, s. 102. 
16  Jfr. Ingard Hauges framstilling av realismebegrepet i Norges litteraturhistorie (Beyer red.) 1974-

1975. 
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leseren var fortrolig med, var litteraturen realistisk.17 Brandes kritiserer den nordiske 

litteraturen for å ha unngått å beskrive problemer av human eller sosial interesse i en 

lang periode. Til og med Ibsens Brand (1866) har mange spor av reaksjon mener 

Brandes. Han skriver den danske “Litteratur er sunken sammen i en Døs”.18 I et essay 

fra 1870 om “Det uendeligt Smaae og det uendeligt Store i Poesien” og senere i 

Hovedstrømninger (1871) gir han uttrykk for et nytt syn på litteraturen og dens mål, et 

syn som han senere utarbeidet i Det moderne gennembruds mænd (1883).  

Selv om Brandes formulerte sine krav først i 1871, sporet Henrik Jæger i sin 

Illustreret norsk litteraturhistorie fra 1896 at det allerede hadde foregått et omslag i 

1864, da skandinavisme-ideologien ble avslørt som fantasi. Jæger nevner Ibsens Peer 

Gynt (1869) som eksempel på en tematisering av idealenes verdiløshet. Verket dannet 

opptakten til en mer kritisk og sosialpolitisk posisjonering blant norske forfattere i 

1870- og 1880-årene, som blant annet blir uttrykt av Bjørnsons En Fallit fra 1875. 

Utviklingen medførte en perspektivveksling. Fra en beskrivelse av bonden og naturen 

ble det borgerlige individet og samfunnet det befant seg i satt i fokus, og dermed ble 

interessen for det regionale eller nasjonale landlivet erstattet av en interesse for et urbant 

miljø som er mer europeisk enn norsk. Selv om det er tvilsomt hvor stor innflytelsen av 

Brandes’ programerklaring har vært for forfatterne selv, har programerklaringen vært 

helt bestemmende for refleksjoner omkring realismeuttrykkene på 1870- og 1880-tallet, 

slik de senere har blitt beskrevet i litteraturhistoriske verk.19  

Det skygger imidlertid for at det på ingen måte var enighet om realismeoppfattelsen 

på slutten av 1800-tallet. Herman Bang tok for seg realismebegrepet i Realisme og 

Realister fra 1879. Der kritiserte han begrepets uklare definisjon: “i den almindelige 

Bevidsthed forbinder man med Ordet ‘Realism’ højst vage og uklare Begreper, der som 

sagt navnlig munder ud i Opfattelsen av Realismen som en bestemt Tendens”.20 Bang 

tar avstand fra oppfattelsen av realistisk litteratur som debattlitteratur, litteratur i 

samfunnets tjeneste. Istedenfor foreslo han å betrakte realismen som en estetisk metode, 

 
17  Brandes mente litteraturen i Norden på 1800-tallet ikke hadde holdt tritt med den europeiske 

litteraturen, det skyldtes ifølge ham blant annet at den bare hadde fortsatt i den romantiske 
tradisjonen. 

18  “Innledningen til Emigrantlitteraturen” [1872], 1984, s. 23.  
19  Jfr. også Andersen, 2001, s. 206ff. 
20  Bang, 1879, s. 9ff. 
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“en Methode, der kan sætte gamle Ting i en ny Belysning.”21 Denne 

realismeoppfattelsen står i kontrast med forestillingene mange har forbundet realismen 

med senere, og belyser samtidig svakheten ved Brandes’ innholdsorienterte 

realismeoppfattelse, for den førte til en konservativ kunstnerisk tradisjon som ikke ville 

fornye formen. 

I en kort, men betydelig kommentar til Erik Skram i tidsskriftet Tilskueren fra 1890 

utfyller Bang refleksjonene over realismebegrepet ved å forklare dens metode som 

“impressionisme”. Interessant er at Bang avviser muligheten for at litteraturen kunne 

beskrive mennesket og samfunnet i sin totalitet. Impresjonisten gir ikke “fuld og rund 

Besked”, men ved å foreta et utvalg av de vesentligste handlingene og ved å beskrive 

handlende mennesker kan litteraturen skape illusjonen av et “bevæget Liv”, og gi 

innblikk i menneskets tankeliv. Bang setter imidlertid spørsmålstegn ved den 

psykologiske romanens metode, siden det menneskelige følelseslivet ifølge ham er 

altfor komplekst til å kunne fattes.22 Impresjonismen var, ifølge Bang, løsningen på den 

psykologiske romanens svakheter.23 Impresjonistene skildrer det umiddelbart 

foregående og velger ikke bort øyensynlig irrelevante detaljer, samtidig som de må 

foreta et utvalg av det de vil framstille. Resultatet var at impresjonistene aldri ville “give 

fuld og rund Besked.”24 Litteraturen skulle ikke framstille en totaliserende mening, men 

den skulle vekke illusjonen om å fange hele livet, til å la leseren sanse det som ligger 

bak, “den Sum af Tanker”.25 Bang foreslår her altså en aktiv leserrolle, og avviser en 

lukket, mimetisk litteratur. 

Hans [impresjonistens] Fremstillings Maal er da at gøre disse Handlende Mennesker 

levende. Han higer møjsomt efter, ad hundrede Veje at frembringe den yderste 

Illusion av bevæget Liv. Og naar han paalegger sig al denne Møje, er det netop, 

 
21  Bang, 1879, s. 13. Bang og Brandes inntar altså øyensynlig to ulike posisjoner i forhold til det samme 

materialet, og begge posisjoner har vist seg være svært innflytelsesrike i senere debattinnlegg om 
realistisk litteratur. Brandes’ insistering på å vurdere realistisk litteratur ut fra spørsmålet om den 
tjener samfunnet, har gitt impuls til å betrakte litteraturen som innfrir disse kravene som realistisk. 
Bang definerte realisme derimot utfra estetiske kvaliteter som har kjennetegnet litteraturen i alle 
tider. Dermed er realisme også en stilistisk og almenngyldig egenskap ved litteraturen. 

22  Bang tilføyer at den psykologiske vitenskapen ikke har utviklet seg langt nok til å kunne hevde noe 
om menneskets følelsesliv. 

23  Svakheter eller mangler som ble forårsaket av at den psykologiske vitenskapen ennå ikke hadde 
fastere grunn. 

24  Bang, 1890, s. 692. 
25  Bang, 1890, s. 693. 



 
24 

                                                

fordi han tror, at Læserens ‘Hjærne er et overmaade drevent Redskab’ – saa drevent 

et Redskab, at den overfor denne ‘levende’ Kunst vil magte det samme som overfor 

selve Livet: Læseren vil ogsaa i Kunsten ‘se mere end hans Øjne er i Stand til at 

sanse, forstaa mere, end han netop har Ævne til at opfatte’.26 

Bidragene Bang leverte til diskusjonen om realisme er fortsatt aktuelle, i og med at 

han (implisitt) forskyver oppmerksomheten fra det statiske forholdet mellom verk og 

objekt til det foranderlige forholdet mellom verk og leser.27 Dette kommer blant annet 

til uttrykk ved at Bang var en av de første som ga uttrykk for at realisme var en stil som 

har nære forbindelser med strømningene som gikk forut og som fulgte etter 1800-tallets 

realisme, slik at det er vanskelig å feste begrepet til en bestemt historisk periode.28 

Realismen må stadig fornyes for å kunne bli kalt levende. Hvis den ble historisk 

forankret ville den aldri være i stand til å avautomatisere betraktningen. Realisme 

innebærer med andre ord stadig fornyelse. Dessuten tok Bang avstand fra tanken om at 

realistisk litteratur skulle gi et helhetsperspektiv, en tanke som ble bekreftet av mange 

teoretikere på 1900-tallet. 

 

1900-tallets litteraturhistoriske refleksjoner over 1800-tallets realisme 

På 1900-tallet revurderte litteraturhistorikere 1800-tallets realistiske litteratur. En større 

distanse til forskningsobjektet førte til at de presenterte nye forståelser av 

realismebegrepet. Edvard Beyer begrenser realismen i Norge til perioden mellom 1875 

til midten av 1880-årene, men mener denne forberedes pa 1850- og 1860-tallet ved at 

verk av forfattere som Bjørnson, Collett og Ibsen viser individualiserte karaktere og 

konkrete hendelser. 29 Individualiseringen kommer til uttrykk ved at karakterne skildres 

 
26  Bang, 1890, s. 693. 
27  Denne oppmerksomheten på forholdet mellom verk og leser karakteriserer også realismeoppfattelsen 

av flere teoretikere og forfattere på 1900-tallet. Som Petter Aaslestad påpekte i sin artikkel 
“Realisme. Et operativt begrep”, håndterte Bertold Brecht et mer funksjonsorientert realismebegrep. 
For Brecht var et verk realistisk “hvis det makter på et gitt sted til en gitt tid å få folk til å forstå og i 
neste omgang til å forandre sine livsbetingelser.” (Aaslestad, 1998, s. 157) 

28  Ifølge Auerbach fokuserer naturalistene sterkere på tidens sosiale problemer. Mens modernistene 
streber etter å utviske inntrykket av at de selv har kontroll på virkeligheten de formidler. 

29  Dette er mindre romslig enn Jægers periodisering (1869-1890), noe som skyldes blant annet det at 
Beyer skjelner mellom realisme og naturalisme. Beyer vektlegger for øvrig at skillet mellom 
naturalisme og realisme ikke er vanntett. I tredje bind av Norges litteraturhistorie (l995) skriver han 
“Mens realismen ville skape kunst i troskap mot virkeligheten, ville naturalismen gjøre 
virkelighetsdiktning til positivistisk vitenskap.” (s. 70) “En kan ikke trekke absolutte grenselinjer 
mellom realistene og naturalistene […] [m]en til forkjell fra naturalistene vil realistene prøve å 
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med psykologisk innsikt og ved at de plasseres i en samfunnsmessig aktualitet.30 

Dermed viser Beyer fram en lignende realismeforståelse som René Wellek i “The 

Concept of Realism in Literary Scholarship”. Begge påpeker realismens taktile, 

hverdagslige og konkrete karakter, og dens dragning mot samtid og virkelighet. I tillegg 

betraktes ønsket etter å gjengi virkeligheten på en uforskjønnet eller avidealisert, 

umiddelbar og dekkende måte som karakteristisk for den realistiske litteraturen.31 

Den av Bjørnson, Collet og Ibsen påbegynte individualisering, spesifisering og 

avidealisering av samfunnet, kunsten og menneskesynet danner sammen med Brandes’ 

Emigrantlitteraturen (1872) opptakten til den realistisk epoken. Riktignok manglet 

forfatterne et litterært program, men Beyer mener likevel de kan kalles representanter 

for én litterær estetikk og håndterer typologiske kriterier. Forfatterne var etter hans 

mening i praksis enige om virkemidlene. De tok i bruk replikker for å karakterisere 

mennesker, menn, kvinner, barn, som i tillegg ble framstilt som handlende personer. 

Beyer oppfatter realisme både som periodebegrep og som stil, som de fleste av 

1900-tallets litteraturhistorikere. Men det som er interessant ved hans framstilling er at 

han ser beviset på denne kontinuiteten allerede på 1890-tallet. Til tross for at realismen 

taper sin dominans, så lever den ifølge Beyer videre i heimstaddiktningen. I 

heimstaddiktningen forskyves fokus fra det urbane miljø til fordel for en konsentrering 

om bondesamfunnet.32 Forskyvningen er delvis i tråd med nyromantikkens interesser, 

siden den rettet oppmerksomheten mot naturen. Men til forskjell fra heimstaddiktere, 

opererer nyromantikerne med et nytt subjektsbegrep, som finner sitt utslag i at de ikke 

framstiller et enhetlig individ, men belyser individets nevroser, nerver, dets seksualitet 

 
kamuflere modellen, kanskje smelte sammen flere modeller i én person, og gjøre skikkelsen mer 
‘typisk’.” (s. 73) 

30  Forfatterne ble trolig innfluert av Hermann Hettners Das moderne Drama (1851). 
31  Det at både Beyer og Wellek ved sin beskrivelse av realistisk litteratur fokuserer på menneskets og 

omgivelsenes sentrale plass i virkelighetsframstillingen, minner sterkt om Lukács’ realismedefinisjon 
fra beginnelsen av 1900-tallet. Lukács definerer den som et stykke sosiografi som skildrer mennesket 
i handling og som ikke kan løsrives fra sin historiske og sosiale kontekst. For Lúkacs ble mennesker 
typer og dermed til representanter for en bestemt gruppe i samfunnet. 

32  I sin beskrivelse av heimstaddiktningen på slutten av 1800-tallet skriver Rolf Nyboe Nettum om 
heimstaddikteren Aanrud at han “har en forkjærlighet for dem som står i utkanten av 
bygdesamfunnet, originaler, fanter, fattigfolk [...]”. Og dette er en definisjon som passer like fint på 
verkene til en 1990-talls forfatter som Jonny Halberg, som Øystein Rottem kaller en representant for 
skittenrealisme i Norge. Nettum, 1995 IV, s. 285. 
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og dets svakheter.33 Heimstaddiktningen holder fast ved 1800-tallsrealismens enhetlige 

subjektbegrep. 

Per Thomas Andersens bidrag til beskrivelsen av 1800-tallets realisme, består blant 

annet i en kritisk holdning til tradisjonen å betrakte Brandes’ programerklaring som 

modell for realismen. Andersen vektlegger realismens mangfoldighet og uenigheten 

mellom Brandes og flere forfattere.34 I tillegg nyanserer han myten om Brandes som 

programleder. Likevel velger også Andersen å anvende begrepet kritisk realisme for å 

karakterisere 1870- og 1880-tallets litteratur. Men han vektlegger kontinuiteten ved å 

påpeke at denne kritiske holdningen ble forberedt under den poetiske realismen, som 

allerede hadde politiske dimensjoner.35 Samtidig som realismen fortsetter å være et 

kontinuum på 1900-tallet med forskjellige mindre varige brudd. 

 

1900-tallets litteraturhistoriske refleksjoner over 1900-tallets realisme 

Det ville blitt for omfattende å betrakte alle litteraturhistoriske bidrag som er blitt utgitt 

på 1900-tallet. Jeg har derfor valgt å begrense meg til det mestomfattende 

litteraturhistoriske prosjektet i Norge Norges litteraturhistorie som først var under 

redaksjon av Beyer og senere ble utvidet av blant andre Rolf Nyboe Nettum, Per 

Amdam, Bjarte Birkeland, Kjølv Egeland og Øystein Rottem, og den første norske 

litteraturhistorien som kom ut i det 21. århundre: Norsk litteraturhistorie av Per Thomas 

Andersen (2001). Begge framstiller den realistiske litteraturen i et større kronologisk 

omfang, og inkorporerer (bindvis) hele det 20. århundres litterære produksjon i Norge.36 

Etter en periode der nyromantiske, symbolistiske og modernistiske tendenser 

dominerte den norske litteraturen, sporer litteraturhistorikerne en oppblomstring av den 

realistiske fortellertradisjonen etter 1900. Men denne litteraturen viser en annen type 

realisme enn den kritiske eller poetiske realismen fra 1800-tallet og det er blitt vanlig å 

betegne den som nyrealistisk. Litteraturhistorikerne er derimot uenige om 

begrensningen og defineringen av den nyrealistiske litteraturen. 

 
33  Dette kan betraktes som en videreutvikling av den realistiske og av den av Zola propagerte 

vitenskapliggjorte naturalistiske estetikken. 
34  Andersen spesifiserer ikke hvilke forfattere han mener, bortsett fra Bang som ikke delte Brandes’ 

realismesyn. (Jfr. Andersen, 2001, s. 206). 
35  Andersen nevner her spesielt Bjørnsons Bondefortellinger (Jfr. 2001, s. 205). 
36  Andersen har brukt realismebegrepet som overskrift på to underkapitler; den poetiske realismen og 

1870- og 1880-tallets realisme. For 1900-tallets litteratur bruker Andersen begrepet som 
karakteristikk, ikke som periodebetegnelse. 
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Mens Per Thomas Andersen skriver at det er vanlig å betrakte hele det 20. århundres 

første halvdel som nyrealistisk, velger forfatterne i Norges litteraturhistorie å begrense 

nyrealismen til perioden mellom 1907 og 1920-årene.37 En annen forskjell mellom de to 

litteraturhistoriene er at Per Thomas Andersen ser en direkte forbindelse mellom 

heimstaddiktningen og nyrealismen, mens Per Amdam i fjerde bind av Norges 

litteraturhistorie betrakter nyrealismen i forhold til den kritiske realismen. 

Amdam gir en utførlig karakteristikk av den nyrealistiske litteraturen og dens stil, 

som han definerer som utendensiøs, saklig og nøktern, den er mer sosialt innstilt enn 

den kritiske realismen. Nyrealistene som Sigrid Undset, Johan Falkberget og Hjalmar 

Christensen ser etter Amdams mening ut til å gjenoppdage kollektivet eller gruppen, på 

bekostning av den kritiske realismens interesse for individet. Noen av dem opererer med 

et stort persongalleri og lar synsvinkelen skifte mellom ulike medlemmer i gruppen.38 

Denne vendingen kan tolkes som et realistisk svar på modernismens skepsis til 

sentralperspektivet, men perspektivismen bidrar samtidig til at skillet mellom 

modernisme og nyrealisme ikke alltid er like tydelig. Denne ambivalensen er en grunn 

for Andersen å hevde at forfatterskapene til Kristofer Uppdal og Ragnhild Jølsen ikke 

uten videre kan inndeles i enten den ene eller den andre skrivemåten, en karakterisering 

som langt på vei også gjelder den norske samtidslitteraturen. 

Ellers nevner Amdam spesielt nyrealistenes stil som han karakteriserer som verbalt, 

enkel, bevegelig og impresjonistisk. Det siste er et trekk Beyer også hadde sporet hos 

enkelte av de kritiske realistene som, for eksempel Jonas Lie. Dessuten vitner 

nyrealistenes verk om en interesse for historie. Mens de kritisk-realistene først og fremst 

hadde latt seg inspirere av naturvitenskapene, tok nyrealistene avstand fra 

naturvitenskapene og interesserte seg mer for historiske forhold. Dette kan henge 

sammen med Norges selvstendighet etter 1905, samt med den økte skepsisen til 

naturvitenskapenes landevinninger i begynnelsen av det 20. århundre. 

Per Thomas Andersen skriver at nyrealisme blir brukt som vanlig 

“periodebetegnelse[…] på norsk litteratur fra første halvdel av 1900-tallet”.39 Og han er 

 
37  Andersen peker på parallelle bevegelser i landene omkring: den tyske neue Sachlichkeit, det folkliga 

genombrott i Sverige, det danske stoflige gennembrud og New Humanism i England. (Jfr. Andersen 
2001, s. 339) 

38  Synsvinkelskiftet er et middel som også modernister som Woolf (To the lighthouse) og Joyce 
benyttet seg av nettopp for å belyse både personer og miljøet mer allsidig. 

39  Andersen, 2001, s. 339. 
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langt på vei enig med denne tradisjonen, men påpeker at det gjelder bare prosagenren, 

noe som minnes om Aarseths kritikk av realismebegrepet. Likevel har selve tradisjonen 

for å anvende realisme som periodekarakteristikk for første del av 1900-tallet vært så 

sterk at den bare er fraværende i femte bind av Norges litteraturhistorie, som tar for seg 

mellomkrigstiden. Kjølv Egeland gjennomgår både sentrale og mindre sentrale 

forfatterskap i mellomkrigsperioden, men vergrer seg for å klistre prediktatet realisme 

på hele forfatterskap.40 Det skyldes trolig at det er vanskelig å fange verkene av 

forfattere som Sigurd Hoel, Tarjei Vesaas og Cora Sandel av én samlende 

periodekarakteristikk.  

Etter andre verdenskrig vinner realismen tilbake sin dominerende plass på det 

norske parnasset. Det er påfallende at den realistiske litteraturen fra 1945 til 1965 

defineres ut fra en mimetisk realistisk norm og at tanker om det mimetiske utfylles av 

formelle krav. Litteraturhistoriene vektlegger at den realistiske litteraturen i 

etterkrigsperioden kjennetegnes av en helhetlig og enhetlig form og en 

sammenhengende, lineært-kronologisk struktur. 

Både åttebindsverket Norges litteraturhistorie og Per Thomas Andersens Norsk 

litteraturhistorie viser at det ligger et mimetisk litteratursyn til grunn for de norske 

litteraturhistoriske verkenes presentasjon av realismebegrepet, der 1800-tallets 

realistiske litteratur danner referanserammen. Slik som nyrealisme tidligere ble definert 

i forhold til heimstaddiktning og den kritiske realismen, betraktes også 

etterkrigslitteraturen som arvtaker etter eldre realistisk litteratur. Øystein Rottem 

skjelner mellom tre hovedgrupper: 1) psykologisk realisme med interesse for 

enkeltindividet i handlingens sentrum, som minner om mellomkrigstidens psykologiske 

litteratur 2) realistisk samtidsskildring, gjerne fra bygdemiljø, som har likhetstrekk med 

 
40  Selv om noen verk har realistiske innslag, blir aldri hele forfatterskapet karakterisert som realistisk. 

Nordahl Griegs Skibet gaar videre fra 1924 får predikatet naturalistisk og samfunnskritisk, Ingeborg 
Refling Hagens inneholder jordnære virkelighetsskildringer, i noen av Vesaas’ verk som Det store 
spelet (1934) blandes det lyriske med en realistisk innfatning. Cora Sandel gir i sine “romaner 
nærbilder av borgerskapskretser fra tiden omkring århundreskiftet” (V, s. 256ff) og skildrer en 
“urokkelig realistisk” (V, s. 262) hverdag. I forbindelse med Sigurd Hoels forfatterskap vektlegges 
det psykologiske på bekostning av det realistiske. Det samme gjelder omtalen av Helge Krog, Ronald 
Fangen og Sigurd Christiansens etiske romaner. Andersen forsøker å overkomme problemene ved å 
snakke om en realistisk dominans i første halvdel av 1900-tallet. 
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heimstaddiktningen og 3) historiske romaner, som deler interessen for det historiske 

med de nyrealistiske verkene fra begynnelsen av 1900-tallet.41 

Fra 1965 blir det imidlertid nødvendig å erstatte begrepet realisme med 

flertallsbetegnelsen realismer. Realisme fungerer kun som paraplybegrep. 

Nyanseringene blir større og den realistiske litteraturen kan vanskelig fanges under ett. 

Det henger sammen med at det oppstår en ny diktergenerasjon rundt 1965, en 

generasjon som forholder seg til europeiske modernister, men som ikke fortrenger 

realismen helt. Det er en betydelig gruppe forfattere som retter blikket mot det norske 

samfunnet og som skriver inn i en realistisk tradisjon, særlig etter 1970. Påfallende er at 

disse forfatterne deler interessen for det konkrete med modernistisk orienterte forfattere, 

slik at skillet mellom realisme og modernisme nok en gang blir noe diffust. Det frister 

litteraturkritikere som Asbjørn Aarseth og Otto Hageberg til å ta i bruk begrep som 

sosialromantikk eller regionalromantikk, der andre anvender ordet sosialrealisme for å 

betegne 1970-tallets realistiske litteratur. Men til og med dette begrepet har aldri klart å 

skjule for at det trenger nyansering: 

Som litterær metode fikk imidlertid realismen fornyet betydning i 1970-årene. Men 

realisme kan være så mangt, og noen av de heftigste litterære debattene i 1970-årene 

dreidde [sic] seg om hvilke former for ‘realisme’ som var best egnet til å gripe den 

samfunnsmessige realitet og fungere overskridende i forhold til det bestående 

samfunn og den herskende ideologi.42 

Øystein Rottem er blant dem som anvender begrepet sosialrealisme, som egentlig 

fungerer som paraplybegrep for flere underkategorier. Han skjelner mellom en 

kvinnelitterær og en såkalt “populistisk” form. Den siste betraktes som en arvtaker av 

den regionale heimstaddiktningen slik den fantes som parallellbevegelse til nyrealismen 

like etter 1900. Og det er denne populistiske sosialrealistiske litteraturen, med Solstads 

AKP (m-l)-inspirerte, nærmest dokumentariske sosialrealisme, og Tor Obrestads 

arbeiderorienterte sosialrealisme, som har holdt sterkest fast ved den tradisjonelt 

mimetiske framstillingsformen. Likevel er det nettopp denne populistiske formen, som 

til tider var svært dogmatisk, som både på 1970-tallet og i ettertid har møtt sterk kritikk 

av både modernismevennlige forfattere og mange av litteraturkritikerne. Slik at det etter 
 

41  Jfr. Rottem, 1995 VI, s. 77. 
42  Rottem, 1997 VII, s. 37. 



 
30 

 mimesis 

                                                

hvert oppstod en diskusjon om hvor sterkt det politiske engasjementet skulle innfluere 

litteraturen.43 Helge Rønning mente den tradisjonelle realistiske romanen som hadde 

vært hyllet av Lukács, var akterutseilt, og Rønning foreslo en Brecht-inspirert realisme 

som ikke fornektet sin fiksjonsstatus. Her skulle virkelighetseffekten ikke oppnås ved at 

leseren kjente igjen en ytre virkelighet, men at han eller hun kunne reflektere over den 

tekstuelle prosessen. Rønning tar altså avstand fra den politisk orienterte realisme slik 

den ble skrevet av de marxistisk inspirerte forfattere på 1970-tallet. Rottem skriver at 

“kritikere, lesere og forfattere hadde gått trett av den forkynnende sosialrealismen og 

den ‘folkelige’ og hverdagsaktige formen som forfatterne hadde pålagt seg selv å skrive 

i. Diktningen hadde tatt skade av det, hevdet man, fordi kritikere og forfattere hadde 

stirret seg blind på ‘sak’ og ‘innhold’”.44 

Den populistiske sosialrealismen er imidlertid ikke det eneste realismeuttrykket på 

1970-tallet. Som Rottem påpeker ble det forfattet en annen type realistisk prosa av 

kvinner, en litteratur som får betegnelsen “kvinnelitterær sosialrealisme”.45 I 

forbindelse med denne kvinnelitteraturen skjelner Rottem mellom to underkategorier: 

Den ene står nær 1800-tallets kritiske realisme og holder fast ved 1800-tallets

av samfunnsmessige forhold, samt ved en konkret framstilling av personer. 

Grunnholdningen i denne underkategorien er kritisk, som den var på 1870-tallet. Noe 

som ikke er så merkelig siden det politiserende aspektet i begge perioder spilte en viktig 

rolle for forfatterne.46 Den andre, som blant annet Liv Køltzow var en representant for, 

viser mange likhetstrekk med den modernistiske franske nouveau roman som oppnår 

realitetseffekten ved å blande ulike teksttyper, slik at produktet blir en slag kollasje, 

eller pastiche. De kvinneemansipatoriske problemene belyser Køltzow ikke fra et rent 

 
43  At forfatterne selv også innså genrens fallit går fram fra blant annet Dag Solstads Gymnaslærer 

Pedersen og Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige fra 1982 og 1984. 
44  Rottem, 1998 VIII, s. 37. 
45  Grunnen til at kvinnene ble synlige på det litterære feltet skyldtes ikke minst utdanningseksplosjonen, 

som førte til at flere kvinner fikk et høyt utdanningsnivå. For første, og eneste gang i norsk 
litteraturhistorie blir litteraturen som produseres av kvinner betraktet for seg selv. 

46  Likevel er det påfallende at Rottem nevner at 1970-tallets sosialrealistiske romaner gjennomgående 
har positive helter. I bind fire av Norges litteraturhistorie skjelner Per Amdam (IV, s. 316 ff) mellom 
den eldre realismens tragiske, tvilende og søkende helter, og nyrealismens positive helter. Den 
kritiske holdningen formidles altså av andre helter i 1970-tallets sosialrealistiske litteratur enn i 1800-
tallets kritiske realisme. 
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politisk-realistisk ståsted. Noe som for øvrig karakteriserer forfatterskapet hennes helt 

fram til slutten av 1990-årene.47 

Øystein Rottem betrakter disse teknikkene som en fornyelse og en utvidelse av den 

realistiske framstillingsformen. Men det er vanskelig å se bort fra at den nyrealistiske og 

psykologiske realismen allerede tidlig på 1900-tallet tok i bruk framstillingsteknikker 

som rettet oppmerksomheten mot tekstens form. Uten dermed å rokke ved 

realismeeffekten. Teknikker som også ble anvendt, om enn i en mer ekstrem form av de 

europeiske modernistiske forfatterne som James Joyce og Virginia Woolf, som hadde 

kritisert 1800-tallets realistiske tekster for at de ikke var troverdige nok. Modernistene 

ville selv øke troverdigheten ved å blande inn flere teksttyper, stiler eller perspektiver.48 

Aversjonen mot den mimetiske realistiske litteraturen har bidratt til at refleksjonen 

over det tekstuelle fikk større gjennomslagskraft på 1980-tallet, som på den ene side 

illustreres av at realismen erstattes som dominerende estetikk av postmodernismen, og 

på den andre side vises ved at det også innenfor den realistiske litteraturen har foregått 

“en forskyvning i retning av et syn på diktning som creatio”.49 Det er en forskyvning 

fra referanse eller miming av virkeligheten, til en oppfattelse av at virkeligheten skape

det litterære prosjektet der et mangfold av diskurser går inn. Denne utviklingen 

fortsettes på 1990-tallet og da ser forfatterne flest ut til å sammenveve den 

fiksjonsbevisste og fiksjonsskapende realismen. 

Dette viser seg blant annet ved at et realistisk element som den autorale fortelleren 

oppdages på ny, men denne fortelleren blir del av et retorisk metafiksjonelt spill. 1980-

tallets realister har en tilbøyelighet til å fiksjonalisere fortelleren eller forfatteren. 

Fortelleren har dermed gjenerobret sin sentrale plass i den realistiske fiksjonen, men der 

den tidligere garanterte sannhetsverdien, understreker den nå det fiksjonelle tekstnivået. 

Noe som blir svært tydelig i Saabye Christensens Halvbroren. 

 
47  Per Thomas Andersen vektlegger at Køltzows forfatterskap helt fra debutten i 1970 har fått impulser 

både fra den emansipatoriske kvinnebevegelsen, der kjønnsrolle- og samfunnsproblematikken blir 
belyst ut fra en tematisering av identitet, og fra den franske modernistiske forfatteren Marcel Proust. 
Selv har Køltzow framhevet Proust som en av de største romanforfatterne, ikke minst fordi han er i 
stand til å vektlegge tilværelsens sammensatthet. 

48  Et godt eksempel er Nausikaa-episoden i Ulysses der Gertie MacDowell blir beskrevet i et språk som 
minner om dameblad, eller perspektivvekslingen mellom Mr en Mrs Ramsay i To the lighthouse. Ved 
hjelp av perspektivvekslingen får teksten en dialogisk karakter, der fortellerens status blir minsket, en 
teknikk Hoel anvender i en roman som Møtet ved milepelen. 

49  Rottem, 1998 VIII, s. 569.  
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Generelt kan man si at mangfoldet når det gjelder realismeuttrykk er like stort på 

1980-tallet som i 1970-årene. Ifølge Rottem finnes det romaner i nyrealistisk ånd, 

arvtakere fra den psykologiske realismen, samtidig som det publiseres realistiske 

romaner som viser klare likheter med den kritiske realismen for eksempel i form av en 

impresjonistisk skrivemåte. I tillegg dukker det opp en ny type realisme som Rottem 

karakteriserer som dirty realism. Med dette begrepet betegnes forfattere som Steinar 

Løding og Per Petterson. I likhet med 1970-tallets sosialrealister viser de en sterk 

klassebevissthet og en nitidig beskrivelse av sosiale sammenhenger. Men til forskjell fra 

1970-tallets sosialrealisme er holdningen desillusjonert. Det agiteres ikke. Begrepet 

dirty realism eller skitten realisme som den norske oversettelsen lyder, har stått sterkt i 

norsk litteraturkritikk utover 1990-tallet. Men det er få som vil betegne Per Petterson 

som dirty realist lenger. Betegnelsen dirty realism forbindes særlig med de unge 

mannlige forfatterne som Jonny Halberg, og senere debutanter som Lars Ramslie og 

Carl Frode Tiller, slik mange tidsskriftartikler vitner om. Likevel er det ikke enighet om 

hvordan denne retningen skal defineres. I sin litteraturhistorie karakteriserer Per 

Thomas Andersen Halbergs diktning som “en ny form for heimstaddiktning”.50 Dette 

ville innebære at heimstaddiktningen, med forfattere som Petterson og Halberg har 

utviklet seg til en genre som ikke lenger er en marginal realismekategori, men til en 

genre som har ervervet seg en sikker og betydelig plass på parnasset. 

Rottem bemerker hos 1980-tallets realistiske forfattere en ny interesse for individet 

eller små grupper, og altså ikke for kollektivet som på 1970-tallet. Denne utvikling for 

større utbredelse i 1990-årene. Interessen for individet har gitt seg blant annet utslag i at 

personsskildringene preges av en større psykologisk orientering, som minner litt om 

mellomkrigstidens realistiske prosa. Likevel er det ikke en tilbakevending av 1930-

tallsrealismen, noe som fremfor alt fortelleteknikken får ære for. 

Det ble sagt mye nedsettende om realismen som litterær metode i 80-årene. Å 

vurdere litteratur ut fra kriterier som sannsynlighet, troverdighet, gjenspeiling av 

virkeligheten, osv., ble avfeid som en innsnevrende aktivitet. 80-tallets realister lot 

seg imidlertid ikke avskrekke av dette. Ikke bare omfatter ‘80-tallsrealismen’ et vidt 

spekter av temaer og former, men den oppviser også fortellertekniske finesser som 

 
50  Andersen, 2001, s. 564. 
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mange neo-avantgardister, i sin programmatiske anti-realisme, gjerne lukket øynene 

for: subtile spill med vekslende fortellerposisjoner, raffinerte sprang mellom ulike 

stilnivåer, bevisst pastisj og etteraping av eldre fortellertradisjoner, direkte dialoger 

med tidligere tekster, utstrakt bruk av allusjoner og symbolske og fantastiske 

elementer av ulikt slag.51 

Det samme kan sies om forfattere på 1990-tallet. Ulike realismevarianter fungerer 

nærmest som manual for forfattere som Roy Jacobsen, Dag Solstad, Lars Saabye 

Christensen, Ingvar Ambjørnsen og Herbjørg Wassmo. Selv om sistnevnte pryder 

omslaget av siste bind av Norges litteraturhistorie, er det en klar dominans av mannlige 

forfattere på begynnelsen av 1990-tallet. Først fra midten av 1990-årene dukker det opp 

flere kvinnelige forfattere. Liv Køltzow kommer i 1997 med en ny roman, Verden 

forsvinner. Og forfattere som Hanne Ørstavik (1994), Trude Marstein (1998) og Linn 

Ullmann (1998) debuterer, alle innenfor en realismevariant som har inkorporert arvet fra 

både realismens og modernismens utvikling i det 20. århundre.  

Trass denne store realismebølgen på 1980-tallet, mistet realismen dominansen den 

hadde eller sies for å ha hatt på 1970-tallet. Både på 1980- og 1990-tallet står den side 

om side med modernistiske tendenser. Noen ganger blandes de til og med. Likevel er 

det en forskjell mellom 1980- og 1990-tallets realistiske romaner. 1990-tallets romaner 

synes å ha et enda større “behov for å se og framstille individets ‘lille’ og samfunnets 

‘store’ historie som (innbyrdes) sammenhengende fortellinger,” mener Rottem.52 Jeg vil 

kommentere dette ytterligere i siste kapitlet. Det er en gjenopplevelse av jeg-

fortellinger, som ikke nødvendigvis beskriver lengre perioder, som for eksempel 

Solstads 1970- og 1980-tallsromaner, men som ofte er øyeblikksbeskrivelser som Trude 

Marsteins Plutselig høre noen åpne en dør og Hanne Ørstaviks Kjærlighet er eksempler 

på. 

Vektleggingen av “individets lille samfunn” som Rottem uttrykker det, blir blant 

annet synliggjort av at (den deformerte) familien spiller en sentral rolle, og der 

problematiske familieforhold står sentralt, noe som har ført til at flere litteraturkritikere, 

som Tom Egil Hverven i boka Å lese etter familien (1999) og Melissa Gjellstads 

doktoravhandling Mothering at Millennium’s End: Family in 1990s Norwegian 

 
51  Rottem, 1998 VIII, s. 572. 
52  Rottem, 1998 VIII, s. 707. 
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Literature (2004 ikke publisert) har anvendt familien som utgangspunkt for en 

betraktning omkring 1990-tallets realistiske prosa.  

Denne fokus på familien er ikke et nytt trekk ved den realistiske litteraturen. Atle 

Kittang har gjort oppmerksom på at Balzac i forordet til 1842-utgaven av La Comédie 

Humaine skrev at han betraktet familien og ikke individet som den sanne sosiale 

bestanddelen.53 Familien inntok også en viktig plass i den kritisk realistiske litteraturen, 

som Kiellands og Lies romaner vitner om. Også Ibsen brukte familien som bakgrunn for 

sin sosialkritiske dramatekster, det samme gjelder for en del av den norske 

etterkrigsrealismen. Men i de fasene der realisme delte parnasset med modernismen 

inntar familien en mindre fremtredende rolle. Dette vitner ikke bare Sandels og Hoels 

tekster om, men også 1970-tallets realistiske forfattere. 

Formelt sett skjelner Per Thomas Andersen mellom to stilistiske tendenser på 1990-

tallet: Prosaen viser enten språkflom eller knapphet, eller encyklopedisme eller 

minimalisme. På den ene side blomsterer den store episke romanformen. Både Erik 

Fosnes Hansens Salme ved reisens slutt (1990), Wassmos Dina-bøker, Roy Jacobsens 

Seierherrene (1991), Lars Saabye Christensens Halvbroren (2001) og Knausgårds Ute 

av verden (1998) og den mer fantastiske En tid for alt (2004) er voluminøse. Men ved 

siden av disse episke verkene finnes det små romaner, som Erlend Loes Naiv. Super. 

(1996), Hanne Ørstaviks romaner Kjærlighet (1997) og Like sant som jeg er virkelig 

(1999) som kretser om langt mindre omfattende personkonstellasjoner. 

Når Øystein Rottem avslutter sin beskrivelse av 1990-tallets prosa velger han å 

anvende begrepene (post-)modernisme og realisme som hovedkategorier. I hans 

framstilling er det fortsatt plass for mer eller mindre rendyrkede modernistiske og 

realistiske romaner, men det finnes også litterære verk som forener ytterpunktene, og 

dermed tilskriver han 1990-tallsprosaen samme karakteristikk som nyrealismen fra 

begynnelsen av 1900-tallet. 

 

Realisme ved overgangen til det 21. århundre 

Det realistiske prosjektet er altså fortsatt holdbart på 1900-tallets sluttpunkt, og det er 

behov for meningsfylte fortellinger som skildrer virkeligheten. Fortellingenes form og 
 

53  Kittang skriver i Ord, bilete, tenking (1998) blant annet om Balzacs La Cousine Bette og 
karakteriserer romanen som en realistisk roman etter Lukács definisjon. Mennesket defineres utfra 
forholdet til sin sosiale kontekst, og for Balzac utgjøres denne konteksten først og fremst av familien. 
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innhold bærer spor av både den realistiske og modernistiske romanens historie. Dette 

har ført til at det ved siden av en mer tradisjonell mimetisk realistisk prosa, som for 

eksempel skittenrealismen, også finnes realismeformer som leker med eldre realistiske 

og modernistiske fortelleformene og vever inn ulike teksttyper, og teknikker lånt fra 

(dokumentar-) film slik at det oppstår en ny form for perspektivering uten å undergrave 

det realistiske.  

Rottem påpeker med rette at den billedlige virkelighetsframstillingen har fått større 

gjennomslagskraft. Noe som blir tydelig hos forfattere som Ørstavik og Saabye 

Christensen som i sine romaner foretar et prosjekt som tydelig er innfluert av 

filmteknikker.54 Spenningsoppbyggingen i disse forfatternes verker minner sterkt om 

den som brukes i film. Og i flere romaner danner fotografier eller malerier et viktig 

motiv, blant annet som katalysator for endringsprosessen. Interessant er for øvrig at det 

er langt til Humboldtske (og Hollywoodaktige) fugleperspektiver der leseren skaffes et 

overblikk over omgivelsene og som har effekten at det finnes en sammenheng mellom 

fragmentene. Mange tar i bruk en Dogma-inspirert kameraføring som bare kan gi et 

fragmentert bilde av verden og der det fragmentariske ikke kan overkommes. “Jeg 

kommer ikke ut. Noe må ha skjedd med låsen”.55 Slik åpner Hanne Ørstaviks Like sant 

som jeg er virkelig (1999), der hovedpersonen er låst inn på rommet sitt. 

Fortelleinstansen(e) mangler kontroll over helheten og det blir det ikke bare gitt 

uttrykk for ved hjelp av den fragmenterte framstillingen av verden, men også ved at 

forholdet mellom fiksjon og virkelighet blir eksplisittert. Fortellere og forfattere bryter 

på postmoderne vis inn i fiksjonen. Erlend Loe i Naiv. Super velger å veve inn utskrifter 

av søk i bibliotekets katalog og e-poster med full adresse, Frank Lande, Dag Solstad og 

Nikolaj Frobenius opptrer under eget navn i sine tekster, jegfortelleren i Halvbroren 

beretter som om han selv har vært til stede ved hendelser som ligger forut hans fødsel. 

Samtidig blir konteksten, eller virkeligheten, mer og mer (inter-)tekstuell. Mest tydelig 

blir dette kanskje hos Solstad og Saabye Christensen. Verkene deres refererer til og 

bygger sterkt på en norsk litterær kontekst der i sær verkene til Hamsun og Ibsen 

fungerer som referanseramme. Denne tendensen blir sterkere og sterkere, og har 

foreløpig kulminert i Christensens Modellen. Slik at den gamle realistiske litterære 
 

54  Jfr. Ørstaviks roman Kjærlighet (1997) og Saabye Christensens Halvbroren (2001) som til og med 
tematiserer manusskrivningen. 

55  Ørstavik, 2001, s. 5. 
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doktrinen snuss oppned og blir til en doktrine “qui gagne tous les jours du terrain et qui 

conduirait à une fidèle imitation […] des chefs-d’œuvre de l’art”.56 

 

Avslutning 

Sammenfattende kan vi bemerke at realismen allerede siden 1800-tallets første halvdel 

var et mangfoldig begrep. Allerede på 1800-tallet ble begrepet kritisert for dets vaghet, 

og de nyeste litteraturhistoriene vitner om at det aldri har kommet en entydig definisjon 

på hva som oppfattes som realistisk. Mangfoldigheten skyldes ikke minst realismens 

lange historikk. Den til stadighet økende mengde tekster som karakteriseres som 

realistisk, samt utviklinger innenfor litteraturvitenskap har ført til en nyansering av 

begrepet, ved hjelp av adjektiver som poetisk, kritisk, ny, sosial/ sosialistisk og magisk, 

slik at mangfoldigheten er blitt enda større. Den lange historien har gitt leserne en 

sjattering av realismevarianter, som ved slutten av 1900-tallet står side om side. 

Bidrag til norsk litteraturhistorieskrivning har konsentrert seg om å få definert 

karakteristikkene av de mange realismeuttrykkene. Og her har forholdet mellom nye og 

eldre faser stadig fungert som referanseramme for gjennomgåelsen av tekstene. 

Realismens seiglivethet viser seg ved at den realistiske litteraturen har beholdt en del 

konstanter, samtidig som den har inkorporert kravene som ble stilt til litteraturen på 

1900-tallet. Den mimetiske tradisjonen står fortsatt sterkt i den realistiske litteraturen, 

men objektet for mimesis har utviklet seg. Fra en etterligning av naturen, via en 

etterligning av grupper og senere individer plassert i sin sosialgeografiske kontekst, til 

en språklig mimesis som blant annet ytrer seg i en etterligning av teksttyper og 

fortelleteknikker.  

Selv om det rundt 1850 foregikk en forskyvning fra en beskrivelse av naturen til 

mer urbane miljøer, har bygdelivet aldri forsvunnet fra den realistiske prosaen. I form 

av heimstaddiktning fikk det igjen en sentral plass i litteraturen, og også i den nyere 

realistiske litteraturen er bygdelivet et viktig element, som for eksempel i Ørstaviks 

Tiden det tar, Per Pettersons romaner, Saabye Christensens Halvbroren og Jonny 

Halbergs Trass og Flommen. Et trekk som litteraturhistorikerne har belyst mindre 

tydelig er forskyvningen innenfor den realistiske prosaen fra en plottstruktur som 

kretser om det handlende subjektet, til en nedtoning av plottets betydning. I nyere 
 

56  Jfr. Le Mercure Français fra 1826. 
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realistisk prosa er plottet blitt erstattet av fragmenterte øyeblikksbeskrivelser som 

kretser om reflekterende subjekter, som både kan opptre som handlende og som 

fortellende/skrivende. Dette har hatt store konsekvenser for måten romanene 

struktureres på.  

En annen utvikling gjelder måten individet blir brukt på, og blitt tolket på. Lukács 

framhever realistenes bruk av typer som var såvel representative som visjonære.57 Dette 

skyldes blant annet at den realistiske litteraturen i sitt forsøk på å beskrive virkeligheten 

neppe kan unngå det didaktiske. René Wellek mener at realistisk litteratur alltid rommer 

et spenningsfylt forhold mellom beskrivelse og forskrift, eller mellom sannhet og 

instruksjon. Og denne spenningen er av avgjørende betydning for bruken av typen, som 

i løpet av 1800-tallet utvikler seg fra en arketype til en sosial type: 

This conflict [konflikten mellom beskrivelse og forskrift] explains the crucial 

importance of the concept of “type” for the theory and practice of realism, because 

“type” constitutes the bridge between the present and the future, the real and the 

social ideal.58 

Den realistiske typen blir til en sosial modell, som minner om heltene fra epikken, 

men som samtidig er forskjellig fra den klassistiske universelt menneskelige typen. Den 

realistiske typen trenger heller ikke være en verdig skikkelse og kan tilhøre alle sosiale 

klasser.59 Lukács og Wellek som forholder seg utelukkende til 1800-tallets 

realismeuttrykk, mener at den realistiske litteraturens typer er individer, som fortsatt 

skal ha en universell betydning. På 1900-tallet er de realistiske individene blitt mer 

individualistiske, sære, og ‘fragmenterte’. Og følgelig blir framstillingen av 

virkeligheten mer subjektiv og fragmentert. 

Typen kan med andre ord betraktes som en premiss for objektivitetskravet som 

stilles til den realistiske prosalitteraturen, siden den foretrekker det universelle framfor 

det individuelle eller subjektive. Men som Wellek allerede antyder markeres forskjellen 

mellom antikk, klassistisk og romantisk diktning på den ene side og realistisk litteratur 

 
57  Denne egenskapen går etter Lukács mening tapt i naturalistisk prosa. 
58  Wellek, 1963, s. 242. 
59  Men, som Wellek også bemerker, er skillet mellom klassisismen og realismen klarere i en fransk og 

tysk kontekst enn i den engelske litteraturen, der genreblandingen allerede på 1600- og 1700-tallet 
var mer utbredd. (Jfr. Wellek, 1963, s. 253). Dette gir også Ian Watt (1957) grunn til å starte sin 
berettelse om realisme og romanens framvekst i The Rise of the Novel på 1700-tallet. 
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på den andre side ved at den universelle typen erstattes av en sosial type som er knyttet 

til et bestemt sted og en bestemt tid. 

En annen konstant i refleksjonene omkring realismen er forholdet mellom fiksjon og 

virkelighet. All realistisk litteratur er plassert mot bakgrunnen av et gjenkjennelig bilde 

av samtidens samfunn, og har gjenspeilt de sosiohistoriske forholdene i samfunnet. 

Interessen for samfunnet har likevel ikke vært helt jevn. Det er tydelig at det var framfor 

alt 1870- og 1880-tallets kritiske realister og en del av 1970-tallets sosialrealister, som 

la mest vekt på litteraturens innhold og mening. I disse to periodene ble forholdet 

mellom fiksjon og virkelighet lite problematisert.  

I de andre periodene har den realistiske litteraturen mer konsentrert seg om sin 

estetiske verdi, og eksperimentert med de formelle aspektene ved det litterære. Det er i 

disse periodene at den realistiske estetikken har kunnet fornye seg, ved å ta i bruk nye 

fortelleteknikker. Nyrealistene nyanserte for eksempel sentralperspektivet, og sørget for 

en mer subjektiv og dialogisk framstilling. Nyansene ble utarbeidet av realistene i 

mellomkrigsperioden som Hoel og Sandel. Hoels spill med fortellerposisjonen i Møtet 

ved milepelen har for eksempel direkte konsekvenser for fiksjonstekstens troverdighet 

og objektivitet. Det samme gjelder for Sandel. For Sandel og Hoel, men også for 

etterkrigsforfatterne Borgen og Nedreaas gjelder at psykologien og fokus på 

enkelindividet blir mer framtredende enn i den tidligere realistiske litteraturen, der 

kollektivet og typen stod sentralt. 

På 1970-tallet, da det spesielt blant sosialrealistene oppstår en fornyet interesse for 

det typiske, utvikler den realistiske litteraturen seg likevel ved at bevisstheten om 

litteraturens tekstlighet øker hos de kvinnelige forfatterne som ble påvirket av den 

franske nouveau roman, en utvikling som fikk mer oppslutning blant forfatterne på 

1980- og 1990-tallet. Dette resulterer i en innblanding av ulike teksttyper og stilnivåer 

som forsterket tekstenes såkalte dialogiske karakter. De realistiske romanene er ikke 

lenger uttrykk for en entydig mening, men rommer flere syn på tilværelsen. Disse 

fornyelser har ført til at grensene mellom realisme og modernisme har blitt mer diffuse i 

de siste tiårene. 
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II  REALISMETEORIER 
 

1800-tallets refleksjoner: opptakten til en essensialistisk og en formell 
realismeforståelse 
Den realistiske litteraturens lange historie har ført til mange kritiske og teoretiske 

refleksjoner omkring begrepet. Realismeteoriens og - kritikkens historie er nesten like 

lang, og minst like pluriform som den realistiske litteraturen selv. Flere forfattere og 

kritikere har gitt sin definisjon av begrepet, men det er store forskjeller på hva de ulike 

forfatterne og kritikerne legger i begrepet. Det finnes altså ikke en realistisk skole, men 

likevel er det konstanter å spore. Duranty skrev i det litterære tidsskriftet Le Réalisme 

som kom ut mellom november 1856 og mai 1857: “Le Réalisme conclut à la 

reproduction exacte, complète, sincère, du milieu social, de l'époque où l'on vit […].”1 

I Norden var det blant annet Georg Brandes og Herman Bang som satte realismen på 

den teoretiske dagsorden. Brandes valgte å betrakte realisme som en periode, en tendens 

i litteraturens historie og vektla dens normative karakter der søkelyset ble rettet mot 

innholdet, som skulle engasjere seg i samfunnsforholdene. 

I motsetning til Brandes hadde Bang en mer formell oppfattelse, og mente at 

datidens realistiske litteratur først og fremst skulle betraktes som kunstform eller 

estetisk størrelse, noe han ga uttrykk for i sin Realisme og Realister (1879). Bang ville 

bryte med de formelle normene for å nærme seg den moderne verden, for å kunne 

beskrive den på en mer sannferdig måte. Et av bruddene var avvisningen av den lukkede 

romanformen. Ifølge Bang var det nødvendig at det realistiske verket manglet 

kunstnerisk enhet, siden “[d]et Iagttagnes Mangfold er for overvældende, og Forfatteren 

viger tilbage for af egen Magtfuldkommenhed at sammensmelte [...] alle disse 

modsigelser, der rummes i det samme Liv.”2 Bang påpekte altså allerede tidlig 

realismens dialogiske form. Den litterære teksten er ikke et uttrykk for én stemme, men 

har en åpen, dialogisk form.  

Bang nevner Holger Drachmann som det beste beviset på at realismen er en 

kunstform, ved å vise til Drachmanns evne til å “være tilstede i de bestandig skiftende 

 
1  “Realismen strebet etter den eksakte, fullstendige og sannferdige reproduksjonen av det sosiale 

miljøet av tiden man levde i.” Sitert etter Zola 
[http://membres.lycos.fr/jccau/ressourc/romnatu/zola/zol_real.htm]. 

2  Bang, 1879, s. 11. 
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stemninger”.3 Maleren og dikteren Drachmann klarer med andre ord tilpasse seg 

utviklingene, og holder ikke fast ved én. Realismen er “en Form, der tillader enhver 

Overbevisning eller – naar Overbevisningerne vexler altfor hurtig, kalder man dem 

Stemning – enhver Stemning at komme til Orde”.4 Det vil si at realistisk litteratur, 

ifølge Bang, ikke bygger opp en totaliserende og statisk mening. 

Bang tar ikke avstand fra at litteraturen skal være objektiv. Tvert imot, han betrakter 

det som en svakhet hos J.P. Jacobsen at han ikke hadde vært objektiv nok. Men Bang 

skjelner mellom iakttakelsen og fortellingen. “Maaden, hvorpaa Problemerne iakttages, 

og hvorpaa det Iagttagne fortælles, er en anden”.5 Og dermed er han ikke bare blant de 

første som problematiserer den instrumentelle språkbruken, men peker han også mot 

forskjellen mellom illusjonen som vekkes i fiksjonsteksten og virkeligheten den 

representerer. Han stiller seg kritisk til tanken om at realismen representerte den høyeste 

sannsynlighetsgrad, siden han mente det var en tanke som bare ville medføre 

konservatisme. 

En viktig konsekvens av denne realismeforståelsen er at den, i det formen er åpen 

for forandring og utvikling, åpner opp for en oppfattelse av realisme som et kontinuum i 

litteraturens historie; “Thi ogsaa som Kunstform er Realismen ikke en Løsrivelse fra alt 

det Tidligere, men kun en ny Udvikling af det”.6 

 

1900-tallet: Essens eller form? 

Motsetningen mellom Brandes og Bang illustrerer de to viktigste realismeforståelsene i 

Norden på 1900-tallet: den normativ-essensialistiske og den formell-estetiske. I møtet 

med den lingvistiske vendingen og framveksten av modernismen tidlig på 1900-tallet 

ble den mimetisk-realistiske litteraturforståelsen, samt den normativt realistiske 

litteraturen kritisert. Men samtidig var det også kritikere, blant dem Georg Lukács i sin 

Theorie des Romans (1920), som framhevet den normative litteraturen og dermed den 

realistiske litteraturen fra 1800-tallet. Lukács mente den var overlegen i forhold til den 

modernistiske litteraturen. Lukács begrenser realismen til en periode på 1800-tallet ved 

å kontrastere den mot naturalismen og modernismen. Og dermed ligger realismens 

 
3  Bang, 1979, s. 50. 
4  Bang, 1879, s. 7. 
5  Bang, 1879, s. 9. 
6  Bang, 1879, s. 9. 
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tidsalder for ham mellom Balzacs og Stendhals første verk og den naturalistiske 

litteraturen. Etter Lukács’ mening var både naturalismen og modernismen mer statisk, 

siden de henholdsvis var grepet av skjebnetenkning og angst.  

Lukács skrev som samfunnsorientert marxistisk litteraturviter ut fra et mimetisk, 

normativt og funksjonsrettet litteratursyn, der den realistiske litteraturens evne til å 

speile samfunnsforholdene stod sentralt. For Lukács var det den realistiske litteraturen, 

med Balzac som høydepunkt, som best klarte å framstille et objektivt, homogent, 

totaliserende og sant bilde av virkeligheten.7 Litteraturen skulle vise det essensielle, 

eller virkelighetens vesen ved hjelp av det spesifikke eller typiske. Litteraturens 

oppgave skulle med andre ord bestå i å gjenskape virkeligheten så komplett som mulig, 

og dette skjedde ved hjelp av en realistisk litteratur som framstilte mennesker i handling 

som var plassert i en sosial og historisk kontekst leseren kunne kjenne seg igjen i.8 

For Lukács’ realismeoppfattelse spiller romangenrens karakteristikker en stor rolle. 

Han betraktet romangenren som den genren som best var i stand til å gripe helheten, og 

de viktigste instrumentene til å oppnå helheten var et sammenhengende plott og typiske 

romankarakterer. Typen, legemliggjøringen av den kollektive erfaringen, ville være best 

egnet til å forene det individuelle og allmenne, slik at fiksjonsteksten kunne knyttes til 

de aktuelle samfunnsforholdene den skulle formidle. Vektleggingen av romankarakteren 

som type har vist seg være spesielt holdbar i periodene der den realistiske litteraturen 

mest aktivt satte seg inn i samfunnsdebatten ved å formulere aktuelle problemstillinger.9  

Selv om også Erich Auerbach i sitt oversiktsverk over den europeiske litteraturen 

Mimesis (1946), framhever samtidsaspektet og tematiseringen av de sosialhistoriske 

forholdene som karakteriserende for den realistiske litteraturen, begrenser han den ikke 

 
7  En slik litteratur beskrev det hele mennesket, dets ytre og dets psykologisk motiverte indre, og 

samfunnets totalitet, den fanget alle klasser. 
8  Det er denne helhetstenkningen som står i skarp motsetning til Bangs formelle realisme, som senere 

ble kritisert, spesielt av (post)modernistene. De avviste lik Bang muligheten til å kunne beskrive 
totaliteten. Niall Lucy skrev i Postmodern Literary Theory: “Every system – or genre – of 
representation, then, turns out to reveal that it has nothing to reveal, since there is always something 
more to be revealed: that absolute revelation is impossible!” (Niall Lucy, 2000, s. 7). 

9  En slik realismeoppfattelse som vektlegger romankarakteren som type, og dermed som representant 
for en større gruppe passer godt til deler av 1800-tallets kritisk realistiske prosa og deler av 1970-
tallets sosialrealistiske litteratur. Det er de to periodene i den norske litteraturhistorien der litteraturen 
engasjerte seg mest i samfunnsdebatten. Et utvalg av Lukács’ essayer ble da også presentert i det 
norske intellektuelle miljøet på 1970-tallet av blant annet Helge Rønning. Men langtifra all realistisk 
litteratur opererer med typiske romankaraktere, minst av alt den moderne realistiske prosaen fra de 
siste to årtier i det 20. århundre. Det gjør at Lukács’ teori bare har begrenset gyldighet. 
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utelukkende til en periode på 1800-tallet. Grunnen til det er at Auerbach velger å 

betrakte den realistiske litteraturen utfra måten den inkorporerer en viktig litterær 

tradisjon på: mimesis. Mimesis har lenge fungert som en av de viktigste 

forståelseshorisontene for den realistiske litteraturen, spesielt for den klassiskrealistiske 

litteraturen, men holdbarheten av mimesis er blitt trukket i tvil av flere forskere. En av 

dem er Frits Andersen som i sin Realismens metode argumenterte for at denne fokus på 

verkets mimetiske funksjon “ofte [har] resulteret i statiske og bagudrettede 

bestemmelser af repræsentationsforhold mellem teksten og dens omverden”.10 Han 

foreslår i sin bok å ta i bruk en mer prosessuell og fremadskridende realismeforståelse, 

som han kaller mimicry.11 Likevel medfører mimesis ikke automatisk en statisk 

forståelse. Frits Andersens bok er fra 1994, og det er påfallende at flere av de nyere 

bidrage til realismedebatten opererer med et revurdert mimesisbegrep som minner sterkt 

om Auerbachs tilnærmelse.  

Auerbach klargjør at måten litteraturen har brukt mimesis på har utviklet seg i løpet 

av litteraturens historie. Mimesis kan sies å være et relativt begrep som kan beskrive 

forhold mellom verk og verden av ulik art. Dette betyr implisitt at mimesis også kan 

fange opp under et ustabilt forhold mellom tekst og verden, noe som er særs viktig i 

forbindelse med den nyere realistiske litteraturen.  

For Auerbach er 1800-tallets realistiske litteratur et godt eksempel på at den 

mimetiske tradisjonen fortsatt sto sterkt. Det denne litteraturen bidro til utviklingen av 

tradisjonen var at også laverestående klasser ble gjenstand for en tragisk, eksistensiell 

fremstilling i litteraturen. Dette medfører at en stilblanding ved at språket farges av at 

romankarakterne ikke bare tilhører de høyeste samfunnsklassene. Slik påpeker 

Auerbach at realismen ikke bare gjelder tekstens innhold, men også måten virkeligheten 

språklig fremstilles på. Auerbach antyder her at den realistiske litteraturen ikke 

utelukket enhver form for materiell realisme, som den klassisistiske estetikken hadde 

gjort. Det vil si at utviklingen mot en materialets realisme som er blitt et viktig 

kjennetegn av 1900-tallets realisme uttrykk allerede ble forberedt på 1800-tallet. 

Auerbach vektlegger lik Bang hadde gjort 60 år tidligere, det formelle ved den 

realistiske litteraturen. Også hos Auerbach fører denne tilnærmelsen til at realismen må 

 
10  Frits Andersen, 1994, s. 11. 
11  Mimicry kan forstås som en kameleonaktig metode. 
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betraktes som et kontinuum, som ikke først og fremst defineres i kontrast til andre 

estetiske retninger, men i forlengelse av dem. Auerbach påpeker blant annet de nære 

forbindelsene mellom romantikk og realisme som kommer til uttrykk ved at begge 

kjennetegnes av stilblanding og velger å tilpasse flere språktyper for å øke tekstens 

mimetiske funksjon.  

Likevel er Auerbach ikke bare orientert mot realismens formelle side. Han trekker 

også inn den realistiske litteraturens feste i samfunnet. Han retter, som Lukács, spesiell 

oppmerksomhet mot romankarakteren, som Auerbach betrakter som bindeleddet 

mellom verket og samtiden, siden karakteren betraktes som produktet av sin 

sosialpolitiske og økonomiske kontekst. Romankarakteren står i verkets sentrum og 

plasseres i sin dagligdagse virkelighet, som ikke bare er de høyere klassenes virkelighet, 

men hele samfunnets virkelighet, fordi også karaktere fra lavere klasser kan bære det 

tragiske plottet. Når Auerbach presenterer Stendhals Le Rouge et le Noir (1830) som er 

et klart eksempel på en tekst som er situert i en konkret aktualitet, skriver han: 

Damit ist zugleich schon ausgesprochen, welche Umstände es waren, die in diesem 

Augenblick und bei einem Menschen dieser Epoche den modernen tragischen, 

zeitgeschichtlich unterbauten Realismus erwachen lieβen: es war die erste der 

groβen Bewegungen der modernen Zeit, an der groβe Menschenmassen bewust 

teilnahmen[...].12 

Vektleggingen av den realistiske litteraturens interesse for samtiden ligger også til 

grunn for René Welleks realismeoppfattelse, skrevet ned i Theory of Literature (1963). 

Men for Wellek er det grunn til å betrakte realismen – lik Lukács – som en litterær 

epoke på 1800-tallet. Litteraturen i denne epoken kjennetegnes av at den var “the 

objective representation of contemporary social reality” og han vektlegger kontrasten 

med romantikken ved å framheve at den realistiske litteraturen avviser det fantastiske, 

eventyrlige, allegoriske, symbolske og rent abstrakte.13 Denne objektive 

representasjonen av det samtidige kulminerte i impresjonistenes verk, som var opptatt 

av å fange øyeblikket, noe Bang forklarte i den pregnante definisjonen i 

“Impressionisme” fra 1890. 

 
12  Auerbach, 1977, s. 426. Om romanen Le Rouge et le Noir av Stendhal. 
13  Wellek, 1963, s. 240-241. 
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Selv om Lukács, Auerbach og Wellek ikke håndterer én realismeoppfattelse – 

Lukács og Wellek opererer med et mer innholdsorientert realismebegrep, mens 

Auerbach også framhever realismens formelle egenskaper - opererer de alle med et 

representasjonsbegrep som forholder seg positivt til den sansbare, ‘reelle verden’. Det 

vil si at de har tro på at den realistiske litteraturen kan beskrive verden som den er, og at 

tekstene har en klar referanse til den utenomtekstlige virkeligheten.14 I tillegg behandler 

både Wellek og Lukács utelukkende 1800-tallets realistiske litteratur, slik at deres 

realismeoppfattelse er begrenset til et mer eller mindre begrenset tekstkorpus, og de 

unnlater å diskutere tekstenes fiksjonelle karakter eller tekstlighet.  

 

Formalistenes realismeforståelser 

De typologiske studiene, som for eksempel Ian Watts The Rise of the Novel og Lukács’ 

Die Theorie des Romans og Philippe Hamons “On the Major Features of Realist 

Discourse”15 har tydeliggjort at den realistiske litteraturen fra 1800-tallet ved 

formidlingen av en utenomtekstlig virkelighet tok et sett konvensjoner i bruk. Hamon 

skjelner mellom fjorten elementer som kjennetegner den klassiskrealistiske diskursen; 

1) teksten har en indre sammenheng, 2) handlingen og karakterne motiveres 

psykologisk, 3) hovedhistorien ledsages av en parallellhistorie, 4) romanpersonenes 

navn motiveres systematisk, 5) teksten er overkodert, 6) teksten refererer til en original 

utenfor teksten, noe som betyr at kunnskapen finnes a priori 7) innholdet er forutsebart, 

8) diskursen selv konkretiseres for å markere tekstens autentistisitet, 9) skrivningen er 

transparent, 10) helten danner tekstens sentrum, 11) tro på monosemesis (den bygger 

opp én mening), 12) romanskikkelser er transparente og heteronormative, det vil si at 

eventuelle motsetninger mellom det ytre og det indre skal reduseres mest mulig, 13) 

elliptiske strukturer unngås, 14) handlingen er knyttet sammen ved hjelp av møter 

mellom personer eller avskjed/ skille, 15) tekstene er skrevet ut fra en tro på en 

beskrivbar verden. Og det er bruken av disse konvensjonene realismen ble kritisert for, 

spesielt fra modernistenes side, som mente det umuliggjorde objektiviteten og ville føre 

til at realismen lukket seg om seg selv. Nyorienteringen innfluerte også 

litteraturkritikken som beskjeftiget seg med den realistiske litteraturen. 
 

14  Denne strategien kaller Hayden White ‘contextualizing’. Jfr. White, 1999, s. 51. 
15 Artikkelen av Hamon ble opprinnelig publisert under tittelen “Un discours constraint” i Poétique 
16/1973. Jeg refererer her til oversettelsen av Lillian Furst og Séan Hand fra 1991. 
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etisk og retorisk handling, og dermed avhengig og begrenset av tidens 

konvensjoner.18 

På den ene side ble fokus på realismens formelle egenskaper sterkere etter 

århundreskiftet etter at lingvistikken hadde reist innvendinger mot en problemløst 

instrumentell språkbruk.16 Selv om det finnes unntak, som Lukács’ realismeoppfattelse 

er det tydeligste eksemplet på, rettet litteraturkritikerne oppmerksomheten mot den 

realistiske litteraturens formelle, verkimmanente aspekter. Dette har ført til nye 

forståelser av den realistiske litteraturen, samt til nye definisjoner. De vektla at realistisk 

litteratur skulle betraktes som en stil, en skrivemåte, og ikke som den sanneste og mest 

objektive representasjonen av verden. Lillian Furst sammenfattet denne tanken i 

Realism: “Realism cannot, any more than any other kind of writing, vouchsafe access to 

an innocent, uncoded or objective experience of an independently existing real 

ld.”17 

Likevel er det ikke bare den lingvistiske vendingen som har forårsaket beveg

bort fra en innholdsorientert realismeoppfattelse. I tråd med den vitenskaplige, 

industrielle og økonomiske utviklingen forandret også persepsjonen av virkelighete

seg. Elias Canetti påpekte i sin artikkel “Realism and new reality” at realiteten blir 

annerledes på tre sett på 1900-tallet: Vår persepsjon av realiteten har økt, det finnes 

og vi vet mer, og denne økte viten kan umulig måles med samme metermål som på

1800-tallet. I tillegg har realiteten blitt mer presis, takket være naturvitenskapenes 

metoder. Og sist men ikke minst finnes det en framtidsrealitet, saker forandrer seg 

raskere og vi er oss mer bevisst framtiden. Dermed avslører Canetti den realistiske 

litteraturens tilkortkommenheter: Den kunne aldri fortelle hele sannheten, og den kunne

heller ikke gjøre krav på å produsere en reell sannhet eller å representere virkeligheten

på en mer objektiv måte enn andre litterære stiler. Realistisk litteratur var like fullt et 

produkt av en est

                                                 
Ferdinand de Saussure hadde i sine forelesninger (posthumt publisert av Charles Louis Ball
Albert Sechehaye under tittelen Cours de linguistique générale (1916) påpekt at språktegn 
bestemmes i forhold til sin kontekst, og at de ikke har et naturlig forhold til det de refererer til. 
Resultatet var at språk ble betraktet som en sosialt, kulturelt

16  y og 

 og historisk bestemt struktur, som styret 
erden. All skrivning blir dermed til stil. 

18  
 

ke. 
iske litteratur om en større språkbevissthet og den allvitende 

fortellerens posisjon ble svekket. 

vår iakttakelse av v
17  Furst, 1992, s. 11. 

Denne innsikten innfluerte ikke bare litteraturkritikkens syn på 1800-tallets realistiske litteratur, men 
også den realistiske litteraturen som ble skrevet etter 1900. Den inkorporerte kravene som ble stilt til
den nye litteraturen, og rettet, som modernistene gjorde, mer oppmerksomhet mot individets psy
Samtidig vitner 1900-tallets realist
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Jakobson var blant de første til å revurdere realismebegrepet ut fra dette ståstedet. 

Revurderingen besto for det første i at tanken om at 1800-tallets realistiske litteratur var 

den absolutte manifesteringen av realisme i kunst, og at den representerte den høyeste 

sannsynlighetsgraden, ble satt til side. Jakobson skrev i sin artikkel “On Realism in Art” 

(1921) at det er et generelt trekk at kunstneriske strømninger, fra klassisister til 

ekspresjonister, vil skrive på en virkelighetstro måte. Det kan selvfølgelig innvendes at 

det er kunststrømninger, som for eksempel den magisk realismen eller kubismen som 

ikke etterstreber å representere verden på en virkelighetstro måte, men det Jakobson vil 

få fram her er at realismen ikke har enerett til virkelighetstro representasjoner. Det at 

realismebegrepet assosieres med én bestemt strømning på 1800-tallet, skyldes ifølge 

Jakobson at det var den realistiske litteraturens epigoner som skrev litteraturhistoriene, 

og dermed ble 1800-tallets realisme og dens karakteristiske trekk for ettertiden en 

ekvivalent for realisme generelt.19 Tanken om at realisme kunne oppfattes som summen 

av karakteristikker av én spesifikk kunststrømning i litteraturhistorien, var for 

begrensende etter Jakobsons mening. For å beholde sin realisme, eller for å holde tritt 

med den historiske utviklingen, måtte litteraturen bryte konvensjonsnormene og fornye 

seg, noe som minner sterkt om det Bang skrev om i Realisme og Realister i 1879. 

Samtidig som Jakobson påpekte at den realistiske litteraturen ikke måtte virke 

forfremmende på leseren. Dette betyr at normbruddet ikke kunne være for radikalt.  

For det andre argumenterte Jakobson i “On Realism in Art” for at begrepet var blitt 

brukt på en upresis og ukritisk måte, og at både kunst- og litteraturkritikere dermed 

hadde ignorert dets flertydighet.20 Han forkaster den essensialistiske mimetiske 

realismeoppfattelsen, og foreslår en realismeoppfattelse som er relativistisk. Grunnlaget 

for hans kritikk går ut på at han mener sannsynlighet, eller illusjonen om en objektiv 

gjengivelse av virkeligheten, i språklige uttrykk ikke gir mening. For en slik illusjon i 

                                                                                                                                        
 
19  gen tids litteratur som mer 

arslet mot på slutten av 1800-tallet. 

re 1987. 

Dette henger blant annet sammen med at forskere ofte oppfatter sin e
realistisk, eller som bedre i stand til å gi en virkelighetstro beskrivelse av verden. Noe som 
litteraturhistorikerene allerede v

20  Jakobson, 1987, s. 20. Essayet ble publisert i 1921. Sidehenvisningene er til gjenopptrykket i 
Language in Literatu
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ket ville innebære at den ene tropen har en høyere sannsynlighetsgrad enn d

andre.21 

Heller enn å være et naturlig middel til å gjengi virkeligheten med, bygger 

realismens representasjonsmetoder på konvensjoner. Verkets representative innhold er 

ikke naturgitt, men konvensjonsbasert, og dette stenger for en objektiv representas

Bare ved å ta i bruk nye representasjonsformer, eller som Jakobson skriver, ved å bruke 

metaforer eller ved å kalle ting ved sine egne navn, kan kunstneren oppdage eller 

representere nye og ukjente sider av virkeligheten. Ved å betrakte verden på en ny ell

annen måte kan objektet for representasjon revitaliseres. Både for Bang og for Ja

består realisme i en konstant revurdering av kunstneriske koder eller “F

g kalte dem. Følgelig er det ikke én realisme, men mange realismer. Og for 

Jakobson er dette forutsetningen for at realisme som stil kan overleve. 

Der essensialister som Lukács og Wellek vektlegger innholdet og arbeider m

uproblematisk språksyn, står språkets referansemuligheter sentralt hos formalistene

dem ligger realismen ikke i verkets representasjonsobjekt, men i måten verket 

representerer på. Følgelig rettes det mer oppmerksomhet mot språket, og språkets 

muligheter enn på innholdet. En annen viktig forskjell med den essensialistis

realismeoppfattelsen er at formalistene ikke betrakter den realistiske litteraturen som

homogent materiale, men vektlegger dens heterogene karakter. De russiske 

formalistenes interesse for den realistiske litteraturens formelle sider, det realistiske 

språket, har vært en viktig inspirasjonskilde for s

 har tilnærmet seg realisme fra en (språk-)filosofisk innfallsvinkel, som Ian Watt og 

Roland Barthes, og den er fortsatt aktuell. 

Ian Watt tar i sin bok The Rise of the Novel utgangspunkt i den moderne filosofiske

realismens framvekst på slutten av 1600-tallet. Denne ser han som en viktig parallell til 

den realistiske romanens fødsel et århundre senere. Kjernen i Watts tese er at den økte 

individualiseringen som ble satt i gang på slutten av 1600-tallet, dannet opptakten t

litteratur som ikke var opptatt av å framstille universalia og kjente myter, men so

original. Dette kommer klarest til uttrykk i den realistiske romanen gjennom dens 

spesielle form som er rettet mot identifikasjon. Ved bruk av en identifisering av 

                                                 
21  Jakobson skjelner her mellom billedkunst og litteratur. I visuell kunst er en slik illusjon mulig, men 

ikke i verbal kunst. 
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anpersoner, samt en konkret og detaljert beskrivelse av tid og rom, k

oppfylle autentisitets- og originalitetskravet. Dette kaller Watt romanens formelle 

realisme, et syn som er svært forskjellig fra Lukács’ vektlegging av det totaliserende. 

Ian Watts tilnærming er grunnlagt på et heterogent materiale og tar 

realismekritikken på alvor, uten å forkaste begrepet. Watt avviser for øvrig tanken om

det fornyende ved den realistiske romanen ligger i at den beskriver personer 

ser. En slik definisjon har ifølge ham bare ført til uklarheter i begrepsforståelse

redusert den realistiske romanen til en omvendt romanse:22 “[...] the novel’s realism 

does not reside in the kind of life it presents, but in the way it presents it”.23 

Watt er hermed en arvtaker av formalistene. Ved å forskyve interessen fra den 

realistiske litteraturens mimetiske aspekter til dens f

ikken mot 1800-tallets realistiske verk, at de var akterutseilt, til side, og får han 

øynene opp for det virkelig fornyende, som ligger i måten plottet individualiseres ved 

hjelp av en nitid beskrivelse av tid, sted og individ. 

Poststrukturalistene som kom i Watts kjølvann, fokuserte også på den formelle 

realismen, men vektla sterkere enn teoretikere før dem at den realistiske litteraturen ik

refererer, men kontinuerlig produserer midlertidig mening. De betraktet fiksjonste

ikke som ferdig produkt, men som en tekstprosess som leseren var med på å kons

Eller som Barthes uttrykte det: en betydningsproduserende praksis, der betydning er 

flerfoldig, og der teksten er en møteplass for tekstens avsender og mottaker. Det 

spesielle ved realistisk litteratur var, ifølge Barthes, at den appellerte til leserens 

forventningshorisont ved detaljerte beskrivelser av den sosialgeografiske konteksten 

romanpersonene befant seg i. Der Watt mente detaljene var med på å individualisere 

eller spesifisere plottet, påstod Roland Barthes i “L’effet de réel” at de øyensynlig 

uvesentlige detaljene i teksten er med på å skape en realismeeffekt.24 Selv om Barthes 

utelukkende så på den klassisk realistiske litteraturen, er hans tilnærming til realistiske

tekster også interessant for analysen av nyere realist

krivelsen fortsatt inntar en viktig plass i den moderne realistiske litteraturen, i til

til at flere forfattere vektlegger den performative dimensjonen av romanene sin

som leder oppmerksomheten mot det prosessuelle. 
 

22  Watt refererer her til protestene mot Flauberts Madame Bovary. 
23  Watt, 1967, s. 11. 
24  Artikkelen ble publisert i Communications 24/1968. 
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l realismediskusjonen i sin teoriforming. Dette 

I tillegg er Barthes’ tanke om uferdige tekstprodukter aktuell i forbindelse med 

nyere realistisk litteratur. Leseren blir nemlig blant annet aktivt dratt inn i den 

betydningsproduserende praksis ved at tekstene rommer ordlek og intertekstuelle 

referanser. Dermed framstår tekster ikke som ferdige eller lukkede produkter, men 

såkalte ‘scriptible’ tekster. Konsekvensen er at realisme ikke lenger kan oppfattes som

en statisk og lukket skrivemåte, men som dialogisk og foranderlig. Både Solstad

Saabye Christensen tematiserer forholdet mellom tekst og virkelighet ved hjelp av 

fortelleinstansen, og leker helt bevisst med andre tekster, gjerne sine egne, samt med 

tekster fra den norske litterære kanon. Spillet med intertekster blir mer og mer 

konstituerende for romanverdenene disse forfattere skaper, slik at Saabye Christensens 

Modellen (2005) der Ibsens Vildanden (1884) står modell for både plottstrukturen og 

persongalleriet, reiser spørs

esis i ny forkledning. Poststrukturalistisk teori har klart å fornye realismeforståels

ved å påpeke at konteksten, som er spesielt viktig for realistiske tekster, også vedr

intertekstuelle referanser.  

Ian Watts og poststrukturalistenes fokus på det formelle kan vekke inntrykk a

fokus i etterkrigens realismeforskning nesten utelukkende ligger ved de form

aspektene, og at mimetiske og essensialistiske realismeforståelser avvises.

stemmer likevel ikke helt. Bidrag til realismeforskningen på 1990-tallet viser at 

poststrukturalistisk teoriforming ikke trenger å avv

e

essensialistenes og formalistenes bidrag ti

vil jeg komme tilbake til i kapitlets siste paragraf. 

 

Moderne realismeoppfattelser i Norge 

I Norge er den realistiske litteraturen overveiende blitt betraktet fra en mimetisk-

essensialistisk synsvinkel. Særlig litteraturhistorikere har skrevet utifra en slik 

oppfattelse. Men da poststrukturalismen fra slutten av 1970-årene vant innpass i det 

akademiske miljøet førte det til nylesninger av den realistiske litteraturen. Asbjørn 

Aarseth publiserte i 1980 Realismen som myte, der han beskrev realismebegrepets 

funksjon i norsk litteraturhistorieskrivning mellom 1862 og 1975 og konkluderer med at 

realismen er det 19. århundres myte. For ham er begrepet ikke egnet til å beskrive 1900-
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stetikken inntar i 1990-tallets realistiske verk, og for det andre det at 

ver

 

 

sjonen fortsatt kretser overveiende om 1800-tallets realistiske 
                                                

tallets litteratur, siden det er for sterkt bundet til begrep som sannhet og virkelighe

Dermed framstår realismen for lett som en epistemologisk posisjon. Aarseth avviser 

modellen som går utfra at det er litteraturens oppgave å gi en “fullstendig og 

g

propagert av Lukács i hans realismeforståelse, og som lenge ha

i den norske litteraturhistorieskrivningens behandling av realistisk litteratur. 

 

Nye impulser til en realismeteori. Billedkunst og litteratur 

Realisme står ikke bare sterkt i (samtids-)litteraturen, men i samtidskulturen generelt. I

innledningen har jeg pekt på den populariteten av den figurative billedkunsten, samt 

referert til TV-programmer. TV og Internett har oppdaget såkalte “real life soaps”, 

“make over”-programmer og blogger, der tilskueren kan følge med så lenge hun eller 

han gidder. Dette har medført at mange teoretikere ikke lenger henviser til litteraturen, 

men trekker inn film og andre medier i sine refleksjoner omkring realismebegrepet, o

det er bare naturlig siden mediene både danner en viktig referanseramme for leserne o

for litteraturen selv. Den realistiske litteraturen møter med andre ord en ny realitet, som

Elias Canetti kaller det. I tillegg kan kritikerne ikke se bort fra at den nye realistiske 

litteraturen har tilpasset og dels erstattet konvensjonene som den klassisk-realistiske

litteraturen tok i bruk. En del av elementene som kjennetegner den klassiskrealistiske 

diskursen, slik Hamon har beskrevet den, finnes riktignok også i samtidens realis

litteratur, men noen er blitt erstattet av andre elementer. Slike utviklinger krever at 

begrepsapparatet tas opp til revisjon. Jeg vil spesielt nevne to elementer som den nyere

realistiske litteraturen kjennetegnes av: Det er for det første den sentrale plassen

gjentakelsese

kene gjør oppmerksom på seg selv som realisme, blant annet ved å sette inn andre 

medier. Elementer som ikke bare kjennetegner litteraturen men også samtidens 

billedkunst. 

Overensstemmelsene mellom litteratur og billedkunst gjør at teoriformingen som

konsentrerer seg om billedkunsten også er av stor interesse for den litterære realismen. 

Ikke minst siden den forsøker å nærme seg moderne realismeuttrykk, mens mye av den

litterærkritiske disku
 

25  Aarseth, 1980, s. 109. 
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ratur. Det er derfor nyttig å se nærmere på forskningsbidragene som tematisere

moderne realistiske billedkunsten for en fornyelse av analyseapparatet for de moderne 

realistiske tekstene. 

Det er spesielt amerikanske forskere som har beskjeftiget seg med realismen i 

etterkrigskunst. Hal Foster publiserte i 1996 The Return of the Real, og i kapitlet med 

samme overskrift forsøker Foster å finne fram til en tolkningsmodell som kan tillempes 

til kunstbevegelser som er knyttet til virkeligheten eller illusjonismen, som for eksempel 

“pop art” og superrealismen, og den senere minimalistiske kunsten. Ifølge Foster er de 

to tradisjonelle modellene for representasjon ikke i stand til å fange det vesentlige i “pop

art” genren. De betrakter bildet enten som ikonisk referensielt eller som selvreferensielt, 

slik at bildet bare betraktes som overflate. Foster mener denne enten/eller forståelsen 

for reduktiv og han foreslår en tredje tolkningsmodell som forbinder de to tradi

dellene og som kan gripe det vesentlige. Foster kaller denne modellen for traum

realisme. Det er innlysende at Slavoj Žižek i The Sublime Object of Ideology (1989) 

betegner det som unndrar seg symbolisering avvekslende som trauma og real. 

Foster tar utgangspunkt i Jacques Lacans tolkning av det traumatiske slik han 

beskrev det i “quatre c

står, ifølge Lacan, når man ikke klarer eller rekker å møte virkeligheten. Resulta

er at virkeligheten ikke kan representeres ved hjelp av ord. Den kan bare vises til ved 

hjelp av gjentakelser. 

Foster anvender Lacans teori for å tolke Andy Warhols billedserier av Marilyn 

Monroe og White Burning Car III (1963).27 Det som Foster vil klargjøre er at 

ikke fornekter at virkeligheten finnes, men at bildene ved hjelp av en 

gjentakelsesestetikk framkaller virkeligheten ved å vise det uhyggelige, det abnorme og 

det traumatiske. Fosters teori viser ikke bare hvordan verket kan representere 

virkeligheten, men hvilken effekt verket har på tilskueren eller publikummet. H

vektlegger at W

raume. Slik skapes det en traumatisk effekt på tilskueren, og dermed oppstår det e

 
26  Jfr. Le séminaire de Jacques Lacan. Livre XI “Les quatre concepts fondamentaux de la 

psychanalyse”. Seuil, Paris, 1973. 
27  White Burning Car III viser fem nesten identiske bilder av en brennende bil, med en person som 

henger død i et tre ved siden av og en tilsynelatende likegyldig person som går forbi. 
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vekselvirkning mellom publikum og verk. Og her er det ikke lang til Barthes’ 

realitetseffekt. 

Siden både gjentakelsesestetikken og det traumatiske forekommer i mye av

realistiske samtidslitteraturen, er det interessant å se etter om Fosters utlegning av den 

moderne realistiske kunsten kan hjelpe til med å lese denne litteraturen. Er Jon Foss

drama og prosa bare overflate, som vil være konklusjonen en postmodernistisk lesning 

vil komme fram til, eller skjuler gjentakelsene og det øyensynlig overflatiske 

ubeskrivbare traumer? Også i Saabye Christensens forfatterskap inngår det traum

som en helt sentral ingrediens, med voldtekten på tørkeloftet i Halvbroren som det 

uhyggeligste eksemplet.28 Traumet representeres både hos Saabye Christensen og Foss

ved hjelp av en gjentakelsesestetikk, og det samme gjelder verkene av forfattere som 

Per Petterson, Jonny Halberg, Linn U

resentere en (traumatisk) del av virkeligheten som er helt sentral for romanfigurenes 

liv og måten de utvikler seg på, men som lar seg vanskelig verbalisere direkte. Derfor 

tar de sin tilflukt til en gjentakelsesestetikk der ordenes mening utsettes, men der den 

skjulte meningen gradvis avdekkes. 

To andre trekk som kjennetegner samtidens realismeuttrykk og som især 

kunstkritikken har rettet oppmerksomhet mot, er spillet og modalitet. Mens spillet har å 

gjøre med at verkene gjør oppmerksom på seg selv som realisme, gjelder modaliteten,

som kan betraktes som foranderlighet, spesielt språket og romansubjektet. Begge 

elementer forbindes ofte med en modernistisk estetikk. Likevel kjennetegner de 

nyere realismeuttrykk i litteraturen. En interessant vinkling på disse elementene ska

av John Hyman i The objective Eye (2006) realismeforståelsen. Hyman forholder se

både til billedkunst og litteratur og mener realismen er tjent med å betrakte den bå

et innholdsperspektiv og et teknisk perspektiv. Hyman tar avstand fra klassiske 

tilnærminger til realisme som fremhever egenskaper som troverdighet, mimesis og 

virkelighetsillusjon.29 Han definerer realisme utfra dens evne til å presisere og til å 

besjele. Ifølge Hyman er presis

 
28  Denne traumatiske hendelsen fungerer som katalysator for fortellingen og kan bokstavelig talt kalles 

skapende siden den setter Fred i verden. Det som Lacan kaller “a missed encounter with the real” 
(Jfr. Foster 1996, s. 132) blir synlig i Halvbroren ved at personene ikke klarer å snakke om det 
traumatiske, de forblir tause, slik at sannheten forblir skjult. 

29  Hyman mener at de realistiske tekstene ikke er ute etter å bedra leseren og heller ikke vil de 
fremkalle samme effekt som naturen. 
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mellom fiksjon og virkelighet som har vært helt sentral i den overveiende 

torial”. Med ikonisk mener han representasjonen av individ og sted, mens pictori

gjelder avbildningen av materialet, aktiviteten eller objektet. I tillegg bemerker H

at man ikke kan se bort fra at observasjonen alltid er styrt av tradisjon og kontekst, og a

den derfor alltid er subjektiv.  

Den andre hovedingrediensen av realistisk kunst, ved siden av presis

evne til å besjele, til å levendegjøre, noe som Hyman også kaller for modalitet. 

Modalitet innebærer bevegelse. Denne modaliteten er for ham nøkkelen til forståels

av den realistiske kunstens utvikling.30 Det som er interessant med Hymans tilnærm

er at han ser en direkte forbindelse mellom ekspansjon av modalitet og 

utviklingsretningene innenfor realisme. Og her kan teorien lett tillempes litteraturen. 

Som litteraturhistoriene viser, har den realistiske litteraturen siden begynnelsen av 

1800-tallet tatt opp i seg flere viktige impulser som har vært koblet til utviklinger 

innenfor den billedlige framstillingsteknikken: fra daguerrotypen, via fotografi og film, 

til Internett. Der Ibsen anv

se bruker fotografier for å knytte ulike tidsepoker sammen, leker Saabye Christen

og Ørstavik med filmteknikker, både for å skape spenning og framstillingsmåte. Erlend 

Loe vever inn e-poster i fiksjonsteksten og Frank Lande har fotoshoppet fotografier for 

omslaget av romanen sin. 

Hyman betrakter realismen, liksom Watt, mot en sosialhistorisk og vitenskaplig

bakgrunn, men det forn

ham at realisme og den realistiske effekten er avhengig av de tekniske ut

Utviklingene sørger for at modaliteten kan utvides, og siden denne modaliteten både 

utelukker en homogen og uforanderlig realismeoppfattelse er det nettopp den som 

forutsetter pluralisme. 

Fosters og Hymans bidrag er eksempler på at kunstkritikken kan skaffe 

litteraturkritikken et fornyet analyseapparat, særlig når det gjelder represen

representasjonsteknikker, som kan være behjelpelig med å beskrive og tolke både de 

formelle og tematiske aspektene i samtidens realistiske tekster. 

Fornyelsen av analyseapparatet skjer imidlertid også ved at selve det nære forh

                                                 
Dette punktet ligger nær Ricœurs tanke om at realistisk litteratur bevirker at leseren forstår seg som 
levende i tid. Men der Ricœur vektlegger tidsaspekt

30  
et, retter Hyman fokus på språket, som for ham, 

kspressive muligheter. til enhver tid rommer flere e
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epistemologiske diskusjonen av den realistiske litteraturen belyses på nytt. Joseph Hillis

Miller beskriver forholdet på følgende måte: “a realistic novel must rise from the real 

and return to the real.”31 Mange av de nye bidragene til realismedebatten viser en 

fornyet interesse for mimesis og essens som inngang til realistisk litteratur. Og de

ikke blitt upåaktet av den nordiske (og især den danske) diskusjonen av realisme, som 

alltid har hatt et fotfeste i den mimetisk-essensialistiske tradisjonen. Dette

ikke minst av at det 20. århundres norske litteraturhistorieskrivning overveiende

beskriver den realistiske litteraturen utifra et mimetisk litteratursyn, til tross for at selve 

begrepet sjelden dukker opp i den litteraturkritiske og litteraturteoretiske 

realismediskusjonen etter andre verdenskrig. Auerbachs Mimesis er et av de få 

unntakene, og Auerbach verner mimesis mot de dårlige ryktene ved å betrakte den ik

bare i forhold til realistisk litteratur, men ved å presentere den som en generell eg

av litteraturen. Mimesis er for ham en konstant som gis form på ulike måter av ulik

litterære strømninger.32 De fleste teoretikere velger imidlertid bort

erstatter mimesis med begrepsp

problematiske, indirekte forholdet mellom fiksjon og virkelighet. 

 

Tilbake til mimesisbegrepet 

En av dem som valgte å blåse nytt liv i mimesisbegrepet, uten å se bort fra at 

fiksjonsteksten er en kunstig gjenstand som skapes av forfatteren, genren, språket og 

leseren er Paul Ricœur. I sin Temps et reçit (del III 1985) gjør han rede for at 

referansebegrepet ikke var egnet til å betegne forholdet mellom fiksjon og virkelighe

siden referanse forutsetter en direkthet som litteratur aldri kan oppnå. I stedet vende

han tilbake til mimesisbegrepet. Ved å sammenveve deler av essensialistenes, 

formalistenes og poststrukturalistenes bidrag til realismediskusjonen forsøker han å 

overkomme problemene som de tradisjonelle realismeforståelsene medfører. D

minner sterkt om Fosters prosjekt, men der Foster forsøker å finne en vei ut ved å se på 

 
31  Hillis Miller, 1993, s. 159. 
32  Det blir blant annet tydelig ved hans analyse av den modernistiske litteraturens mimesis. Auerbach 

viser at Virginia Woolf i To the Lighthouse fornyer mimesis ved at hun anvender die erlebte Rede på 
en ny måte, hun lar den nemlig bevege seg fritt mellom de ulike perspektivene, slik at hun gjengir 
virkelighetens mangesidighet. 



 
55 

e 

n ved 

beg  det er 

 at 

 

 

 

t den 

ive konvensjoner. Det tredje nivået 

kall om danner 

å 

n som prosess. Ved hjelp av 

denne fornyede mimesisforståelsen, som ikke bare er rettet mot forholdet mellom 

                                                

det traumatiske, retter Ricœur blikket mot mimesisbegrepet. Han fornekter ikke at både 

det essensialistiske og det formalistiske synet på den realistiske litteraturen er 

mangelfullt, siden essensialistene fornektet fiksjontekstens tekstlighet, og formalisten

noen ganger synes å glemme at realistiske tekster står i et positivt forhold til 

virkeligheten, og til erfaring som utgangspunkt for viten. Men han ser også styrke

ge retninger. De rører ved helt fundamentale sider av realistisk litteratur, som

umulig å se bort fra: For realistisk litteratur forutsetter at det finnes en fysisk verden 

utenfor teksten og at litteraturen er meningsgivende, samtidig som ingen vil nekte for

den realistiske fiksjonsteksten på lik linje med andre fiksjonsgenrer er oppdiktet.

Ricœurs mimesisforståelse ble i Norden introdusert av Morten Nøjgaard. I 

artikkelsamlingen Gensyn med realismen fra 1996, belyser Nøjgaard Ricœurs treleddete 

mimesisforståelse, som både refererer til en utenomtekstlig struktur og som rommer 

plass for betydningsdanning. Ifølge Ricœur er fortellingens funksjon å skape et 

menneskelig betydningsbærende handlingsforløp i tid.33 De tre leddene kaller Ricœur

for “préfiguration”, “configuration” og “réfiguration’. Préfiguration tilsvarer den orden

som finnes på forhånd, utenfor teksten, configuration er tekstens intrige eller plott, dens 

indre orden som styres av kausalitet. Configuration inneholder blant anne

realistiske retorikken, det vil si dens sett av narrat

er Ricœur for réfiguration. Med dette mener han den narrative praksis s

en narrativ identitet, og den beror på leserens interpretasjon. Hvis leseren er i stand til 

knytte sin egen eksistens og fiksjonens verden sammen så oppnås det en 

virkelighetseffekt og kan verket kalles realistisk. 

Det vil si at virkelighetseffekten på refigurasjonsnivået ikke innebærer 

representasjon, men interpretasjon, og at den oppstår i møte med en leser. Dermed er 

mimesis ikke en ferdig eller lukket form, men en åpen og foranderlig form. Og her 

nærmer Ricœur seg poststrukturalistenes tanker om tekste

 
33  Aristoteles skriver i sin poetikk (47b28) at det framstillende mennesket skal framstille et menneske i 

handling, og denne handlingen blir styrt at karakter og tankegang. Fiksjonsteksten selv er bundet til 
og strukturert gjennom et begrenset tidsforløp, som Watt allerede gjorde oppmerksom på i The Rise 
of the Novel. En avgjørende forskjell mellom tidligere fiksjonstekster og realistiske tekster fra 1700- 
og 1800-tallet var tidsbehandlingen, mente Watt. I motsetning til episke og mytiske tekster skal 
realistiske tekster konkretisere og dermed begrense tidsforløpet. Begrensningen ligger i at 
tidsoppfattelsen for mennesket starter ved minnet og slutter ved det det forventer av framtiden. 
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elighet og verk, men også mot forholdet mellom verk og mottaker, byr Ricœur på 

en mulighet til inkorporere den moderne realistiske litteraturen, som inneholder både 

språkspill og illusjonsspill, i den teoretiske diskusjonen. 

Nøjgaards introduksjon av Ricœurs mimesisbegrep er illustrerende for en del av den

danske realismeforskningen. I de danske forskningsbidragene fra midten av 1990-åren

står den mimetiske lesningen av den realistiske litteraturen fortsatt sentralt. Forskere

som Anker Gemzøe, Michel Olsen, Tania Ørum har i Gensyn med realismen som kom 

ut i 1996 tatt mimesis som viktig holdepunkt for diskusjonen av realismebegrepet, og 

for å redefinere forholdet mellom modernisme og realisme. Imidlertid har ikke alle 

danske bidragsyterne mimesis i fokus. Frits Andersen, som i tillegg til bidraget 

med realismen har viet en hel bok til Realismens metod

ismens tendens til mimicry, dens evne til å tilpasse seg skiftende (tekst)miljøer. I 

denne henseenden ser Frits Andersen spesielt på detaljenes poetikk og plassen 

beskrivelsene inntar i det realistiske romanuniverset.34 

Danskernes mimesisforståelse minner om Auerbachs. De forsøker å avkrefte den 

strenge motsetningen mellom modernisme og realisme ved å betrakte mimesis som e

generell men foranderlig egenskap av litteraturen. Gemzøes artikkel “Modernism

mimesis” definerer strømning som “en kunstnerisk tendens, som er epokalt baseret, m

som findes i forskellige varianter og faser, og som kan indtage en mere eller mindre 

dominerende position.”35 Han mener denne tanken ligger til grunn for Brandes’ 

Hovedstrømninger, og dette ville innebære at forskjellen mellom Brandes’ og Bangs 

realismeoppfattelser ikke er så stor. Begge legger vekt på fornyelse og forbedring av det

gamle, noe som peker fremover mot Woolfs og

 
34  Beskrivelsene betrakter Andersen som et enda mer sentralt element i den realistiske diskurstypen 

siden den både gjør del ut av den analytisk-referensielle diskursen og verkenes struktur. Det er her, i 
bruken av den detaljerte beskrivelsen den realistiske estetikken kan fornye seg. Det er spesielt 
spenningsfeltet mellom detaljene og totaliteten og mellom enkelhet og kompleksitet som går som en 
rød tråd gjennom Realismens metode. Tyngdepunktet i hans undersøkelse ligger ved den franske 
encyclopediske realismen eller realismer som ble skrevet av Zola, Verne, de Balzac og Flaubert. 
Konsentrasjonen om 1800-tallsforfatterne til tross ser Frits Andersen ikke bort fra de nyere 
realismeuttrykkene som han betegner som postrealistisk. Det er nettopp den postrealistiske 
litteraturen som har vært anledningen for hans prosjekt, men han bruker de nyere realismeformene 
for å kunne betrakte 1800-tallets realistiske litteratur med et nytt blikk, siden de kan kaste nytt lys 
over “hidtil upåagtede tematiske og litterære strukturer i den klassiske realisme” (Frits Andersen, 
1994, s. 12.) 

35  Gemzøe, 1999, s. 6. 
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eligheten, men fra realismen som kunstnerisk norm. De tok avskjed med tanken på 

at litteraturen kunne formidle hele sannheten. 

Forskjellen mellom den realistiske og modernistiske estetikken ligger blant annet

måten de anvender mimesis på, eller i den mimetiske strategien de bruker. I 

modernistenes strategi er det større rom for leserens og materialets (med-)skapende 

aktivitet. Tania Ørum anvender begrep som “materialets realisme” eller en “performativ

realisme” for å karakterisere den modernistiske stra

œurs tanker om at mimesis beror på interpretasjon. Det er en slik mimetisk strategi 

som tas i bruk av mange av 1990-tallets forfattere. 

Ved å påpeke konstantene mellom den realistiske og modernistiske estetikken har 

danskerne vektlagt at modernisme ikke bare er sprunget ut av en reaksjon mot realism

men like mye må betraktes som en fordypelse av realismen. En fordypelse som delvis

av teknisk art. Det er hevet over enhver tvil at denne tilnærmingen har vist seg være 

svært brukbar også i forhold til 1990-tallets realistiske prosa, ikke minst siden de

li

vitner blant annet Øystein Rottems litteraturhistoriske reflek

 

Realismens subjekter: fra typer og modeller til freaks? 

En av realismens viktigste premisser er at erfaring og refleksjoner omkring erfaring kan 

gi kunnskap om verden og selvet. Subjektet eller identiteten betraktes som bindeleddet 

mellom fiksjonen og verden, for selv om identitet er skapt gjennom dominans, så er den

reell, og menneskelig. “Real identities are indexed to locations in which experience 

perception occur and from which an individual acts”, skriver Linda Alcoff i artikkelen 

“Who’s afraid of Identity Politics?”36 Det at romanfiguren fungerer som bindeledd

mellom fiksjon og verden har ført til at den står sentral i de fleste litteraturhistoriske og 

litteraturteoretiske refleksjonene omkring realismen. I de fleste eldre bidragene til 

realismedebatten ble subjektet eller individet betraktet som sosialt, politisk og historisk

representativ type.37 Generelt er romanindividet blitt definert utfra sin sosiografi. 

Romanpersonen beskrives i forhold til sine omgivelser, til samfunnet og ikke minst til 

 
36  Alcoff, 2000, s. 339. 
37  Auerbach mener det fornyende ved 1800-tallets realistiske litteratur beror på at den for første gang i 

litteraturhistorien presenterer personer fra alle sosiale miljøer som subjekt for seriøs eller tragisk 
representasjon. 
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det andre kjønnet. Utviklingen den realistiske litteraturen har gjennomgått siden 1800-

tallets første halvdel henger ikke bare sam

, og med utviklinger innenfor (den billedlige) framstillingsteknikken, men også m

forandringer i tenkningen om subjektet. 

René Wellek antydet i Concepts of Criticism at romankarakteren gjennomgår en 

utvikling utover 1800-tallet. Den utvikler seg fra å være en arketype til en sosial type, 

som framstår som en sosial modell i den realistiske litteraturen fra 1800-tallets andr

halvdel. Wellek er blant dem som mest tydelig har påpekt betydningen av typen for den

realistiske teori og praksis, fordi den skaper broen mellom det reelle og det sosialt 

ideelle, samt mellom presens og framtid. Welleks syn på romankarakterens plass i de

realistiske litteraturen minner sterkt om den marxistisk orienterte litteraturkritikken, 

siden denne vektla individets

anpersonen som en representativ og visjonær type, som skulle kunne forene det 

spesifikke og det generelle. 

Der Lukács og Wellek fokuserte på det typiske, framhevet Ian Watt imidlertid det 

individuelle hos romanpersonen i 1700- og 1800-tallets realistiske prosa, og han ko

individualiseringen av subjektet til individualisering eller spesifisering av tid, sted og 

plott. Dette til forskjell fra de tid-, og steduavhengige arketypene som befolket d

førmoderne tekstene. Det som Watts oppfattelse har til felles med Lukács og Well

at det realistiske romansubjektet for dem bunner i en essensialistisk cartesiansk 

subjektsforståelse som betrakter identitet som en stabil størrelse. Identitet er ikke 

individuell men er noe som deles av medlemmer av en gruppe. En slik forståelse bygg

på likhet og er ikke et brukbart instru

menterte, psykologiske og avvikende subjekter med, og heller ikke til å beskrive 

utviklingen subjektene gjennomgår. 

Etter andre verdenskrig møtte denne essensialistiske oppfattelsen av subjektet

mer kritikk, blant annet av feminister, poststrukturalister og dekonstruktivister, so

argumenterte mot en stabil subjektsforståelse. For dem var subjektet og identitet 

foranderlige størrelser. Simone de Beauvoir skrev i Le deuxième sexe fra 1948 at 

mennesket ikke er essens, men blir til under påvirkning av samfunnet man lever i, og 

nesten 40 år senere bemerket Judith Butler at kjønn – også den biologiske delen – alltid 

er kulturelt strukturert. Det er altså ikke bare samfunnet – som essensialistene påpe
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men også språket som bestemmer subjektet. Dette synet ble delt av poststrukturaliste

Michel Foucault hevder at individet er underlagt maktstrukturer i samfunnet og 

bundet til et konvensjonelt språk. Det var (post-) strukturalistene som klargjorde at 

identifikasjon av subjektet var en konstruksjon som til enhver tid var basert på 

binarisme, og som bevisst eller ubevisst er bærer av en norm. Eller rettere sagt: en 

konstruksjon må tolkes som en 

 gjenta normene fordi den aldri helt er i samsvar med normene, som Judith B

kriver i Bodies that matter: 

[...] a process whereby regulatory norms materialize “sex” and achieve this 

materialization through a forcible reiteration of those norms. That this reiteration is 

necessary is a sign that materialization is never quite complete, that bodies never 

quite comply with the norms by which their materialization is impelled. Indeed, i

the instabilities, the possibilities for rematerialization, opened up by this process 

mark one domain in wh

itself to spawn rearticulations that call into question the hegemonic force of that 

very regulatory law.38 

Innflytelsen av individets sosiale omgivelser gjorde at postmodernistene avvis

erfaring som kilde for viten. Erfaringen var alltid sosialt konstituert og derfor var det 

umulig å kunne observere verden på en verdifri måte. De avslørte den realistiske 

litteraturens subjekt som imperialistisk og monolittisk, som representant for den hvite, 

nlige delen av befolkningen. Når resten av den menneskelige erfaringen forble 

urepresentert, kunne det realistiske subjektets erfaringer umulig være allmenngyldige

Kritikken til tross spiller erfaring fortsatt en sentral rolle i den realistiske litteraturen 

fra etter 1980. Og siden midten av 1990-tallet er det stadig flere forskere som mener 

avvisningen av realismen og av erfaring som kilde for kunnskap beror på en feiltakelse.

I 2000 utga Paula M. L. Moya og Michael R. Hames-García boka Reclaiming Identity. I

denne boka propagerer postpostivistiske forskere som Satya Mohanty og Linda Alcoff 

ellomvei mellom den aristoteliske essensialismen og postmodernismen. De 

erfaring kan være meningsfull, og at noen representasjoner er mer troverdige 

 
38 Butler, 1993, s. 2. 



 
60 

r 

 flere 

n avviser den absolutte autoriteten,39 trenger 

esse

n nyere 

g 

rerer den nyere 

real  

 

 

sse 

den 

t 

d at den er bærer av historier, vil blikket på kroppen sjelden skaffe 

endelig mening. Det henger ikke minst sammen med at de beskrevne kroppene ofte er 

                                                

Linda Alcoff prøver å få inngang til realismen via en revurdering av Lockes 

essensialisme. Denne formen for essensialisme er avhengig av språk og dets 

foranderlighet, og er derfor en mer åpen og fleksibel form enn kritikerne av 

essensialismen hevder. Postpositivistene framhever denne åpenheten og argumentere

for at essensialisme ikke utelukker pluralisme. De mener det er mulig å formidle

forskjellige meninger, og selv om de

nsialismen ikke svikte troen på muligheten av å få kunnskap gjennom erfaring. 

Postpositivistene avviser dermed oppfattelser av realisme som hevder realisme 

forutsetter ontologisk absoluttisme. 

Denne postpositivistiske forståelse av subjektet åpner for en forståelse av de

realistiske litteraturens romanfigurer. Denne litteraturen avviser som sagt ikke erfarin

som kilde for kunnskap, men diskuterer nettopp muligheten for en troverdig 

representasjon av verden gjennom romansubjektet. I tillegg ope

istiske litteraturen med romanfigurer som er verken uforanderlige eller typiske. I

flere tilfeller knyttes romanfiguren til forfatteren som i de autofiksjonelle romanene av

Nikolaj Frobenius, Frank Lande, Erlend Loe og Dag Solstad.  

Såvel erfaring som romanfigurenes foranderlige identitet knyttes i den moderne 

litteraturen (og de andre mediene) ofte til kroppen. Peter Brooks skriver i Body Work 

(1993) at representasjonen av kropp er en del av representasjon av realitet og at den er

mest tydelig representert i den realistiske litteraturen. Brooks skriver “To know is to 

see, and to represent is to describe.”40 Jeg har tidligere pekt på den fornyede intere

for den billedlige framstillingen i den nye realistiske prosaen. Interessen for kroppen 

kan sees i forlengelse av denne interessen for det billedlige. Allerede Erich Auerbach 

tydeliggjorde at kroppen har en semiotisk funksjon i litteraturen. Det er ikke bare 

kroppen som helhet, men spesielt det visuelle og dermed blikket som står sentralt i 

nyere realistiske litteraturen. Tematiseringen av blikket illustrerer at denne litteraturen 

undersøker premissene for en troverdig representasjon av verden eller virkeligheten. De

vises blant annet av at fortelleren blir mer og mer synlig. Men selv om kroppen er 

meningsfull i og me

 
39  Slik avvises også tanken om et uforanderlig, helhetlig subjekt. 
40  Brooks, 2003, s. 54. 
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gelfulle. Heldigvis… for som Peter Brooks skriver: “Fullness of knowledge strik

the knower blind”. 

Allerede hos 1800-tallets realister er kroppsbeskrivelsene utførlige, men først på 

1900-tallet blir kroppsbeskrivelsene usensurerte. I norsk 1990-talls prosa myldrer d

kropper som ofte er avvikende. De er ikke representative, men bryter helt tydelig med 

normen: Saabye Christensen skriver om skallete gutter, små og ikke minst skad

mennesker, Solstad beskriver lamme menn, og Lars Ramslie beskriver en ekstemt fei

Rino. Men i og med at de defineres som avvikende gir de innsikt i samfunnets 

normsystem.41 Kroppen er både et språklig og et sosialt system, som kan referere og 

skape historier. Det gjør kroppen til en naturlig ingrediens i den nyere realistiske 

litteraturen. Herman, Barnum, Rino og Bjørn Hansen avviker fra normen, de er ikke 

representative, men gjennom sine avvik synes de å bekrefte normen som hersker i 

samfunnet de gjør del ut av. Det er avvikelsene, eller den merkede kroppen som dann

en betydelig del av det narrative prosjektet, som forteller en historie. Slike kropper

både symptomatiske og semiotiske. De er symptomatisk i hva de skjuler, og dermed 

danner de en motsetning til det Hamon definerte som de transparente subjektene. 

Samtidig er det også semiotiske, og det er særs viktig i den realistiske romanen siden de 

ved hjelp av kroppen kan uttrykke hva

k

det som vans

 

Avslutning 

Teoriformingen omkring realismebegrepet har lenge orientert seg etter en enten/eller 

modell, der teoretikerne enten betraktet realismeuttrykkene fra et essensialistisk-

referensielle eller formelt ståsted. Modellene fungerer langt på vei til å analysere deler 

av 1800-tallets realismeuttrykk, men de nyere realismeuttrykkene lar seg ikke analysere 

etter disse to grunnmodellene. Siden midten av 1990-årene har det oppstått en fornye

interesse blant teoretikere for realismen, ikke bare for de klassiske realismeuttrykk, men 

også for den nyere realistiske kunsten og litteraturen. De har villet komme ut av den 

reduktive enten/eller modellen, uten å forkaste modellene fullstendig. Dette har resultert 
 

41  Foucault hevdet at kroppen var maktens primære objekt; den kunne kontrolleres og var objekt for 
selvregulering. I Halvbroren prøver den ‘halve’ hovedpersonen Barnum å bli større ved å gå på 
platåsko. 
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t av tanken om at det er en prosess som blir til i samarbeid med 

seren eller tilskueren og der det gjøres oppmerksom på materialet (språket) og 

framstillingsteknikken. 

 

i at flere teoretikere har foreslått å kombinere modellene og å revurdere dem. En viktig 

forutsetning er at litteraturen og kunsten er i stand til å si meningsfullt om verden

tilveibringe en endelig eller absoluttistisk (re)presentasjon, men den skal nettopp fange 

opp under deler av den foranderlige virkeligheten. Og her erstattet tanken om at 

kunstverket er et produk

le
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III  LARS SAABYE CHRISTENSENS VISUELLE REALISME 
 

Lars Saabye Christensens Halvbroren (2001), romanen om halvbrødrene Barnum og 

Fred Nilsen som vant blant andre Nordisk råds litteraturpris, Brageprisen, Den (første) 

norske leserprisen og Bokhandlerprisen, og som er blitt oversatt til hele 31 språk, inntar 

en helt sentral plass i en diskusjon av den norske realistiske samtidslitteraturen. Hans H. 

Skei kalte Saabye Christensen en av sin generasjons fremste forfattere i en artikkel som 

ble forfattet i anledning av tildelingen av Nordisk råds litteraturpris.1 Romanen er 

representativ for den nyere realistiske litteraturen fordi den inkorporerer en del formelle 

og tematiske kjennetegn flere andre romaner også preges av, den gjør for eksempel som 

mange andre romaner oppmerksom på seg selv som realisme og den retter mye 

oppmerksomhet mot romankarakternes fysikk. Likevel er det klart at denne romanen lik 

de andre tekstene setter sitt eget realismebegrep, den har helt tydelig en egen stemme. 

Romanen er “dominert av virkelighetseffekter”, som den nitide skildringen av 

etterkrigstidens Oslo som danner settingen for romanen bare er ett eksempel på. 

Virkelighetseffektenes dominans er noe Halvbroren har til felles med mange andre 

samtidsromaner, men måten samtidsvirkeligheten formidles på i Saabye Christensens 

tekst er annerledes, noe som både skyldes den narrative strukturen og måten 

romankarakterne er skildret på. 

Halvbroren er en episk anlagt slektsroman som minner om Roy Jacobsens 

Seierherrene fra 1991. Begge romaner har stort format, de dekker samme tidsramme 

(størstedelen av 1900-tallet) og også scenen er stort sett den samme (Nord-Norge og 

Oslo), men ser en på den narrative strukturen og romansubjektene blir det fort tydelig at 

Seierherrene er en langt mer tradisjonell realistisk roman enn Halvbroren. 

Som Seierherrene beskriver Halvbroren flere generasjoner, og i begge romaner 

danner Nord-Norge og Oslo en realistisk bakgrunn for hendelsesforløpet. Men 

Halvbroren skiller seg ut ved at romanfigurene verken er typiske eller representative. 

De er foranderlige, “ustabile”, avvikende individer og defineres som “halve” 

mennesker. Romanfigurene er langt fra transparente og skildres først og fremst utenfra, 

ved hjelp av de egenskapene som kan visualiseres av fortelleinstansen. Ustabiliteten 

 
1  Skei, 2002, s. 9-16. 
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deres markeres først og fremst gjennom kroppslige mangler. Manglene er 

identifiserende og dermed betydningsbærende, men de gir aldri fullstendig eller sikker 

mening eller innsikt. Dette illustreres best av den mangelfulle hånden. Om mannen som 

voldtar Vera på tørkeloftet fortelles det: “det kommer ikke en lyd fra mannen, ni fingre 

det er alt han er.” (s. 38) Også Barnums far, Arnold Nilsen har en mangelfull hånd. Det 

er det nærliggende å koble de to mangelfulle hendene til hverandre, men helt sikkert er 

beviset ikke.  

De kroppslige manglene fører ikke bare til en (midlertidig) identifikasjon av 

romanfigurene, de bestemmer også hvordan romanpersonene erfarer verden og seg selv, 

og er dermed avgjørende for representasjonen av verden. Seierherrene er en klassisk 

realistisk slektshistorie der klassetilhørighet, sosial stigning og psykologisk 

karakterutvikling danner de sentrale ingrediensene. Det er samfunnets historiske og 

politisk-sosiale historie som danner rammen for den kronologisk fortalte historien, og 

romanfigurene defineres ut fra sine sosialt definerte roller. Perspektivvekslingen til 

tross, formidles historien av en allvitende fortelleinstans som vekker inntrykk av å skape 

et nærmest entydig bilde av verden. 

Overblikk er nettopp det som mangler i Halvbroren. Mens Seierherrene forteller en 

familiehistorie parallelt med arbeidernes historie, danner den sosialpolitiske 

dimensjonen en viktig bakgrunn i Halvbroren, men den blir aldri selv tematisert, det er 

ikke samfunnet som helhet, men individet som står sentralt i Saabye Christensens 

romanunivers. Et individ som verken er typisk eller representativ. Seierherrene er etter 

min mening en mye mer tradisjonell realistisk roman enn Halvbroren. Det kommer ikke 

bare til uttrykk på det tematiske plan, men også i fortelleformen. Halvbroren presenteres 

ikke som en homogen fortelling: leseren får servert brokker av en forteller som ikke har 

oversikt fordi han står med et ben i selve fortellingen. Den fragmenterte framstillingen 

forsterkes av at fortelleren med vilje bryter med kronologien. Det er enkeltpersonenes 

fortellinger som settes sammen, i en øyensynlig vilkårlig rekkefølge, og alt dette 

formidles av en jeg-forteller som presenterer seg selv som “den lille gud som kaster alt 

som ikke står i manuskriptet” (s. 223), som en manusforfatter som velger å presentere 

historien ved hjelp av bilder. 

Lars Saabye Christensens roman kan med rette kalles en realistisk roman, men det 

er en realisme som er tydelig innfluert av den modernistiske og postmodernistiske 
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estetikken. Dette kommer til uttrykk ved at forfatteren nærer interesse for å formidle en 

hverdagslig og gjenkjennelig verden der individet og dets nære omgangskrets, 

bestående av familien og venner, står sentralt. Dette er en tematikk som Jonny Halberg, 

Hanne Ørstavik, Trude Marstein og Dag Solstad likeledes kretser om.2 Halvbroren er 

litt bredere anlagt siden den forsøker å beskrive flere generasjoner, og dermed strekker 

seg ut over en lengre tidsperiode enn romanene til ovennevnte forfatterne. Denne 

interessen for det nære veves imidlertid sammen med en interesse for materialets 

realisme. I tillegg til at Halvbroren er en realistisk roman er den også en kunstnerroman 

som reflekterer om det å skrive, eller rettere sagt som reflekterer om det å finne et språk 

å beskrive både fortellerens egne og familiemedlemmenes minner på i et forsøk på å 

holde fast en historisk bevissthet. En historisk bevissthet som dekker store deler av 

1900-tallet. At dette forsøket ofte utfordres av at fortellerens kunnskap om det (og dem) 

som beskrives er mangelfull, har Saabye Christensen til felles med Nikolaj Frobenius’ 

Teori og praksis, Dag Solstads 16.07.41 og Jon Fosses Melancholia. 

Refleksjonen omkring metoden som er best egnet til å gjengi historien rører ved 

diskusjonen om forholdet mellom fiksjon og virkelighet og en slik refleksjon ser ut til å 

ha inngått som et viktig element i de moderne realismeformene. I Halvbroren kommer 

dette blant annet til uttrykk gjennom refleksjoner omkring måten virkeligheten 

formidles på, og da rettes det spesielt oppmerksomhet mot hvordan de delene av 

historiene som er blitt fortiet, kan fortelles. Eller som Eivind Tjønneland uttrykte det i 

sin anmeldelse av romanen i Morgenbladet: “Den handler […] om kampen med det 

usagte”.3 En kamp som også kjennetegner Solstads og Fosses romaner som kom ut etter 

årtusenskiftet. 

 

Resepsjon av Halvbroren 

Overenskomstene med andre romaner til tross, ble Halvbroren spesielt rost for sin 

originalitet. Romanen ble møtt med stor entusiasme, både innenfor Norge og på 

kontinentet. De norske bokklubbene sendte ut over 100.000 eksemplarer og dermed ble 

romanen bokklubbenes største bestselger noen sinne. Geir Pollens utsagn i en debatt 

 
2  Eivind Tjønneland bemerket i denne henseenden at familiekonstellasjonen med en fraværende far og 

en dominerende mor er mer typisk for 1990-tallsprosaen, enn for 1950- og 1960-tallet som beskrives 
i Halvbroren. (Morgenbladet 14. september 2001.) 

3  Tjønneland, Morgenbladet 14. september 2001. 
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med Cathrine Sandnes og Sindre Hovednakk om at det var et skremmende paradoks at 

Halvbroren bare hadde fått rosende anmeldelser i Norge er megetsigende.4 Han mente 

ikke å si at han ikke likte romanen, men det at den bare hadde fått ros tolket Pollen som 

et tegn på en manglende kritisk holdning hos anmelderne.  

Riktignok var de allerfleste kritikerne positive, men det var også anmeldere som 

ikke ble revet med av romanen. Kjell Jørgen Holby mente at den var for konstruert, at 

historien virket for velkjent og personene var for overflatiske.5 Heller ikke Ståle 

Dingstad var uforbeholdent positiv. Etter å ha påpekt likhetstrekkene mellom 

Halvbroren og Hamsuns August-romaner, konkluderte han med at Saabye Christensen 

måtte betraktes som Hamsuns lillebror, fordi den manglet en samfunnskritisk holdning.6 

Etter min mening er det nettopp det romanen ikke setter i fokus. I flere henseender 

bryter Halvbroren med en mer tradisjonell form for realisme -slik blant annet 

Seierherrene gir uttrykk for- for å utforske en annen måte å representere virkeligheten 

og historien på. Samspillet av den litterære representasjonen og tilblivelsesprosessen 

gjør uttrykkelig del av det realistiske prosjektet i Halvbroren. 

Det er interessant at det er særlig de utenlandske anmelderne som kommenterer 

romanens realistiske preg. Anmelderen av The Times Literary Supplement, John 

Spurling, sammenlignet stilen og fortelleren i Halvbroren med Die Blechtrommel 

(1960) av Günther Grass, men poengterte at det magisk realistiske elementet som 

kjennetegner Grass’ roman, var erstattet av “the moral earnestness of most domestic 

realism”.7 Og Paul Binding skrev i The Guardian: “Mystery is of the book’s very 

essence, for all the clarity, the realism of presentation”.8 Den norske resepsjonen har 

vært mer forbeholden med hensyn til romanens realisme. 

Romanens mangesidighet har ført til at anmelderne framhever ulike sider av 

Halvbroren. En av sidene er konteksten som dannes av de mange intertekstuelle 

referansene romanen mer eller mindre åpenlyst presenterer. Øystein Rottem påpeker 

både likhetstrekkene med Saabye Christensens tidligere romaner, og karakteriserer den 

som “en ekte Saabye-roman,”9 og viser til innflytelsen av Knut Hamsun i 

 
4  Jfr. Wold, Klassekampen 23. august 2002. 
5  Jfr. Holbye, Bøygen 1-2, 2002, s. 109-110. 
6  Jfr. Dingstad, “Barnum og det litterære freakshow”, Edda 4/2003, s. 365-377. 
7  Spurling, The Times Literary Supplement, 22. juni 2003. 
8  Binding, The Guardian 24. mai 2003. 
9  Rottem, Dagbladet 1. september 2001. 
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personskildringen og av Henrik Ibsen i tematiseringen livsløgnen. Også Eivind 

Tjønneland gjør oppmerksom på de intertekstuelle innslagene og kaller romanen en 

“krysning av Ibsen, Ross McDonald og Knut Hamsun.”10 Kjell Jørgen Holbye går litt 

lenger når han mener romanen er “en formmessig parafrase over den norske 

fortellingens historie: Stemmene kommer fra forfattere og dramatikere, fra filmavis, fra 

hele det sol- og gledefylte, flimrende univers som heter 50- og 60-tallet.”11 Interteksten 

danner ifølge Holbye en betydelig del av romanens kontekstuelle ramme. Dette tyder på 

at intertekstualitet ikke på postmoderne vis tolkes som en form for språklek, eller et 

bevis på at litteratur bare kan representere andre tekster, men som en del av romanens 

setting. 

Selv om få vil være i tvil om at Halvbroren er en “ekte Saabye-roman”, har flere 

anmeldere trukket fram fornyelsene i Halvbroren i forhold til de andre romanene av 

Saabye Christensen. Fornyelsen gjelder blant annet romankomposisjonen. Flere 

anmeldere har gjort oppmerksom på at forholdet mellom fortid og nåtid beskrives på en 

annen måte. Store deler av romanen er fortidshistorier, men som både Knut Hoem12 og 

Eivind Tjønneland har påpekt, er fortiden ikke avsluttet, den griper inn i nåtida, slik at 

det oppstår en form for samtidighet, som kan minne om Jon Fosses Morgon og kveld 

(2001) og Det er Ales (2004). Tjønneland betrakter dette som romanens mest originale 

trekk fordi den på denne måten viser “hva som skal til for å opprettholde en historisk 

bevissthet”.13 Inntrykk av samtidighet bevirkes blant annet av gjentakelsene. 

Tjønneland viser til brevet hovedpersonens oldefar sendte i 1900 og som leses om og

om igjen i familien, slik at den får en slags mytologisk status. Gjentakelsene sør

at fortidshendelsene aktualiseres i ulike kontekstuelle sammenhenger. I denne 

henseende kan også taushetsmotivet nevnes. Tausheten som markerer et ‘hull’ i 

familiens historie, går i arv og dermed gjentas også marker

Et annet trekk som framheves av kritikerne er romanens visuelle karakter, et trekk 

Saabye Christensen selv også har kommentert. I et intervju med Berit Åberg i Vi, sa 

Lars Saabye Christensen at han betrakter seg selv som en visuell forfatter.14 Silje 

 
10  Tjønneland, Morgenbladet 14. september 2001. 
11  Holby, Bøygen 1-2, 2002, s. 110. 
12  NRK nettsider, [http://www.nrk.no/nyheter/kultur/1258252.html] 3. september 2001. 
13  Tjønneland, Morgenbladet 14. september 2001. 
14  Åberg, Vi 12. september 2002. 
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Tretvoll sammenlignet Saabye Christensen med blant andre Jonny Halberg og Nikolaj 

Frobenius, siden alle tre skriver både for scenen og filmen.15 Ifølge Tretvoll påvirker 

det måten forfatterne skriver romanene sine på. Dette er spesielt tydelig i Halvbroren 

der historien framstilles som et filmmanuskript, og der fortelleren identifiserer seg so

manusforfatter. (En prisbelønt manusforfatter, som likevel ikke har fått et eneste 

manuskript filmatisert, og slik understrekes nok en gang at de beste historiene forblir 

tause). 

Den visuelle karakteren illustreres ikke bare av fortelleformen, men også ved at 

romanfigurene ofte skildres utenfra. De fleste romanfigurene har tydelig markerte 

kropper, et aspekt som ikke er blitt upåaktet av anmelderne. Øystein Rottem har 

kommentert de mange kroppslige eller kroppsrelaterte manglene i Halvbroren. Det er 

først og fremst gjennom kroppsbeskrivelsene romanfigurene presenteres. Det henger 

sammen med at fortellerens viten er begrenset, selv om det er han som styrer. Det fører 

til at romanfigurene beskrives utenfra og ikke innenfra som den klassiske autorale 

fortelleren ville ha gjort. Det er ingen psykologiske beskrivelser siden fortelleren 

Barnum ikke har tilgang til psyken til de andre personene. 

Det er kroppene, de kroppslige manglene eller manglene kroppen medfører som 

identifiserer romanfigurene. Det gjelder den lille Arnold Nilsen med sin skamferte hånd, 

men også den tykke Peder Miil, den kortvokste Barnum, og den dyslektiske Fred, hvis 

opphav er myteomspunnet. Fred som forsøker å skape myter, men som likevel blir 

avslørt, noe som blir tydeliggjort i en tragikomisk episode der Barnum for første gang 

får besøk av Peder. Alt ser ut til å gå fint og familien oppfører seg som en helt vanlig 

familie, helt til vaktmester Bang banker på og bildet av den normale familien slår 

sprekker. Bang har mottatt en stinkende pakke og mener avsenderen sitter ved 

middagsbordet. Han later som om han ikke er sikker og spør hvem det er som har sendt 

ham pakken: 

Veit vel ikkje jeg, sa Fred. [...] Du slipper ikke unna, din pøbel! Du har ikke engang 

klart å skrive navnet mitt riktig! […] Fred hadde skrevet Bnag, vatkmester Bnag. 

Det var omtrent det samme som å signere hele pakken med fullt navn og adresse og 

fingeravtrykk. (s. 330) 

 
15  Tretvoll, Klassekampen, 16. august 2003. 
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I og med at identitetsspørsmålet er et av de sentrale temaene i romanen, spiller 

kroppen også på det strukturelle plan en viktig rolle. Likevel er det få kritikere som 

virkelig har analysert de kroppslige manglene i Halvbroren. Dette er enda mer 

påfallende hvis en tar i betraktning at kroppen er et klart knutepunkt i den nyere 

realistiske litteraturen. Ikke bare er det mange romaner som knytter identitetsspørsmålet 

til kroppen som Saabye Christensen også gjorde i Herman, i tillegg tematiseres måten 

subjektet erfarer kroppen på, og er representasjonen avhengig av måten romanfigurene 

erfarer verden kroppslig på. Dette viser at kroppen er direkte forbundet med litteraturens 

narrative prosjekt. Såvel kroppen som romanen har en performativ dimensjon og 

illustrerer den moderne realistiske litteraturens tendens til å tematisere 

representasjonsprosessen for skape en effet de reel. Judith Butler har beskrevet kroppen 

som en performativ identitetsskapende kategori fordi kropp produserer identitet selv, 

istedenfor at den representerer identitet. “Thus Butler wants to show that these 

apparently foundational categories are actually cultural products that ‘create the effect 

of the natural, the original, the inevitable’”.16 Dette eksplisitteres i Halvbroren ved at 

denne effekten både er knyttet til kroppen og selve skriveprosessen som beskrives. 

I Body Work sporer Brooks en utvikling i retning av “the very process of seeing, 

particularly to its limits, and to the problematic place of the observer and the 

treacherousness of observing.”17 Det at fortelleren i Halvbroren eksplisitt presenterer 

historien som et filmmanus antyder allerede at det visuelle spiller en viktig rolle i 

representasjonsprosessen. Vektleggingen av det visuelle og av det visuelles 

begrensninger er imidlertid et trekk som først og fremst kjennetegner de romanene der 

det performative er en viktig dimensjon. Kroppen er altså et element en umulig kan se 

bort fra. Det at kroppen avviker vil påvirke måten subjektet iakttar verden på. Det er noe 

som tydelig illustreres i Halvbroren. Jeg vil kommentere kroppens funksjon senere i 

kapitlet. 

 

Lars Saabye Christensens realisme. Performative strategier 

Realismen i Halvbroren kommer spesielt til uttrykk ved at fortelleren reflekterer over 

måten han skal presentere familiehistorien, og dette kan kalles for en form for 

 
16  Jfr. Jagger, 2008, s. 18. 
17  Brooks, 1993, s. 106. 
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performativ realisme, som også Dag Solstad anvender i romanene 16.07.41 og Armand 

V. Hos begge forfattere representeres det en søken etter nye muligheter å gjengi 

virkeligheten på. Dette skjer ved at fortelleren omtaler seg selv eksplisitt som den som 

skriver ned historien og kommenterer valgene han treffer under skriveprosessen. Som 

Jon Helt Haarder påpekte i artikkelen “Performativ biografisme. Litteraturvidenskaben 

og det intime liv”, er interessen for avsenderen i litteraturen bundet til et spørsmål om 

opprinnelse, og ikke som for eksempel i film om kvalitet og brukes referansene til 

forfatterns biografi som en realismeeffekt. Selv om Haarder vektlegger den biografiske 

referansen, er hans tilnærming til performativitetsbegrepet ikke helt forskjellig fra 

Judith Butlers for også han oppfatter performativitet som en diskursiv praksis og begge 

fokuserer på at det performative skaper en effekt av naturlighet, som minner sterkt om 

Barthes’ effet de réel. Ved hjelp av det performative skapes det en illusjon om essens, 

men denne essensen er alltid fabrikkert og, som Butler tydeliggjorde i Bodies that 

matter, alltid åpen for forandring.18 Denne tanken er helt sentral for mye av den 

moderne realistiske litteraturen siden den motsetter seg tanken om en monolittisk 

forestilling om virkeligheten. 

Butlers interesse for det performative bunner i et ønske om gi en ny impuls til 

tenkningen omkring betydningsdannelse ved å se nærmere på blant annet subjekt, 

gender og identitet. Hun har ved teoridannelsen basert seg på speech act teori og mener 

at vår forståelse av for eksempel kropp og identitet alltid er knyttet til 

representasjonssystemet (i.e. språket og normene) som produserer disse kategoriene. En 

konsekvens av språkets sentrale plass er at representasjonsprosessen aldri kan være 

fullstendig, siden språket er mangelfullt. Butlers fokus på språkhandlingen er svært 

relevant for samtidslitteraturen, siden flere av forfatterne gjør oppmerksom på 

representasjonsprosessen, samtidig som de søker en løsning for å kunne representere 

deler av virkeligheten som tradisjonelt unndrar seg språklig representasjon. Dette 

medfører et paradoks siden de til syvende og sist alltid er avhengig av språket for å 

kunne representere.  

Språkhandlingen kan ikke betraktes isolert mener Butler, men må sees som en 

gjentakelsespraksis: “[...] performativity must be understood not as a singular or 

deliberate “act”, but, rather, as the reiterative and citational practice by which discourse 
 

18  Jfr. også Jagger, 2008, s. 17ff. 



 
71 

                                                

produces the effects that it names”.19 Det gjentar de sosiale, lingvistiske og historiske 

konvensjonene. Det betyr samtidig at representasjonen betraktes i forhold til en sosial 

og historisk kontekst. Så vel Haarders som Butlers tilnærming er dermed relevant for en 

forståelse av samtidslitteraturens interesse for skriveprosessen og avsenderen. 

Barnum Nilsen vil skrive familiehistorien sin og forsøker å finne en vei ut av tvilen 

på språkets muligheter til å representere verden. Dette gjør han blant annet ved å 

presentere historien som en film og seg selv som screenwriter. Han presenterer klipp fra 

familiens historie. “Dette er min film. Og det finnes ikke levende bilder. Det finnes bare 

punkter, føyd sammen […]” (s. 202). Punktene utgjøres av minnene, og disse minnene 

kan ikke gjengis ved hjelp av en konvensjonell romanform som er kausalt og 

kronologisk strukturert, siden minnene har sin egen logikk. 

Av dette følger at fortelleren må finne fram til en annen måte å strukturere 

fortellingen på. Familiehistorien gjengis ikke kronologisk men punktuelt, noe Barnum 

selv kaller for “trestegspoetikk”. Fortellerens oppgave består i å klippe og lime sammen 

det han velger å vise til publikummet. At refleksjonen omkring presentasjonsformen er 

en del av romanuniverset illustreres blant annet ved at fortelleren avbryter 

familiehistorien for å kommentere fortelleprosjektet. Dette fører til at et performativt, 

metafiksjonelt og et fiksjonelt plan står ved siden av hverandre gjennom hele romanen. 

Blandingen av to narrative plan kjennetegner også Solstads 16.07.41 og Armand V. 

og for eksempel Nikolaj Frobenius’ Teori og praksis, men til forskjell fra Solstad og 

Frobenius, opptrer ikke Lars Saabye Christensen under eget navn i fiksjonsuniverset. 

Han setter inn en fiksjonell romanperson som forteller, slik at det performative planet 

ikke refererer utover fiksjonsteksten. Prosessen som skal til for at virkeligheten kan 

presenteres blir en del av virkeligheten som presenteres. Ifølge Anne Jerslev, som peker 

på eksempler fra filmverdenen, fører en slik triks til at filmer “gør opmærksom på sig 

selv som ‘realisme’, og som næsten bestiller en forståelse af sig selv som film, der 

gengiver virkeligheden realistisk”.20  

Ved at Barnum kommenterer skriveprosjektet gis det innblikk i de poetologiske 

valgene han har truffet.  

 
19  Butler, 1993, s. 2. Hun hadde tidligere skrevet i Gender Trouble at “signification is not a founding 

act, but rather a regulated process of repetition that both conceals itself and enforces its rules 
precisely through the production of substantializing effects”. (Butler, 1990, s. 145) 

20  Jfr. Jerslev, 2002, s. 73-74. 
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[…] jeg burde skjønne det jeg også, at man heller ikke skal avbryte en fortelling, 

hvor mange ganger har det ikke skjedd at dramaturgene har strøket et flashback, 

uten i det hele tatt å gidde å lese det, for flashback betyr trøbbel, eller enda verre, et 

flashforward, det er klipperommets søppel, og når jeg forsiktig har etterlyst mine 

poetiske tilbakeblikk og foregripende minner, har jeg fått høre at det du ikke klarer å 

fortelle i klar presens, i hard valuta, stort sett er drittprat og kunstneriske ambisjoner 

som jeg bare kan ta med meg hjem og lage kortfilm av. (s. 61) 

Det er påfallende at selve teksten trosser disse overveielsene. Den myldrer av 

flashforwards og flashbacks, og selv om store deler av romanen står i presens, er største 

delen gjengitt i preteritum. Likevel er det betydningsfylt at flere historier framstilles i 

presens. Det øker spenningen, som for eksempel i en av romanens sentrale episoder der 

voldtektshandlingen beskrives. I tillegg bidrar bruk av presens også til å forsterke 

inntrykket av at fortidshistoriene fortsatt har stor gyldighet. De er ikke avsluttet, men 

preger livet til romanpersonene. 

De poetologiske refleksjonene med sine mange referanser til filmsjargon bekrefter at 

Halvbroren er en genremessig hybrid. Den er i grunnen en mellomting; fortellingen 

beveger seg mellom romanens og filmens verden. Halvbroren kan betraktes som 

filmmanuskriptet Barnum har skrevet og som i fiksjonsteksten går under tittelen 

Nattmannen. Denne tittelen refererer til en historie Den Gamle, Barnums oldemor, 

pleide å fortelle, men for Barnum refererer tittelen spesielt til halvbroren Fred som har 

forsvunnet. Film er den eneste måten å fortelle familiehistorien, å representere verden 

på for Barnum. En viktig detalj i fortellingen er opplysningen om at bare svært få 

manuskripter filmatiseres. Det er altså stor sjanse for at prosjektet ikke realiseres, slik at 

“kampen med det usagte” fortsettes, muligens presenteres teksten derfor som roman. 

 

Realismens visuelle dimensjon 

Familiehistorien fortelles ved hjelp av bilder. Ved å presentere historien som film 

vektlegges den visuelle framstillingen i Halvbroren. Det visuelle har en større 

innflytelse på den strukturelle og tematiske utformingen av romanen enn tidsaspektet i 

den moderne litteraturen: 
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Whereas the nineteenth-century novel can be characterized by an increasingly 

elaborate appeal to visual display – Flaubert and Zola are striking examples – 

modernist literature is particularly visual. As I have suggested, modernism’s interest 

in questions of knowledgeability or epistemology lends itself to an exploration of 

vision.21 

Selv om Mieke Bal i sin bok Looking in peker på modernistisk literatur, viser mange av 

de moderne realistiske romanene samme utforsking av bruken av synet, noe som 

illustreres tydelig i Halvbroren der fortelleren kommenterer valget å utforme historien 

som filmmanuskript. “Dette er manusforfatterens credo: nervene som forbinder øyet 

med hjernen er 23 ganger større enn de som forbinder øret til hjernen. Skriv bilde, ikke 

lyd.” (s. 521) Som Barnum selv skriver er det ikke “levende bilder” han presenterer. 

Ved siden av filmbildene, fortelles noen historier ved hjelp av fotografier. Fotografier er 

et viktig motiv i Halvbroren. De er ikke autentisitetsmarkører som hos Nikolaj 

Frobenius, W.G. Sebald eller Orhan Pamuk. I Halvbroren tjener de til å fylle ut deler av 

familiehistorien som ikke kan fortelles på noen annen måte. Et eksempel på det er bildet 

av Rakel i Veckojournalen. Bildet løser gåten rundt Veras barndomsvenninne, samtidig 

som bildet rettferdiggjør at forsikringsmannen Arnesen flytter inn i Rakels leilighet etter 

krigen. Fotografiet er tilsynelatende kilde til sikker kunnskap der språket ikke strekker 

til. 

Den realistiske metoden bygger i stor grad på en figurasjon eller visualisering av 

verden, og i litteraturen kommer visualiseringen først og fremst til uttrykk gjennom 

beskrivelser, noe Brooks viser i Body Work: 

To know, in realism, is to see, and to represent is to describe. […] Sight is the sense 

that represents the whole epistemological project; it is conceived to be the most 

objective and objectivizing of the senses, that which best allows an inspection of 

reality that produces truth.22 

Det gjelder ikke bare den moderne realistiske litteraturen, men også 1800-tallets 

realistiske litteratur. Realismens forkjærlighet for en billedlig framstillingsmåte og 

utviklingen som den realistiske litteraturen og billedkunsten har gjennomgått siden 

 
21  Bal, 2001, s. 60. 
22  Brooks 1993, s. 88, 96. 
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1800-tallet, er uløselig knyttet til utviklingen av den visuelle teknikken. På 1800-tallet 

var det særlig de nye billedlige framstillingsteknikkene som daguerrotypi (oppfunnet i 

1839) og senere fotografi, som influerte virkelighetsframstillingen. Det er illustrerende 

at Henrik Ibsen først mente å kjenne sin brevvenn Georg Brandes etter at denne hadde 

tilsendt ham et portrett, som han takker Brandes for i et brev datert den 18. mai 1871:  

Hjertelig tak for portrætet! Det har hjulpet mig et stort skridt fremad til forståelse, 

eller egentlig til tilegnelse af Deres indre personlighed. At denne ligger klar nok i 

Deres værker, er utvivlsomt; men jeg vil altid gerne have en personlig form at knytte 

forestillingen til.23 

Portrettet bekreftet bildet Ibsen hadde tegnet seg av Brandes gjennom verkene, og var 

det nærmeste man kunne komme et personlig møte. Fotografiet innfridde kravet om en 

sannferdig og objektiv representasjon av verden. 

Det epistemologiske, samt det ontologiske prosjektet, som er viktige elementer i den 

realistiske litteraturen, er altså nær knyttet til det visuelle. Samtidas realistiske litteratur 

viser fremdeles en stor interesse for den billedlige framstillingen. Den fokuserer 

imidlertid ikke bare på bildets representative dimensjon. Litteraturen retter også 

søkelyset mot det visuelles muligheter, noe som blant annet kommer til uttrykk ved at 

filmteknikken tas i bruk, og mot det visuelles begrensninger. Det er her innflytelsen av 

den lingvistiske vendingen kan bemerkes, og at modernismens og postmodernismens 

kritikk av den klassiskrealistiske metoden viser seg.24 At synet ikke er en sikker kilde 

for sannheten illustreres i Halvbroren av farens credo “Det er ikke det du ser som er 

viktig, men det du tror du ser” (s. 21). Credoet fungerer som et av romanens 

ledemotiver og støtter opp om tanken at det er lett å skape tvil om hva som er sant. 

Flere ganger settes det spørsmålstegn ved muligheten for å betrakte verden objektivt, 

og markeres synets begrensninger. Det mest påfallende ved Barnum er at han er liten av 

vekst, like som Oskar fra Die Blechtrommel. Det vil si at han betrakter verden fra et 

froskelignende perspektiv, noe som illusterer den manglende oversikten den allvitende 

fortellerposisjonen ellers gir inntrykk av. Barnums synsevne begrenses ikke bare av 

 
23  [http://www.dokpro.uio.no/litteratur/ibsen/] 9. juli 2007. Brandes bruker forøvrig Ibsens utseende for 

å si noe om forfatterskapet. Jfr. Det moderne Gennembruds Mænd (1883, s. 76-79). 
24  At det visuelle ikke er en uproblematisk sannhetsleverandør illustrerte Ibsen så tidlig som i 1884 da 

han viste fram fotografiens manipulative egenskaper i Vildanden der Gina Ekdal gjør portrettene 
finere ved å retusjere dem. Det samme går tydelig fram fra Halvbroren. 
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høyden. Etter at noen plageånder overfalt ham en gang i kiosken han jobbet i, var øyet 

hans skadet. Skaden gjør at øyelokket av og til ramler ned. Dette er noe han ikke kan 

styre.25 Synets begrensninger er av helt avgjørende betydning for tekstens realisme. 

Fortelleren gir flere ganger uttrykk for at viten er begrenset, og dermed sår han tvil 

om fortellingens status:  

[…] vi vet ikke mer om hverandre enn det vi ser, vi står med lupe midt i 

Melkeveien, og det vi ser er heller ikke sant, vi vet lite og ingenting, vi er adskilte 

og hver for oss, vi står utenfor, vi er bare utålmodige betraktere, og om oss selv vet 

vi enda mindre. (s. 383) 

Her knyttes viten direkte til synsevnen, samtidig blir objektiviteten av synets muligheter 

dratt i tvil.26 Så selv om Barnum har valgt å fortelle historien gjennom bilder, erkjenner 

han at bildene ikke løser språkets manglende evne til å representere verden eller 

formidle kunnskapen om verden på.  

 

Den narrative strukturen 

Utforskingen eller tematiseringen av synet er en viktig dimensjon av fortellestrategien i 

Halvbroren. Familiehistorien er på alle måter en uvanlig historie, noe ikke bare de 

opptredende romanpersonene, men spesielt fortelleperspektivet bidrar til. Selv om 

historien fremstiller fire generasjoner, formidles den av én enkel jeg-forteller som 

“oppfører” seg nesten som en allvitende forteller. Familiehistorien dekker perioden fra 

1900 til cirka 1990, og den er lagt i munnen av Barnum som fødes i mars 1950. Det vil 

si at han ikke har opplevd det meste av det han beskriver. Dette berører spørsmålet om 

hva som kan representeres i en fortelling og hva som unndrar seg representasjon. 

Begynnelsen av familiehistorien er lagt til 1900 da oldefaren Wilhelm forsvant 

under en ekspedisjon i isen på Grønland. Før han døde fikk han skrevet et brev som ble 

sendt hjem til kjæresten hans, Ellen Jebsen. Brevets innhold fortelles aldri 

sammenhengende, men brevet leses gjentatte ganger slik at leseren gjennom 

bruddstykkene i romanen likevel blir kjent med hva som skjedde med bestefaren på 

 
25  I Hanne Ørstaviks Kjærlighet lider Jon av et lignende problem. Han kniper øynene sammen hele 

tiden. Men i hans tilfelle er det et nevrotisk trekk. 
26  Barnum understreker her at han ikke kjenner sine nærmeste helt og det får ham til å føle seg ensom. 

Denne ensomheten er noe som rammer alle personer i Halvbroren og også den kan føres tilbake til at 
de avviker fra normen. 
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Grønlandsekspedisjonen i 1900. Brevet bevirker at oldefaren blir til en rent språklig 

konstruksjon, samtidig som det gir kunnskap om det som skjedde i 1900. Det er dette 

brevet som oppfattes som familiens opphav, dens genealogiske basis. Og 

familiemedlemmene verner om brevet som en relikvie.27 Der andre familier leser i 

Bibelen leser familien til Barnum i brevet oldefaren skrev til sin kjæreste. 

Kunnskapen om oppholdet på Grønland er blitt bevart skriftlig. Annerledes er det 

med det som skjedde mellom 1900 og 1950 da Barnum “kom til denne verden med bena 

først […]” (s. 159). Om hundreårets første halvdel forteller Barnum som om han selv 

har vært til stede, samtidig som han flere ganger gjør oppmerksom på at han ikke fantes 

da. Fysiskt fravær hindrer altså ikke Barnum til å formidle historien i jeg-form. Dette 

fortelletrikset kommenterer han ved begynnelsen av kapitlet “(klokken)”. 

Og jeg kjenner at noen puster meg i nakken nå, noen puster meg i nakken, for dette 

er ennå ikke min historie, jeg er ennå ikke til stede i den, på banen, i varmen, og når 

jeg kommer meg dit, inn i historien, ut på banen, vil jeg sannsynligvis bli hengende 

fast i detaljenes magneter, som den bremseklossen jeg allerede er: en skolisse som 

ryker på vei til danseskolen, presten jeg rekker tunge til rett utenfor Majorstuen 

kirke, en brusflaske jeg må pante hos Esther i kiosken, slike ting, alt dette som noen 

tror er uten betydning, avsporinger, omveier, men som like gjerne kan være den 

gåtefulle, døde vinkelen som er nødvendig i alle fortellinger, nemlig stillheten ved 

siden av. Det er der jeg skal sitte og lytte til alle dere andre, mens dere ikke kan se 

meg. (s. 83) 

Men det er ikke bare perioden før 1950 der Barnum er fraværende. Han kan for 

eksempel også gi en øyenvitneforklaring på at broren Fred blir slått ihjel uten at han 

(Barnum) er til stede. Fortelleren overskrider grensene som settes for jegfortelleren: Han 

har betydelig mer kunnskap enn en tradisjonell førstepersonsforteller og “oppfører seg” 

som en autoral forteller. Dette er en helt bevisst posisjon, siden han beskriver seg selv 

 
27  Det er forresten påfallende at Wilhelms beskrivelse av moskusoksene viser store likheter med måten 

kvinnene i kirkeveien verner om Fred og Barnum: “Det var Bestemmelsen at vi skulle have en 
Moskusokse med hjem [...] Kaptejnen og jeg og 5 Mand [gik] i Land for at Forsøge om vi kunde 
fange en Kalv. Der var også en Kalv i Flokken, men den var nok ikke saadan at komme nær, det 
første Okserne saa os [...] sluttede de sig sammen i en Trop med Kalven inde i Midten og gave sig 
alle til at fnyse og skrabe som en gal Tyr. [...] senere blev der fanget 2 Tyrkalve hvorav den ene 
allerede er død, men de kostede riktignok 22 okser Livet idet de maatte nedskyde 2 Flokke for at faa 
fat i Kalvene.” (s. 198-199) 
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som “den lille gud”. Samtidig bekrefter han ved denne sammenligningen 

romanprosjektets performative dimensjon: Han er en skaper av en romanverden, der gud 

er skaperen av verden. 

Selv om han påstår at han sitter i stillheten ved siden av og er usynlig, er han ikke 

helt usynlig. Halvbroren fortelles av en jeg-forteller og ikke av en allvitende 

fortellerinstans, noe som er knyttet til at fortelleren Barnum selv utgjør en del av 

historien. Dette medfører at han også blir sett. Barnum er halv og plages av sin 

mangelfulle høyde, og det er den som stempler ham til den han er. Noe Fred gjør ham 

oppmerksom på “Alle vet hvem du er, Barnum, sier han sakte”. (s. 411)  

The experience of being seen has a tremendous effect on our sense of self, and how 

we experience the relation between self and world. It can confirm our 

self(mis)recognition, but can also deny positive identification.28  

Barnum er seg bevisst at han blir sett, og det har følger for hans selvbilde og måten han 

‘representerer’ seg selv på som en del av fortellingen. Han blir en synlig fortelleinstans. 

Den ambivalente fortellerposisjonen understrekes av manuskriptet FETNING, som 

Barnum forfatter og som sendes inn til en konkurranse. Fortellingen fungerer som en 

slags mise-en-abîme i Halvbroren. Det er en teknikk som forfatteren også tar i bruk i 

Maskeblomstfamilien, men der det i Maskeblomstfamilien er en kjent fortelling, 

Sofokles’ Oidipus, som settes inn, er “Fetning” en original fortelling. Den handler om 

Philip som sendes til en bondegård for å bli fet. Denne historien har mange likheter med 

Barnums egen historie, men ved å sette inn en hovedperson med navnet Philip, 

presenteres den ikke som selvbiografi. Historien berettes av en allvitende forteller, som 

øyensynlig står utenfor. Distansen mellom fortelleren og det fortalte veksler, like som i 

hovedhandlingen. Også i denne historien skiftes det bestandig mellom ulike 

fortellenivåer, og synliggjøres fortelleren. Leseren vet at det er Barnums manuskript, 

noe som bekreftes av at han også dukker opp i “Fetning”: Plutselig dukker Barnum opp 

“som vi kjenner igjen fra kinosalen.” (s. 540) Fortelleren skaper en kinesisk eske: en 

fortelling i en fortelling i en fortelling. Fordoblingen som oppstår ved at fortelleren 

bryter inn i fiksjonsverdenen og iscenesetter seg selv, skaper tvil omkring forholdet 

mellom fiksjon og virkelighet. 

 
28  Bleeker, 2002, s. 161. 
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Blott som en parentes vil jeg gjøre oppmerksom på at denne overskridelsen av 

tradisjonelle fortellekonvensjoner der temporale og geografiske grenser problemløst 

krysses, også finnes i Jon Fosses romaner som for eksempel i Det er Ales. Men selv om 

leseren rynker på øyenbrynene synes ikke realismen å bli svekket av slike narrative 

valg.29 

 

Taushetens historie – kampen med det usagte 

Mange av de nyere realistiske romanene er ute etter å finne midler til å gi uttrykk for 

den delen av virkeligheten som forsøker å unndra seg historie eller fortelling. 

Erkjennelsen av at språk kommer til kort for å beskrive verden førte til at 

postmodernistene tok sin tilflukt til gjentakelsesestetikken og/eller til selvrefleksjon. 

Den nyere realistiske litteraturen ser ikke bort fra disse mønstrene, men søker i tillegg til 

andre midler i “kampen med det usagte”. Det usagte er kjernen i Halvbroren. Tausheten 

er denne familiehistoriens opprinnelse. Det ordløse tilskrives en eksistensiell verdi. 

Dette minner om Isak Dinesens fortelling “Det ubeskrevne blad”. 

Hvor Menneskene er tro, er evigt og urokkeligt tro imod Historien, der taler tilsidst 

Tavsheden. Hvor der ingen Historie er og ingen har været, eller hvor man har 

forraadt Historien, der er Tavsheden Tomhed, – men naar den Fortællerske tier, som 

har været Historien tro indtil Døden, da taler Tavsheden.30 

I Isak Dinesens poetologiske fortelling knyttes det å være tro mot historien til det å være 

taus. Den beste historie er taushetens historie, og det gjelder også Halvbroren. Som 

Eivind Tjønneland påpekte i sin anmeldelse av romanen handler det litterære prosjektet 

i romanen om “kampen med det usagte”.31 Hvordan kan det usagte eller fortiede 

uttrykkes? Også her tyr Saabye Christensen til visualiseringen. Fortelleren Barnum gir 

uttrykk for at han har valgt å framstille familiehistorien som film. Film er et medium 

som blander bilde og lyd, men den typen film Barnum har for øye er taus: den stumme 

 
29  Det gåtefulle ved fortelleposisjonen økes også ved at presens og preteritum blir brukt avvekslende. 

Enkelte deler av historien fortelles i presens, mens andre står i preteritum. Variasjonen i tempusbruk 
er nok en måte å variere distansen til det fortalte på. Ved å bruke en førstepersonsforteller og 
presensformen for å fortelle fortidshistorier forminskes distansen til det fortidige. Denne ringe 
distansen er liksom kretsingen om familielivet et eksempel på en nærhetsestetikk som er 
framtredende i mange moderne realistiske fortellinger. 

30  Karen Blixen, ‘Det ubeskrevne Blad’, fra: Sidste Fortællinger, 1957, s. 90. 
31  Tjønneland, Morgenbladet, 14. september 2001. 
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filmen. Den lydløse filmen spiller en viktig rolle for familien. Barnum selv opplever en 

del av livet sitt som en stumfilm. “Vi levde i en stumfilm. Det var ikke engang tekster 

mellom scenene.” (s. 214) Og her er det bildene som teller. 

Saabye Christensen anskueliggjør det usagte eller fraværende ved å sette inn taushet 

som motiv. Tjønneland skjelner mellom tre typer taushet i romanen: den patologiske 

som rammer Fred og Vera, mystifikasjonens taushet som preger Arnold og som leker 

med forholdet mellom sannhet og løgn, og dødens taushet som Tjønneland omtaler som 

“en stillhet man hele tiden prøver å gi en stemme ved å snakke med den avdøde og gi 

ham liv”.32 En form for taushet som også finnes hos Fosse, men som i Halvbroren især 

har å gjøre med oldefar Wilhelm. Det kan sies at mystifikasjonens taushet er ute etter å 

skjule sannheten, mens dødens taushet går i motsatt retning siden den er 

sannhetssøkende. Den patologiske tausheten er knyttet romanfigurenes traumatiske 

erfaringer. Veras taushet utløses av voldtekten på tørkeloftet og Freds taushet forårsakes 

av Den Gamles død som han har vært vitne til. 

Her kan det være nyttig å trekke inn Hal Fosters tanker om traumatisk realisme. 

Foster retter oppmerksomhet mot utelatelser i kunsten. Taushet eller det å være stum er 

et middel til å referere den delen av virkeligheten som har unndratt seg språklig 

representasjon og som verken er utelukkende referensiell eller selvreferensiell. I likhet 

med kunstarter som popart som Foster skriver om, forsøker den nyere realistiske 

litteraturen å referere til en utenomtekstlig verden. Det som er påfallende er at svært 

mange av de nyere realistiske romanene forsøker å representere en traumatisk erfaring, 

og slike erfaringer er et konkret eksempel på den delen av verden som unndrar seg 

språklig representasjon. Foster mener traumaet blant annet lar seg uttrykke gjennom 

kroppen. Han bruker Lacan som utgangspunkt for sin teoriforming. Lacan mente det 

traumatiske var “a missed encounter with the real”.33 For ham er det reelle ‘troumatisk’ 

eller et hull du aldri kan finne kjernen i. Foster overfører Lacans teori til samtidens 

kulturuttrykk og spesielt til måten kroppen brukes på i kulturuttrykkene: “for many in 

contemporary culture truth resides in the traumatic or abject subject, in the diseased or 

damaged body”.34 

 
32  Tjønneland, Morgenbladet, 14. september 2001. 
33  Foster, 1996, s. 132. 
34  Foster, 1996, s. 166. 
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Kroppen gir uttrykk for de opplevelsene som ikke kan uttrykkes på en annen (les: 

verbalisert) måte. Dette er av spesiell relevans for Halvbroren. Den viktigste 

traumatiske hendelsen i romanens første del er voldtekten på tørkeloftet. Halvbrødrenes 

mor, Vera, er taus i åtte måneder og tretten dager etter voldtekten. Først etter at hun har 

født sitt barn, som døpes Fred av en drosjesjåfør, klarer hun å snakke. Den traumatiske 

erfaringen kan ikke språkliggjøres av Vera selv, men er en viktig forutsetning for at 

historien som foreligger finnes.  

Og noen ganger griper jeg meg i å tenke på hva som ville skjedd hvis hun hadde 

snakket, hvis hun hadde fortalt om det som skjedde oppe på tørkeloftet, voldtekten? 

Vår historie ville blitt en annen da. Den ville kanskje aldri kommet igang; den ville 

fortsatt i andre baner som vi aldri skal få vite noe om. Veras taushet er vår histories 

begynnelse, slik alle historier må begynne med taushet. (s. 49)35 

Taushet setter altså det narrative prosjektet i Halvbroren i gang og tillegges nærmest en 

mytisk dimensjon. Tonen i siste setningen alluderer til skapelseshistorien, og den 

bibelske konnotasjonen blir forsterket ved at Vera framstilles som en Mariaskikkelse.36 

Voldtekten sier hun ingenting om, og dermed minner Freds fødsel om Jesu’ fødsel. Det 

bibelske bildet kompletteres ved at det opptrer en due som vitner overgrepet. Duen 

utvider det bibelske bildet til en allegori om en jomfrufødsel, og det antyder at dette er 

begynnelsen på noe stort. 

Etter voldtekten stikker Vera en saks i tungen for å vekke inntrykk av at hun har 

menstruasjon og dermed klarer hun å berolige moren og bestemoren. Hun velger 

dermed å påføre sin kropp skade når hun utsettes for noe hun ikke kan sette ord på, og 

bruker kroppen for å uttrykke noe hun ikke kan snakke om (lik Arnold som velger å 

kappe av seg fingeren når han føler at han aldri vil bli en dyktig fiskerbonde). 

Veras kropp er imidlertid merket av overgrepet og det er merkene som forteller 

historien. Dermed synliggjøres eller avsløres den skjulte historien. Blåmerket i nakken 

beviser sammen med svangerskapet at hun er blitt voldtatt. På denne måten tilskrives 

 
35  Hvis Vera hadde sagt noe om voldtekten, ville hun kanskje fått godkjent rett til abort og da hadde 

ikke Fred vært til. “Jeg skulle ikke vært født, gjentok Fred. […] Jeg burde vært fjernet. Gravd ut og 
pælmet. Men mor sa ikke noe før det var for seint og doktor Schultz var så full at han ikke oppdaget 
meg.” (s. 278) 

36  Denne allusjonen til skapelsesmyten forsterkes senere av at Barnum beskriver seg selv som “den lille 
gud”. 
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kroppen en semiotisk funksjon: Den er stedet der historien skrives og bærer spor av det 

som har skjedd. Ifølge Foucault er kroppen “the inscribed surface of events”.37 Kroppen 

kan synliggjøre det subjektet har opplevd og derved fylle hullet i representasjonen. Og 

ikke bare det, den skaffer en mer sannferdig representasjon enn språket. “Ansiktet lyver 

ikke. Ansiktets fortelling er primitiv og tydelig [...]” (s. 603), skriver Barnum. 

Vera er ikke den eneste som opplever noe traumatisk. Tausheten arves av Fred, han 

er ikke bare “født av taushet”, som Kjell Jørgen Holbye bemerket i sin anmeldelse av 

romanen.38 Fred selv er også taus i lange perioder, og denne tausheten kommer til å 

prege livet hans. Også Fred blir utsatt for en traumatisk hendelse. Han er vitne til Den 

Gamles død. Og nok engang viser det seg at det er umulig å formidle den traumatiske 

hendelsen språklig. Fred er til stede når Den Gamle blir påkjørt på kong Håkons 

dødsdag ved hjørnet av Slottsparken. Fred er øyensynlig ikke skadet, men han er 

åpenbart traumatisert: Han sier ikke et ord på 22 måneder. Det blir aldri helt klart hva 

som skjedde den dagen, fordi Fred ikke har kroppslige skader som kan synliggjøre 

erfaringen. 

Det er ikke slik at det traumatiske erstatter den selvreferensielle og den referensielle 

representasjonen i Halvbroren. Saabye Christensen anvender de tre modellene ved siden 

av hverandre, for slik å skape en illusjon om en realistisk familiehistorie. Den 

selvreferensielle modellen finnes igjen i fortellerens poetologiske overveielser på et 

metanarrativt plan, mens store deler av familiehistorien formidles ved hjelp av den 

referensielle representasjonsmodellen. Det traumatiske fyller ut der den referensielle 

modellen kommer til kort. 

Som Foster viste i sin bok, kan traumet uttrykkes ved å gjenta opplevelsen. En kan 

mestre traumet ved å gjenta, og på denne måten kan det traumatiske narrativiseres. “[…] 

to repeat a traumatic event (in actions, in dreams, in images) in order to integrate it into 

a psychic economy, a symbolic order”.39 Dette blir mest tydelig i måten Barnum 

bearbeider sine egne traumatiske opplevelser på, de uttrykkes ikke kroppslig men 

skriftlig. Han gjentar dem ved å beskrive dem. Barnums traumatiske opplevelser 

 
37  Jfr. Welton 1999, s. 309. 
38  Holbye, Bøygen 1-2/2002, s. 109. 
39  Foster, 1996, s. 131. 
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resulterer i to manuskripter som er innlemmet i fortellingen.40 Der Veras traumatiske 

opplevelse resulterte i taushet og der det usagte ble uttrykt ved hjelp av kroppens 

merker, kan Barnum skrive om sine traumatiske opplevelser. Det gjelder særlig to 

episoder. Den første beskriver dagen Barnum for alvor blir stemplet som liten, når 

skoleklassen får trafikkundervisning i en miniatyrby. Konstabelen som underviser 

påpeker for hele klassen at Barnum er på rett plass i miniatyrbyen, fordi han er så liten. 

Den andre episoden refererer til sommeren Barnum ble sendt på landet for å bli litt 

tykkere.  

Begge tekster, som nærmest er magisk realistiske, makter å vise deler av 

hovedhandlingen som ikke kan uttrykkes innenfor rammene av en tradisjonell realistisk 

fortelling. Den første historien Barnum skriver er kalt “Den lille byen”. “En gutt går 

nedover en gate. Han er større enn husene. Han er høyere enn trafikklysene. Han 

stanser på et hjørne. Han er alene”. (s. 467) Barnum vinner Oslo skolenes 

stilkonkurranse med denne historien. 

Barnum presenterer ikke historien som en selvbiografi, men hovedpersonen plages 

av samme ensomhet som Barnum. Den høye hovedpersonen fungerer som en slags 

motsetning til Barnum, men de har mye tilfelles. Ensomhet er noe den høye gutten 

heller ikke kan komme utenom. Det er ensomhetsfølelsen Barnum forsøker å dekke 

over i resten av historien, der det tross alt betones at det er han som får venner, noe 

verken moren eller Fred har. 

FETNING er den andre teksten Barnum skriver og også denne sendes inn. Fra 

hovedhandlingen vet leseren at Barnum hadde blitt sendt på landet etter at han hadde 

forsøkt å sulte seg ihjel, men om oppholdet på bondegården skriver han lite i 

hovedteksten: 

Jeg skulle sendes til en gård hvor jeg måtte være i tolv dager for å fetes. […] Jeg sier 

ikke mer, i denne omgang, jeg sier bare Weir Mitchels kur og at mor fulgte meg på 

toget, jeg hadde en ryggsekk med klær, tannbørste og linjal i, jeg ble hentet på Dal 

stasjon av bonden selv og kjørte videre med ham i en lastebil til gården som lå ved 

en sjø som het Hurdalsjøen. Jeg kunne se den fra rommet mitt om kvelden. Det var 

fisk som vaket i månelyset. Bonden hadde en kone med store hender. Det var to 

 
40  Der Veras traumatiske erfaring representerer begynnelsen av halvbrødrenes historie, representerer 

Barnums traumatiske erfaringer begynnelsen på hans karriere. 
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andre gutter der også. Jeg var tynnere enn dem. Da jeg kom hjem var jeg en plugg. 

(s. 211) 

Barnum klarer ikke å si mer om dette. Først mye senere i romanen får leseren likevel 

kjennskap til det som foregikk på gården gjennom FETNING. Det er et filmmanuskript, 

og er dermed en slags miniatyr av Halvbroren. Teksten kjennetegnes av at dialogene 

veksles med lengre narrative tekstbiter der det visuelle aspektet vektlegges: “Filmen 

begynner. En gutt kommer til syne, PHILIP, tolv år gammel, også svært liten av vekst” 

(s. 525). Det visuelle blir forsterket av at det blir antydet hvem som ser, og leseren ser 

med dem: “Han ser: I etasjen under, på kjøkkenet, står konen bøyd over komfyren og 

bonden tar henne bakfra, voldsomt.” (s. 535ff), “Philip ser: Bonden står bøyd over 

komfyren, naken, bak ham står konen og tar ham.” (s. 537), “Philip ser: kjøkkenet er 

tomt. En kjele med vann som er i ferd med å koke står på komfyren.” (s. 539)41 

Den patologiske tausheten er altså forbundet med traumatiske opplevelser og 

representerer “kampen med det usagte”. I Veras tilfelle taler kroppen, mens Barnum tyr 

til kunsten. De har til felles at de ikke formår å fortelle direkte det de har opplevd. Det 

forholder seg litt annerledes ved mystifikasjonens taushet der romanfigurene bevisst 

sitter inne med det de har opplevd. Dette illustreres ikke bare av Barnums far, Arnold 

Nilsen, men også av Barnum selv som selv bevisst velger ut det han ønsker å fortelle 

leseren. Han låner farens credo: Mundus vult decipi, verden vil bedras.  

Arnold Nilsen mystifiserer sin identitet. Han hadde lært å bruke maske i perioden da 

han reiste med Mundus’ sirkus, en kopi av Phineas T. Barnums verdensberømte sirkus. 

 
41  Dette minner leseren om en kjent scene fra Hamsuns Sult og allusjoner til hans forfatterskap er det 

svært mange av. I et langt kapittel refereres det til filminnspillingen av Sult på 1960-tallet, Den 
Gamle brenner Hamsuns samlede verker etter krigen og senere får Barnum Hamsuns samlede verker 
i bursdagsgave. Hamsun selv framstår som et speilbilde for Barnum: begge har sine sublime og sine 
onde sider. Scenen fra Sult viser en del likhetstrekk med ovenstående sitat, som viser hovedpersonen 
som kikker gjennom et nøkkelhull sammen med husverten. De ser at kona har samleie med 
sjømannen som også bor der. Beskrivelsen av moralsk forfall har en lik virkning i begge tilfeller. Den 
gir uttrykk for en fremmedfølelse hos hovedpersonen. Både Sult-helten og Barnum/Philip er hos en 
familie de ikke føler seg hjemme hos. Jfr. Hamsun, 1976, s.130: “Han gjorde en tyst bevægelse med 
hånden for å få mig til å være stille og kikket atter ind gjennem nøkkelhullet. Han stod og lo. Kom 
hit! sa han hviskende. Jeg nærmet mig på tærne. Se her! sa han og lo med en stille, hidsig latter. Kik 
ind! Hihi! Der ligger de! Se på gammeln! Kan De se gammeln? Inde i sengen, ret under Kristus i 
oljetryk og like mot mig, så jeg to skikkelser, værtinden og den fremmede styrmand; hendes ben 
skinnet hvite mot den mørke dyne. Og i sengen ved den andre vægen sat hendes far, den lamme 
olding, og så på, lutende over sine hænder, sammenkrøpen som sædvanlig, uten å kunde røre sig...”. 



Barnum var en mester til å føre publikkumet bak lyset og var spesielt interessert i å vise 

folk som avvek fra normalen for publikummet, utelukkende for å tjene penger.42  

        

Arnold henter mye av sin inspirasjon hos denne Barnum, som han til og med 

kaller sønnen sin opp etter. Arnold Nilsen er en myteomspunnet mann, i negativ 

forstand. Han kommer og går: “Vi visste ikke helt hva det betydde at far var ute og 

reiste. Han fortalte sjelden noe. Vi visste bare at han solgte ting og noen ganger dukket 

han opp med penger til overs. De pleide ikke å vare lenge.” (s. 246) Faren er med andre 

ord taus om det han gjør. Men det er hevet over tvil at også denne formen for taushet er 

avgjørende for fortellingens eksistens, og spesielt for spørsmålet omkring Freds opphav 

og dermed for tittelen Halvbroren. Hvis faren ikke hadde tiet hadde historien som 

Barnum forteller heller ikke blitt skrevet ned. 

Den myteomspunnete identiteten er fremfor alt forbundet til Arnolds skadete hånd 

og mylderet av forklaringer han gir på hva som har skjedd med hånden. De kan ikke 

være sanne alle sammen. Det forsterker inntrykk av at han har noe å skjule. 

Og når jeg sløyet fisk, kappet jeg like så godt av meg fingrene med det samme! Da 

dro han alltid den spesiallagede hansken av høyre hånden og viste fram denne 

sammensnurpete stumpen av kjøtt som han så vidt kunne bevege og jeg grøsset og 

måtte seg nærmere på den […] (s. 111) 

Senere forteller Arnold: “Min høyre hånd ble sprengt som en stjerne av en tysk mine i 

Finnmark” (s. 146), og enda senere er det snakk om en tysk granat. Bortsett fra Arnolds 
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42  Bildene av plakatene er hentet fra [coolrulespronto.files.wordpress.com/2008/04] og 
[http://www.allposters.com/-sp/P-T-Barnum-and-the-Great-London-Circus-The-Chinese-Goliath-
Posters_i394967_.htm] 21. september 2008. 



 
85 

                                                

egne historier, kommer også fortelleren med opplysninger om hånden. Han melder at 

Arnold bare kappet av seg én finger. Arnold lemlestet seg selv etter at hans far gjorde et 

mislykket forsøk på å lære ham å ro og fiske. Hva som virkelig har hendt, er det ingen 

som vet, bortsett fra Arnold selv, men siden Arnold forteller ulike historier, forblir 

sannheten tilslørt. Det minner om Peer Gynt, som i tredje akt ser en gutt kappe av seg 

fingeren for å fri seg fra Kongens tjeneste.43 Men denne mannen viser 

samvittighetsfølelse og bruker resten av sitt liv på å finne et mål for å gjøre godt igjen. 

Men han var ydmyg, ydmyg, denne mand;  

og fra sessionens dag han bar på dommen,  

[…] Slet borger var han. Og for stat som kirke  

et gagnløst træ. Men hist på hejens hvælv,  

i slægtens snevring, hvor han så sit virke,  

der var han stor, fordi han var sig selv. (4. akt) 

Det å være seg selv er noe Arnold forsøker å unngå. Han påtar seg helst roller for å spre 

tvil, slik at folk aldri vet hvor de har ham.  

Også Barnum sår tvil når han forteller familiehistorien sin. Forfatteren Barnum har 

arvet farens mystifiserende taushet. Taushet markerer hullene og de er helt nødvendige. 

Helhet er en umulighet, det skaper ikke fortellinger. Hullene gir anledning til at det 

 
43  Jeg var tilstede. Midt for bordet sad  

kaptejnen mellem lensmand og serganter;  
og gut for gut blev målt på alle kanter  
og skreven ind og tagen til soldat.  
Fuld stuen var, og udenfor på tråkken  
lød højmælt latter mellem ungdomsflokken.  
Da råbtes op et navn. En ny kom frem,  
en, der var bleg, som sne på bræens bræm.  
Han kaldtes nærmere; han nåede bordet; –  
den højre hånd var hyllet i en klud; –  
han gisped, svælged, snapped efter ordet, –  
men fandt ej mæle, trods kaptejnens bud.  
Dog jo, tilsidst; og da, med brand på kindet,  
med tungen svigtende og atter rap,  
han mumled noget om en sigd, som glap  
og skar i våde fingren af til skindet.  
Der blev i stuen stilhed samme stund.  
Man skifted øjekast; man trak på mund;  
man stened gutten med de stumme blikke.  
Han kendte haglen, men han så den ikke.  
Da stod kaptejnen op, den gamle, grå; –  
han spytted, pegte ud og sagde: gå! (4. akt) 



 
86 

                                                

oppstår flere mulige fortellinger, og denne ontologiske pluralismen er et av fortellingens 

bærende prinsipper. Det er kanskje også derfor Barnum blir helt fortvilt på slutten av 

boka når han hentes av sin bestemor som meddeler følgende:  

Du er hel nå, Barnum, sier Boletta. – Hva mener du? Men hun svarer meg ikke og 

jeg tenker, mens vi kjører opp de slake bakkene ved Gaustad, at jeg ikke vil være 

hel, jeg vil ikke, jeg klemmer Bolettas hånd så hardt at hun klynker. (s. 650) 

Helhet impliserer en ferdig tekst, men både modernisme og postmodernismen har vist at 

ferdige tekster ikke lenger kan fortelles. Det har vært Barnums prosjekt å mystifisere, å 

skape tvil, og like før romanen ender, snus alt oppned ved Freds siste ord “For å fortelle 

deg alt dette” (s. 651), slik at det blir uklart hvem som står bak fortellingen. 

 

Lars Saabye Christensens realisme. Visualisering av romanpersonene. 

Jeg har tidligere påpekt at fortellingen kan visualiseres ved å beskrive romanpersonenes 

ytre, deres kropper. Kroppen er et velbrukt topos i litteraturen generelt, men det er især i 

den realistiske litteraturen at kroppen inntar en helt sentral plass i plottstrukturen og i 

den betydningsskapende prosessen generelt. Eller som Judith Butler uttrykte det i 

Bodies that matter: “[the] bodily being which is, after all, considered to be most real, 

most pressing, most undeniable”.44 Kroppen blir betraktet som grunnlaget for erfaring, 

og det er gjennom erfaring at individet kan oppnå kunnskap om verden og dermed om 

seg selv. En kan si at kroppen medierer mellom verden og fortellingen. Samtidig kan 

den anvendes til å manipulere verden eller skape illusjon, som Arnolds kropp viser. 

Kroppens rolle er mye mer framtredende i en del av de moderne realistiske tekstene 

enn i 1800-tallets realistiske litteratur, spesielt hos forfattere som Lars Ramslie og Lars 

Saabye Christensen. De opererer med romansubjekter hvis identitet i stor grad 

bestemmes av kroppene deres eller måten de opplever sin egen kropp på, kropper som 

ofte er abnorme og alltid ustabile, foranderlige; Fatsos fedme, Barnums ‘halve’ kropp, 

Hermans skallede barnehode og Adrians tvekjønnethet for bare å nevne noen. 

Kroppsfokuseringen uttrykkes allerede i romanens tittel Halvbroren, som ikke bare 

utpeker hovedpersonene i sin væren som halvbrødre, men også som “halve” mennesker. 

Romanfigurene i Halvbroren har avvikende kropper og de er verken “hele” eller 

 
44  Butler, 1993, s. ix-x. 



 
87 

                                                

“stabile”. De har kroppslige mangler og det er manglene som er en viktig forutsetning 

for det litterære prosjektet i romanen. Skavankene, manglene, savn, forskjellige slags 

fravær, er både en legitimering for romanfigurenes eksistens, samtidig som det danner 

forutsetningen for fortellingen i Halvbroren. Uten manglene eller merkene ville 

kroppene ikke ha interesse som litterær kropp, som Peter Brooks tydeliggjorde:  

Signing or marking the body signifies its passage into writing, its becoming a 

literary body, and generally also a narrative body, in that the inscription of the sign 

depends on and produces a story. The signing of the body is an allegory of the body 

become a subject for literary narrative – a body entered into writing. [sic]45 

I Halvbroren er det nærmest groteske eller deformerte kropper som forteller sine 

historier og kroppene blir mer og mer deformerte i løpet av fortellingen. Som Michael 

Bakhtin tydeliggjorde i Rabelais och skrattets historia er den groteske kroppen ikke en 

statisk kropp, men en stadig forandrende kropp som er del av en syklus. Den groteske 

kroppen er en spisende, drikkende og kopulerende kropp som tilfredsstilles av 

naturbehov.46 I Halvbroren fokuseres det spesielt på den spisende og drikkende 

kroppen. Mormor Bolettas nedgang starter med telegrafsyken og ender på baren 

Nordpolen der hun drikker seg full. En sykdom som går i arv, når den voksne Barnum 

introduseres skriver fortelleren: “Tretten timer i Berlin og allerede et vrak.”(s. 15)  

Kroppene er også tydelig deformerte. Faren Arnold Nilsen kapper av seg en finger, 

men mister etter hvert hele hånden. På et metaforisk plan er familien også amputert. De 

er ikke en vanlig familie, noe som først og fremst skyldes at fedrene er påfallende 

fraværende. Dette skaper tvil om romanpersonenes opprinnelse.47 

Til forskjell fra tidligere realistiske fortellingene, der romanfigurenes transparens, 

overensstemmelsen mellom romanfigurenes ytre og indre, nærmest var påkrevd,48 synes 

de moderne realistiske fortellingene å trosse dette kravet, i den forstand at beskrivelsene 

av det ytre bare sjelden skaffer opplysninger om romanfigurenes psyke. Det virker som 

om framvisningen eller synliggjøringen av det ytre er det nærmeste en kan komme 

 
45  Brooks 1993, s. 3. 
46  Jfr. Bakhtin, 1986, s. 48. 
47  Oldefar Wilhelm ble borte i isen på Grønland, hvem som er Veras far forblir en gåte og gjør at 

hennes utviklingsmuligheter er begrenset, noe direktøren i telegrafen minner Boletta om. 
Usikkerheten om hvem som er Freds far, overgår de andre gåtene i og med at Freds tvilsomme 
opprinnelse setter igang historien. 

48  Jfr. Hamon, 1992. 
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romanfigurenes identitet. Likevel er det ikke bare en skildring av overflaten 

kroppsbeskrivelsene bevirker, for narrativisering av kroppen fyller hull i selve 

fortellingen; kroppene forteller historier eller de setter igang historier som ellers forblir 

ufortalte. Visse følelser eller erfaringer kan ikke uttrykkes ved bruk av ord og 

romanpersonene tyr da til å uttrykke seg ved hjelp av kroppen som voldtektsscenen fra 

Halvbroren viste. 

Kroppens narrativisering i fiksjonen kan by på mening, og kan by på en vei ut av 

den postmoderne vektleggingen av overflate og meningsløshet. Den nyere realistiske 

litteraturen gir ikke avkall på at den kan si noe meningsfullt, og holder seg til det nære, 

intime og subjektive. Og her spiller kroppen en viktig rolle. Peter Brooks skriver i Body 

Work: 

[…] representation of the body is part of representing ‘external’ reality as a whole. 

Representation finds its most elaborated rhetorical form in description, the attempt 

to render the appearances of the visible world in writing; and such descriptive 

representation becomes most extensive, most important in what we think of as 

“realism”, that species of literature for which the careful registering of the external 

world counts most.49 

Ved å beskrive kroppen kan litteraturen si noe meningsfullt om verden generelt, 

uten å bli nødt til å fortelle en stor fortelling. Og her er det ikke først og fremst 

psykologiske prosesser som blir blottlagt, men snarere det ytre ved mennesket, samt 

menneskets forhold til omverdenen. 

Likevel er heller ikke kroppen en objektiv sannhetsleverandør. Kroppen kan ikke 

oppfattes som en neutral størrelse, den er “a major generator of ideological production 

and confrontation”, som Unni Langås uttrykte det.50 Dette henger sammen med at 

kroppen ikke utelukkende kan betraktes som en biologisk essens, men at den samtidig 

ofte oppfattes som en sosial og språklig konstruksjon, og at den dermed er underlagt 

konvensjonelle (makt)strukturer og forståelsestradisjoner. 

Forståelsen for kroppen som (språklig) konstruksjon ble spesielt sterkt betonet på 

1970- og 1980-tallet. Likevel er denne oppfattelsen ikke helt uproblematisk fordi den 

lett avviser språkets muligheter til å være betydningsbærende, og dette er en for 
 

49  Brooks, 1993, s. 3. 
50  Langås, 2004, s. 269ff. 
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reduktiv oppfattelse i forhold til måten kroppen blir brukt på i store deler av 

samtidsprosaen, siden den der er betydningsbærende og betydningsproduserende.51 

De fleste bidrag til diskusjonen av kropp og (kjønns)identitet fokuserer på at 

identitet ikke er noe iboende eller essensielt, men at den er avhengig av en sosial og 

historisk kontekst. Denne oppfattelsen er for så vidt ikke ny, for allerede Hegel hevdet 

at selvet var en sosial størrelse. Han mente at tanken om identitet var avhengig av 

gjenkjennelse. Det vil altså si at identitet er avhengig av hvordan andre oppfatter 

subjektet, men også av hvordan subjektet oppfatter seg selv. Den sosiale dimensjonen 

av tanken omkring identitet, kropp og kjønn ble blant annet støttet av de franske 

eksistensialistene Simone de Beauvoir og Jean-Paul Sartre. Simone de Beauvoir gjør i 

La deuxième sexe (1949) rede for at kroppen er en situasjon, og at situasjonen er 

foranderlig. Dette impliserer at kropp heller ikke kan være stabil siden den alltid gjør 

del ut av en prosess, en prosess som innflueres av tiden og stedet. Tanken om at 

identitet er noe som ligger utenfor selvet ble støttet av Jean-Paul Sartre. I sin bok L'être 

et le néant (1943) gir han uttrykk for at identitet er en representasjon både for ‘Andre’ 

og for jeget selv, men denne representasjonen er aldri fullstendig. Det er en del av 

identiteten som motsetter seg representasjon og denne (skjulte) delen kan oppfattes som 

det essensielle selvet. Noen forfattere som Ørstavik, Petterson og Ullmann synes å ville 

nærme dette selvet i romanene sine, mens Saabye Christensen og Solstad snarere synes 

å avvise at det essensielle selvet finnes. 

Tanken om at den Andre inntar en sentral plass i måten man tenker identitet på er 

også viktig for en postpositivist som Linda Alcoff. Alcoff som ivrer etter en revurdering 

av essensialismen, der essensen ikke avvises som en form for ontologisk absoluttisme, 

men der essensen kan romme en ontologisk pluralisme, retter spesiell oppmerksomhet 

mot identitetsforståelse. Hun påpeker at vår måte å tenke identitet på styres av en angst 

for makten den Andre har over selvet.52 Alcoff mener det er mulig å overkomme denne 

 
51  Judith Butler forsøkte å finne en vei ut av den poststrukturalistiske oppfattelsen av kroppen i sin bok 

Bodies that Matter. Hun foreslår å betrakte kroppen som en materialiseringsprosess, “a process of 
materialization that stabilizes over time to produce the effect of boundery, fixity, and surface we call 
matter.” (s. 9) Butler er spesielt interessert i kroppene som unndrar seg materialisering og dermed 
utfordrer det hun definerer som “bodies that matter”. Og det er nettopp slike kropper som befolker 
samtidsromanene. 

52  Jfr. Alcoff, 2000, s. 335. 
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angsten ved å betrakte identitet som et sosialt sted.53 Hun lurer på om den Andre kan 

utøve makt over et slikt sted. For å klargjøre dette, mener Alcoff det er viktig å skjelne 

mellom public identity, som kan vises, som er synlig, og subjectivity, som viser til 

hvordan en erfarer seg selv (“my lived experience of my self”). De to sidene henger 

sammen, noe som illustreres av at en kan referere til seg selv i første (subjektivitet) og 

tredje (offentlig) person. Og det er her kroppen kommer inn for det er den som forbinder 

disse to sidene med hverandre, siden kroppen fungerer både som objekt for ens eget 

blikk og for andres blikk. 

Etter min mening er det især en slik postpositivistisk oppfattelse av identitet og 

kropp som Alcoff argumenterer for, som er av interesse for den norske 1990-talls 

litteraturen. Ikke minst siden postpositivistene knytter tanken om en foranderlig identitet 

til det epistemologiske og ontologiske prosjektet som ligger til grunn for realistisk 

litteratur. Postpositivistene peker på at det er en feilslutning at realisme forutsetter 

ontologisk absoluttisme. Ved at erfaring alltid vil være farget av en sosial, historisk og 

politisk kontekst, og dermed er relativ er kunnskapen om verden en får gjennom 

erfaring også relativ. Resultatet er en form for ontologisk pluralisme der flere meninger 

om verden kan stå ved siden av hverandre.  

Det er nettopp en ontologiske pluralisme som ligger til grunn for mye av den 

moderne realistiske litteraturen, det viser både Saabye Christensen, Solstad og Halberg 

tydelig i sine romaner. De har gitt avkall på de store fortellingene. Men ikke på 

fortellinger om verden. Forfatterne holder fast ved tanken om at litteratur kan referere til 

verden utenfor. Måten de viser den ontologiske pluralismen på er likevel forskjellig. 

Solstad opererer i 16.07.41 med et jeg som dekker flere identiteter, Halberg anvender en 

flerperspektivisk narrativ strategi. Saabye Christensen velger å fortelle individets 

historie med utgangspunkt i kroppen som både skjuler og avdekker. Istedenfor å fortelle 

en stor sammenhengende fortelling, beskriver Barnum familiens historie ved å ta 

utgangspunkt i kroppens små fortellinger. Det samme gjelder store deler av den norske 

1990-talls litteratur. De allerfleste romanforfattere postulerer ikke lenger å fortelle den 

objektive sannheten men har inkorporert speech act-teori og ontologisk pluralisme. 

Framstillingen av verden er blitt sterkt subjektorientert og fragmentert. Ved å anvende 

kroppen som utgangspunkt for fortellingen klarer Saabye Christensen, og med ham 
 

53  Jfr. Alcoff, 2000, s. 335. 
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mange samtidsforfattere, å gi uttrykk for et annet og flersidig blikk på virkeligheten. Og 

ikke minst klarer han å vise sider av virkeligheten som ellers hadde forblitt usagt. 

 

Avslutning 

Realismen i Halvbroren er knyttet til måten fortellingen presenteres på, til valgene som 

ligger til grunn for fortellehandlingen, samt til måten romanfigurene er blitt skildret på. 

Historien om Oslofamilien som består av abjekte romanfigurer, kan ikke fortelles på en 

tradisjonell, klassisk realistisk måte, der et mer eller mindre sammenhengende plott som 

er styrt av kausalitet og kronologi er et av de viktigste strukturerende elementene. Selv 

om det finnes ett dokument, brevet oldefar Wilhelm sendte i 1900, består resten av 

familiehistorien av familiemedlemmenes minner, slik at minnene fungerer som en av de 

viktigste kildene for kunnskap. Likevel presenteres minnene ikke som minner, siden 

fortelleperspektivet ikke ligger hos den som minnes, men hos jeg-fortelleren. Denne 

inkorporerer de andres minner i sin egen historie, og dermed aktualiserer han 

fortidshendelsene. Minnene kan oppfattes som familiens kollektive minne, og er verken 

sammenhengende eller kronologisk ordnet. De har, som Barnum selv bemerker, sin 

egen logikk, og kan ikke i alle tilfeller språkliggjøres. Denne logikken krever derfor en 

annen måte å presentere stoffet på, og fortelleren leter etter og reflekterer over en 

passende presenteringsmåte. Det samme gjelder de traumatiske erfaringene som også 

utgjør en betydelig del av familiehistorien, men som unndrar seg språklig 

representasjon. 

Romanen sammenvever en mimetisk-referensiell dimensjon og en performativ 

dimensjon som synliggjør poetikken som ligger bak. I den mimetisk-referensielle delen 

gjengis minnenes innhold samt de traumatiske erfaringene. De traumatiske erfaringene 

synliggjøres ved hjelp av kroppsbeskrivelse og ved hjelp av noen innskudte fortellinger, 

som presenteres som filmmanuskripter. Synliggjøringen eller det visuelle inntar også en 

sentral plass i de poetologiske kommentarene der billeddannelse er et sentralt element. 

Noe som viser seg i sær på to måter: i fortelleformen og i personbeskrivelsene. 

Fortelleren utformer familiehistorien som et filmmanuskript, der ikke språket men bildet 

forteller historien. Figurene som opptrer beskrives utenfra, de karakteriseres og 

identifiseres gjennom kroppen. Det er et grep som flere samtidsforfattere tar i bruk, men 

Saabye Christensen går lenger enn det. Det er kroppene og spesielt de markerte 
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kroppene som setter fortellehandlingen, eller rettere sagt: de mange små fortellingene, i 

gang, slik at det oppstår en form for ontologisk pluralisme. 

Selv om kroppen er bindeleddet mellom fortellingen og verden er den ikke en sikker 

kilde for kunnskap, noe som forårsakes av at den ikke er en stabil og uforanderlig 

størrelse. Kroppen er det ved menneskets identitet som kan synliggjøres, men samtidig 

kan den også maskere identiteten: Barnum sulter seg ihjel, Arnold kapper av seg 

fingrene, og slik manipulerer de sannheten. Den gir heller ikke fullstendig kunnskap om 

romanfigurenes identitet. Dette har også å gjøre med at Saabye Christensen fokuserer på 

den delen av identiteten som kan synliggjøres, det Alcoff kaller for public identity, men 

at romanfigurenes subjectivity i de fleste tilfeller faller utenfor framstillingsmåten i 

Halvbroren. Dette er nok grunnen til at Kjell Jørgen Holbye mente at personene for ham 

ikke ble “preget av dybde”.54 Holbye har et poeng her, men han ser bort fra 

romanfigurenes tekstuelle funksjon. De speiler romanprosjektet som helhet. Dette 

prosjektet går ut på å finne den best mulige konstruksjonen for å kunne formidle deler 

av familiehistorien, også de deler som forties. Samtidig spørs det om teksten ville ha en 

realistisk effekt når jeg-fortelleren ga dybdeportretter av andre enn seg selv. Til og med 

fortellerens egne erfaringer trekkes i tvil som sannhetsleverandør. Også jeg-fortelleren 

er en ustabil romanfigur, noe som ikke bare illustreres av hans kroppslige egenskaper, 

men også av den ambivalente fortellerposisjonen han inntar. 

Saabye Christensens realisme bør derfor ikke defineres som en objektiv måte å 

framstille verden og den historiske bevisstheten på, men som en diskusjon av mulige 

måter å betrakte forholdet mellom fiksjon og virkelighet eller verden på. Og disse måter 

gjør bevisst på seg selv, og kan kalles for en slags ‘materialets realisme’, et trekk denne 

nye formen for realismen har arvet etter (post)modernismen. Men til forskjell fra den 

postmoderne estetikken er Halvbroren opptatt av det meningsgivende, i den forstand at 

fortelleren får leseren til å tro at det er mulig å fortelle noe om verden. Til tross for 

fortellingens tvilsomme status, og til tross for at en kan lure på om ansiktet aldri lyver, 

som Barnum påstår. 

 

 
54  Holbye, Bøygen 1-2/2002, s. 110. 
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IV  DAG SOLSTADS PERFORMATIVE REALISME 
 

“Han er Nordens store realistiske fortæller”. Sitatet som er tatt fra den danske avisen 

Politiken, pryder omslaget av Ellevte roman. Bok atten (1992). Solstads holdning til 

realismen er imidlertid litt mer komplisert enn sitatet vekker inntrykk av. Dag Solstads 

forholder seg i samtlige romanene til det samtidige eller moderne norske liv, mer 

spesifikt har han etter eget sigende “vært ekstremt opptatt av å beskrive det særegne ved 

å være nordmann” helt siden 1974.1 Denne opptattheten ved Norge og det norske har 

fått Elisabeth Oxfeldt til å kalle Solstad for “en af den norske nations store kronikører”.2 

At det ikke alltid er like lett å beskrive det moderne norske livet, gikk tydelig fram fra 

Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige, der det ugjennomtrengelige gjelder 

levemåtene Solstad forsøker å beskrive.3 Likevel har han lenge gitt uttrykk for å ville 

kvitte seg med realismen. Det ambivalente forholdet til den realistiske romanformen 

gjør Solstad til et interessant forskningsobjekt i denne framstillingen av den norske 

realismen ved årtusenskiftet. 

Solstads forfatterskap har ikke bare et ambivalent forhold til realismens ulike 

sjatteringer, men det speiler også utviklingen innenfor norsk litteratur og den norske 

romanen mellom 1965 og 2006. “Dag Solstad er nesten definisjonen av hva litteratur 

skal være i Norge”, sa kollega og forfatteren John Erik Riley i anledning av Solstads 60-

årsdag til Dagbladet i 2001. I samme anledning bemerket Nikolaj Frobenius, med en 

liten henvisning til Solstads forkjærlighet for fotball, at det “er umulig å komme utenom 

Dag Solstad. Han er som en litterær libero som kan bevege seg fritt i terrenget”.4 Et 

viktig tema Solstad har kretset om i hele forfatterskapet, men som belyses stadig fra 

andre hold er umuligheten av å være en uavhengig eller fri intellektuell, et dilemma som 

Solstad (forgjeves) forsøker å løse. Han er ofte blitt kalt en representativ forfatter, særlig 

i forfatterskapets første fase, da han sto i spissen for profilbevegelsen og AKP-

 
1  Jfr. Kjærstad, “Det særegne ved å være nordmann. Samtale med Dag Solstad”, i: Vinduet 3/1984 

[http://www.vinduet.no/tekst.asp?id=50&p=y] 01. september 2008. 
2  Oxfeldt, 2008, s. 152. 
3  Solstad påpekte selv at han hadde gjengitt deler av det moderne norske livet ved å ta i bruk 

melodramatiske aspekter. Jfr. Samtalen med Kjærstad i Vinduet 3/1984. 
4  Jan Zahl, Sigmund Sørensen og Elin Enger, Dagbladet, 16.07.2001. 
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litteraturen, men han gikk også sin egen vei. Selv har forfatteren gitt uttrykk for at han 

føler en viss stolthet ved at han har “skiftet ham som forfatter” så ofte.5 

Denne påstanden er imidlertid ikke alle enige i. Maria Kielland Krag er en av 

kritikerne som setter spørsmålstegn ved den lite kritiske resepsjon av Solstad: “disse 

romanpersonene som bader i skam, avmakt og prekær mangel på impulser innenfra gir 

av en ufattelig grunn gjenklang hos mange norske lesere”, skriver hun om 

nittitallsromanene i Klassekampen (18.12.2002). Etter hennes mening er det nettopp 

gjentakelsene som dominerer i Solstads forfatterskap, og ikke fornyelsene.  

Kritikken til tross er det få som betvivler at Solstad inntar en sentral plass i den 

norske (samtids)litteraturen, ikke minst fordi han klarer å være “samtidig”. Hans 

Herbjørnsrud illustrerte det i et intervju i anledning av Solstads 60-årsdag: “Solstad har 

en særlig og intuitiv evne til å skrive seg inn i tida. [...] Dermed er han både aktuell og 

gyldig til enhver tid.”6  

 

Solstads prosa fra 1965 til 2006, mellom modernisme og realisme 

Ved sin entré på det norske parnasset i midten av 1960-årene tok Solstad tydelig stilling 

mot den tradisjonelle realistiske romanformen: “På meg virker det uforståelig at ingen 

her hjemme stilte seg kritisk til den tradisjonelle romanform, at ingen gjorde en så 

selvsagt ting som å foreta en analyse av den form man hadde valgt å uttrykke seg i, at 

ingen norsk prosaist forsøkte å sette seg i romanens vesen.”7 Det Solstad bebreidet den 

tradisjonelle realistiske romanen for, var at den ikke var vesentlig eller allmenngyldig, 

noe som skyldtes at den var for sterkt tilknyttet til “en bestemt samfunnsstruktur og 

livsoppfatning”. 8 Oppgjøret ble særlig motivert av provinsialismen som kjennetegnet 

den norske kulturen etter Solstads mening. Han mente forfatterne kunne bryte med 

provinsialismen og fornye romanformen ved å se nærmere på den europeiske 

modernistiske litteraturens form. Solstad framhever Proust, Gide, Beckett og Kafka som 

romanens fornyere. Og Solstads kortprosa fra 1960-tallet er tydelig inspirert av de 

europeiske modernistene. 

 
5  Solstad, 2002, s. 148. 
6  Dagbladet, 16. juli 2001. 
7  Solstad, [1966]1981, s. 12. Det er i og for seg merkelig at Solstad ikke nevner romanforfattere som 

Sandel, Vesaas eller Hoel i artikkelen i Profil. For disse forfattere fornyet realismens metode i første 
halvdel av 1900-tallet. Solstad anser bare utviklingene på kontinentet som interessante.  

8  Solstad, [1966]1981, s. 11. 
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Det har særlig vært programerklaringen i Profil og novellesamlingene Spiraler 

(1965) og Svingstol (1967) som har bidratt til at Solstad ble betraktet som representativ 

for den norske profilbevegelsen.9 Men allerede noen få år etter la han om den litterære 

kursen: Solstads romaner på 1970-tallet er skrevet på bakgrunn av forfatterens sympati 

for det norske AKP (m-l). Og, til tross for at romanene ikke utelukkende kretset om det 

politiske, ble han kalt en representativ forfatter for den dokumentarisk sosialrealistiske 

litteraturen.10 I disse romanene var det ikke formen, men litteraturens forhold til det 

samtidige norske samfunnet som stod sentralt. Slik at Solstad synes å ha snudd 180 

grader i forhold til standpunktet han inntok i 1966. Selv sa han at han tidlig hadde forlatt 

det litterære programmet han hadde gitt uttrykk for i Profil.11 

Fra og med 1980-årene har kritikere vært tilbakeholdne med å kalle Solstad 

representativ og med å innordne forfatteren en litterær strømning eller gruppe. Hans 

realisme ble forrykket fra et politisk og samfunnsorientert perspektiv til en dypere 

utforskning av subjektet og jeget. Til forskjell fra 1970-tallets romaner konsentrerte han 

seg på nytt om romanens formelle side, uten forresten å vende det norske samfunnet 

ryggen, men måten han nærmet seg den på var annerledes enn i 1970-tallsromanene. Da 

Solstad i Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige (1984) ga fortelleren samme 

navn som forfatteren utvisket han for første gang i forfatterskapet grensen mellom 

fiksjon og personlig virkelighet. Jan Kjærstad spurte Solstad i anledning av denne 

romanen om han ikke var redd at mange ikke klarte å se romanen som fiksjon. Da svarte 

Solstad: “når jeg opererer med en forfatter i romanen som bærer mitt eget navn, så må 

leseren kunne ta det som en form for garanti, en underskrift.”12 Det spørs imidlertid hva 

det er han garanterer, om det er en autentisitetsmarkør eller en lek. Effekten av at 

Solstad opptrer under eget navn og fortellerens innbrudd i fiksjonsverden ved hjelp av 

innskudte kommentarer som gjengis i parentes, setter det skriftlige mer i forgrunnen. 

Denne gang legger jeg beretninga i munnen på meg sjøl, og da åpner den, enten dere 

trur det eller ei, med at hovedpersonen slår forfatterens (altså mitt) telefonnummer i 
 

9  Likevel er det vanskelig å feste én merkelapp på Solstads modernistiske prosa for samlingene har en 
ulik estetikk. Han beveger seg mellom 1965 til 1967 fra en absurdistisk modernisme til en mer 
konkret prosaform i for eksempel novellen “Vi vil ikke gi kaffekjelen vinger”, der han sa symbolene 
farvel. 

10  Jfr. Blant andre Per Thomas Andersen i Norsk litteraturhistorie. 
11  Jfr. Samtalen med Kjærstad i Vinduet 3/1984. 
12  Jfr. Kjærstad, “Det særegne ved å være nordmann. Samtale med Dag Solstad”, i: Vinduet 3/1984 

[http://www.vinduet.no/tekst.asp?id=50&p=y] 01. september 2008. 
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den hensikt å oppnå en avtale for å diskutere hans (altså min) forrige roman 

(“Gymnaslærer Pedersens beretning…”) som har gjort et dypt (om enn feilaktig) 

inntrykk på ham.13 

Den selvreflektive holdningen kom imidlertid ennå ikke helt til å erstatte 

samfunnsengasjementet, for romanen inneholder en kritikk av sosialdemokratenes 

politikk, om enn ikke så dominerende som i 1970-tallets romaner, og romansubjektene 

defineres fortsatt ut fra sine roller i samfunnet som er en reminisens fra den klassisike 

realismen fra 1800-tallet. Det som kjennetegner romansubjektene fra 1980-årene, er at 

de er desillusjonerte; de har ikke lenger en følelse av at de aktivt kan gripe inn og 

forandre samfunnet.  

Denne desillusjonerte holdningen dominerer også 1990-tallets romaner, men 

stilistisk sett skjer det en fornyelse fra og med Ellevte roman. Bok atten, som kom ut i 

1992. Romanene er blitt mye tynnere og langt mer reflekterende enn 1980-

tallsromanene. Handlingsforløpet blir begrenset til et minimum. De desillusjonerte 

subjektene som befolker Solstads 1990-tallsromaner sliter med å leve et meningsfylt liv 

i det moderne kapitalistiske Norge. De plages av tanken på at kommersialismen truer 

kulturen. Kulturen som de selv i alle år har forsøkt å verne om. De blir etter hvert klar 

over at tiden har forandret seg og at de ikke lenger er “samtidige”. “Alt det professor 

Andersen sto for, og hadde stått for, var truet”,14 og denne kjensgjerningen fører til at 

professor Andersen, like som Bjørn Hansen og Elias Rukla velger å isolere seg mest 

mulig fra samfunnet og reflektere over tilværelsen, siden de ikke har noe håp om å 

kunne forandre samfunnet. Det var det som fikk Per Thomas Andersen til å kalle dem 

“hjernehelter” i sin litteraturhistorie. I tillegg finner Solstad en vei ut av den 

intellektuelles ufrie situasjon ved å forholde seg til et mindre, akademisk miljø. Og det 

var akkurat denne løsningen han hadde bebreidet den norske og vesteuropeiske 

samtidslitteraturen for i samtalen med Jan Kjærstad i Vinduet i 1984. 

Siden 1990-årene har det oppstått et behov for å dele inn forfatterskapet og det er 

etter hvert blitt akseptert å snakke om “faser”. En av de første som mente forfatterskapet 

“med visse forbeholdt [kunne] inndeles i fire faser” var Øystein Rottem i Norges 

 
13  Solstad, 1984, s. 5. Språket bærer imidlertid fortsatt preg av Solstads kulturradikale holdning på 

1970-tallet. 
14  Solstad, 1999, s. 99. 
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litteraturhistorie.15 Faseinndelingen slik Rottem håndterer den er ikke så tydelig.16 Atle 

Krogstad er mer bastant når han inndeler forfatterskapet i fire epoker i sin Solstad-

avhandling.17 Han setter grense ved tiårskiftene: 1960-tallets produksjon er preget av 

modernisme, 1970-tallet av politisk agitasjon, 1980-tallet av en desillusjonerende 

stemning og 1990-tallsromanene preges av modernisme igjen.18 Litt mer forenklet var 

Anne Lise Jomiskos framstilling ved presentasjonen av 16.07.41 som Bokklubben Nye 

Bøkers hovedbok: Han har “beveget seg gjennom ulike faser, modernistiske og 

realistiske.”19 

Grensene er imidlertid aldri helt absolutte. Solstad har til alle tider benyttet seg av 

de samme “litterære rekvisittene” som for eksempel togreiser og spilleren som 

romansubjekt. Romansubjektene som på modernistisk vis tyr til spillerstrategien står 

side om side med en overveiende realistisk setting. Solstadresepsjonen viser da også at 

kritikere og anmeldere først og fremst foretar heteronome lesninger. Forholdet til 

tidligere Solstadromaner er en naturlig del av de fleste anmeldelsene og kritikkene. 

De upresise grensene til tross ser også Solstad selv ut til å ha godtatt 

faseinndelingen. Forfatteren skriver i 16.07.41 at han står foran siste fase i sitt 

forfatterskap – han regner med å være aktiv som forfatter til han fyller 70 år – og føler 

en ubendig lyst til å skrive en annen type fiksjon enn han tidligere har gjort. “Jeg 

protesterer mot at kunstens nødvendighet skal være av en slik begrenset art at jeg ikke 

kan gjøre noe helt annet”, “Jeg står foran siste fase”.20 En fase som i resepsjonen av 

romanen er gått inn som “den femte”, og der letingen etter nye måter å skrive på er en 

av de sentrale ingrediensene.21 Denne tanken videreføres i Armand V. 

 
15  Rottem, 1997VII, s. 120. Det er vanskelig å bedømme om Rottem var den første som tillempet 

faseinndelingen til Solstads forfatterskap. Men anmeldelser av romanene som kom ut etter 1999 viser 
at også kritikerne har godtatt en slik inndelning. 

16  Første fasen, som Rottem betegner som modernistisk, strekker seg fra 1965 til 1971, andre fasen 
“Solstads realistiske forfatterskap i AKP (m-l)s tjeneste”, varer til 1980, den tredje kombinerer et 
realistisk program med spor etter “den modernistiske arven”, som blant annet kommer til uttrykk i 
“skrifttematiske” interesser, dekker 1980-tallet og Ellevte roman. Bok atten og Genanse og verdighet 
representerer en ny vending og innleder dermed en ny fase i forfatterskapet. Romanene som kom ut 
etter 1994 ligger utenfor litteraturhistoriens rekkevidde. 

17  Krogstad, Tid, landskap, erfaring: om den norske livsverden i Dag Solstads forfatterskap, 2002. 
18  Andre som for eksempel Per Thomas Andersen, mener derimot at også 1990-tallsromanene er preget 

av desillusjonen. 
19  Bokklubben Nye Bøker, medlemsblad 15/2002. 
20  Solstad, 2002, s. 148-149, 140. 
21  Ikke alle anmeldere erkjenner at Solstad har lyktes. Espen Stueland skriver i Klassekampen 

(07.10.2002): “Noe helt annet er romanen ikke. Solstads språk er gjenkjennelig, heldigvis.” Mens 
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Formelt sett representerer romanene etter årtusenskiftet en klar fornyelse. Den mest 

iøynefallende forandringen er bruken av fotnoter, som er forholdsvis lite kommentert i 

anmeldelser. Solstad har valgt å utstyre 16.07.41 med fotnoter hvor han blant annet 

kommenterer romanens form og skriveprosessen. Fotnotene er det mest synlige 

eksemplet på revurderingen av de kunstneriske kodene i siste fasen av Solstads 

forfatterskap. 

En annen forandring er at framstillingsformen er blitt mer fragmentert. I 16.07.41 

finnes det ved siden av fotnoter og den “vanlige” fiksjonsteksten, et essayistisk 

foredrag. Tekstene har øyensynlig lite med hverandre å gjøre. I Armand V. (2006) går 

fortelleren et skritt lenger, der er det bare fotnoter. 

5D Denne romanen, som altså er usynlig, kan vi kalle den opprinnelige romanen. 

[...] Den består av fotnoter til den opprinnelige romanen. [...] fotnotene, som, ulikt 

den opprinnelige romanen, er skrevet av forfatteren, altså jeg.22 

Sitatet viser at Dag Solstad rydder plass for seg selv som forfatter i teksten. Det har 

han også gjort i 16.07.41 og dermed har begge romanene fått en performativ dimensjon, 

der det prosessuelle vektlegges. 

I 16.07.41 kretser fortellingen om Dag Solstad, forfatteren og privatpersonen, som 

er opptatt av sine framtidige romaner. For første gang i Solstads forfatterskap har han 

situert hoveddelen av handlingen utenfor Norge.23 Solstad befinner seg “i skrivende 

øyeblikk” i en slags eksil i Berlin, utenfor de kjente forholdene. Det medfører at 

romansubjektet ikke opptrer som aktør men som observatør. Subjektet defineres ikke i 

forhold til de sosiale omgivelsene, men i forhold til hvordan han produserer og har 

produsert skrift og dette speiles i måten han beskriver byen på. Det er hans liv som 

forfatter som danner den viktigste konteksten for romanen.24 Slik sett skaper Solstad en 

 
Jørgen Alnæs mener det motsatte (Dagsavisen, 05.10.2002). Ifølge Alnæs har Solstad klart spranget 
over i noe helt annet “ved både gå lenger enn noensinne i å la hovedpersonen ligge tett opptil seg 
selv, og ved å gå langt i motsatt vei, vekk fra sin egen skrivestil og plutselig skildre opplevelser fra 
barndommen.” [sic] Unn Conradi Andersen kaller 16.07.41 et nøkkelverk i sin anmeldelse i 
Dagbladet (04.10.2002). 

22  Solstad, 2006, s. 37-38. 
23  I Ellevte roman. Bok atten reiser hovedpersonen riktignok til Vilnius der han ‘opereres’, men han 

forlater ikke sykehuset der han blir liggende et par uker, i den forstand kunne han ha reist 
hvorsomhelst. 

24  I likhet med Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige opererer Solstad med en forteller som har 
samme navn som forfatteren, og åpningssetningen i 16.07.41 (2002) “Denne gangen skal jeg ut å 
fly”, minner om åpningssetningen i Forsøk: “Denne gang legger jeg beretninga i munnen på meg 
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fortelling der det ikke alltid er like lett å avgjøre hva som er grensen mellom 

representasjon og virkelighet. Denne tendensen til selvfremstilling er noe som kan 

spores hos mange av hans (især yngre) kolleger. En kan kanskje si at Solstad for første 

gang siden lenge er en representativ forfatter igjen. 

Likhetstrekk med andre forfatterskap viser seg også på et tematisk plan i denne 

femte fasen av forfatterskapet. Desillusjonen og negativiteten som preget 1990-talls 

romanene, erstattes av en framtidsorientering i 16.07.41, og som Sivert Ødegaard 

skriver finnes det en glede i denne romanen som heller ikke andre kritikere har vært 

blinde for.25 Framtidsorientering er knyttet til forfatterskapet, skriften og forfatteren, og 

har en metafysisk dimensjon der det til og med er plass for det guddommelige. 

Interessen for det metafysiske som alternativ for den postmoderne meningsløsheten er 

noe Solstad deler med blant andre Jon Fosse. Hos begge forfattere er den metafysiske 

dimensjonen knyttet til grensene for eksistensen, til beskrivelsen av skapelsen og døden. 

Både den metafysiske og den performative dimensjonen i 16.07.41 bidrar til at 

forståelsen av realismen blir utsatt for press. Felles for 16.07.41 og Armand V. er at de 

hver på sin egen måte utfordrer eller oppsøker den realistiske romangenrens grenser. De 

forholder seg helt tydelig til en samtidig norsk kontekst, men måten denne konteksten 

beskrives på er ny. Hovedpersonen i Armand V. er ambassadør, noe som gjør at han 

bokstavelig representerer Norge. Men som romanens forhold til virkeligheten – den 

opererer både med en offsiell versjon som er den egentlige romanen og en uoffisiell, 

fotnoteversjon – er også Armands rolle dobbel, han både forholder seg kritisk til Norges 

kapitalistiske frieri til Amerika og ønsker samtidig å bli Norges ambassadør i en av de 

store statene. Også i privatlivet spiller Armand en dobbeltrolle. Som Elisabeth Oxfeldt 

gjorde oppmerksom på er Armand “involveret i et officielt og et uofficielt forhold”, han 

er gift med den ene tvillingsøstera men har et uoffisielt forhold til den andre 

tvillingsøstera. Dobbeltheten speiles i romanstrukturen. Der (eks-)kona er del av den 

offisielle eller egentlige romanen, dukker tvillingsøstera som Armand har et uoffisielt 

forhold til opp i fotnoteromanen.26 

 
sjølv[...]”. Men det er ingen gjentakelse av metoden han brukte i romanen fra 1984. Solstad 
anvender, som i 1990-tallsromanene, en moderat bokmålsform, noe som forsterker inntrykket av at 
holdningen overfor samfunnet har mistet sin radikale karakter. 

25  Jfr. Ødegaard, 2004, s. 125. 
26  Oxfeldt, 2008, s. 159. 
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Denne femte fasen i Solstads forfatterskap har stor relevans for en gjenvurdering av 

realismen ved årtusenskiftet, siden den på sin egen måte illustrerer hvordan grensene 

mellom virkelighet og medium, virkelighet og kunst eller det dokumentariske og det 

fiktive utfordres. Og det er nettopp denne utfordringen som synes til å ligge til grunn for 

de formene for realismen som har dukket opp på 1990-tallet. 

I dette kapitlet vil jeg se nærmere på Solstads realisme, slik den viser seg i den 

femte fasen av forfatterskapet. Hvordan fyller han rommet mellom fiksjon og 

virkelighet? Derved vil jeg se på måten Solstad omgås romanens, forfatterens og 

subjektets status i romanene 16.07.41 og Armand V. Jeg vil starte med resepsjonen av 

romanen 16.07.41 for å se etter hvordan kritikerne nærmet seg den ‘nye’ Solstad. 

 

Resepsjonen av 16.07.41 

Resepsjonen av 16.07.41 viser først og fremst at romanen kan leses på flere plan. Den er 

blitt analysert utfra ulike tolkningsmodeller: eksistensielt-psykologisk, nyreligiøs (Odd 

Vaagland kalte åpningskapitlet for “himmelsk hyrdepoesi” i Agderposten 10.10.2002), 

biografisk, magisk realistisk (Stavanger Aftenblad 08.10.2002) og metanarrativt, 

lesninger som er nær knyttet til de ulike Dag Solstad-identiteter leseren presenteres for i 

romanen.27 Noe som først og fremst forårsakes av at teksten overskrider genregrensene 

og at den (øyensynlig) mangler en meningsskapende koherens. Olav Hamran slo fast at 

det var særlig de selvbiografiske elementene og farsportrettet som hadde blitt framhevet 

av anmelderne, men selv mener han at den ikke først og fremst burde leses som 

selvbiografi. Han er en av de få som peker på at romanen er skrevet “opp mot 

monumentalverk i den norske litterære kanon”, og refererer spesielt til byvandringen i 

Hamsuns Sult og parallellen mellom “foredraget i extenso” og Hamsuns forsvarstale i 

Paa gjengrodde stier. Men også Ibsen framheves som en viktig inspirasjonskilde.28 

Dette er etter min mening en interessant innfallsvinkel, ikke minst siden mye av den nye 

realistiske litteraturen inngår en dialog med litteraturhistorien. Ikke bare Solstads 1990-

tallsromaner viser direkte til Ibsen, men som jeg viste i tredje kapittel skriver også Lars 

Saabye Christensen opp mot Hamsun og Ibsen som de store litterære forbildene. 

 
27  Jfr. Erlend Aadland (Vagant 3-4/2002), Kjell Jørgen Holby (Bøygen 4/2002), Gunnar Foss (Edda 

2/2004) og Sivert Ødegaard (NLÅ 2004). 
28  Hamran, Dag og Tid (07.12.2002). 



 
101 

                                                

Andre anmeldere og intervjuere, som Liv Riiser og den ovennevnte Odd Vaagland 

har utpekt de religiøse elementene i innledningskapitlet og de bibelske referansene i 

tittelen.29 Mens Kjell Eriksson mener romanen skal betraktes som et litterært manifest. 

(Sarpsborg Arbeiderblad 08.10.2002) 

Problemene med resepsjonen vedrører imidlertid først og fremst analyseapparatet. 

De fleste anmeldelsene klarer ikke å gi mening til romanen som helhet. Dette minner 

om problematikken Hal Foster pekte på i The Return to the Real: Kritikerne anvender 

enten en analysemodell som ser etter det selvreferensielle eller en analysemodell som er 

interessert i det referensielle. Tekster (eller kunstverk) som kombinerer et referensielt 

med et selvreferensielt plan faller derfor ofte utenfor. Noe som illustreres av 

resepsjonen av denne Solstadromanen. Kritikerne som har lest romanen ut fra et 

selvbiografisk ståsted framhever første (flyturen til Frankfurt, der Dag har en visjon av 

sin forlengst avdøde far) og siste del (reisen til og oppholdet i barndomsbyen 

Sandefjord, samt minnet om en spesiell dag fra barndommen) av romanen der 

privatpersonen Dag Solstad kommer tydeligst fram. Men de har store problemer med 

resten av romanen.30 Og spesielt med den delen av romanen der Solstad påtar seg 

reiseguiderollen og presenterer Berlin for leserne sine. Denne delen kan vanskelig 

passes inn i en selvbiografisk lesning, og den mangler narrativ framdrift, men delen 

danner samtidig hovedbestanddelen av romanen. Dermed går en lesning som tar 

utgangspunkt i Dag Solstads biografiske liv glipp av en betydelig del av romanen. Leif 

Høghaug spurte helt legitimt i sin artikkel i Morgenbladet (21.02.2003) “Kritikk av 

kritikken”: “Hvorfor unnlot Sivertsen, Christiansen og flere andre å gjennomføre en 

lesning av Solstads byvandring?” 

Men heller ikke lesningene ut fra en metanarrativ tolkningsmodell klarer å forholde 

seg til hele romanen. De fokuserer på skrivningen og dermed på en annen komponent av 

selvet: forfatteren Dag Solstad. Her er det ikke plottet og Solstads forhold til 

barndommen som står sentralt, men er det skriften, forfatteridentiteten og 

skriveprosessen som tematiseres i romanen. Erlend Aadland (Vagant 3-4/2002) leser 

16.11.41 som en roman om romanskrivning. Fornyelsen ligger ifølge Aadland i at 

 
29  Jfr. Riiser Vårt land (21.12.2002). 
30  Med unntak i enkelte “gullkorn”er denne delen overveiende kjedelig mener både Tjønneland, Rottem 

og Stueland. Atle Christiansen er enda strengere i sin anmeldelse i Dag og Tid (05.10.2002): 
“knusktørre og rompratande tekstparti”. 
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Solstad “skildrer et liv i skrift, et ikke-biografisk liv med en annen temporalitet enn den 

biofaktiske, et liv under en annen inngivelse enn hverdagens og vitenskapens 

kreativitetsoppfatninger. En inngivelse bare romanen kan oppdage og utforske.”31 

Kjell Jørgen Holby (Bøygen 4/2002) mener at romanen skal leses som et 

metanarrativt prosjekt, og han framhever tematiseringen av forfatterens personlighet 

som det sentrale i 16.07.41. Holby gjør rede for at forfatteridentiteten konstrueres i 

forhold til tid, erindringene og litteratur, og refererer til Proust som Solstads forbilde.32 

Felles for de metanarrative lesningene er at de i motsetning til de biografisk 

orienterte lesningene, ikke bare forholder seg til første og siste del av romanen, men 

også til den delen der Solstad beskriver byen Berlin, og til det essayistiske foredraget 

som er skutt inn i teksten. Det vises blant annet i Sivert Ødegaards artikkel “Drømmen 

om en perpetuum mobile. Modernitet og urbanitet i Dag Solstads roman 16.07.41.” 

Ødegaard fester blikket på beskrivelsen av Berlin, samt det essayistiske foredraget, der 

Solstad eksplisitt gjør rede for sin poetologiske refleksjoner. Ødegaard tolker foredraget 

som et uttrykk for Solstads ønske om “å posisjonere seg i fronten av utviklingen, og han 

vil ikke la seg diktere av forventningshorisonter som søker næring i det han allerede har 

utgitt.”33 Fornyelsen ligger i at Solstad med beskrivelsen av Berlin leter etter en annen 

perspektivering i romanene. Forfatteren oppsøker et sted som han ikke har forbindelser 

med fra før og som han unngår å integrere i. 

Kritikerne som leser romanen ut fra et metanarrativt perspektiv legger mye vekt på 

at forfatterens identitet konstrueres i forhold til tid. Men de fokuserer utelukkende på det 

fortidige (erindringene) eller det framtidige (romanene som skal skrives i framtiden), og 

dermed viser lesningene deres samme problem som mange av de selvbiografiske: de 

klarer ikke å fange opp romanen som helhet. 34 Og det skyldes at også de bare fokuserer 

på én av de tre “Dag Solstad-identiteter” teksten presenterer leseren for og leker med. 

Nøkkelen til romanen ligger etter min mening i en lesning som har øyne opp for det 

problematiske forholdet mellom forfatteren og fiksjonsteksten, og de tre ulike 

 
31  Aadland, 2002, 26. 
32  Dermed opererer Holby med en tidsanskuelse som er bakoverskuende, mens Solstad selv vektlegger 

framtidsperspektivet. 
33  Ødegaard, 2004, 142. 
34  Noen, som Kjell Jørgen Holby (Bøygen 4/2002) fokuserer på barndomsminnene, mens andre som for 

eksempel Aadland godtar Solstads utsagn om at han er “en mann uten fortid” og retter blikket mot 
det framtidige romanprosjektet og dermed mot de poetologiske kommentarene i teksten. 
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forståelsene av Dag Solstad. En lesning som inkorporerer det biografiske og det 

metanarrative. Og her inntar det performative en viktig plass, det er det performative 

som medierer mellom det referensielle og det selvreferensielle. 

 

Iscenesettelse av skrivningen. Solstads performative realisme 

Fokus på skrivningen kan betraktes som en nyorientering i Solstads forfatterskap. 

Tidligere var dette emnet forbeholdt essayene og intervjuene hans. Solstad er imidlertid 

ikke alene om å blande inn essayistiske, poetologiske elementer i fiksjonsteksten. Den 

realistiske romanen ser i større grad enn før ut til å omfatte en performativ dimensjon 

der ikke bare tekstens tilblivelse spiller med, men der også forfatterens posisjon eller 

funksjon utforskes. 

Det å sette skriften og skrivningen i forgrunnen gjorde, som jeg allerede påpekte i 

kapittel to, opprinnelig del ut av en (post-)modernistisk estetikk, men ved årtusenskiftet 

dukker tematiseringen av det skriftlige også opp i romaner med en grunnleggende 

realistisk setting. Slik at selvrefleksjonen og metakommentarer etter hvert er blitt en del 

av et moderne realistisk program. Lars Saabye Christensen gjorde det i en mer eller 

mindre fordekt form i Halvbroren. Det skriftlige betones av at protagonisten/fortelleren 

er manusforfatter av yrke og romanen vi leser er hans magnum opus, men inneholder 

også fortellerens egen personlige historie. Underveis reflekterer han over 

skriveprosessen og valgene han inntreffer under skrivningen, noe som han selv kaller 

for “trestegets poetikk”, og disse refleksjonene veves inn i fiksjonsteksten. Strategien 

Solstad anvender minner om den i Halvbroren, men med en betydelig forskjell: Her 

skaper forfatteren illusjon av autentisitet ved å bruke sitt eget navn. 

Det virker som om framhevingen av tekstens performative dimensjon representerer 

en søken etter nye muligheter for virkelighetsgjengivelse, like som Solstads eksperiment 

med fotnotene gjør det. Det er ikke lenger en representasjon av virkeligheten, men en 

eksplisitt re-presentasjon, der det prosessuelle står sentralt. 

Skriveprosessen og skrivningen som skaperakt kommenteres eksplisitt i 

“foredraget” og fotnotene. Men de er ikke utelukkende forbeholdt disse to teksttyper. 

Som Finn Tveito påviste i sin artikkel “Avla av skrift”, omtales det performative 

allegorisk i romanens øvrige deler. Tveito finner en vei ut av dikotomien selvbiografi-

(meta)roman ved å sette de selvbiografiske elementene i en retorisk ramme og på denne 
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måten integrere dem i det fiksjonelle romanprosjektet, der litterær skapning er det 

sentrale.35 I motsetning til de fleste andre kritikerne tolker Tveito barndomsminnene 

dermed ikke som referanser til Solstads biografiske liv, men som allegorier om 

skriftlivet til forfatteren. Åpningsscenen, der Solstad opplever en paradisisk tilstand i 

himmelen over Berlin og der han har en slags visjon av faren, blir lest som allegori og 

fortolket som et bilde på en litterær skapelsesakt. Og avslutningskapitlet der Solstad 

minnes farens mislykkede prosjekt kan likeså leses som et bilde på skriveprosjektet til 

Solstad selv. Ved å tillegge åpningskapittelet og avslutningssekvensen en allegorisk 

dimensjon kan de integreres i resten av romanen. 

Likeledes kan beskrivelsen av Berlin i romanens andre del, tolkes som en allegorisk 

parallell til romaneksperimentet, slik at den ikke lenger står isolert i romanuniverset 

som en lang og “kjedelig” sesur. Hvis delen leses bokstavelig eller selvbiografisk virker 

den kjedelig og meningsløs, siden den ikke henger sammen med resten av teksten. 

Solstad opptrer bare som observator og ikke som handlende aktør i denne delen. Han 

knytter ikke kontakt med dem han treffer på gaten. Dermed framstår kapittelet om 

Berlin som en rapport av det Solstad ser og refleksjonene omkring det han ser. Men hvis 

selve vandringen i gatene leses som en allegori over en bestemt skrivemåte, passer det 

plutselig nokså fint inn i resten av teksten. 

Ser en på begynnelsen av andre kapittel, der Solstad funderer på hvordan han skal ta 

fatt i beskrivelsen av Berlin, denne nye byen som han er en fremmed og ny innbygger 

av, så viser refleksjonene omkring hvordan han skal beskrive byen store likheter med 

refleksjonene omkring skrivningen og selvet. Solstad antyder at Berlin kan beskrives på 

tre måter; 1) ved å ta utgangspunkt i Berliner Ring, den 200 kilometer lange motorveien 

som går rundt byen og som fungerer som en slags moderne bymur, 2) ved å ta 

utgangspunkt i byens historie og geografi, og 3) ved å ta utgangspunkt i elva Spree, som 

renner gjennom byen. Grublingen over hvilket utgangspunkt ville tjene beskrivelsen 

best, speiler refleksjonene omkring romanens mulige åpninger i første fotnoten. 

Beskrivelsen av byen er imidlertid også et fint bilde på Solstad. Berlin er ved første 

øyekast pregløs, og det er akkurat samme karakteristikk som Solstad fester til sin egen 

 
35  Tveito (2003) påpeker at det intime rommet som skapes i første kapittel ved at fortelleren opptrer 

under samme navn som forfatteren og anvender jeg-pronomenet, noe som mange kritikere tolker som 
et tegn på autentisitet, bare er et retorisk hjelpemiddel som uttrykker “noko heilt anna enn det som 
dreiar seg om hans eigen person”. (s. 142) 
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person. Allerede på romanens første side skriver han: “det [er] lite jeg kan legge vekt på 

som et særtrekk ved meg”. (s. 5) Om Berlin skriver han: 

Er man der inne blir man lett forvirret, ikke fordi byen virker så ukjent, den virker 

tvertimot kjent, men førsteinntrykket er at den virker som en blek avglans av andre 

storbyer. […] Å komme til Berlin gir slettes ingen sterk følelse av å ha kommet til 

Berlin, slik som det er å komme til London, Paris, eller Roma. Det tar tid å kjenne, 

eller gjenkjenne Berlin.36 

Avsnittet kan selvfølgelig leses bokstavelig, men siden parallellen er så tydelig, 

fungerer bybeskrivelsen også på et metafiksjonelt og poetologisk plan. Det pregløse 

kjennetegner også beskrivelsen av Berlin. Solstad går rundt i byen og beskriver det han 

ser. Han beveger seg ikke målrettet, noe som angivelig forårsakes av at byen mangler et 

sentrum og at Solstad selv mangler et mål. Det er påfallende at han verken trer i kontakt 

med Berlins innbyggere eller føler seg spesielt knyttet til bestemte steder i byen. Selv 

om han går rundt i byen beholder han en viss distanse til den. Det minner litt om 

Gerhard Richters grå og vage Stadtbilder og Wim Wenders film Der Himmel über 

Berlin (1987). 

Richter avbilder byen ovenfra og beholder dermed en viss distanse til det avbildete. 

Kameraet i Wenders film henger også over bakken og det er vanskelig å oppdage en 

(plott)struktur i historien om de to englene som svever rundt i byen. De hjelper 

borgerne, men de forblir outsidere ved at de holder seg til sin egen verden. Samme 

upersonlige effekt har Solstads beskrivelse av Berlin.37 Solstad selv påstår at oppholdet 

i byen ikke preger ham. Han velger å stå utenfor, like som han velger å forbli stående

utenfor når han besøker Sandefjord. Det er ikke erfaringslivet, men skriftlivet som 

teller. Solstad selv sier i et intervju med Trygve Lundem at han “har oppdaget at 

livserfaring ikke er relevant. […]Når jeg ikke kan skrive som en lærd mann og ikke ut 

fra livserfaring, må jeg satse på språklig sprengkraft”.38 

 
36  Solstad, 2002, 44. 
37  Riktignok påstår han at han føler mer sympati for Ossies enn Wessies, men det er megetsigende når 

Solstad skriver “jeg bare tenker og tenker, og opplever ingenting av det som skjer utenfor meg. Jeg 
tror jeg kan si at jeg er en søvngjenger i Berlin” (s. 129). 

38  Lundem, Adresseavisen (26.10.2002) 



  
Gerhard Richter Stadtbild D (1968) 

 

Solstad presenterer leserne i 16.07.41 for en romanperson som later som om han 

ikke er involvert og som defineres i forhold til skrivningen sin. Han trekker seg tilbake 

fra verden ved å si farvel til Norge og bosette seg som forfatter i Berlin der han ikke 

kjenner en eneste person. Erfaringene erstattes av skriften, det er den som bestemmer 

hans “selv” og skriveproduktet. Iscenesettelse av skriveprosjektet kan derfor ikke sees 

løsrevet fra iscenesettelsen av selvet. 

 

Selvfremstilling/ selviscenesettelse 

I innledningen har jeg kommentert at forholdet mellom jeget som forfatter, som forteller 

og som handlende person er minst like iøynefallende som bruken av fotnoter: “[…]jeg 

har iscenesatt meg selv som person foran siste fase”, skriver Solstad i sjuende fotnote. 

(s. 222). Da Øystein Rottem anmeldte 16.07.41 startet han med en referanse til den 

såkalte “biografiske vendingen” i samtidslitteraturen.39 

Som blant andre Erlend Loe, Nikolaj Frobenius og Frank Lande velger Solstad altså 

å beskrive en romanperson som deler navn med forfatteren og fortelleren. Det gjør det 

vanskelig å holde fast ved skillet mellom forfatter og forteller slik den tradisjonelle 

narratologien propagerer. Som Petter Aaslestad skriver i sin innføringsbok i narratologi 

er det i “moderne elementær fortelleteori ingen tvil om det berettigede i å betrakte 
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39  Rottem, Dagbladet (03.10.2002) 
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forfatteren og fortelleren i verket som to atskilte størrelser.”40 Men denne læreregelen 

blir utfordret av den moderne fiksjonen. 

Leken med spenningen mellom den selvbiografiske virkeligheten og 

fiksjonsverdenen er særlig populær blant de yngre forfatterne, men den har også fristet 

etablerte forfattere som Lars Saabye Christensen (Saabyes cirkus 2006) og Dag 

Solstad.41 Resultatet er en litterær form som overskrider såvel det fiksjonelle som det 

selvbiografiske. Likevel velger de fleste forfatterne, lik Solstad, genrebetegnelsen 

‘roman’ og ikke ‘(selv)biografi’. Kjell Jørgen Holbye mener denne genreoverskridning 

er nettopp det som karakteriserer alle store kunstverk.42 

Både fotnotene og de biografiske referansene presenteres som del av fiksjonen, og 

de settes i en realistisk ramme. Som refleksjonene omkring fødselen viser, tilbyr 

referansene ikke sikker viten. Og det samme gjelder fotnotene. For selv om Solstad 

kommer med svært presise opplysninger i fotnotene, som for eksempel at han befant seg 

på Potzdamer Platz “17-10-01 kl. 21.15, tysk tid” (s. 218), spørs det hva leseren skal 

med slike detaljerte faktaopplysninger, bortsett fra at de kanskje avler en såkalt 

realitetseffekt. 

Denne effekten som i tradisjonell realistisk litteratur ble bevirket av den presise 

skildringen av scenen og romanindivid, utfylles her med referanser til forfatterens 

personlige liv. Selvrefleksjonen blir gjerne betraktet som et kjennetegn av 

modernismen, men som Britta Timm Knudsen og Bodil Marie Thomsen klargjorde, 

oppstod den selvreflektive holdningen med 1800-tallets realisme, siden realistene satte 

“stil og teknik foran motivet” og dermed er selvrefleksjonen like mye en del av en 

realistisk estetikk som av en modernistisk estetikk.43 Selvrefleksjonen innebærer en 

konstant revurdering av kunstneriske koder eller “Formler” som Herman Bang kalte det 

da han definerte realisme. For ham var realismen først og fremst en metode, “en 

Methode, der kan sætte gamle Ting i en ny Belysning”.44 For bare når verden betraktes 

på en ny eller annen måte kan objektet for representasjonen revitaliseres. Og det er 

denne oppfattelsen mange nyere innlegg i realismedebatten, som for eksempel Knudsen 

 
40  Aaslestad, 1999, s. 97. 
41  Erlend Loe var tidelig ute med Naiv. Super (1996), Nikolaj Frobenius kom i 2004 med den 

selvbiografiske Teori og praksis, mens Frank Lande året etter ga ut romanen Frank Lande. 
42  Holbye, Frederiksstad Blad (24.12.2002). 
43  Knudsen og Thomsen, 2002, s. 13. 
44  Bang, 1879, s. 13. 
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og Thomsens, men også John Hymans The objective Eye (2006), framhever. Ifølge 

Hyman ligger nøkkelen til forståelsen av realistisk kunst i dens evne til å levendegjøre 

objektet for representasjonen. En viktig premisse for å skape levende kunst er fornyelse 

av framstillingsmåten, som for tiden vier stor oppmerksomhet til selvrefleksjon og 

dermed på sammenfallet mellom privat og offentlig virkelighet. 

Jon Helt Haarder tolker den biografiske vendingen derimot som en reaksjon mot 

modernismens avpersonaliseringsdogmatikk og som et brudd med parentesene 

litteraturvitenskapen satte rundt kunstneren.45 Det ville forklare hvorfor forfattere ble 

mer synlige igjen i 1990-årene etter bølgen med de intellektualistiske postmoderne 

litterære eksperimentene på 1980-tallet.46 Haarder betrakter den biografiske vendingen i 

lys av den realistiske vendingen mot århundrets slutt. En søken etter en vei ut av 

nihilismen og meningsløsheten gjennom en fokus på små sammenhengende 

konstellasjoner rundt romanpersonen, eller forfatteren. Og disse konstellasjoner som 

ikke strekker seg ut, trenger heller ikke illustrere en større verden. 

Romanpersonene har dermed ikke lenger en typisk funksjon slik 1800-tallets eller 

1970-tallets realistiske romanfigurer hadde, men presenteres som individer. De er ikke 

lenger representative. Det er imidlertid litt tvilsomt om romanpersonene som har 

befolket Solstads romaner viser en lignende utvikling: Gymnaslærer Pedersen var en 

representant for det norske AKP (m-l), og riktignok kan ikke romanfiguren Dag Solstad 

i 16.07.41 sies å peke utover seg selv, men er han ikke blitt et institutt selv? Hvor 

alvorlig bør utsagnet om at “alt i hans liv er skrift” tolkes? Og Armand V. er jo tross alt 

ambassadør og dermed selveste representant for det norske i utlandet. Meningen med 

hans tilværelse utforskes i forhold til en norsk sosial og politisk kontekst, som i Solstads 

tidligere romaner. Desto mer slående er det at han latterliggjør det representative ved sin 

funksjon, først bare skjult, men når han ikke lenger holder ut fornærmer han den 

amerikanske ambassadøren i London. Fornæmelsen motiveres av skammen Armand V. 

har følt i mange år, en skam også romanfiguren Solstad ga uttrykk for i 16.07.41, men 

 
45  Jfr. Haarder, 2007, s. 78. Her kan det blant annet pekes på utviklingen innenfor litteraturvitenskapen, 

som siden begynnelsen av 1900-taller har rettet blikket mot teksten istedenfor mot forfatteren. En 
utvikling som fikk sitt klimaks i Barthes’ essay “La mort de l’auteur” (1968). Han mente at 
forfatteren ble født samtidig med teksten, som er en performativ handling der et flertall av tekster ble 
vevet sammen. Forfatterens rolle endrer dermed fra å være en biografisk person til å være et tekstlig 
subjekt i egen bok. 

46  I en europeisk kontekst kan en også utpeke 1970-årenes bekjennelseslitteratur som reaksjon mot 
modernismen. 
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Armand skammer seg i denne romanen ikke bare overfor seg selv, men også på sønnens 

og (gjennom ham) på nasjonens vegne. Elisabeth Oxfeldt, som med utgangspunkt i 

Benedict Andersons Imagined Communities betrakter romanen i forhold til tanker om 

nasjonen, mener at Armand V. viser at “romanen i dag [...] stadig oftere forholder sig til 

og afspejler den nasjonale histories negative sider, dens postkoloniale skyld og skam”. 

Oxfeldt mener Solstads valg å anvende fotnoter må betraktes i lys av forandringen av 

“det moderne norske”. Hun mener at romangenren er knyttet til en forestilling om 

nasjonen. Det at forestillingen om nasjonen forsvinner som følge av globaliseringen, vil 

ha konsekvenser for romangenren.47 Tatt i betraktning at Solstads forfatterskap 

kjennetegnes av en kretsing om individer som plasseres i en samtidig norsk virkelighet, 

faller det naturlig at forandringen også må gjenspeiles i romanen. Denne gangen er det 

ikke bare dens innhold, men først og fremst den fragmenterte fremstillingsformen og 

prioriteringen av “subtekst” som illustrerer forandringene i virkeligheten han 

representerer. Sammenlignet med Profil-artikkelen fra 1966 der Solstad gjorde opprør 

mot den norske kulturelle og sosiale provinsialismen, er situasjonen ved årtusenskiftet 

annerledes. Hvis en betrakter romanen som en genre som står i et sterkt forhold til 

nasjonen, som Oxfeldt gjør, er det en logisk slutning at Solstad ikke lenger ser seg i 

stand til å skrive romaner som fanger det nasjonale.48 Oxfeldt refererer spesielt til en 

episode fortelleren Solstad opplevde i Venezia der han fra sitt vindu var tilskuer til at en 

somalisk mann stod nede på gata og “lo mot herren i vinduet på hotell Londra Palace”. 

Det var da han hadde fått “en romanidé, i et eneste glimt”.49 (s. 193) Men han forkaster 

idéen “om min tilhørighet til det imperialistiske system” (s. 195) med det samme, en 

slik roman vil han umulig kunne skrive. Hvorfor, kan en spørre seg. 

Skam er et helt sentralt motiv både i 16.07.41 og i Armand V. Skamfølelsen 

beskrives ofte ved hjelp av tablåer. Det gjelder minnet om barndommen der Solstad gir 

uttrykk for at det er han som vasser i fars fornedrelse når farens mislykkede prosjekt 

ligger strødd over gatene, men også scenen i Armand V. der fortelleren Solstad betrakter 

den somaliske veskeselgeren i Venezia som ga ham en lysende romanidé, samt 

 
47  Samtidig er det også en motbevegelse. Det er ikke bare anti-globalister som motsetter seg tendensen 

til å viske ut grensense, men også den fornyede interessen for (den nasjonale) historien og kåringen 
av den ‘største’ nordmannen, briteren, nederlenderen, belgieren og så videre kan sees som tegn på at 
stadig flere synes å verne om idéen om det nasjonale. 

48  Likevel ser det ikke ut til at de andre forfatterne synes å være opptatt av denne forandringen. 
49  Tanken på at romanidéer kommer til ham i glimt er noe Solstad også gjorde rede for i 16.07.41. 
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romanens åpningsscene der Armand stivnes av forferdelse over å vitne sønnens 

(seksuelle) fornedrelse: “En ung mann, bare iført ei underbukse, på kne foran en ung, 

påkledd, kvinne. En ung fornedrelse.” (s. 7). Merkelig nok kjenner Armand det som om 

han selv blir fornedret. I samtlige scener er det det stumme bildet som står sentralt, den 

første danner utgangspunkt for romanskrivningen hans generelt, den andre danner 

utgangspunkt for en mulig roman, og den tredje er opptakten til den faktiske 

fotnoteromanen. Scenene illustrerer betrakterens (Solstads og Armands) dobbeltrolle: 

sønnen Solstad, imperialisten Solstad og den fornedrede Armand som står både innenfor 

og utenfor. Ved hjelp av tablået oppstår det en form for mise en abĭme som i 

Halvbroren oppnås ved å sette inn manuskriptene Barnum har skrevet. Dette er nok et 

tegn på fordoblingen eller grenseoverskridningen som ligger til grunn for romanfiguren 

og romanprosjektet i 16.07.41 og Armand V.  

Med inntreden av forfatteren i fiksjonen er fokus forskjøvet fra samfunnet til den 

private forfattergjerningen som får en offentlig dimensjon. Flere kritikere, spesielt de 

danske litteraturkritikere, har påpekt forbindelsene mellom den moderne realistiske 

litteraturen og Reality TV og såkalte “blogger”, der grensen mellom det private og det 

offentlige utviskes. I teorikapitlet ble det vist at utviklingene innenfor realismen må sees 

i sammenheng med dens evne til å inkorporere tekniske utviklinger innenfor 

framstillingsteknikken. På denne måten har realismen klart å belyse verden fra stadige 

andre og nye vinkler.50 Var det fotografiens og senere filmens praksis som hadde stor 

innflytelse på 1800- og 1900-tallets litteratur, på slutten av 1900-tallet er det TV og 

internett som innfluerer framstillingen i litteraturen, spesielt framstillingen av selvet 

som en slags lek. Noe Solstads romaner 16.07.41 og Armand V. er et eksempel på. 

En betydelig del av den realistiske samtidslitteraturen har inkorporert 

(selv)biografiske fakta i fiksjonen. Sammenblandingen av det private og det virkelige 

har utfordret den (post)strukturalistiske oppfattelsen av teksten som autonom størrelse. 

Og det reiste en stor debatt blant litteraturkritikere i Norge om hvordan den delen av 

litteraturen som overskred den tradisjonelle grensen mellom den selvbiografiske genren 

og fiksjonsprosaen burde tolkes. Debatten fikk en viktig impuls da Arne Melberg 

 
50  Nyrealistene erstattet for eksempel sentralperspektivet med en mer subjektiv og dialogisk 

framstillingsform, og en forfatter som Sigurd Hoel eksperimenterte med fortellerposisjonen. 
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foreslo å anvende begrepet “prosa”, på den genregrenseoverskridende litteraturen.51 

Han gjorde likevel samtidig oppmerksom på at selvbiografiske innslag på ingen måte 

var et nytt fenomen i litteraturen. Melberg viste til essayforfatteren Michel Montaigne 

som var opphavsmann for den moderne selvfremstillingen og selvb

Hans viktigste bidrag [...] er oppdagelsen av at selvet verken identifiseres eller 

stabiliseres av skrivegjerningen: Å skrive (om) seg selv innebærer at jeget 

fordobles til en instans som skriver om og reflekterer over det jeget som lever og 

har levd. Det selvbiografiske prosjektet distanserer seg fra det Selv som skal 

biograferes, og skaper samtidig det Selv som – med Montaignes ord – er 

"uendelig dypt" og besitter et "uendelig, skiftende mangfold".52 

Montaigne vektla at det var en betydelig forskjell mellom selvskrivning og litteratur. 

Men forskjellen til tross er det klart at genrene har innfluert hverandre. Det som er 

interessant med sitatet fra Montaigne er ikke bare at det gir innblikk i genreavgrensning, 

men også at sammenhengen mellom skrivningen og identitetsdannelsen påpekes. 

Forholdet mellom de to er helt sentralt i Solstads 16.07.41. 

Sammenfallet mellom forteller og forfatter medfører en nærhet mellom det 

skrivende jeget og selvet i teksten, men som Montaigne allerede påviste, er forholdet 

samtidig distansert, og dermed oppstår det et dobbelt jeg (i 16.07.41 til og med et 

tredobbelt jeg) som danner utgangspunkt for en slags lek. “Jeg bruker jeg-formen til å 

leke. En alvorlig lek”, sier Solstad i et intervju med Arnhild Skre.53 Og denne leken 

knyttes til skriveprosjektet hos Solstad. 

Solstad konstruerer et “selv” i spillet mellom fiksjonelle referanser, selvbiografiske 

opplysninger og skriften. Det er ingen selvbiografi han skaper, han presenterer leseren 

ikke for en helhetlig Dag Solstad. At dette “selvet” unndrar seg definisjon skyldes blant 

annet at Solstad velger å fylle “Dag Solstad” på ulike måter, slik at protagonisten 

framstår som “ugripelig”. Han verken stabiliseres eller identifiseres i teksten. Noe som 

også kjennetegner romanfigurene hos Saabye Christensen. Såvel i Halvbroren som hos 

Solstad skyldes det at romanfigurene skaper tvil om sine identiteter. Skrivningen som 

Solstads liv er så tett forbundet med (“Alt i mitt liv er skrift”) gir heller ikke sikker 

 
51  Jfr. Hustad, Morgenbladet (27.02.2004) 
52  Melberg, Morgenbladet (26.11.2004). 
53  Skre, Aftenposten Morgen. (17.10.2002) 
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kunnskap. Dette illustreres ikke minst av at det som nevnes først, tittelen som refererer 

til Solstads fødselsdato, i romanens siste fotnote, det som fysikt kommer sist, framstår 

som et myteomspunnet faktum. Tittelen peker i retning av det selvbiografiske. Men som 

romanens siste fotnote viser, gir faktaopplysningen på ingen måte sikker viten, for “jeg 

manglet denne eksakte kunnskapen om mitt eget fødselsøyeblikk”. (s. 223) Og denne 

manglende viten erfarer han som “et sterkt savn”. Mulighetene til tross, foretar han ikke 

noe for å fylle dette savn, og dermed forsterker han inntrykk av at han ikke vil (eller 

kan) skaffe sikker viten om sin identitet. 

I spillet med selvet inngår etter min mening også de bevisste referansene til 

barndommen. Det er som kritikerne har påpekt, første gang Solstad kommer med 

opplysninger om barndommen, men heller ikke disse opplysningene gir sikker viten om 

Solstad, de blir tvertimot stående som hemmeligheter bak verket.54 Leken består blant 

annet i et spill mellom avdekking og tilsløring. Dette spillet som vedrører både 

identitetsdannelsen og skriveprosjektet er med på å bestemme verkets realisme. Som 

Andrew Gibson påpekte hadde Heidegger i artikkelen “The Origin of the Work of Art” 

suggerert at “the truth of art finally lay in its elaboration of the primal conflict or 

Urstreit between clearing and concealing, clarity and confusion, approach and 

withdrawal, presence and absence”.55 Det er en slik Urstreit som ligger til grunn for 

16.07.41 og Armand V.  

Den delen av Solstads liv som tidligere er blitt skjult avdekkes litt ved hjelp av et 

minne. Minnet aktiveres når Solstad står foran sitt barndomshjem i Sandefjord. Han har 

reist dit fordi de gamle klassekameratene hans har organisert en klassefest. Når Solstad 

ankommer på rett sted, som viser seg være hans gamle hjem, innser han at han ikke 

klarer å forenes med de fordums klassekameratene og snur. Før han drar, betrakter han 

huset nok en gang og oppdager så den lille grå luftebalkongen, som han automatisk 

tenker på som “skjenselens balkong”. (s. 179). Dette setter i gang minnet, for 

forklaringen for skjenselen ligger i fortiden. Solstad beskriver minnet om en helt 

spesiell dag, dagen den elleveårige Dag sammen med kameraten Gunnar delte ut farens 

 
54  De biografiske referansene til tross verner Solstad om privatlivet sitt. Han kommenterer til og med i 

en fotnote at han ikke vil si noenting om sin livsledsagerske i romanen. Han avdekker litt og tilslører 
med det samme. Det gjelder både barndomsminnene og opplysningene om hans liv som eldrende 
forfatter. 

55  Gibson, 1996, s. 90. 
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engangsfallskjermer til ungdommer i Sandefjord. Solstads far drømte om å oppfinne et 

perpetuum mobile i de siste leveårene og det resulterte blant annet i oppfinnelsen av 

fallskjermer. Men de hadde en feil: De kunne bare brukes en gang. Etter at alle 

skjermene var delt ut hadde Dag hentet faren fra stasjonen og da de gikk sammen 

gjennom byen gikk de forbi de skrøpelige restene av fallskjermene. Poenget med minnet 

er at det klargjør at det var Dag som fikk bære skammen etter å ha utlevert farens 

meningsløse prosjekt og ikke faren.56 Og det minner om den tablåaktige åpningsscenen 

fra Armand V. 

Grunnen til at Solstad refererer til akkurat denne dagen er at skammen han følte den 

dagen fortsatt plager ham. Solstad uttrykker dette også språklig. Minnene gjengis i 

preteritum, men så skriver Solstad: “Mens jeg vasser i fars fornedrelse”. Presensformen 

klargjør at hendelsen, skjønt den fant sted 50 år tidligere, fortsatt har aktualitet. Det at 

fortiden spiller inn i nåtiden og bestemmer romanfigurens identitet og aktualiseres ved 

hjelp av (uvilkårlige) minner er et proustiansk trekk som kjennetegner de fleste av de 

realistiske samtidsromanene. Og som i de fleste andre romanene inneholder fortiden noe 

romanfiguren helst vil dekke over eller fortrenge, det er i flere tilfeller en traumatisk 

hendelse eller noe romanfiguren skammer seg for. Det er i forbindelse med minnene 

Solstad tar opp identitetsspørsmålet som kretser om skillet mellom personen Dag og 

forfatteren. 57 Det er skammen over å ha utlevert farens mislykkede prosjekt, som har 

satt igang forfatterens skrivevirksomheter. I et intervju med Liv Riiser i Vårt Land 

(21.12.2002) forbinder Solstad selv forfattergjerningen til forholdet til faren: “[h]vis 

man har et nært forhold til sin far, og mister ham tidlig, blir man disponibel for å bli 

kunstner”. Han mistet sitt selv da han forrådte faren for et halvt hundre år siden og har 

forsøkt å skape et nytt jeg gjennom å skrive, det gjør han fortsatt. Slik sett kan han 

fortrenge minnet om sin egen skamfulle oppførsel. 

Men nå har minnet om faren trengt seg fram i 16.07.41. Romanen bør oppfattes som 

et unntak, har Solstad selv i flere intervjuer antydet. Han mener trolig at det er 

referansen til barndomsminnene som er et unntak, men blir aldri konkret. Om det er sant 

 
56  Solstad, 2002, 211. 
57  Skillet består i at forfatterens identitet utelukkende forbindes med framtiden, med oppgaven han har å 

utføre. Den biografiske Dag Solstads identitet er knyttet til barndommen, til perioden før faren døde, 
før Dag vasset i farens fornedrelse. Og dit vil forfatteren ikke, noe som illustreres ved at han aldri går 
og møter klassekameratene som holder fest i hans fordums leilighet. 
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er det interessant å spørre seg hvorfor det er nettopp i denne romanen, der Solstad mest 

utførlig kommenterer skrivevirksomhetene, minnene dukker opp. (Riktignok vedrører 

han også emnet i Armand V. men der er bare to av de 99 fotnotene viet forfatterskapet.) 

Faren har uten sin medvitenhet tilskyndet sønnens forfatterkarriere. Forbindelsen 

mellom faren og skrivevirksomhetene vektlegges også i andre kapittel. Her beskrives 

farens uendelige prosjekt som kretser om å oppfinne et perpetuum mobile. Prosjektet 

kan jamføres med Solstads søken etter det han kaller for det “genuint romanmessige”, 

det ideelle målet med romanskrivningen. 

Min far var ingen fantast, men en solid indremisjonsmann. Men nå hadde han grepet 

fantastenes idé, og gjort den til sin. Helt nøkternt kan man trygt si at han ingen 

forutsetning hadde for å løse denne oppgaven. Dessuten var han fullt på det rene 

med at det var en umulighet i seg selv. Likevel var det dette han drev på med de 

siste årene av sitt liv. Det er helt uforståelig at han involverte seg i dette 

drømmeprosjektet, man kan lure på om han var i ferd med å miste sin forstand. I så 

tilfelle må det kun ha dreid seg om hans indre forstand. Den ytre, den han møtte 

andre mennesker med, var det ingenting i veien med.58 

Slik sett integreres fortiden og Solstads selvforståelse som forfatter. Han er som 

forfatter stadig på leting etter en bedre måte å skrive romaner på, men føler en viss angst 

for framtiden samtidig. Dette uttrykkes også i Armand V. Angsten er begrunnet for han 

må innrømme at han ikke lenger klarer å skrive romaner, at han mangler framtid i 

Armand V. Slik lest tilhører fortiden likevel Solstads forfatteridentitet, noe han selv 

nekter plent. Og dermed skaper han tvil. 

Øystein Rottem sammenfattet 16.07.41 med ordene “gåten Solstad”.59 Det er som 

om Solstad bedriver et slags maskespill der han avvekslende opptrer som romanperson, 

forteller og forfatter. Og dette spillet kan han holde fast ved ettersom teksten mangler en 

tydelig genretilhørighet. 

 

Narrativ praksis: fotnoter 

Iscenesettelsen av skrivningen og av selvet fordobler det narrative prosjektet, og denne 

fordoblingen vises også formelt. I 16.07.41 gir Dag Solstad uttrykk for at han vil skrive 
 

58  Solstad, 2002, 200. 
59  Jfr. Rottem, Dagbladet (03.10.2002). 
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noe annet enn det han holdt på med i 1990-årene. Han håper på at han kan skape “en 

helt ny forestilling, eller en helt ny måte å sammenstille en fortelling på […]”.60 

Nyorienteringen til tross holder Solstad fast ved genrebetegnelsen “roman” når han 

legger fram fiksjonsplanene sine for det kommende tiår, men måten den utformes på 

skal bli annerledes.61 

Som jeg antydet i innledningen er den mest iøynefallende forandringen i 16.07.41 i 

forhold til de tidligere romanene av Solstad, bruken av fotnoter.62 Riktignok er det ikke 

første gang Solstad anvender en fotnote; i Roman 1987 forekommer det én fotnote der 

hovedpersonen kommenterer AKPs betydning for de norske intellektuelle.63 Men det er 

første gang i forfatterskapet Solstad presenterer poetologiske refleksjoner i fotnoter til 

en roman. 

16.07.41 består av to kapitler som etterfølges av henholdsvis tre og åtte lengre 

fotnoter. Armand V. består utelukkende av fotnoter. Spørsmål er hva Solstad vil oppnå 

ved bruken av fotnoter. Og hva som er merverdien ved å anvende fotnoter? Med andre 

ord: Hva sier han gjennom fotnotene som han ikke får sagt gjennom en ‘vanlig’ roman? 

Selv skriver han i romanens første fotnote at han bevisst har valgt å utstyre romanen 

med fotnoter, for “[d]a kunne jeg få med slike betraktninger som dem jeg nettopp har 

presentert for leseren. Som sagt så gjort. Jeg bestemte meg for å utstyre denne romanen 

med fotnoter der det måtte falle meg inn.” (34) Fotnotene inneholder dermed 

informasjon som det ikke er plass til i romanen ellers, og slik ustyrer Solstad romanen 

med et ekstra tekstnivå. 

 
60  Hele setningen lyder slikt: “Og ved å gå djupt inn i disse endringer, synke, på en eller annen måte, vil 

man kanskje dukke opp med, om ikke akkurat et helt nytt språk, men med en helt ny forestilling, eller 
en helt ny måte å sammenstille en fortelling på, kanskje noe i retning av det marinemaleren Turner 
opplevde da han lot seg syke inn i sitt eget bilde, og i en alder av 70 år dukket opp igjen, med noe 
enhver kan se var en forløper for impresjonismen, 25 år for tidlig ute”. (Solstad, 2002, s. 151) 

61  I 16.07.41 lurer Solstad på om han egentlig er “romanforfatter av legning” (s. 145), men likevel 
regner han med å skrive tre-fire romaner til før han slutter å arbeide som forfatter. Ikke bare har 
Solstad tenkt å fortsette å skrive romaner, han er opptatt av selve romanen, som han betrakter som et 
åndsverk. Mottakerens betydning for verket marginaliseres, har Solstad antydet i flere anledninger. 
Likevel har forfatteren gått ut i pressen for å protestere mot kritikernes feillesninger av romanene 
hans. (Solstad leste samtlige anmeldelser av romanen Professor Andersens natt og kom fram til at 
kritikerne feiltolket romanen fullstendig. Bare en av de 31 anmeldelsene han leste har oppfattet det 
som Solstad mente var det sentrale i denne romanen, nemlig utilstrekkeligheten.) En slik 
undersøkelse, og ikke minst offentliggjørelsen av resultatene impliserer at Solstad faktisk blir ille 
berørt når mottakerne ikke oppfatter forfatterens intensjon. 

62  Fotnotene nevnes så vidt i resepsjonen, men er lite kommentert. 
63  AKP, så hevder Fjord, har gjort at han har fått en ny virkelighetsoppfatning, at han måtte forholde 

seg til tilværelsen på en helt ny måte. (1987, s. 262) 
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Det at forfatteren selve utruster sin fiksjontekst med fotnoter allerede ved første 

trykk er, om enn ikke helt uhørt, nok litt uvanlig, og forekommer oftere i vitenskaplige 

arbeid og i sakprosa.64 I fotnotene, som har et essayistisk preg, finnes det både 

poetologiske refleksjoner Solstad gjorde under skriveprosessen, slik at de gir innblikk i 

selve skrivningen. Men de inneholder også tilleggskommentarer til det han har skrevet 

om, til sannhetsverdien av det som står i romanen, og kommentarer til selve 

forfatterskapet og i forlengelse av dette: selvrefleksjoner om hans identitet som forfatter 

og hvordan denne forandres i møte med tid.  

Fotnotene løser imidlertid også en tilkortkommenhet ved den gjengse romanformen 

i forsøket på å representere den mangesidige virkeligheten. Det blir tydelig når det 

bemerkes i Armand V. at “man må ta konsekvensene av det utydelige, det glimtvise, ja 

av det likegyldige i denne skrift. Denne mangel på sammenheng er svært plagsom, men 

samtidig svært dekkende for hvordan tilværelsen oppleves for en som er som meg”.65 

Framstillingen ved hjelp av fotnoter er fragmentert og er dermed den eneste mulige 

måte å si noe meningsfullt om tilværelsen som oppleves som usammenhengende, noe 

Elias Canetti også hadde gjort oppmerksom på i “Realism and new reality”. 

Det som står i fotnotene står samtidig innenfor og utenfor romanteksten, og de kan 

dermed verken karakteriseres som helt fiksjonelle eller fullstendig dokumentariske. Det 

samme kan sies om valget å la identiteten av forteller, forfatter og romanperson falle 

sammen. I sin antologi om nyrealismen på 1990- og 2000-tallet, Virkelighedshunger 

(2002), kaller Britta Timm Knudsen og Bodil Marie Thomsen slike elementer for 

“mellemfelter”, og mener slike “mellemfelter” er en av strategiene som kjennetegner 

nyrealismen. Mellomfeltene kan bidra til å øke fiksjonens liksom autentisitet, siden de 

gir innblikk i det litterære verket som konstruksjon og tar opp spørsmål omkring 

(litterær) representasjon. Fotnotene gir forfatteren muligheten til å tre ut av fiksjonen og 

kommentere verket og dets tilblivelse. Men ettersom Solstad også opptrer under eget 
 

64  Et aktuelt eksempel er Nikolaj Frobenius’ Teori og praksis. Tilbøyeligheten til å kommentere teksten 
var allerede aktuell i opplysningstiden og det finnes eksempler på bruken av fotnoter i Holbergs 
Peder Paars. Men der har de ofte et parodisk øyemed: “Thi man en liden Flod (a) først havde at 
passere” (a) Paa got Prosa heder det Rendesteen, skriver Holberg i tredje sang. Når forfattere av 
skjønnlitterære tekster ønsker å kommentere teksten sin gjør de heller bruk av et for- eller etterord. 
En viktig funksjon av fotnoter er at de opplyser om kildene teksten bygger på og dermed øker de 
tekstens troverdighet. Ellers fyller fotnoter vanligvis behovet etter å komme med 
tilleggskommentarer til brødteksten eller gir de muligheten til å føre en diskusjon det ellers ikke er 
plass til. Det er særlig den siste funksjonen fotnotene har i 16.07.41. 

65  Solstad, 2006, s. 197.  
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navn i fiksjonsteksten blir det litt usikkert hvordan leseren skal forholde seg til denne. 

Dette er noe jeg vil komme tilbake til senere. 

Hva er det så Solstad kommenterer i fotnotene? Første kapittel er utstyrt med tre 

fotnoter. I den første presenterer Solstad en annen mulig åpning av romanen. Denne 

forkastede åpningssetningen gir plass til en dypere refleksjon omkring forholdet mellom 

tekstens jeg og det skrivende jeget enn det som beskrives i første kapittel. I fotnoten 

understreker Dag Solstad skillet mellom forfatterjeget og jeget i teksten. De to er ikke 

identiske til tross for at de deler både navn og yrke. Fotnoten gir opplysninger om at han 

opprinnelig hadde tenkt å markere dette skillet ved å “legge inn en tydelig tidssprekk” 

(s. 32). Noe han ikke har gjort i den definitive romanteksten, selv om han også der 

klargjør at det ligger ti år mellom skrivehandlingen og det han skriver om. 

I tillegg kommenterer Solstad i fotnoten den delen av forfatterskapet som er blitt til 

mellom reisen han foretok til Frankfurt som danner fiksjonstekstens åpningssekvens, og 

“det skrivende øyeblikk”. Og han påstår at denne delen av forfatterskapet, 1990-talls 

romanene, har innfluert hans identitet: “de kunne ikke engang tenkes, mens de nå er 

skrevet og en viktig del av min identitet” (s. 32). Tidlig i romanen knytter han 

identitetsspørsmålet til skrivningen. Forfatterskapet dukker også opp i essayet som er 

skutt inn i andre kapittel, og også der knyttes det til hans identitet som forfatter: De 

såkalte litterære rekvisitter er blitt “en del av min litterære kropp” (s.150). 

Skriften forbindes altså med Solstads identitet som forfatter, og det er interessant 

siden han karakteriserer seg selv som pregløs i hovedteksten. “Når jeg nå ser meg for 

meg [...] er det lite jeg kan legge vekt på, som et særtrekk ved meg.” (s. 5) Og heller 

ikke i resten av romanen får leseren kjennskap til Solstads utseende. Romanfigurens 

identitet bestemmes altså ikke av det ytre som i Halvbroren, men holdes bevisst skjult. 

Men i fotnoten kommer opplysningene inn gjennom bakdøren. Her kommenterer han at 

han opprinnelig hadde med en lengre beskrivelse av klærne han angivelig hadde på seg 

for ti år siden. Grunnen til at beskrivelsen er slettet fra romanteksten er at han senere 

hadde følt et litterært ubehag ved å beskrive seg selv så detaljert.66 For andre gang 

kommenterer Solstad dermed skriveprosessen og ikke minst valgene han har foretatt 

 
66  “Jeg skriver om meg selv som jeg så ut for ti år siden. Jeg, som aldri har lagt noen vekt på å 

presentere mine romanpersoners klær eller utseende […] kanskje har det å gjøre med at det er en 
spesiell begivenhet det at jeg nå skal være med i en roman, som hovedperson i den […].” (s. 35) 
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under skriveprosessen. Verket får en performativ karakter som, sammen med 

faktaopplyningene Solstad kommer med, gir teksten en autentisk effekt. 

Den tredje og siste fotnoten i første kapittel er en kommentar til den subjektive 

tolkningen av de himmelske forestillingene og gjensynet med faren, som danner første 

kapittelets sentrale narrative hendelse. Minnet om faren er først og fremst forbundet 

med døden. Faren hadde dødd da Solstad var tenåring og siden hadde faren bare dukket 

opp i drømmer. Såvel drømmene som de himmelske forestillingene karakteriseres som 

hull i bevisstheten: “Jeg fant et hull i min bevissthet, og benyttet, eller utnyttet, dette til 

å tiltvinge med adgang til Evigheten, for en stakket stund, for å gjense min far, akkurat 

på denne måten.” (s. 28). Solstad tyr til metafysikken for å oppleve eller uttrykke det 

objektivt umulige. Senere i romanen blir det tydelig at drømmen er forbundet med 

skriften, nærmere bestemt med skriftens opphav. Det er riktignok et brudd på en ellers 

realistisk fortelling, men som han skriver: “Nærmere enn dette skal jeg aldri komme 

min avdøde far”. Likevel finner han det nødvendig å kommentere det subjektive og 

vilkårlige aspektet i en fotnote.67 

I fotnotene kan Solstad distansere seg fra romanteksten eller diskutere det som står 

der, og dermed gir de teksten et dialogisk preg. Han trer imidlertid også i selve 

romanteksten av og til ut av fiksjonen ved å komme med kommentarer til skrivningen, 

noe som allerede antydes av åpningssetningen “Denne gangen skal jeg ut å fly”. Ellers 

markeres fiksjonsbruddene ved hjelp av tempusbruken. Solstad skifter mellom bruk av 

presens og preteritum. De sentrale narrative hendelsene er overveiende gjengitt i 

preteritum, mens de kortere essayistiske ekskursene samt kommentarer til 

skrivesituasjonen står i presens. 

Det som fotnotene tilføyer er at de muliggjør lengre refleksjoner uten å ‘forstyrre’ 

den narrative tråden. Og det muliggjør en sterkere betoning av det prosessuelle ved 

teksten. Fotnotene tilhører utelukkende det skrivende jeget og har lite å gjøre med jeget 

i teksten, som Solstad definerer det. De kan gjelde som et dokumentarisk innlegg i 

romanen, og slik sett forlener de romanen et preg av objektivitet og autentisitet. Men i 

og med at teksten som helhet kalles for en roman, plasseres også tilleggskommentarene 

 
67  I fotnoten presenterer han en annen forestilling av det himmelske. Solstads blinde tante Elise, 

søsteren til faren, mente himmelen var av gull. Det at han refererer til tanten skyldes at hun, i 
motsetning til Solstad som hadde forlatt de troendes rekker for lenge siden, er troende og Solstad 
lurer på om hun hadde sagt: “Vi sees i himmelen snart” på farens dødsleie. 
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under fiksjonens flagg så å si. Solstad driver altså ikke bare et slags dobbeltspill med 

romankarakterne, men også ved romanformen selv, og dette spillet vedrører grensen 

mellom fiksjon og ikke-fiksjon. 

Fotnotene ‘sikrer’ altså ikke hovedteksten i det hele tatt, men skaper en illusjon av 

objektivitet og autentisitet. Dette tydeliggjøres av bruken av fotnoten i andre kapittel. 

Første fotnote inneholder både et lite apropos til opplysninger i hovedteksten, nemlig at 

direkteavganger fra Oslo til Berlin ikke lenger finnes, og en beskrivelse av flyturen til 

Berlin Solstad foretok år 2000. Her er det ingen himmelske forestillinger som inntreffer, 

men et gjensyn med Bjørn Tore Godal og Gudmund Hernes (uten at de legger merke til 

Solstad for øvrig) og han kommer med etterprøvbare biografiske opplysninger om disse 

to offentlige personer. På denne måten knyttes teksten til en samtidig norsk kontekst. 

Andre fotnote inneholder poetologiske kommentarer til selve romanprosjektet. 

Denne gangen understreker Solstad skillet mellom fiksjonuniverset og sin personlige 

virkelighet ved å hevde at livsledsagersken hans “også [er] her, men hun tilhører ikke 

romanen.” (s. 216) I samme fotnote kunngjør han at livsledsagersken vil bli del av en 

framtidig roman, som skal handle om lykken. I denne fotnoten opptrer han utelukkende 

som forfatter og kommenterer skriveprosjektet sitt. 

Den tredje til og med sjette fotnoten kommenterer sannsynlighetsgraden av 

elementer fra hovedteksten. I femte fotnote ved kapittel to, kommenterer Solstad at han 

har foretatt seg en “uhyrlighet” i hovedteksten som består i at han har skrevet at Faust I 

og II ble spilt på Volksbühne, mens de egentlig ble spilt på Arena. Det at Solstad 

beskriver en slik “fiktiv forsoning” som han selv kaller det, setter forholdet mellom 

fiksjon og faksjon i forgrunnen, men på en annen måte enn i de første to fotnotene. 

At forholdet mellom fiksjon og faksjon også angår personen/figuren Solstad selv 

tydeliggjøres i to siste fotnotene i romanen. Det er her forfatteren kommer med 

opplysninger om seg selv og selviscenesettelsesprosjektet (“nå som jeg har iscenesatt 

meg selv som person foran siste fase”). “Mannen i pyjamas, han som skriver dette, dette 

jeg, som skriver dette, i den nord-europeiske byen Berlin, hovedstad i den tyske 

forbundsrepublikken” (s. 222). Sitatet er hentet fra et notat han har funnet fram til, som 

en slags autentisk triks. I fotnoten forsterker han inntrykket av at han nærmer seg slutten 

av forfatterskapet, noe han også gjør rede for i foredraget som er skutt inn i 
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hovedteksten. Det fotnoten tilføyer er at den knytter refleksjonene helt opp til det 

skrivende øyeblikk (forfatteren i pyjamas).68  

Fotnoten utpeker nok en gang at Dag Solstad vekker inntrykk av å eksponere 

privatlivet som forfatter i fiksjonen. Og gjennom dette gjør han oppmerksom på 

forholdet mellom fiksjon og privat virkelighet. At dette forholdet er skjørt antydes 

allerede av romanens tittel 16.07.41. Det at Solstad drar inn privatlivet i fiksjonsteksten 

er et eksempel på en såkalt nærhetsstrategi. Denne nærhetsstrategien som skal skape 

illusjon om at det ikke er en fjern men en nær virkelighet teksten refererer til, 

forekommer mye i den nyrealistiske litteraturen. 

I mange av samtidsromanene danner familien konteksten. Det gjorde den riktignok 

også i store deler av 1800-tallets realistiske prosa, men nå er familien ikke lenger et 

bilde på samfunnet og samfunnsforhold generelt. Hos Solstad er familien litt 

problematisk. Det er sjelden romanpersonene hans beskrives i en familiesituasjon. De 

fleste av Solstads romanpersoner har nettopp gitt avkall på ansvar for familien. Bjørn 

Hansen stifter etter mange år på ny bekjentskap med sønnen, men det vekker lite 

begeistring hos faren. Det samme er tilfelle i Armand V. Sønnene deres er ikke personer 

å være stolt av og tanken på dem påkaller nesten en skamfølelse hos fedrene. T.Singer 

påtar seg en kunstig farsrolle overfor sin stedatter og må konkludere med at de er 

fremmede for hverandre. I 16.07.41 er rollene omvendt. Her ligger perspektivet hos 

sønnen, og faren beskrives som en sympatisk mann. Likevel klargjør romanens andre 

kapittel at også minnet om dette forholdet er problematisk, dette på grunn av sønnens 

skamfulle oppførsel som barn. 

Det ser ut som om det narrative grepet med fotnotene har fungert for Solstad, siden 

han i Armand V. utvidet fotnotenes betydning. Romanteksten er erstattet av fotnoter. 

Armand V. som har fått undertittelen “fotnoter til en uutgravd roman”, er egentlig en 

ikke-roman. Armand V. kan sies å representere henvisninger til romanpersonen 

Armands biografi. Til forskjell fra 16.07.41 har Solstad med ambassadøren Armand V. 

valgt å sette inn en “vanlig” realistisk romanperson i fiksjonsteksten. Likevel holder han 

fast ved sammenfallet mellom fortellerinstansen og forfatteren, og også her trekker han 

inn privatlivet sitt som forfatter, og setter han inn poetologiske refleksjoner. 

 
68  For selv om innholdet i romanens andre kapittel ligger nærmere selve skrivningen, nemlig år 2000, så 

er det fortsatt en tidssprekk som fotnotene dekker over. 
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Det at Armand V. er en slags ikke-roman skyldes at den utelukkende består av 99 

fotnoter som er kommentarer til “en opprinnelig roman” som ikke finnes. Siden den 

“opprinnelige” romanen er usynlig, har forfatteren kalt summen av fotnotene en roman. 

Fotnotene er det eneste Solstad kan komme med, eller det nærmeste han kommer en 

roman. 

5 D ] Denne romanen, som altså er usynlig, kan vi kalle den opprinnelige 

romanen. I motsetning til det som står her på papir, og som er den roman [m.u.] som 

nå foreligger. Den består av fotnoter til den opprinnelige romanen. Den foreliggende 

teksts kompositoriske prinsipp kan ikke utledes av den opprinnelige romans form, 

men må søkes, og er allerede søkt av forfatteren, gjennom det som foreligger, altså 

fotnotene, som, ulikt den opprinnelige romanen, er skrevet av forfatteren, altså jeg.69 

Armand V. er det foreløpig siste forsøk på romanfornyelse, eller det eneste mulige 

alternativet som gjenstår for romanforfatteren Solstad. “Jeg tror ikke lenger jeg er i 

stand til å skrive romaner, slik som jeg hittil har gjort.[…] Og hva gjør jeg da? Dette.” 

skriver Solstad i fotnote 5G. (s. 39) 

 

Avslutning. Romanens problem 

Solstads realisme bestemmes i høy grad av måten han forholder seg til romanestetikken 

på. I siste fasen av forfatterskapet befinner han seg ved et nytt veiskille og velger å sette 

selve romanskrivningen i forgrunnen. Forfatteren selv har også fått en stemme i 

romanene. Når jeget skriver om seg selv som forfatter i fiksjonsteksten, problematiseres 

både individets og romanens status. 

Solstad har gjennom hele forfatterskapet holdt fast ved både romanen og individet. 

Til tross for angrepet på det helhetlige individbegrepet, har individet overlevd. 

Romanfiguren han opererer med er lite visualisert, men blir utsatt for en lek mellom 

ulike roller. Rollespillet er ikke et nytt fenomen i Solstads forfatterskap, men i denne 

femte fasen iscenesettes også skriveren. 

Hva er så romanen for Solstad? Det er velkjent at Solstad har kommet med en 

mengde høyst vage meninger om romanen i løpet av forfatterskapet. Fellestrekk er at 

han ser ut til å motsette seg den tradisjonelle realistiske romanformen som etter hans 

 
69  Solstad, 2006, s. 37-38. 
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mening ikke bare kjennetegnet 1800-tallets romaner, men også en betydelig del av 

1900-tallets romanproduksjon. I 1966 mente han den framtidige romanen burde ta 

utgangspunkt i “det mytiske”, i artikler fra 1990-tallet taler han om “jakten etter det 

genuint romanmessige”70 og det “uoppløselig episke”71, mens han i 16.07.41 utfyller 

tanken om det “genuint romanmessige”, med håpet på “romanens magi”. Solstad avstår 

fra å konkretisere begrepene, og det er vanskelig å gjette seg fram til hva han legger i 

dem. Mer konkret er hans utsagn om at han ikke er opptatt av det han kaller for 

“romanens søm”, fortellingen eller plottet som danner romanens skjelett. 

Selve nedtoningen av plottets betydning ble allerede synlig i romanene fra 1990-

tallet, som er betydelig tynnere enn de romanene Solstad skrev tidligere. 1990-

tallsromanene hans kretser rundt én sentral hendelse. Selv betrakter Solstad Ellevte 

roman. Bok atten. som svært vellykket: “Finnes ikke alt jeg søker der?”72 Likevel søker 

han nye veier, fordi han vil prøve noe nytt. I romanene hans fra 1990-tallet spiller 

desillusjonen og meningsløsheten ved tilværelsen en betydelig rolle. Til tross for at 

følelser som skam og avmakt også er helt sentralt for romanprosjektet i 16.07.41 og 

Armand V., gir de samtidig uttrykk for en utopisk framtidshåp. Hva håpet konkret består 

i forblir usagt, men det rører blant annet ved mytiske forestillinger, som dukker opp i 

form av himmelske forestillinger i 16.07.41. 

Disse himmelske forestillingene kan leses allegorisk, som Finn Tveito foreslår. Det 

er for øvrig ikke første gang Solstad vedrører det guddommelige. I Professor Andersens 

natt dukket Gud opp, og dette utløste en heftig debatt om Solstad hadde vært alvorlig 

eller ironisk. Solstad selv foretok en undersøkelse av anmeldelsene av romanen og var 

forbauset over at bare to av 31 anmelderne hadde nevnt Gud. Jeg vil ikke gå inn i denne 

debatten, men det er i det minste påfallende at Solstad tar opp eksistensielle spørsmål 

ved å ta utgangspunkt i en nyreligiøs skriftform. I et intervju med Liv Riiser i Vårt Land 

(21.12.2002) sier Solstad at han vendte tilbake til religiøse temaer i 1987 da han på en 

reise i Egypt fikk spørsmål om hvilken religion han tilhørte. 

De himmelske forestillingene er knyttet til de eksistensielle grensesituasjoner: til 

døden og gjennom farsskikkelsen til skapelsen. Etter hans død hadde faren i årevis 

dukket opp i Dags drømmer, men han hadde sluttet med å drømme om faren for mange 
 

70  Iblant annet i essayet “Om romanen” fra 1997. 
71  Det uoppløselig episke betyr noe i retning av at han ikke kan skrive noe annet enn det han gjør. 
72  Solstad, 2002, s. 151. 
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år siden. Drømmen og de himmelske forestillingene defineres som hull i hans 

bevissthet. Der får han oppleve det “Evige” (s. 28). Gjennom drømmen kommer han i 

kontakt med faren, men han klarer ikke å holde fast ved drømmen. Isolert betraktet er 

dette kanskje ikke så viktig, men senere nevner Solstad at han har samme problem med 

de lysende romanidéene som til tider innfaller ham. Ved romanens slutt eksplisitterer 

han forbindelsen mellom faren og sin egen romanskrivning. Problemet med de lysende 

romanidéene ligger i at han heller ikke kan gripe dem når han vil det. Dette beskriver 

han både i 16.07.41 og i Armand V. Romanidéer “var risset inn på min bevissthets indre 

duk” og det eneste Solstad trenger å gjøre er å avlese dem, men det makter han ikke. 

(2002, s. 85). Armand V. kan betraktes som resultatet av at han ikke klarer å gripe, det 

vil si ordlegge eller formgi, romanidéen: “Denne romanen, som altså er usynlig, kan vi 

kalle den opprinnelige romanen”.73  

Det er imidlertid nettopp ønsket om å gripe det ugripelige som danner utgangspunkt 

for det narrative prosjektet. Romanidéen er like ugripelig som minnet om faren. For 

begge gjelder at det er de som danner kilden for skrivningen hans. Gjennom det 

ubevisste får han kontakt med dem. Det ugripelige er delvis forbundet med den 

fortrengte fortiden, og delvis er det forbundet med det metafysiske, det oversanselige. 

Begge elementer forekommer hos flere samtidsforfattere. Realismen er en estetikk som 

tradisjonelt kretser rundt det sanselige, det objektiverbare, det som kan synliggjøres. 

Men der mange av samtidsforfatterne i høy grad ser ut til å være opptatt av hvordan de 

kan beskrive fortiden og holde fast en historisk bevissthet, får fortiden en nærmest 

mytisk dimensjon i 16.07.41. Den motiverer skrivningen, men den kan aldri avdekkes. 

Slik sett minner det litt om den kristne skapelseshistorien. I artikkelen fra 1966 påstod 

Solstad at drømmene fungerte som inngang til “det mytiske vesen”.74 16.07.41 er først 

og sist Solstads private skaperakt. Tittelen, som flere anmeldere utpekt som en bibelsk 

referanse, alluderer til den guddommelige skaperakten. De himmelske forestillingene 

som beskrives i romanens første kapittel har helt klare bibelske referanser. Solstad 

blander inn velkjente mytiske bilder. Og selv om han eksplisitt sier han forlot de 

troendes rekker i sekstenårsalderen, finner han det 

 
73  Solstad, 2006, s. 37. 
74  Solstad, [1966] 1981, s. 16. 
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[…] høyst naturlig på en nokså flat sky å plassere løven og lammet. På himmelens 

små skyer kunne jeg med letthet skimte engler, med basuner i hendene, og ofte med 

nedslåtte vinger, det ga dem et ettertenksomt uttrykk som jeg må betegne som meget 

smukt. Og her var selvfølgelig vingehester, kentaurer og vingehjorter, som sto hver 

for seg nede på skyer, med spissede ører som om de lyttet til sfærisk musikk.75 

Hva skal leseren med de himmelske forestillingene i 16.07.41? Da Gud dukket opp i 

Professor Andersens natt, utløste det en debatt om hvorvidt dette måtte tolkes ironisk 

eller ikke. Bibelens skapelseshistorie beskriver og forklarer verdens opphav. Må så 

16.07.41 tolkes som en beskrivelse av romanens opphav? Her med forfatteren på Guds 

plass. Å vende tilbake til Gud eller kirken framstår ikke som en reell mulighet for de 

allerfleste i det samtidige sekulariserte samfunn. Det virker som om den biografisk 

orienterte samtidslitteraturen representerer en lemenmarsj til den skapende forfatteren 

som danner utgangspunkt for fortellingen, derav den økte interesse for romanens 

performative side. Og dette opphavet for teksten, romanens mest reelle element, forblir 

samtidig like myteomspunnet som Gud selv, det er ikke bare Dag Solstad et eksempel 

på, men også forfatteren/fortelleren i Halvbroren og den danske Claus Beck-Nielsen. 

 

 
75  Solstad, 2002, s. 22-23. 
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V FOSSES KRISTENMYTISKE REALISME 
 

“Mine romanar er realistiske”, skriver Jon Fosse i essayet “Skrivarens nærver” der han 

legger fram sine poetologiske refleksjoner.1 Men han haster seg til å si at romanene 

hans ikke har noe å gjøre med den typen realismen de moderne 

gjennombruddsromanene var preget av.2 Fosses realisme kan generelt sett 

karakteriseres som en post-postmoderne realisme. Han har latt seg inspirere av Theodo

Adorno som skrev i et av sine essayer “at litteraturen, som teikn ellers, har sin 

dobbeltkarakter, den er Bedeutung, betydning, og den er materielt, Ausdruck, uttrykk

(Fosse, 1989, s. 148) Selv om den moderne litteraturen synes å prioritere uttrykket kan 

den ikke glemme meningsinnholdet, og på dette punktet er Fosse enig med Adorno. Ved

å kalle sine romaner realistiske tar Fosse, som ved begynnelsen av forfatterskapet 

profilerte seg som modernist,3 avstand fra en litterær estetikk som utelukkende kretser 

om form og språk på bekostning av språkets referensielle egenskaper, og dermed er ha

– den spesielle stilen til tross – helt typisk for den nyere realistiske litteraturen. Fos

kanskje den forfatteren i Norge som tydeligst karakteriserer sine egne verk som en 

kombinasjon av en (post-)moderne og en realistisk estetikk. Det som gjør Fosse 

interessant som forskningsobjekt i en framstilling av realismeuttrykk i den norske 

samtidslitteraturen er ikke bare at han selv tar begrepet realisme i munnen, men også a

realism

I dette kapitlet vil jeg rette blikket mot romanene Fosse har utgitt siden 1990: 

Melancholia I og II (1995 og 1996), Morgon og kveld og Det er Ales, og se etter hva 

Fosses realismebegrep går ut på, og hvordan det forholder seg til for eksempel Solstads 

og Saabye Christensen realismebegrep.4 I tillegg til primærlitteraturen vil jeg trekke inn 

 
1  Essayet ble opprinnelig publisert i Vinduet 2/1989. Essayene Fosse har skrevet fram til 1999 er 

samlet i to essaysamlinger, sidetallene i sitathenvisningene refererer til samlingene Frå telling via 
showing til writing (1989) og Gnostiske essay (1999). Essayet “Skrivarens nærver” ble allerede 
samme år tatt opp i essaysamlingen fra 1989. 

2  I essayet “Ord, tanke, musikk” fra 1984 gjør Fosse rede for at denne typen realismen forsvant på 
slutten av 1800-tallet. Denne realismeoppfattelsen vitner om at Fosse betraktet realismen som et 
førmodernistisk fenomen. 

3  På 1980-tallet ble verkene, som hadde en realistisk setting og en konkret, talemålsnær nynorsk, 
dominert av en postmodernistisk skrift- og skriverorientert dimensjon. Denne koblingen resulterte i at 
noen kritikere kalte ham for modernist (Jfr. Wenche Larsen i På kant med værket, s. 245ff.) mens 
andre valgte betegnelsen realist. (Jfr. Karianne Skovholt i Bøygen 2002/1-2, s. 80ff.) 

4  Det er Ales er for øvrig ikke genrebetegnet av forfatteren. 
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essayene Fosse har skrevet. Vanligvis betraktes essayene og de skjønnlitterære verkene 

for seg, men jeg mener at en nærmere refleksjon omkring essayene vil gi innsikt i 

Fosses realisme slik den kommer til uttrykk i de skjønnlitterære verkene. I dette kapitlet 

vil søkelyset derfor ikke bare rettes mot Fosses skjønnlitterære verker og mottakelsen de 

har fått, men også mot de litteraturkritiske tekstene der Fosse uttaler seg omkring 

realisme- og representasjonsproblematikken. 

 

Fra modernist til modernistisk realist 

Fosse viser i essayet “Skrivarens nærver” at han skiftet posisjon på slutten av 1980-

årene: 

[E] skriv ut frå innsikter [...] knytte til den modernistiske romantradisjonen, men 

også til den moderne formalistiske litteraturteorien, og eg skriv ut frå dei 

konsensusprega forteljingane vi ordnar våre liv etter – dei ein kan kalle for 

“betydningsfulle” eller “realistiske”.5 

Kombinasjonen av en realistisk og en modernistisk litterær tradisjon synes å være et av 

de viktigste kjennetegnene av 1990-tallets romaner, ikke bare i Norge men verden over. 

I artikkelen “Surface and Depth: Postmodernism and Neo-Realist Fiction” konkluderer 

Winfried Fluck at den amerikanske litteratur ved 1900-tallets slutt viser at 

eksperimentelle og realistiske skrivemåter blandes og smeltes sammen. Han kommer 

fram til at det bør stilles spørsmålstegn ved å betrakte de to som motsetningspar, noe 

som har vært et rådende syn helt siden modernismens gjennombrudd ved begynnelsen 

av 1900-tallet. 

Sammensmeltningen kommer blant annet til uttrykk ved at forfattere ikke lenger 

forkaster tanken om at representasjon er mulig, men de presenterer leseren heller ikke 

for lukkede systemer som vil formidle én mening. De fornyer den estetiske erfaringen 

ved at de fremsetter en eller flere midlertidige meninger som kan dekonstrueres når de 

ikke lenger er holdbare.6 Tekstene mangler følgelig ofte et fast forhold mellom form og 

innhold, eller språk og mening. 

 
5  Fosse, 1989, s. 149. 
6  Fluck referer til de amerikanske forfatterne Donald Barthelme og Thomas Pynchon og han mener at 

erfaringen “is generated by a calculated and carefully constructed interplay between radical 
dehierarchization in the formation of meaning and brief moments of reauthorization, between 
desemanticization and the brief, but continuous semantic recharging of the sign, between a loss of 
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Forfatterne er ute etter å skape en virkelighetseffekt eller -illusjon ved hjelp av et 

sett retoriske strategier, men her viser seg samtidig en viss ambivalens, siden de 

retoriske strategiene samtidig understreker representasjonens skriftlige, skapte karakter. 

Det som betones i mange av romanene er nettopp deres performative karakter. De er 

tekster med et vev av stemmer der leseren er med på å danne en foreløpig mening. 

Hermed inkorporerer den nye realismen tvilen omkring representasjonsprosessen, som 

har dominert den litterære debatten siden modernismens gjennombrudd. 

Representasjonen avvises ikke, men den er ikke endelig. Og det krever en annerledes 

romanform enn den som var rådende på 1800-tallet, noe Fosse viser på sin helt særskilte 

måte. 

Ifølge Winfried Fluck var det postmodernismens radikale språklek og avvisning av 

språkets referensialitet som gjorde at den etter hvert ble monoton og forutsigbar. 7 I 

essayet “Skrivarens nærver” tar Fosse ordet ‘kjedelig’ i munnen når han karakteriserer 

den postmoderne estetikken. Kjedsomheten skyldtes innsikten i at den postmoderne 

romanen ikke lenger strakk til, fordi den ikke ga nok muligheter til å beskrive verden. 

Fosse rettet som mange andre forfattere blikket mot det språktegnet referererte til, le 

signifié som hadde lite eller ingen plass i den postmoderne estetikken. Han fant 

løsningen i en kombinasjon av en realistisk og en modernistisk litterær tradisjon, og 

denne kombinasjonen har siden begynnelsen av 1990-årene preget verkene hans. 

Romanene Fosse har gitt ut siden midten av 1990-årene utforsker spenningen 

mellom det meningstomme og meningsskapende.8 Romanene konsentrerer seg ikke 

lenger som 1980-tallsromanene om det rent språklige og meningstomme. Især med 

romanene Morgon og kveld (2000) og Det er Ales (2004) skriver Fosse seg inn i den 

realistiske diskursen som kjennetegner den norske romanlitteraturen omkring 

årtusenskiftet. Det handler om en romanlitteratur som er interessert i å formidle 

(verdifull) kunnskap om verden uten å forkaste den postmodernistiske estetikken 

 
emotional depth and the evocation of an emotional state that result from exactly this loss.” (Fluck 
1992, s. 68) 

7  Jfr. Winfried Flucks artikkel “Surface and Depth: Postmodernism and Neo-Realist Fiction”. Fluck 
skriver at “experimental postmodernism had radicalized its linguistic playfulness and especially its 
experiments in dereferentialization to such a degree that it had become monotonous, and, what is 
worse and eventually the kiss of death for any avantgarde movement, predictable”. (Fluck, 1992, s. 
65) 

8  Det var en midlertidig stopp på romanskrivningen siden Fosse startet å skrive skuespill i begynnelsen 
av 1990-tallet. 
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fullstendig. I en artikkel om Fosses prosa skriver Kai Johnsen at Fosses verk befinner 

seg i skjæringspunktet mellom “en realistisk optikk […] og en mer ritualorientert stream 

of consciousness-forankret tradisjon”.9 

Kombinasjonen av en realistisk og en postmodernistisk estetikk og betoningen av 

verkets performative karakter bidrar til at det er vanskeligere å karakterisere romanene 

ved hjelp av det tradisjonelt motsatte begrepsparet modernisme/realisme. Dertil kommer 

at Fosses tekster, lik Lars Saabye Christensens Halvbroren og Dag Solstads 16.07.41 og 

Armand V. er genregrenseoverskridende. Der Solstad vever inn selvbiografisk materiale 

og dermed overskrider grensen mellom selvbiografi, dokumentarroman og roman, leker 

Saabye Christensen med grensen mellom filmmanuskript og roman. Fosse har skrevet 

både romaner, noveller, barnebøker, essayer, dramaer og dikt, og han beveger seg 

gjerne over genregrensene i enkeltverkene. Romanene minner til tider om dramaer, og 

dramaene er svært poetiske. De er ikke bare typografisk satt opp som dikt, men også 

språklig alluderer de til poesien ved at rytmen og klang er viktige elementer. De 

poetiske innslagene kjennetegner imidlertid også Fosses romaner og fortellinger, og har 

etter hvert fått predikatet: “den velkjente Fosse-stilen”.10 

Slike overskridelser er tegn på at romanformen på slutten av 1900-tallet er svært 

uren. Som Terry Eagleton påpekte i The English Novel (2004) er romanen den mest 

hybride av alle litterære former, og siden realismen er den moderne romanens 

dominerende stil gjelder denne karakteristikken ikke minst realismen. Det virker som 

om trekket er blitt enda mer dominerende i den realistiske samtidslitteraturen. 

Tilbøyeligheten til det hybride er forutsetningen for at realismen overlever. Forfatterne 

søker etter nye representasjonsformer ved at de bevisst leker med genregrensene, ved å 

blande sammen en realistisk og en (post)modernistisk estetikk, og ved å gjøre bevisst på 

seg selv som realisme. På denne måten gir de uttrykk for flere stemmer for å relativere 

synet på verden de framstiller. 

Det hybride i Fosses romaner uttrykkes formelt ved at tekstene myldrer av dialoger, 

som typografisk er satt opp som dramadialoger. Slik vekkes det inntrykk av at verden 

som presenteres formidles umiddelbart. Dramaformen kan dermed øke autentisiteten 

fordi fortellerens betydning nedtones: 

 
9  Johnsen, Morgenbladet (25. mai 2007). 
10  Jfr. for eksempel Atle Christiansen i Dag og Tid 11/2004. 
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Skal vi vest i Vågen? seier Johannes 

Ja, seier Peter 

Kva skal vi der? seier Johannes 

No skal vi reise bort, du og eg, seier Peter 

Ja, seier Johannes 

Vi skal gå i gavlbåten min, og så skal vi reise til ein annan stad, seier Peter 

Ja du får bestemme du, seier Johannes 

Eg må vel det ja, seier Peter11 

Mens det poetiske og repetitive allerede preget Fosses romaner på 1980-tallet, er det 

dramatiske noe som først kjennetegnet 1990-talls romanene hans. Det at romanene ble 

innfluert av dramagenren skyldes trolig at romanforfatteren Fosse begynte å skrive 

skuespill fra begynnelsen av 1990-årene. Det som kjennetegner dramaene er at de ikke 

er dynamiske fortellinger som blir båret fram av hendelser, men at de snarere framstiller 

statiske scener. De ble betegnet som “tilstandsdramatikk”. Dette trekket kom også til å 

prege romanene hans. Her vektla han romdimensjonen istedenfor å plassere hendelsene 

i en tidslig forløpsrekke. Interessen for beskrivelsen og undersøkelsen av tilstanden som 

dominerer Fosses prosa, finnes også hos mange av de andre forfatterne. Solstad 

utforsker den paradisiske tilstanden, mens romanfigurene hos de yngre forfatterne søker 

forklaringer på sine mentale tilstander. Forklaringene, eller forsøk på forklaringene 

finner Fosse lik Solstad og de unge forfatterne ofte i minnene som ikke eller bare delvis 

lar seg strukturere som et plott. Disse minnene framstår heller som fragmentariske 

øyeblikk, som organiseres etter andre mønstre enn kausalt-logiske eller kronologiske. 

Det er som om verdens virkelighet først og fremst viser seg i øyeblikket, øyeblikket som 

ofte rommer en katastrofe eller traumatisk erfaring. 

Tilstanden kan betraktes som mer eller mindre statisk. Det statiske forsterkes av at 

skillet mellom fortid, nåtid og framtid viskes ut. Opphevelsen av skillet mellom 

tidsnivåene fører ikke bare til at kronologien forsvinner som strukturerende element, 

men også til at plottets betydning reduseres kraftig. Alle livets erfaringer presenteres 

som om de er “samtidige” skriver Espen Stueland, og at det er dét som skaper 

spenningen i fortellingen.12 Det samtidige ble framhevet i skuespillet Ein sommars dag 

 
11  Fosse, 2000, s. 112. 
12  Stueland, Vinduet (5. mars 2001) [http://www.vinduet.no/tekst.asp?id=243&p=y]. 
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fra 1998, og senere tok Fosse denne teknikken i bruk i Det er Ales, der han lik Ein 

sommars dag leker med de ulike tidsnivåene handlingen beveger seg på. Om Det er 

Ales skrev Kjetil Røed: “Det er altså svært lite, nesten ingenting, som skjer i fortellerens 

faktiske nåtid”.13 Opphevelsen av grensene mellom fortid og nåtid resulterer i at det 

oppstår en form for samtidighet som både rommer fortid og nåtid. Dette illustrerer blant 

annet at fortiden ikke er noe som er avsluttet, men fortsatt spiller med på nåtidsplanet.14 

I tillegg til at framstillingsformen i Fosses romaner siden 1990-årene er blitt mer 

statisk, har den også fått stadig flere innslag av det metafysiske, av den delen av verden 

som synes å unndra seg språklig representasjon. Det blir blant annet tydelig i Morgon 

og kveld og i Det er Ales der Fosse blander konkrete beskrivelser av en realistisk verden 

med beskrivelser av noe som ligger utenfor den empiriske verden. Det metafysiske er 

noe som vanligvis betraktes som et ikke-realistisk element i fiksjonsprosaen. Men 

samtidig har beskrivelsene av det metafysiske en epistemologisk dimensjon. Det er en 

menings- eller innsiktssøkende dimensjon som kombineres med en skrivemåte som 

minner mye om det Roland Barthes betegnet som Le degré zéro de littérature (1953). 

En skrivemåte som går ut på å utsette meningsdannelse. Dette bevirkes for eksempel 

ved å avbryte handlingsforløpet når forfatteren beskriver meningsløse detaljer, eller en 

nøytral stil. Hos Fosse oppnås samme effekt av at samme ord og setninger gjentas, slik 

at språkets referensialitet forsvinner og handlingen står nærmest helt ‘stille’ og av at det 

presenteres ulike versjoner av eller syn på samme hendelse. Resultatet er at språket selv 

er tømt for mening, mens romansubjektene søker etter en forklaring utenfor den 

empiriske verden. Og dermed overskrider de det vanligvis betraktes for grensene for 

den realistiske romanen. Interessen for det metafysiske resulterer i at Fosse utfordrer 

representasjonens muligheter og begrensninger. 

Den hybride framstillingsformen i Morgon og kveld og Det er Ales kjennetegnes 

altså ikke bare av genreblanding, men også ved at Fosse plasserer den fysiske og den 

metafysiske verden i et spenningsfylt forhold. Det er sammenføringen av de konkrete 

beskrivelsene av det alminnelige og hverdagslige og overskridelsen av det konkrete som 

er av spesiell interesse i en diskusjon omkring Fosses realisme, ikke minst fordi det er 

særlig denne koblingen som betraktes som typisk for Fosses senere verk. 
 

13  Røed, Vinduet (21. april 2004) [http://www.vinduet.no/tekst.asp?id=398&p=y]. 
14  Sammenfall mellom fortid og nåtid kjennetegner også Morgon og kveld og til en viss grad 

Melancholia men sammenfallet er mindre gjennomført enn i Det er Ales. 
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Det som gjør Fosse til Fosse er i noen grad sammenføringen og sammenskrivingen 

av det konkrete, realistiske, alminnelige (det “lille” livets drama, trivialitetene, 

småtteriene, bagatellene) og det abstrakte “uvirkelige”, det som peker mot 

overskridelsen av tiden og rommet, det som tematiserer ulike lengsler etter transcendens 

(det “store” i livet). Han transponerer det lave inn i det høye og vice versa; disse 

nivåene overlapper nesten alltid hverandre, er i konflikt med hverandre, befrukter 

hverandre, perspektiverer hverandre.15 

Det konkrete eller realistiske og det uvirkelige eller metafysiske føres sammen i det 

flere har kalt et “mellomrom”, som både kan tolkes temporært og geografisk.16 

Begrepet “mellomrom” ser ut til å dekke det som Fosse selv kalte for litte

“forskjellsløshet” som er en tilstand der skillet mellom språket og virkelighet opphører. 

Det er her tingene skjer.17 Fosse har selv tatt i bruk begrepet “mellomverd”.18 Fosse 

gjør rede for at den gode litteraturen gjennom en billedlig framstilling vil skaffe innsikt 

som ikke kan finnes i den empiriske verden, en innsikt som ikke kan finnes i ord eller 

sanser, men som må søkes i en verden som ligger mellom den empiriske verden 

metafysiske, noe som minner om forestillingen om det sublime, om Britta Timm 

Knudsen og Bodil Marie Thomsens “mellemfelt”. Der mellomfelt kan defineres som det 

feltet som befinner seg mellom den reelle verden og fiksjonsverden der den skrivende 

forfatteren synliggjør seg selv, skaper Jon Fosse også et felt mellom fiksjon og 

virkelighet som ikke alltid kan beskrives. Feltet knyttes hos Fosse både til et konkret og 

topografisk grenseområde som danner setting for handlingen, og til et abstrakt og 

temporært grenseområde, der flere tidsnivåer glider over i hverandre. 

Mellomfeltet i Morgon og kveld utgjøres av hovedpersonen Johannes’ erfaring av 

fødsel og død, de to ytterpunktene av livet hans. De er eksistensielle grensetilstander. 

Lik Saabye Christensens Halvbroren og Dag Solstads 16.07.41 og Armand V. stilles 

dermed også Morgon og kveld indirekte overfor spørsmålet hvordan det som unndrar 

 
15  Johnsen, Morgenbladet (25. mai 2007). 
16  Bl.a. Leif Zern, Kai Johnsen. 
17  Leif Zern karakteriserer i Klassekampen mellomrommet som “det lille, stille og såkalt vanlige”. Det 

er her konflikten “mellom det tragiske på en side, og noe som vender mot mystikken på den andre” 
viser seg. 

18  I essayet “Bloom, kanon, litterær kvalitet, gnosis”. (Fosse 1999, s. 105-107). 
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seg språklig representasjon – grensetilstanden – kan uttrykkes språklig. Espen Stueland 

kaller det “å materialisere noe immaterielt”.19  

Fosses romaner overskrider stadig det konkrete ved at handlingen og personene er 

plassert i topografiske grenseområder: romanfigurene beveger seg mellom land og hav, 

og krysser grensen mellom det hinsidige og livet på jorden. For å kunne beskrive både 

randområdene og randerfaringene tar Fosse i bruk en skriftform som blander roman, 

drama og de bibelske genrene parabel og åpenbaring. På denne måten skaffes det en 

fasettert presentasjon av verden som beskrives. Romanens bruk av stream of 

consciousness-teknikken gir et direkte innblikk i flere personers tanker, mens de 

dramatiske innslagene som bruken av dialoger forsterker inntrykket av en umiddelbar 

formidling av verden, en re-presentering. Og disse genrene supplerer Fosse med de 

bibelske genrene som skaffer innsikt i det metafysiske. Lars Sætre påpekte at 

referansene til Johannes’ Åpenbaring og de nytestamentiske evangeliene er med på å 

forklare hva som skjer med hovedpersonen i Morgon og kveld, Johannes. Johannes dør 

men døden unndrar seg språklig representasjon. Døden kan bare representeres gjennom 

noe annet og omtales allegorisk ved å vise til bibelske forelegg. Som Sætre har vist er 

det spesielt gjennom det retoriske grepet bibeltekstene tar i bruk for å forklare: 

parabelen og apokalypsen (åpenbaringen) at forklaringen på hva som skjer kan gis. Som 

parabelen anvender Fosses realistiske og hverdagslige sammenligningsledd, og Sætre 

gjør oppmerksom på hvor ofte “som (om)”-konstruksjonen anvendes i Morgon og 

kveld.20 I en samtale mellom Johannes og vennen Peter som er kommet for å hente ham, 

minnes Peter dagen Johannes falt i sjøen under en fisketur: “Ja tenk at eg måtte kleppe 

deg, som ein annan fisk, seier Peter”. (s. 61) Peter hadde reddet Johannes ved å hogge 

ham med kleppa. Her eksplisitteres sammenligningen mellom kameraten Peter og 

menneskefiskeren fra bibelen. 

Ved å referere til bibelske genrer har den metafysiske dimensjonen fått en klar 

kristen tone. I forbindelse med oppsetningen av teaterstykket Dessa auga (2008) der 

skuespillerne går på vannet, sa Fosse: “Det meste av det jeg har skrevet i seinere år, har 

en klar religiøs klang [...] En livsforståelse som kanskje kan kalles kristenmystisk”.21 

 
19  Stueland (Klassekampen 9. mars 2004) mener Fosse klarer å opphøye spøkelsestemaet, som vanligvis 

assosieres med B-kulturen, til finkultur. 
20  Sætre, 2002, s. 223. 
21  Wandrup, Dagbladet 18. august 2008 
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Han går imidlertid ikke så langt at han mener stykkene er religiøse. Snarere er det det 

metafysiske i blikket som vendes mot naturen som har en “religiøs dimensjon”.22 Hvor 

skillet mellom det religiøse og det mystiske går, er imidlertid ikke så lett å avgjøre.23  

Genreblandingen er tegn på at Fosse søker, lik Saabye Christensen og Solstad, mot 

romanens randsoner for å beskrive erfaringslivet til romanfigurene. Solstad skriver 

fotnoter og leker med grensen mellom selvbiografi og fiksjonstekst, Saabye Christensen 

leker med grensen mellom filmmanuskript og roman og skriver i bilder, mens Fosse i 

tillegg til poetiske og dramatiske innslag trekker inn bibeltekster for å beskrive 

grenseerfaringene.  

Den religiøse eller mytologiske interteksten settes imidlertid i en øyensynlig 

realistisk ramme, og det spørs hvor langt Fosse kan tøye romanformen uten at den 

realistiske illusjonen brytes. Det er denne spenningen mellom det metafysiske og de 

konkrete beskrivelsene i sammenheng med romanenes fokus på det romlige og 

momentane som vil danne utgangspunkt for en analyse av Fosses realisme. 

 

Fosse som essayist: Fra skriver til viten. 

Fosse er ikke bare en av Norges “fremste poeter på 1990-tallet”, som Per Thomas 

Andersen uttrykte det.24 Han er også en ivrig essayskriver som reflekterer over 

litteraturen generelt og sine egne poetologiske valg. Essayene Fosse har skrevet fram til 

1999 er utgitt i to essaysamlinger, Frå telling, via showing til writing (1989) og 

Gnostiske essay (1999). Fosse, som har studert litteraturvitenskap, har vært sterkt 

inspirert av Roland Barthes og Jacques Derrida. Den første samlingen, som inneholder 

essayer og artikler fra årene mellom 1983 og 1989, viser tydelig innflytelsen av de 

poststrukturalistiske tenkerne. Det var i denne samlingen Frå telling, via showing til 

writing Fosse tok åpent avstand fra den tradisjonelle realistiske skrivemåten og satte 

fokus på skriveren (og vel å merke ikke forfatteren, som hadde blitt erklært død av 

Roland Barthes i “La mort de l’auteur” fra 1968).25 En av den realistiske skrivemåtens 

 
22  Ibid. 
23  Fosse sier han har et distansert forhold til kirken og kalte seg for en skarv mystiker i et intervju med 

Svein Gjerdåker i Dag og Tid 22. august 2008. Den “skarve” mystikken er trolig en privat form for 
religiøsitet. 

24  Andersen, 2001, s. 566. 
25  Der Barthes’ uttale må tolkes som en reaksjon mot den historiskbiografiske opptatthet med 

forfatteren i analysepraksisen, retter Foucault blikket mot tomrommet som finnes igjen etter at 
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mangler var at den, etter hans mening, hadde oversett at romanen ikke er en teksttype 

som overleveres muntlig, men skriftlig, noe som Fosse betegner som romanens “skrivne 

eigenart”.26 

Såvel de poetologiske essayene som romanene Fosse skrev på 1980-tallet, viser 

hans interesse for den “skrivne eigenart”. Denne interessen har aldri forsvunnet helt, 

men han har etter hvert kombinert den med en interesse for romanens epistemologisk-

mystiske dimensjon. Den skrivne egenarten kommer ikke bare til uttrykk i den 

repeterende skrivemåten, som er blitt karakteriserende for Fosses forfatterskap, men 

også i de mange mer eller mindre skjulte intertekstuelle referansene som er et eksempel 

på repetisjon på et høyere tekstnivå. Debutromanen Raudt, svart (1983) alluderer til 

Stendhals Le Rouge et le Noir (1830), mens tittelen på dramaet Ein sommars dag 

indikerer en åpen referanse til Shakespeares attende sonnett: “Shall I compare thee to a 

summer's day?/ Thou art more lovely and more temperate […] So long as men can 

breathe or eyes can see,/ So long lives this, and this gives life to thee.” Men her, som i 

romanene Melancholia I og II (1995-1996), Morgon og kveld og Det er Ales, finnes det 

også (litterære) referanser til bibeltekster. 

Når Fosse presenterer sine poetologiske refleksjoner i de tidlige essayene, refererer 

han spesielt til Jacques Derridas différance-begrep. Han støtter dermed den 

poststrukturalistiske tanken om at språk aldri kan bestemme eller fastsette mening, bare 

utsette mening. Riktignok forutsetter resonnementet at mening finnes. Men den blir til i 

skriften og finnes ikke i forveien: “Eit spel av skilnader, og ei rørsle […] språket er 

ikkje ei grei referensiell innretning, som er til på menneskets og røyndommens 

premisser, men ei rørsle, der meininga kjem og forsvinn[…]”. (Fosse, 1989, s. 154) 

Det er også derfor Fosse prioriterer “skrivaren” som inngår i et heteroglossisk spill med 

fortelleren og (roman) personen der de sammen skaper mening. 

 
forfatteren har forsvunnet. Michel Foucault gjorde rede for sitt syn på forfatteren i et essay 22. 
februar 1969. Essayet fikk i den engelske oversettelsen tittelen “What is an author”. Foucault påpeker 
forfatternavnets flertydige funksjon, det er en variabel størrelse. Og av dette følger at forfatteren er “a 
function of discourse” (Foucault 1977, s. 124). Dermed innlemmes forfatteren i den tekstanalytiske 
praksisen igjen. (Foucault påpeker at forfatterens navn ikke alltid har hatt samme betydning. I 
moderne tid er det blitt vanlig å betrakte forfatternavnet som en autentisitetsmarkør i litterære verk. 
Men det er ikke den eneste funksjonen forfatteren har. Den kan også være en indikator på hvordan 
det litterære verket er basert på sosiale forbindelser, altså hvordan forholdet mellom det litterære 
verket og den utenomtekstlige sosiale virkeligheten er.) 

26  Fosse, 1989, s. 82. 
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I essayet “Frå telling via showing til writing” anvender Fosse forskjellen mellom 

fortelleren og skriveren for å illustrere utviklingen romanen har gjennomgått. Telling, 

showing og writing tilsvarer tre metoder å framstille verden på som henholdsvis 

dominerer den førmoderne, moderne og postmoderne litteraturen. De førmoderne 

romanene ble dominert av en autoral forteller, de moderne romanene, som for eksempel 

Flauberts, setter det opplevende subjektet i sentrum og verden presenteres ved å vise 

subjektets overveielser og handlinger. Dette innebærer at fortelleren tilsynelatende 

forsvinner, blir usynlig, som Gud i skaperverket. Fortellerens posisjon svekkes enda 

mer i de postmoderne romanene, der skriveren dominerer.27 Dette er ikke minst 

interessant siden skriveren er blitt et sjeldent syn i romanene Fosse har skrevet siden 

1990-årene. Det opptrer riktignok ennå en i Melancholia I, forfatteren Vidme, men 

verken i Morgon og kveld eller Det er Ales finnes det en skriver. Varsler det så en ny 

fase i litteraturens historie? 

I sin andre essaysamling Gnostiske essay tar Fosse delvis avstand fra det han skrev i 

Frå telling via showing til writing.28 Som tittelen Gnostiske essay alt peker på, har 

agnostikeren Fosse etter hvert orientert seg mot det gnostiske. Selv om mening eller 

innsikt ikke bare defineres som en egenskap av det “religiøse”, refererer han med denne 

tittelen særskilt til det religiøse. Som Fosse senere også klargjorde i et intervju med 

Svein Gjerdåker ligner den gnostiske eller religiøse innsikten for ham en poetisk 

innsikt.29 Interessen for tekstens meningsgivende dimensjon har medført at de 

poststrukturalistiske eller dekonstruktivistiske tenkerne gis ingen sentral plass i den 

andre samlingen. Istedenfor tyr Fosse blant annet til Walter Benjamins mystiske 

språkteori og Harold Blooms Omens of Millennium. 30 Når han legger ut om den 

gnostiske innsikten siterer Fosse Bloom: 

den gnostiske innsikta – eller ‘direkte kjennskap til Gud gjennom eget’– ikkje kan 

søkjast verken i den empiriske eller i den intelligible verda, verken i sansing eller i 

 
27  Det vil naturligvis ikke si at skriveren er en postmoderne oppfinnelse. Det mest kjente eksemplet fra 

litteraturhistorien er kanskje Laurence Sternes The Life and Opinion of Tristram Shandy, Gentleman 
(1759-1767). 

28  Samlingen inneholder ved siden av poetologiske og litteraturkritiske essayer, også personlige 
kommentarer og leseropplevelser. 

29  Jfr. Gjerdåker 2008, s. 16. 
30  Harold Bloom, Omens of Millennium. The Gnosis of Angels, Dreams and Resurrection, New York 

1996. Det er nettopp engler og drømmer Solstad beskriver i innledningskapittelet til 16.07.41 (2002). 
Også Solstad er på leting etter det mytiske. 
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omgrep, men må søkjast der imellom, i ei mellomverd ein først og sist har tilgang til 

i den gode kunstens biletlege framstilling.31 

Gnosis betyr ‘dypere, mystisk visdom’ eller bare ‘viten’. Det er ikke en viten om denne 

verden, eller menneskets bevisste erfaringsliv, men en viten om det som ligger bortenfor 

det jordiske og menneskets erfaring. Og det er kunsten som kan skaffe en tilgang til 

gnosis. 

Omslaget fra en poststrukturalistisk til en epistemologisk grunnholdning spores 

allerede i de siste essayene i Frå telling via showing til writing, som for eksempel i den 

tidligere nevnte “Skrivarens nærver”.32 Her bekrefter Fosse nok en gang at romanen er 

“ein genuint skriven genre”, men det er ikke lenger bare det skrevne eller formelle 

aspektet som framheves. Istedenfor understreker han med Adorno litteraturens 

dobbeltkarakter; den er både Bedeutung og Ausdruck. 

Det betydningsfulle får etter hvert en klar metafysisk dimensjon. I 1990 skrev Fosse 

et essay med tittelen “Romanen i sin store ironi”, der han gjør rede for at “romanen, for 

å seie det påståeleg, stadig [er] på sporet av den tapte Gud.” (Fosse, 1999, s. 46) 

Romanen er, ifølge Fosse, alltid på leting etter den større meningen, men denne 

meningen kan ikke gripes, den forsvinner. Likevel er denne søken etter mening det 

nærmeste vi kan komme til å fylle meningstapet Guds død har medført. Derfor definerer 

Fosse litteratur som den sekulariserte verdens mystikk. 

Tanken utarbeider han senere i tidsskriftet Bøk som Fosse redigerte sammen med 

Jan Kjærstad mellom 1993 og 1996. Der publiseres i 1993 essayet “Negativ mystikk” 

hvor Fosse beskriver at hans romansyn har utviklet seg fra å oppfatte romanen som et 

skriftbasert uttrykk der flere stemmer står side om side, til et uttrykk der flere meninger 

står ved siden av hverandre, noe Fosse omtaler som en slags negativ mystikk. Det 

negative går ut på at romanen ikke klarer å by på det mystikken eller det guddommelige 

streber etter: en entydig mening eller et endelig svar. Paradoksalt nok har det nettopp 

vært skriften som presset Fosse ut av hans “trygge ateisme”, ettersom han fikk mystiske 

erfaringer under skrivningen.33 Hva han legger i begrepet mystisk sier han imidlertid 

svært lite om her, slik at det blir stående som et litt problematisk begrep. Det har å gjøre 
 

31  Fosse, 1999, s. 106. 
32  Essayet ble opprinnelig publisert i Vinduet 2/1989, og senere tatt med i Frå telling via showing til 

writing (1989). 
33  Jfr. Fosse 1999, s. 124. 
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med de “djupaste røynslene” hans, det han ikke kan snakke om og som han bare kan 

uttrykke skriftlig.34 Det gjør det nærliggende å forstå negativ mystikk i sammenheng 

med det sublime og “gnostisk innsikt”. Et begrep Fosse har presentert som betegnelse 

på “direkte kjennskap til Gud gjennom eget”.35 Fosse er inspirert av Harold Blooms The 

Western Canon. Blooms kanon omfatter de forfatterne som har klart å beskrive noe 

fremmed “ein slags originalitet som ikkje lar seg assimilere eller som assimilerer oss i 

den grad at vi ikkje lenger ser på den som fremmed”.36 Dette synet viser mange 

likhetstrekk med Roman Jakobsons definisjon av det poetiske språket: det skulle 

fremmedgjøre. Fosse siterer Bloom: “Når du les eit kanonisk verk for første gong, møter 

du ein framand, ei uheimleg overrasking heller enn oppfylling av forventningar”.37 Det 

den “gode” litteraturen og det Fosse forsøker å nå er en innsikt som bare kan nås 

gjennom kunsten.  

Romanene hans viser imidlertid at Fosses romanfigurer aldri når innsikten. Dette 

skyldes at det er flere meninger som står ved siden av hverandre i romanene. Fokus på 

det betydningsfulle eller meningsgivende innebærer altså ingen tilbakevending til de 

“store fortellingene” eller ontologisk absoluttisme som flere av de klassiskrealistiske 

fortellingene kretset om. I den forstand er Fosses negative mystikk et uttrykk for det 

Linda Alcoff kalte postpositivistisk essensialisme, som er mellomveien mellom den 

aristoteliske essensialismen og postmodernismen. Fosse søker mot en mening eller 

essens som er avhengig av språk og dets foranderlighet, en mening som er åpen og 

fleksibel og som avviser den absolutte autoriteten. Det settes ikke en enkel mening 

øverst, noe som Winfried Fluck karakteriserer som dehierarkisering. Fluck mener det er 

denne dehierarkiseringen som kjennetegner mange av det han kaller neo-realistiske 

romaner. Meningen flyter hele tiden, og Fosse skriver i essayet “Kunsten som 

filosofiens føresetnad”: 

Romanen held fast meining i ei verd der den store meininga ikkje finst og der fakta 

og trivia kan truge med å ta over for meining. Romanen lar meiningas under halde 

fram, som meining utan meining. Meining er eit under. Dermed er romanen faktisk 

 
34  Jfr. Fosse 1999, s. 123. Fosse forklarer det ved å referere til det andre mennesker opplever i religiøse 

fellesskap, eller opplevelser mennesker får i eller med naturen. 
35  Jfr. Fosse, 1999, s. 105ff. 
36  Jfr. Fosse, 1999, s. 105. 
37  Ibid. 
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ei insistering på at underet finst og slik held romanen oppe ei opning mot det 

guddommelige. (Fosse 1989, s. 133)38 

Litteraturen får tildelt status som en innsiktssøkende kunst med en “guddommelig” 

dimensjon. Det guddommelige kan kanskje vekke inntrykk av absolutt autoritet, men får 

ikke absolutt autoritet hos Fosse. Dette speiles i romanene Fosse har skrevet siden 

midten av 1990-årene. Det er påfallende hvor mange referanser til Gud og hvor mange 

allusjoner til bibelen det finnes i romanene Melancholia I og II, Morgon og kveld og 

Det er Ales, men de blir stående ved siden av andre, hverdagslige og jordnære 

meninger. En lignende utvikling viser dramatekstene hans.  

At Fosses realisme er en mellomvei mellom essensialismen og postmodernismen 

illustreres av at den guddommelige dimensjonen ikke erstatter den skrivne egenarten, 

men kommer i tillegg til den. Tankene om det mystiske eller guddommelige 

konkretiserer Fosse i et senere essay ved hjelp av begrepet anagogia.39 Anagogia (det 

oppløftende) er en av de fire lesemåtene som tilsvarte det fjerde meningsplanet i 

fortolkningsmodellen for bibelske tekster, slik det ble håndtert i Dantes tid. Ved siden 

av historia, allegoria og tropologia, respektive den bokstavelige, den dypere eller 

bakenforliggende – ordene refererer til Jesus – og den moralske meningen som vedrører 

leveregler, finnes det den høyeste, mystiske meningen, sensus mysticus, som også kalles 

anagogia og som betyr synet av Gud. Det er det høyeste og siste nivået mennesket kan 

oppnå. Noe som vises i siste canto i Divina Commedia der Dante kommer for Guds 

åsyn. Deretter slutter fortellingen umiddelbart.40 Denne fjerde lesemåten tilhører en 

førmoderne litterær tradisjon der litteraturen er nær knyttet til det guddommelige, og 

den anvendes sjelden i moderne litteratur. Det mener Fosse er merkelig siden denne 

uforståelige resten kan betraktes som “litteraturens mest verdifulle løyndom”. (Fosse, 

1999, s. 82) Litteraturens oppgave er med andre ord å gjøre det uforståelige forståelig. 

Den skal gi innsikt. 

Med essayet “Anagogia” fra 1994 viser Fosse at han var forut for sin tid, selv om 

det bare tok få år før Dag Solstads Professor Andersens natt (1996) kom ut. Siden da er 

Gud ikke en fremmed i romanene til Solstad heller. Og at det ikke var et unntak, viste 
 

38  Fosse tar blant annet utgangspunkt i Georg Lukács’ Die Theorie des Romans (1920) der Lukács 
skrev at romanen hører den gudsforlatte verden til. 

39  Jfr. essayet ‘Anagogia’ fra 1994. 
40  Paradiso, canto XXXIII. 



 
139 

                                                

Solstad med 16.07.41 der han i åpningskapitlet beskriver de himmelske forestillingene 

hovedfiguren har opplevd under en flytur til Tyskland ti år tidligere. Enda mer sentralt 

er det guddommeliges funksjon i Karl Ove Knausgårds roman En tid for alt fra 2004, 

der forholdet mellom det menneskelige og det guddommelige skildres med 

utgangspunkt i englenes forfallshistorie. Det metafysiske er altså ikke noe som bare 

kjennetegner Fosses romaner, og synes å være ledd i en fornyelse av romanformen ved 

årtusenskiftet. 

Tom Egil Hverven mener at både Morgon og kveld, dramaene Dødsvariasjoner og 

Auge i Vind og Solstads 16.07.41 representerer fornyelse av forfatterskapene og dermed 

av norsk litteratur generelt på grunn av måtene forfatterne nærmer seg “spørsmålet om 

død, Gud og identitet” på.41 Likevel er Fosses prosjekt klart ulikt Solstads. Forskjellene 

til tross blir det interessant å se etter om de metafysiske innslagene bør oppfattes som en 

utvidelse av realismen i og med at de illustrerer og forsterker romankarakternes (og 

forfatternes) leting etter mening. 

 

Fosseresepsjon 

Der den tidlege Fosse kunne uroe oss med si særeigne romanskrift og sin særeigne 

rytme, rører den “seine” Fosse oss på ein heilt annan måte med dei same 

verkemidla. Mens den tidlege Fosse utforska det manglande samsvaret mellom 

språk og verd, er den “seine” Fosses prosjekt å utforske korleis gapet kan heilast 

utan nødvendigvis å gjeninnsetje Gud som garantist.42 

Slik skrev Ole Karlsen i sin anmeldelse av Morgon og kveld. Det er især kombinasjonen 

av en realistisk setting med noe som overskrider den realistiske illusjonen som gjør at 

Jon Fosses senere verk er vanskelig å fange i tradisjonelle genre- og 

periodedefinisjoner. Fosse selv kommenterte i et intervju med Gunstein Bakke at “alt eg 

skriv, heng saman. Det er éin stor tekst eg stadig skriv på”.43 

I 1992 skrev Fosse i artikkelen “Surrealist kan fanden vere” at han hadde blitt “kalla 

for både ekspresjonist, minimalist, modernist, postmodernist”44 og at hans verk 

 
41  Intervju med Bendik Wold i Morgenbladet (16. januar 2004). 
42  Karlsen, Dag og Tid, 35/2000. 
43  Bakke, Morgenbladet (23. mars 2001). Noe lignende sa Fosse da han ble intervjuet av Alf van der 

Hagen i Morgenbladet (17. august 2007). 
44  I NLÅ 1992, s. 19. 
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dessuten er blitt karakterisert som romantisk, ny naturalistisk og som en slags dirty 

realism. Siden det metafysiske eller mystisk-uforklarbare ble et viktig element i Fosses 

prosa på 1990-tallet kombineres de konkrete, hverdagslige hendelsene som er plas

et vestnorsk landskap, med en overskridelse av det konkrete. Det var denne koblingen 

som fikk Stueland til å karakterisere Morgon og kveld, som beskriver møtet mellom

levende og de døde, som en “spøkelsesfortelling”.45 At disse overskridelsene av det 

reelle kan vanskeliggjøre tolkningen av tekstene tydeliggjør Kjetil Røed i sin 

anmeldelse av Det er Ales. Han skriver at “synenes tilstedeværelse på tekstens 

realitetsnivå [...] [er] ubestridelig”,46 men ettersom teksten mangler et perspektiv som 

kan tydeliggjøre om alt dette som overskrider det “reelle” bør tolkes som drøm, 

hallusinasjon, syn, spøkelse eller visjon, er det vanskelig å avgjøre hvor grensen 

ligger.47 

Det var især denne metafysiske dimensjonen som har fått kritikerne til å sette et 

skille mellom Fosses tidligere og senere verk, mellom 1980-tallets romaner og 

romanene Fosse har skrevet etter 1990. Det starter med resepsjonen av Melancholia I og 

II. “Her finnes en religiøs dimensjon, en like besettende søken etter noen andre 

dimensjoner ved tilværelsen som kan forsone oss med den fysiske undergangens 

ubønnhørlige realitet”.48 De kristne allusjonene og de intertekstuelle referansene til 

bibelen tydeliggjør romanenes menings- eller innsiktssøkende dimensjon.49 Dette 

illustreres blant annet i Morgon og kveld.50 

 
45  Stueland, Vinduet (5. mars 2001) [http://www.vinduet.no/tekst.asp?id=243&p=y]. Og han refererer 

blant annet til episoden der Johannes kaster en stein på ryggen til den avdøde kameraten Peter. 
Steinen går, til Johannes’ store overraskelse, tvers gjennom Peters rygg. Slike urealistiske innskudd 
gjør det vanskelig å avgjøre på hvilket virkelighetsnivå overskridelsene av det konkrete befinner seg. 

46  Røed, Vinduet (21. april 2004) [http://www.vinduet.no/tekst.asp?id=398&p=y]. 
47  Det minner på en måte om det Strindberg skriver i forordet til Ett drömspel (1902): “Författaren har i 

detta drömspel med anslutning till sitt förra drömspel »Till Damaskus» sökt härma drömmens 
osammanhängande men skenbart logiska form. Allt kan ske, allt är möjligt och sannolikt. Tid och 
rum existera icke; på en obetydlig verklighetsgrund spinner inbillningen ut och väver nya mönster; en 
blandning av minnen, upplevelser, fria påhitt, orimligheter och improvisationer.” En slik 
drømmeaktig tilstand beskrives i andre del av Morgon og kveld. Rundt drømmen er det lagt en 
ramme som er relativt realistisk: Begynnelsen av romanen er lagt i munnen til hovedpersonens far og 
romanens avslutning i munnen til hovedpersonens datter. Likevel virker det som om Fosses tekst 
beholder en høyere grad av realisme enn det symbolistiske drømmespillet av Strindberg. Det er da 
heller ingen guddommelige figurer som blander seg inn. 

48  Rottem, Dagbladet (24. september 1996). 
49  I tillegg til de bibelske allusjonene, finnes det imidlertid også allusjoner til den klassisiske 

mytologien. Båten Kristofer leker med i Det er Ales og båten Johannes hentes i av Peter nevnes 
begge i forbindelse med personenes forestående død og det er derfor ikke merkelig at begge alluderer 
til fergemannen Charon, som førte de avlidne til dødsriket. Det spørs imidlertid hvor viktig det er å 
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Det er imidlertid ikke bare det metafysiske som vektlegges ved resepsjonen av 

Fosses senere verk, som flere kritikere har påpekt kjennetegnes verkene fortsatt av “den 

velkjente Fosse-stilen”. En stil som både ser ut til å forsterke og undergrave det 

metafysiske meningsinnholdet. Tom Egil Hverven påpeker sammensettingen av 

kristendommens offertradisjoner, som sauebrenningen på stranden i Det er Ales minner 

om, og den kiastiske, korsstrukturen i språket: “han er mørkret, mørkret er han”.51 Her 

forsterker retorikken det metafysiske tekstinnholdet. Men de to kan også stå i et 

motsetningsforhold slik at språket dekonstruerer eller destabiliserer den kristne 

meningen. Dette viser Unni Langås i sin artikkel “Fins Gud? Religion og retorikk i Jon 

Fosses drama Barnet”.52 Langås gjør rede for at søken etter å fylle tomheten og 

lengselen etter å forankre meningen i en guddom står i et spenningsforhold til tekstens 

allegoriske trekk. Det som er interessant med Langås’ bidrag til Fosseforskningen er at 

hun, ved å påpeke tekstens allegoriske nivå, gir innsikt i at språket ikke bygger opp en 

fast mening, men at den flyter, slik at flere ontologiske posisjoner, det Fosse kaller for 

ulike meninger, står side om side. Hermed bekrefter Langås samtidig det Fosse skriver 

om negativ mystikk, eller umuligheten av å komme fram til en endelig eller absolutt 

mening. Meningen som det guddommelige skaffer eller gir håp om er en midlertidig og 

foranderlig mening som er avhengig av språket. Langås påpeker eksempelvis bruken av 

lys-mørkemetaforikken som hos Fosse ikke kan tolkes som entydig positiv eller negativ. 

Hun leser Fosses forsøk på å beskrive det ubeskrivelige – i dette tilfellet døden - i 

dramaet på et allegorisk nivå, og det peker på at den guddommelige dimensjonen ikke 

finnes, eller i hvert fall ikke dominerer historien. 

I tillegg til den metafysiske dimensjonen har kritikerne ikke unnlatt å se på 

konsekvensene av den større fokus på rommet i Fosses senere romaner. Som flere 

kritikere har påpekt har bildet eller blikket etter hvert fått en viktig funksjon i Fosses 

 
skille mellom en kristen og en antikk mytologisk tradisjon, ettersom begge fungerer som 
forklaringsgrunnlag for det gåtefulle eller “uforklarlige” i tilværelsen. 

50  Likevel retter ikke samtlige anmeldere blikket mot de bibelske allusjonene. Lars Greger Granlund 
konstaterte til sin store forbauselse at det store flertallet av anmelderne av Morgon og kveld hadde 
unnlatt å understreke at de metafysiske elementene inneholdt referanser til bibelen. De fleste hadde 
bare referert til myter generelt og var tilbakeholdne med å påpeke den spesifikt kristne metaforikken. 
Det dannet utgangspunkt til en av de mest utbredte bibelske tolkningene av Morgon og kveld i 
artikkelen “Mytiske morgon og kveld” der han skriver at romanen “bugner av kristne allusjoner, 
tanker og myter”. Granlund, Bøygen 4/2002, s. 94. 

51  Hverven, NRK (3. mars 2004) [http://www.nrk.no/nyheter/kultur/1.536384]. 
52  I von der Fehr og Hareide (red.) 2004. Dramaet er fra 1995. 
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senere verk. Dette bekrefter min påstand om at samtidslitteraturen vektlegger det 

billedlige i framstillingen, noe Saabye Christensen uttrykte ved hjelp av kroppen og ved 

å flørte med filmgenren. Hos Fosse får det billedlige en helt konkret karakter. Det 

konkrete mennesketomme bildet Lars Hertervig malte av Borgøya i 1867, dannet 

utgangspunkt for Melancholia I og II. Men også i Morgon og kveld og i Det er Ales 

spiller det billedlige en konstituerende rolle, som Atle Christiansen poengterer i sin 

anmeldelse av Det er Ales i Dag og tid:53 

[...] når ord og vendingar stadig blir gjentekne, blir tyding og meining nærmest borte 

i rytme og lyd. Og når rytme og lyd står att, kan vi seie at det er dei som utgjer 

meininga. Men parallelt med det musikalske eller rytmiske nivået i denne prosaen, 

finn vi biletnivået. Det er med andre ord ikkje informasjonsmengda, 

kommunikasjonsevna eller forteljinga som karakteriserer denne litteraturen; det er 

lyden og bileta. 

Lyden eller rytmen, som tidligere ble framhevet som det karakteristiske ved Fosses 

prosa, står side om side med det billedlige i de senere tekstene. Ved siden av 

genreblandingen og den metafysiske dimensjonen er det nettopp dette billedlige som 

bidrar til fornyelsen av Fosses romantekster. Dette blir spesielt viktig i Det er Ales. 

Flere har påpekt romanens åpningssetning, som starter med ordene “Eg ser Signe ligge 

på benken der i stova” (Fosse, 2004, s. 5). Kjetil Røed mener det er  

noe påfallende filmisk over mange av partiene i boken, spesielt de partiene (og dem 

er mange av) hvor perspektivet skiftes fra Signe til Asle, uten annen markør enn 

pronomenet ‘ho’ eller ‘han’ – bortsett fra hvordan deres plassering i rommet angir 

dem i språket. Denne «klippingen» frem og tilbake svarer også til hvordan det 

samme rommet monteres sammen av sekvenser fra så forskjellige år som 1897, 

1979 og 2002.54 

I Gnostiske essay sammenligner Fosse litteraturen med billedkunsten. Fosse legger 

stor vekt på at bildet ikke skal forstås som noe statisk, men at det omfatter tiden i et 

øyeblikk, et øyeblikk der forskjellen mellom fortid, nåtid og framtid er opphevet. “Og i 

 
53  Christiansen, 2004. 
54  Røed, Vinduet (21. april 2004) [http://www.vinduet.no/tekst.asp?id=398&p=y]. 
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den augneblinken forsoner det subjektivt menneskelege og det objektivt materielle seg 

til noko ein elles aldri finn [...]”.55 

Jeg tillater meg en liten ekskurs her: I sin Laokoon beskrev Gotthold Ephraim 

Lessing måten billedkunsten og litteraturen formidler virkeligheten på, og da spesielt 

hvordan de formidler følelser av smerte (Schmerz).56 Lessing mente det var en vesentlig 

forskjell i framstillingsmåten disiplinene anvender. Forskjellen beror på at poesien kan 

beskrive hendelser som strekker seg ut over tid, mens malerkunsten mangler denne 

muligheten. Den er istedenfor tvunget til å fange det viktigste øyeblikket i historien den 

forsøker å formidle, slik at både dens fortid og framtid synliggjøres i samme øyeblikk.  

Die Malerei kann in ihren koexistierenden Kompositionen nur einen einzigen 

Augenblick der Handlung nutzen, und muβ daher den prägnantesten wählen, aus 

welchem das Vorhergehende und Folgende am begreiflichsten wird.57  

I og med at billedkunsten er knyttet til rommet er dens objekt ifølge Lessing kropper 

eller figurer, “Gegenstände, die nebeneinander oder deren Teile nebeneinander 

existieren”, mens litteraturen som er en dynamisk kunstform, beskriver “Gegenstände, 

die nebeneinander oder deren Teile aufeinanderfolgen” eller rettere sagt hendelser. 

Lessing definerer tidsforløpet som dikterens, og rommet som malerens område. 

Lessings teori har mistet en del av sin gyldighet. Den moderne billedkunsten har 

undergravet Lessings påstand om at “die Zeitfolge ist das Gebiete des Dichters, so wie 

der Raum das Gebiete des Malers”,58 ved å påpeke at billedkunsten også viser et 

tidsforløp og at den rommer en dynamikk, som for eksempel kommer til uttrykk i Andy 

Warhols billedserier. Men likevel mener jeg at Lessings skille kan være av nytte til å 

forstå måten Fosses senere prosa søker å formidle virkelighet på, en virkelighet som han 

definerer på sin kristenmytiske måte i et intervju med Frederik Wandrup.59 

Framhevelsen av det visuelle er et element som ikke bare kjennetegner Fosses 

senere verk, men også mange andre av 1990-talls tekstene som kapittelet om Lars 

Saabye Christensen viser. Det visuelle eller filmiske er en form for intermedialitet som 

 
55  Fosse, 1999, s. 16. 
56  Laokoon ble publisert i fragmenter. Første fragment ble utgitt i 1766, men verket slik vi kjenner det i 

dag ble først samlet i 1869. 
57  Lessing, 1994, s. 115. 
58  Lessing, 1994, s. 129. 
59  Wandrup, Dagbladet 18. august 2008. 
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utgjør en del av en moderne måte å framstille verden på. Det foretas en blanding av 

“showing” og “writing”, teknikkene som dominerte henholdsvis den modern(istisk)e og 

postmodern(istiske)e litteraturen. Revurderingen av “showing” er ikke overraskende, for 

modernistenes kritikk av 1800-tallets realister gjaldt spesielt (den 

sentralperspektivistiske) fortelleren og den er blitt neste usynlig i den moderne 

realistiske prosaen. 

Mangesidigheten av Fosses forfatterskap speiles i resepsjonen av hans verk. I 

lesningen av Fosses tidligere forfatterskap dominerer analysene av de formelle 

elementene i prosaverkene hans, der spesielt bruken av gjentakelsene på ord- og 

setningsplan kommenteres, som for eksempel Ole Karlsens artikkel om Naustet er et 

godt eksempel på.60 Den metafysiske og epistemologiske orienteringen i verkene fra 

1990-tallet og framover har ført til at kritikerne har vært mer opptatt av tekstenes 

meningskonstituerende elementer, som de blant annet fant i de bibelske og mytologiske 

intertekstuelle referansene, uten for øvrig å se bort fra den karakteristiske repeterende 

skrivemåten.  

 

Melancholia. Representasjon gjennom bilder og minner 

Alle Fosses romaner fra siste halvdel av 1990-årene har en sterkt historisk og biografisk 

karakter. Men samtidig er plottets organiserende rolle og tidsforløpet, som gjerne 

betraktes som romangenrens byggestein betydelig nedtonet. Det er gjerne ett menneskes 

liv som er subjekt for fortellingen. I 1995 utkom Melancholia I romanen om den norske 

maleren Hans Hertervig (1830-1902), fulgt av en kort epilog året etter med tittelen 

Melancholia II. Teksten er genrebetegnet roman, ikke biografisk roman. Fosse har altså 

bevisst vektlagt at teksten bør leses som fiksjon. Men i og med at referansene til 

Hertervigs liv inneholder flere objektive fakta frir teksten både til biografien og den 

historiske romanen.  

Livet til Hertervig blir (fragmentarisk) belyst fra tre ulike vinkler slik at romanen 

skaffer et flersidig bilde av maleren og livet hans. Framstillingsformen er altså tydelig 

ontologisk pluralistisk. Pluralismen kommer til uttrykk ved at Lars Hertervig selv fører 

ordet i de første to kapitlene av Melancholia I. Her presenteres leseren for hans minner, 

 
60  Karlsen, “Ei uro er kommen over meg. Om Jon Fosses Naustet (1989) og den repeterende 

skrivemåten”, Edda 3/2000, s. 268-279. 
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fantasier, hallusinasjoner og refleksjoner omkring det som hender dagen senhøstes 1853 

han må forlate hybelen sin i Düsseldorf hvor han utdannes som maler, og julaften 1856 

på Gaustad asyl der han er innlagt med diagnosen melankoli.61 I tredje kapittel er 

handlingen lagt til en senhøstkveld 1991 i Åsane. Her er fortelleren anonym, og beretter 

om en forfatter ved navn Vidme som vil skrive en bok om Lars Hertervig.62 I 

Melancholia II opptrer det en tredje fortellestemme. Denne tilhører Lars Hertervigs 

søster Oline. Flerstemmigheten medfører at distansen til livet som beskrives varierer 

sterkt. Allerede i første del av romanen som er lagt i munnen til Lars selv er avstanden 

vekslende. Det markeres av at Lars av og til veksler mellom første og tredje person: 

Og eg, Lars frå Hattarvågen, han Lars fra vågen der holmane ligg tett i tett, holmane 

som liknar på hattar, derfor heiter det Hattarvågen, derfor heiter han Hattarvågen 

eller Hertervig, han, Lars frå vågen der holmane liknar på hattar [...] han, Lars 

Hertervig, fekk sitje i stolen på rommet han leiger medan han er student ved 

Kunstakademiet i Düsseldorf, hos Hans Gude [...].63 

Hovedpersonens sjeleliv avsløres på joyceansk vis ved hjelp av lange 

bevissthetsstrømmer, men i tillegg skaffes det ved hjelp av gjengitte dialoger mellom de 

opptredende personene et korrektiv til hovedpersonens hallusinasjoner. Dette medfører 

at leseren allerede i første del presenteres for ulike versjoner av Hertersvigs liv. 

Avstanden til objektet er størst i siste kapittel av Melancholia I som beskrives av 

den, etter eget sigende, “passeleg mislykka” forfatteren Vidme. Vidme er bosatt i 

Bergen og året er 1991. Som forfatter har han sett glimt av “det han, i mangel på eit 

betre ord, kallar for det guddommelige” (Fosse, 1999, s. 260). Opplevelsen av det 

guddommelige er knyttet til maleren Lars Hertervig, som Vidme er en fjern slektning 

av. 

Vidme gjekk innover i Nasjonalgalleriets salar og så fekk han auge på eit bilete av 

malaren Lars Hertervig, det heiter Frå Borgøya og forfattaren Vidme blir ståande 

framfor dette biletet [...] og der og då hadde Vidme, ein formiddag med regn i Oslo, 

si største oppleving i dette liv. [...] Og skal han så få sagt noko om korleis det var, 
 

61  Hertervig var i Düsseldorf i årene 1852-1854. 
62  Dette minner litt om Saabye Christensens Halvbroren og Solstads 16.07.41 og Armand V. som også 

setter inn en forfatter i romanuniverset. Til forskjell fra Saabye Christensens og Solstads romaner sies 
det imidlertid ingenting om selve skrivningen. 

63  Fosse, 1999, s. 101. 



kjem han ikkje lenger enn til å seie at huda hans reiste seg og han fekk tårer i auga 

(Fosse, 1999, s. 248) .64 

 
Lars Hertervig, På Borgøya (1867) 

(foto: Jacques Lathion Nasjonalmuseet) 
 

Det viser seg at Vidme ikke klarer å beskrive følelsen han fikk da han så på Hertervigs 

maleri. Han har satt seg fore å skrive en roman om Hertervig, for “på sin måte å forsøke 

å få fram, med sin kunst, nokre av dei menneskelege løyndommene som skjuler seg i 

skyene Lars Hertervig malte” (Fosse, 1999, s. 254).65 Men Vidme utsetter hele tiden å 

skrive, et tegn på at han ikke klarer å sette ord på det skjulte.66 Skriveprosjektet er viktig 

fordi det er meningsgivende, det gir ham noe å leve for. Med romanprosjektet om 

Hertervig forsøker han å sette ord på det meningsfulle, på sine dypeste følelser, siden 

det var Hertervigs maleri som rørte ham til tårer. Vidme kan leses som Fosses alter ego. 

Hans prosjekt illustrerer det Fosse skriver om formålet med sin egen skrivning. Fosse 

gjør i Gnostiske essay flere steder rede for at han ved hjelp av skrivningen forsøker å 

nærme seg det mystiske og uforklarlige. Noe lignende ligger til grunn for Vidmes 

skriveprosjekt ettersom han vil forsøke å finne ut hvorfor han ble rørt til tårer av 

Hertervigs maleri. 

                                                 
64  Borgøya var stedet Hertervig tilbrakte sine første leveår.  
65  Vidmes romanprosjekt illustrerer metonymisk romanen Melancholia selv. For såvel Fosse som 

Vidme er et maleri av Hertervig utgangspunktet for skriveprosjektet. 
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66  Vidme har til og med forsøkt å reise til Borgøya, men selve øya framstår også utilgjengelig for ham. 
Istedenfor oppsøker han en prest, for å melde seg inni Den Norske Kirka, men presten sier at kirka 
ikke vil ha “religiøse “mystikarar” (Fosse, 1999, s 271). 
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Melancholia II ligger på en måte mellom de to kapitlene fra del I, som det danner et 

etterord til. Handlingen er lagt til 1902, dagen Olines (og Lars’) bror Sivert dør. 

Historien berettes av Lars’ søster Oline som bor i Stavanger. Hun er døden nær og er 

blitt litt glemsk. På utedoen har hun en tegning Lars hadde laget. Det er ikke et fint 

maleri, men et eksempel på “rableriene” han laget da han ble eldre. Hermed antydes det 

samtidig billedlig at Lars ikke bare var et malergeni. Det er denne tegningen som setter 

igang minnene om Lars. Både hos Oline og hos Vidme er det et bilde av Lars som setter 

i gang refleksjonene eller minnene om Lars, og hos begge flettes refleksjonene eller 

minnene om Lars sammen med refleksjoner om hvordan de selv erfarer livet.  

De tre (eller fire) fortellenivåene til sammen skaper den biografisk anlagte, men 

fragmentarisk framstilte romanen om Lars Hertervig: Han forteller om seg selv og sitt 

opphold i Düsseldorf og på Gaustad, Oline forteller om brorens barndomsår og årene 

etter at han hadde blitt fattig og gammel, mens Vidme forholder seg til kunstneren 

Hertervig som laget bildet På Borgøya. 

Romanen opererer med flere tidsplan. De delene som fortelles av Lars er lagt til 

1850-tallet, og Oline forteller historien som gammel dame cirka 50 år etter at Lars var i 

Düsseldorf, mens Vidme beskriver en dag fra sitt liv på senhøsten 1991. Tidsplanene 

blir enda mer innfløkt ved at Oline og Lars avvekslende gjengir minner og 

‘nåtidsopplevelser’. Ikke bare Lars men også Oline anvender avvekslende første og 

tredje person, slik at også distansen til det det fortelles om i Melancholia II er variabel. 

Når Oline forteller om fortiden omtaler hun seg selv som “eg”, når det er 

nåtidsopplevelser er det “ho Oline”. Det vil si at hun er en del av fortidsfortellingene, 

mens nåtidsopplevelsene formidles mer distansert. Noe som trolig har å gjøre med at 

hun er på vei ut av livet og føler seg fremmed. 

 

Morgon og kveld - metafysisk eller kristenmytisk realisme 

Morgon og kveld er en fortelling om Johannes, om hans liv, men fortelleøyeblikket 

ligger stort sett forut for og etter hans levetid, og dermed overskrider fortelleren 

fødselens og dødens terskel. Rettere sagt: Det som beskrives er grensene for Johannes’ 

liv, som tittelen allerede viser. Det er ikke livet selv, men fødselen og døden som 

beskrives. Det er så å si både en pre- og posteksistensiell roman. Romanens første del 

beskriver Johannes’ fødselsdag helt til han settes til verden, i andre del beskrives dagen 
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etter Johannes’ død. Det er kanskje ikke så merkelig, men det er påfallende at Johannes 

i begge tilfeller får en egen stemme. Johannes får språk i øyeblikket han fødes, når 

hodet stikker ut: 

[...] og gamle jordmor Anna seier litt til og det pressar mot hovudet hans og mørkret 

er ikkje lenger raudt og mjukt og alle lydane og den jamne dunking a a da da a a a 

da a og a å så a e a e a brusing a susing a den gamle elva og vogging i a e a i e a e 

vatnet e a og e å a alt er ja sa sa a sa jamt sa og røystene og så desse forferdelege67 

lydar og press [...].68 

I andre del er det overveiende Johannes som har synsvinkel, til tross for at han er død. 

Kroppen hans befinner seg i en slags grensesituasjon der den ikke sanser noenting; 

verken kulde eller varme, ikke tyngdekraft og heller ikke røykesugen. Bare på slutten 

framstilles handlingen gjennom datteren Signe. Leseren møter altså et avlidt subjekt og 

dermed tøyer Fosse realismen i teksten.69 Johannes mister stemmen i øyeblikket han og 

vennen Peter ror ut på havet i gavlbåten til Peter på vei til det store Intet, “der alt er eitt 

og samstundes forskjellig.”70 Deretter tar datteren Signe over. Beretningen om 

Johannes’ liv innledes av faren hans og avsluttes av datteren. Slik får den preg av en 

rammefortelling.  

Mellom de to delene i Morgon og kveld er det et tidssprang på en mannsalder, som 

leseren får vite litt om i andre del ved hjelp av Johannes’ refleksjoner. Refleksjonene 

vekker inntrykk av at Johannes’ liv var godt, til tross for at kårene var trange; han var 

gift med Erna og de hadde sju barn. Ellers beskrives livet hans svært rutinemessig: 

røykesugen, fiskingen, vennskapet med Peter. 

Scenen for handlingen i første del er begrenset til huset hvor Johannes fødes. Huset 

ligger isolert fra resten av verden på Holmen, “lunt i ly for vind og vêr”,71 og viser store 

likheter med Det er Ales. Ikke bare er settingen omtrent den samme: et gammelt hus ved 

en fjord, men også i denne romanen utprøves grensene for hva som kan representeres 

innenfor en realistisk ramme. Det at huset ligger avsides blir tydelig gjennom 

 
67  Antakelig lydene mora lager mens hun ligger og føder ham. 
68  Fosse, 2000, s. 15. 
69  Det kan minne om Dante i Den guddommelige komedien. Men der Dante beskriver livet i helvetet, 

skjærsilden og i himmelen, er Morgon og kveld heller en utvidet beskrivelse av livet på jorden. 
70  Fosse, 2000, s. 115. 
71  Fosse, 2000, s. 10. 
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opplysningen om at faren Olai hadde måttet hente jordmor Anna og at det hadde vært et 

stykke å ro. Flere opplysninger gis ikke. Om huset sies bare det absolutt mest 

nødvendige. Huset Johannes dør i ligger like isolert, og ligner stedet der han ble født. 

Kronologien slippes delvis i romanene. I Johannes’ bevissthet blandes nemlig fortid, 

nåtid og framtid sammen, på en måte som minner leseren om Melancholia hvor Fosse 

tar i bruk samme virkemiddel; hendelser beskrives som om de hender samtidig, som om 

det ene ikke følger kronologisk etter det andre. Alt er nå. Denne måten å bruke tid på 

ser ut til å henge sammen med et retorisk grep som har preget Fosses forfatterskap alt 

siden begynnelsen: gjentakelsen. Fosse beskriver øyeblikket, tilstanden, og repeterer 

den, men gjentakelsen forandrer alltid meningen. Som Joseph Hillis Miller har 

tydeliggjort i Fiction and Repetition, oppstår det i gjentakelsen et bilde (image) som 

befinner seg i mellomrommet mellom det gjentatte og det gjentakende, og det er i dette 

mellomrommet mening skapes.72 Dette mellomrommet rommer en form for samtidighet 

som fremkalles av blikket. 

Blikk er hos Fosse imidlertid snarere blikker, og resultatet er at det mangler et 

tydelig holdepunkt slik at det er vanskelig å bestemme hva som er “sant”. Det er ingen 

fortellerinstans som kommenterer de ulike versjonenes status, verken i Melancholia, 

Morgon og kveld eller Det er Ales. Både i Morgon og kveld og i Det er Ales formidles 

historien av ulike stemmer, som står ved siden av og ikke over hverandre. Dette 

forsterkes av setningenes parataktiske struktur. Bindeleddet “og” forekommer veldig 

ofte, mens romanene er fattige på underordnende konjunksjoner. Mangelen på en 

hierarkisk fortellestruktur vises også ved at synsvinkelskiftene nesten ikke markeres, 

som det følgende tekstutdraget fra Morgon og kveld viser: 

Ho må jo gå til faren og så dette då? At noko skulle komme mot henne og så ikkje 

ville flytte seg, men berre gå og gå mot henne, og viss ho flytte seg, så flytte det seg 

etter henne, nei dette var fælt tenkjer Signe, og så at det skulle gå rett igjennom 

henne, tenkjer Signe og Johannes står der i vegen og ser etter Signe og han tenkjer 

nei at hans eiga dotter, minstedottera Signe, ikkje såg han, ikkje kjende han att, at 

 
72  Jfr. Hillis Miller, 1982, s. 9ff. 
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han stod der, gjekk mot henne og at ho ikkje lest merkast med han, det er forferdelig 

tenkjer Johannes, og at ho ikkje svarte då han ropte til henne.73 

Sammenvevningen av ulike stemmer og deres midlertidige status som sannhetsbærere, 

speiler en fragmentert og motsetningsfylt verden. I en samtale med Kjersti Vevstad i 

Bøygen sier Fosse: “Det har meir med perspektivet på det som er tilfellet å gjere, enn det 

som ér tilfellet. Det forandrer seg heile tida. Der har jo moderne litteraturteori sjølvsagt 

eit poeng, at alle fakta forandrar seg ut frå kva blikk ein ser med og kva kontekst du 

plasserer det i.”74 Slik sett understreker ikke bare tekstenes retoriske struktur, men også 

deres fortellestruktur meningsinnholdets midlertidige holdbarhet. Det epistemologiske 

prosjektet er dermed sterkt avhengig av språkets foranderlighet. Det kan virke litt 

paradoksalt siden meningsinnholdet konsentrerer seg om en beskrivelse av 

grenseopplevelser, opplevelser som unndrar seg språklig representasjon, men som 

nettopp presenteres gjennom språket og på språkets vilkår. Det skjer ved hjelp av de 

intertekstuelle referansene til bibelen og ved at Fosse velger å minimalisere tidsforløpets 

betydning gjennom å gjenta de samme setningene om og om igjen og gjennom å 

plassere ulike tidsøyeblikk ‘opp på’ hverandre. Lars Sætre har i denne forbindelsen lagt 

vekt på at teksten først og sist er “eit lingvistisk performativ”.75 Bruken av begrepet 

performativ er kanskje litt problematisk, siden Fosse i motsetning til det Solstad og 

Saabye Christensen gjør, ikke konkretiserer skriveprosessen, men også her betones det 

at teksten blir til, er en re-presentasjon eller re-presentasjoner heller enn 

representasjonen av romanfigurenes erfaringsliv. 

I Morgen og kveld finnes det flere eksempler på hendelsenes relative verdi: “nei det 

er no for gale, tenkjer Signe og det er så mørkt, hadde det no berre vore ei anna årstid, 

og ikkje tjukkaste vinteren og mørkt så å seie døgnet rundt”,76 mens det i Johannes’ 

perspektiv er full sommer: “opphaldsvêr er det og mildt og fint, ein retteleg fin 

sommarkveld er dette, tenkjer Johannes”.77 Det er ingen grunn til å tro at ulike 

tidsnivåer blander seg sammen her, det gjelder en sammenblanding av to 

bevissthetsnivåer: Den levende Signe og den avdøde Johannes nettopp har ‘møtt’ 

 
73   Fosse, 2000, s. 100. 
74  Bøygen 1997/3 s. 28. 
75   Jfr. Sætre, 2002. 
76 Fosse, 2000, s. 100. 
77 Fosse, 2000, s. 101. 
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hverandre. Det er ingen hierarkisk ordning av synene. De blir stående ved siden av 

hverandre og har lik status. 

Etter det merkelige ‘møtet’ går Signe videre til barndomshjemmet, der hun finner 

faren liggende i senga, 

[...] og der på kjøkkenbenken står koppen til faren og ikkje ser det ut som om den er 

brukt og oskebegeret står på kjøkkenbordet framfor plassen hans og der ligg 

tobakkspakken og fyrstikkeska, så har han altså ikkje stått opp, tenkjer Signe, nei 

dette er fælt, for tobakkspakken ligg der faren plar legge den om kvelden [...].78 

Med denne beskrivelsen undergraves historien som er blitt formidlet via Johannes før de 

møttes. Det Johannes har opplevd i løpet av dagen kan ikke ha skjedd. Det oppstår tvil 

og beskrivelsen som er blitt formidlet via Johannes viser seg å være semantisk tom. 

 

Det er Ales - fortidsrepresentasjon gjennom rom og minne 

Nåtidsfortellingen i Det er Ales beskriver den noe eldre kvinnen Signe som reflekterer 

over seg selv og livet sitt som en slags levende død. Hun er bosatt i et gammelt hus ved 

fjorden. Huset tilhørte familien til mannen hennes, Asle, som forsvant på fjorden 23 år 

tidligere. Hun er blitt boende på samme sted og det virker som om hun har stengd seg 

selv inne i huset. Etter at hun mistet kjæresten har hun bare sett bakover. Meningen – 

livet hun hadde med kjæresten – ligger i fortiden. 

Grensetilstanden som skildres markeres geografisk. Huset befinner seg på grensen 

mellom fjord og land, og i tillegg er døren og vinduet som representerer grensen mellom 

verden innenfor og den utenfor, svært framtredende. Denne grensen er reflektert i de 

diametrale romankarakterne: Signe som holder seg helst inne, og Asle som lengter ut: 

Han elsket fjorden, men var menneskesky, mens hun elsket selskap, men var redd 

fjorden.  

I likhet med Melancholia veksles det mellom ulike perspektiver. I tillegg opptrer det 

en anonym jegforteller som både åpner og avslutter romanen. I sin anmeldelse av 

romanen i Klassekampen skrev Espen Stueland at jeg-fortelleren er identisk med Signe, 

som betrakter seg selv. Stueland refererer til at hun ser seg selv i vinduet, og mener 

derfor å kunne konkludere at hun også er fortelleren. Det ville i så fall være to øyeblikk 

 
78  Fosse, 2000, s. 102. 
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– åpnings- og avslutningssetningen – der Signe reflekterer over at hun ser seg selv. I 

resten av teksten mangler en slik distanse. Jeg mener Stuelands lesning kaster et 

interessant lys over teksten, men det er lite belegg i teksten som støtter opp om denne 

lesningen. 

Den lille verden som beskrives, beskrives avvekslende av Signe og Asle, men 

overgangene er langt mindre tydelig markerte enn i Melancholia. Det samme kan sies 

om sammenvevningen av tidsplanene som det ikke bare er flere av, men som framstilles 

enda mer innfløkt. I mange tekster som betraktes som realistiske er en slik 

sammenvevning av tidsnivåer et velbrukt litterært middel til å aktualisere 

fortidshendelser eller minner.  

Memory is an act of ‘vision’ of the past, but as an act it is situated in the memory’s 

present. It is often a narrative act: loose elements come together and cohere into a 

story so that they can be remembered and eventually told.79 

Som Mieke Bal tydeliggjør, oppleves fortidshendelsene samtidig med nåtidshendelsene, 

slik at grensen mellom nåtid og fortid oppheves og tidsnivåene smeltes sammen. 

Leseren er i stand til å tolke fortidshendelsene som minner. I Det er Ales visualiseres 

(vision) fortidige hendelser, men likevel forholder det seg litt annerledes enn i Bals 

beskrivelse, siden fortidshendelsene som beskrives delvis ligger utenfor 

hovedpersonenes (erfarings-)liv.80 Ved siden av nåtidsplanet (2002), beskrives det 

hendelser fra fem ulike tidspunkter i fortiden (1979 da Asle forsvant, jonsok 1980 da 

Asles båt brentes av naboguttene og Asles barndom på 1960-tallet, den eldre Asles død i 

1897 og ca. 1870 da gamle Asles far Kristoffer ble reddet av gamle Ales). Disse 

tidspunktene holdes ikke atskilt, men griper inn i hverandre, siden romanens 

hovedperson trer inn i alle tidsnivåer, bortsett fra 1960 som framstilles gjennom Asles 

minner. Men det at Signe (gjen-)opplever det som skjedde i 1870 og 1897 overskrider 

realismen. 

Romanen tematiserer det åpenbare fraværet av tidsgrenser, og det er her realismen 

begynner å slå sprekker. Signe “ser” Asles besteforeldre og til og med 

tippoldeforeldrene. Ved at Signe ser dem, er hun vitne til hendelser som ligger utenfor 

 
79  Bal, 2001, s. 47-48. 
80  Det er akkurat samme problematikk Lars Saabye Christensens Halvbroren viser, men til forskjell fra 

denne romanen reflekteres det i Det er Ales ikke over muligheten til å gjengi fortidshendelsene. 
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hennes erfaringsliv som nå dukker opp som del av minnene. De forlengst avlidne 

personene befinner seg i samme hus som Signe, slik at fortid holder opp med å høre 

fortiden til og blir en del av Signes nåtid. Denne sammenblandingen av tidsnivåene 

kjennetegner også den delen av historien som berettes av Asle.81 Han minnes ikke bare 

barndommen sin, men “ser” tippoldemoren Ales svi et smalahode. Og ikke nok med 

det: Ales ord gjengis i teksten. Dette fører til at forholdet mellom representasjon og 

virkelighet blir svært usikkert. Hva er det som representeres? I dette tilfellet kan det 

ikke være minner, slik Bal beskriver dem, som formidles. Det lar seg heller ikke 

forklare ved hjelp av Walter Benjamins skille mellom den rasjonelle og bevisste 

minneaktiviteten og det ufrivillige minnet, siden det er verken det ene eller det andre 

hos Fosses romanpersoner.82 

De fortidige hendelsene knyttes i Fosses romaner altså på en annen måte til 

nåtidsplanet. Tidssekvensene settes sammen uten logisk overgang, det eneste de har til 

felles er at hendelsene foregår i samme rom. Og dette er et grep som “romliggjør 

beretningen”.83 I et og samme rom prosjiseres altså ulike tidsnivåer samtidig, noe som 

en vanlig fortelling ikke klarer. Romliggjøringen eller det at det finnes en billedramme, 

som Kari Løvaas uttrykte det,84 gjør at Fosse klarer å fylle hullet det skriftlige etterlater 

seg. I Det er Ales knyttes alle tidssekvensene til fjorden og til det gamle huset. Det 

virker som om huset overtar romanpersonenes funksjon eller fungerer som et arkiv der 

minnene er blitt lagret. Asle kjenner “at veggen seier han noko, tenkjer han, noko som 

ikkje kan seiast, men som er, berre er, tenkjer han og det er nesten som om han no tar på 

eit menneske […]”.85 Noe lignende har Fosse skrevet i essayet “Gamle hus”: “[…] det 

 
81  Fordoblingen illustreres av navnene som anvendes: Asle har en tippoldemor som heter Ales, som har 

en barnebarn som heter Asle. Det er denne Asle kjæresten til Signe er oppkalt etter. 
82  Joseph Hillis Miller refererer til Benjamins Ursprung des deutschen Trauerspiels (1928) når han i 

Fiction and Repetition forklarer skillet mellom de to hovedformene for gjentakelse. Ved det første 
minne som Benjamin definerer, rekonstrueres livet som har forsvunnet. Det er et minne som er logisk 
og som bygger på likhetsrelasjoner mellom fortidige hendelser og nåtidige hendelser. Hos Fosse 
settes fortidshendelsene i gang av enkeltobjekter som båter eller luer som tidligere ble brukt, men 
forbindelsene hos Fosse er snarere assosiative enn logiske. Når Signe i 2002 ser Asles tippoldemor 
komme inn i huset i 1897 beskrives det en umulig situasjon. Likevel rekonstrueres historien til Asles 
familie for leseren, og det samme skjer når hovedpersonen Johannes i Morgon og kveld gjenopplever 
hendelser fra sitt liv. Minnenes assosiative grunnlag kan peke i retning av det ufrivillige minnet som 
Marcel Proust har anvendt i À la récherche du temps perdu. Det ufrivillige minnet har en fiktiv 
karakter, det er ikke en rekonstruktiv aktivitet, men en konstruktiv aktivitet.  

83  Røed, Vinduet (21. april 2004) [http://www.vinduet.no/tekst.asp?id=398&p=y]. 
84  Løvaas, Morgenbladet (19. mars 2004). 
85  Fosse, 2004, s. 39. 
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kan kjennast godt ut, eller det kan kjennast vondt ut. Det kan kjennast trygt ut eller det 

kan kjennast utrygt ut. Og då er det sjela i veggene som talar.”86 

Huset handlingen foregår i har en lengre levetid. Huset er konstanten i romanen, det 

bærer i seg alt som skjedde i og rundt huset siden 1800-tallet. Ved å forskyve 

oppmerksomheten fra tidsforløpet til rommet klarer Fosse å si mer uten at 

realitetseffekten går fullstendig tapt. 

Det at rommet inntar sentral rolle i fortellingens struktur illustreres tydelig av 

åpningen i Det er Ales. Selv om den innledes av en forteller minner den om en 

dramatisk scenebeskrivelse: “Eg ser Signe ligge på benken der i stova og ho ser på alt 

det vante, det gamle bordet, omnen, vedkassen, det gamle panelet på veggene, det store 

vindauget mot fjorden, ho ser på det utan å sjå.” (Fosse, 2004, s. 5) Det er en 

funksjonell, og viktigere, tidløs beskrivelse, i den forstand at rommet ikke inneholder 

tidstypiske elementer. Det som er viktigst er ovnen og vinduet. Ovnen symboliserer 

varmen innenfor, mens vinduet har en dobbel funksjon. På den ene side markerer 

vinduet den fysikke grensen mellom rommet innenfor og verden utenfor, mellom 

nærvær og det/den fraværende, og eventuelt innestengdhet. På den annen side speiler 

vinduet personene innenfor og dermed innbyr det til selvrefleksjon, slik at Signe kan se 

på se selv. 

I det større fokus på rommet vises dramagenrens innflytelse på romantekstene til 

Fosse. Rommet er tydeligere enn i 1980-talls romanene hans knyttet til, eller nærmest 

en del av, personene som bor der. Den lille verden som er avskåret fra resten av verden, 

illustrerer litteraturens innadvendte realisme. 

Presentasjonen av mindre verdener er noe Fosse har til felles med andre 1990-talls 

forfattere. Det vises mindre konstellasjoner – ofte i form av små familier – som ikke 

strekker seg ut, som ikke beskrives for å illustrere en større verden.87 Det er det 

spenningsfylte og uberegnelige forholdet mellom menneskene i intimsfæren og måten 

de kommuniserer på som er det sentrale. Det er ellers påfallende hvor ‘tomme’ og 

hverdagslige dialogene er mellom Signe og Asle i Det er Ales: “ja tenkjer du på noko, 

seier ho/ Eg tenkjer ikkje på noko, seier Asle/ Men kva ser du på, seier Signe/ Eg ser 

ikkje på noko, seier Asle/ Du veit ikkje, seier Signe/ Nei, seier Asle […]” (Fosse 2004, 
 

86  Fosse, 1999, s. 154. 
87  Forfattere som Hanne Ørstavik, Lars Saabye Christensen, Erlend Loe og Jon Fosse beskriver små 

familier.  
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s. 8) I de små verdenene repeteres den ordinære hverdagssituasjonen, og det skjer 

påfallende ofte i form av sirkelbevegelser.88 

Måten Fosse uttrykker det sirkulære på er imidlertid svært forskjellig fra det de 

andre forfatterne gjør. Dette gjelder ikke minst Morgon og kveld og Det er Ales. 

Historiene er ikke strukturert lineært og mangler “stopp”. Det illustreres av mangelen på 

bruken av store skilletegn og forsterkes av bruken av den repeterende skrivemåten. 

Morgon og kveld har bare 21 punktumer og over 160 spørsmålstegn, men ellers 

markeres rytmen utelukkende av hvite flekker og kommaer, slik at det flyter men aldri 

stopper opp. Ikke på slutten heller. Det finnes litt over 50 punktumer i Det er Ales (og 

50 i Andvake), og nesten 200 spørsmålstegn (i Andvake finnes det ikke spørsmålstegn), 

og verken i Det er Ales eller Andvake markeres slutten ved hjelp av et punktum. 

Det forholdsvis store antall spørsmålstegn i Morgon og kveld og Det er Ales tyder 

på at tekstene søker innsikt eller mening, mens det begrensete antallet punktumer 

illustrerer at det ikke finnes endelige svar. Likeledes anvender Fosse sjelden store 

bokstaver. De brukes i personnavn og ved begynnelsen av replikker, og enkelte ganger 

ved geografiske betegnelser som Fjord, men ikke ved begynnelsen av de enkelte 

setningene. Slik sett understreker tekstenes typografi at begynnelse og slutt ikke 

uttrykkes språklig og at grensene forblir umarkerte. Morgon og kveld ender i total 

oppløsning: “der vi no skal, der er ikkje nokon plass, og difor har den ikkje noko namn 

[...] det finst ikkje ord der vi skal, seier Peter”89 mens Det er Ales ender med en bønn 

“Kjære Jesus, hjelpe meg du”90 

 

Avslutning: Fosses metafysiske, romslige eller billedlige realisme 

Fosses realisme slik den kommer til uttrykk i romanene Melancholia, Morgon og kveld 

og Det er Ales har et tydelig feste i en konkret og gjenkjennelig verden, men overskrider 

det konkrete ved at representasjonen av verden og personenes erfaringer i og av denne 

verden inneholder en metafysisk dimensjon, som til tider har en kristenmytisk karakter. 

 
88  Hovedpersonen i Ørstaviks Kjærlighet beveger seg bokstavelig talt i sirkler i og med at hun kjører en 

rundtvei gjennom bygda hun bor i. Og både i Saabye Christensens Halvbroren og Fosses Morgon og 
kveld illustrerer sirkelbevegelsen fortellingens utvikling, slik at slutten danner utgangspunkt for en 
gjenlesning som en slags möbiusring. 

89  Fosse, 2000, s. 113. 
90  Fosse, 2004, s. 76. 
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Resultatet er at det som presenteres er grenseoverskridende mellomrom eller 

mellomverdener som styres av andre prinsipper enn de kausalt logiske.  

Romanene presenterer ikke sammenhengende, plottstyrte historier, men inneholder 

heller fragmenterte framstillinger av øyeblikk som alltid er samtidige siden 

forestillinger om fortid og framtid synes å være opphevet. Plottet – som vanligvis er 

lineært organisert – har dermed mistet sin strukturerende betydning. Også på tekstenes 

formelle nivå utviskes grensene: Setningene glider over i hverandre siden de store 

skilletegnene nesten er helt fraværende, og de er ordnet parataktisk. Både den 

parataktiske syntaksen og fortellingenes utstrakte bruk av gjentakelser, understreker at 

språket ikke klarer å beskrive eller fange romanfigurenes erfaringer, erfaringer som ofte 

kretser om tap, død og sorg. Selv om tekstenes retorikk minner om Fosses 

(post)modernistiske romaner fra 1980-tallet, er 1990-tallsromanene forskjellige fra dem. 

Forskjellen ligger blant annet i at Fosse forsøker å overkomme det meningsløse og 

uforklarbare ved å lete etter andre representasjonmidler og en annerledes, mer hybrid 

romanform. 

En av teknikkene han tar i bruk er at han blander roman- og dramaform. Både 

vektlegging av det romlige og bruken av dialogene minner om dramagenren og bidrar til 

at verden presenteres på en direkte måte. Plottets nedtonede betydning resulterer også i 

at hendelsene ikke knyttes sammen ved hjelp av kronologi eller tidsforløp. Istedenfor 

har Fosse valgt å organisere hendelsene romslig, det er en slags ‘topologi’, forstått som 

rom som er uforanderlige ved de kontinuerlige forandringene i personskonstellasjoner. 

Såvel i Morgon og kveld som i Det er Ales fungerer rommet som historienes 

sammenbindende element. I begge romaner er scenen for handlingen stort sett den 

samme gjennom hele historien: Det er et gammelt, men samtidig tidløs avsidesliggende 

hus ved en fjord. I dette rommet plasseres flere tidsnivåer opp på eller ved siden av 

hverandre. Den romslige ordningen av materialet bidrar sammen med den parataktiske 

ordningen av setningene til en dehierarkisk framstillingsform, der flere mulige 

sannheter om eller versjoner av det som skjer blir stående ved siden av hverandre, og 

understreker den ontologiske absoluttismens fallitt. 

Mangelen på en kronologisk ordning av materialet fører til at romanpersonene heller 

ikke får større innsikt i historiens løp. Selv om det ligger en epistemologisk tanke til 

grunn for både Morgon og kveld og Det er Ales, Johannes vil forstå hva som skjer med 
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ham og Signe vil vite hva som skjedde med Asle som forsvant på fjorden, får personene 

aldri innsikt i det som har skjedd eller vil skje. 

Det er i denne henseende forøvrig betydningsfullt at Fosse kaller skrivemåten sin for 

“negativ mystikk”. Med denne betegnelsen refererer han til en kristenbibelsk tradisjon 

som også er opptatt av store epistemologiske og ontologiske spørsmål. Men til forskjell 

fra det bibelske forelegget Fosser alluderer til og hyppig refererer til, presenteres det 

aldri et svar på disse spørsmålene i Fosses romanunivers, derav adjektivet ‘negativ’.91 

Romanene hans kan sies å være den klassiskrealistiske lukkede romanens rake 

motsetning: De er åpne, noe som allerede markeres typografisk ved at de mangler 

punktum. 

Det at bibelallusjonene er så framtredende er ikke merkelig siden stedet og tiden 

som danner konteksten for historien er den vestre delen av Norge på 1800-tallet, en del 

av Norge der det fantes kvekere. De bibelske referansene kan altså tolkes som en del av 

bakgrunnen for hendelsene. Kvekerne ble det allerede referert til i Melancholia. Lars 

Hertervig kommer fra samme området og blir kalt “kvekkaren” av kunstnerkolleger i 

Düsseldorf. Likevel spiller den bibelske interteksten en viktigere rolle i Morgon og 

kveld hvor spørsmål omkring det hinsidige tematiseres, slik at bibelreferansene ikke 

bare danner bakgrunnen, men får en mer sentral plass i fortellingen. Bibelen framstår 

som et mytisk forelegg. Og det er det som ligger utenfor erfaringslivet og som har en 

kristenmystisk dimensjon, teksten forsøker å nærme seg, ‘sette ord på’, men aldri helt 

kan nærme seg, noe som illustreres ved romanens slutt. Hovedpersonen Johannes skal 

til et sted som ikke kan representeres: 

[...] der vi no skal, det er ikkje nokon plass, og difor har den heller ikkje nokon 

namn, seier Peter 
 

91  I sitt forsøk på å formidle det metafysiske alluderer Fosse i sine senere romaner ofte til en bibelsk 
eller kristen tradisjon. Det er tydeligere i Morgon og kveld enn i Det er Ales. Det forekommer 
eksplisitte referanser til den kristne tro i første delen av romanen, der Johannes’ far Olai tenker på 
Gud. Johannes tror riktignok ikke på at Gud bestemmer alt, men at Gud finnes tviler han ikke på, noe 
som språklig understrekes av at det er et av de få stedene i romanen det finnes punktum. Det er 
nærliggende å tolke det slik at det er disse referansene som bestemmer konteksten for handlingen. I 
del to er det mest navnesymbolikken som peker i retning av bibelen. Navnet til hovedpersonen 
Johannes minner om apostelen eller evangelisten. Den nytestamentlige Johannes var fisker som 
Johannes i Morgon og kveld, og hadde en bror som hette Petrus. Hos Fosse heter Johannes’ kamerat 
Peter. Slike eksplisitte referanser får meg til å trekke Øystein Rottems påstand om at guden Fosse 
stadig påkaller ikke har "noe med kristendommens Gud å gjøre" i tvil. (Jfr. Rottem, Nye forklaringer 
2004, s. 50) Rottem sier seg enig med Henning Hagerup som i etterordet til Gnostiske essay kalte det 
for Fosses lingvistiske religiøsitet. 
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Er det farlig? seier Johannes 

Farlig nei, seier Peter 

Farlig er eit ord, det finst ikkje ord der vi skal, seier Peter 

Er det vondt? seier Johannes 

Det finst ikkje kroppar der vi skal, så vondt finst ikkje, seier Peter [...] 92 

De bibelske allusjonene er ikke bare betydningsskapende i og med at de intertekstuelt 

gjentar temaer, motiver, hendelser og personer. Fosse skriver i essayet “Negativ 

mystikk” at “sjølve skrivemåten min, med dei besvergande gjentakingane, har mykje 

felles med språket i Bibelen og i den kristne tradisjonen.” (Fosse, 1999, s. 129)93 

Likevel må likhetene ikke overdrives. Forskjellene er store, noe som blant annet 

kommer til uttrykk ved den gjennomførte personale framstillingsmåten i kombinasjon 

med synsvinkelskiftet.94 På denne måten formidler Fosse ikke bare en mer intim og 

subjektiv versjon, men også en versjon som har en svært relativ status. 

Hans tekster motsetter seg en endelig betydning, om det skapes betydning er den på 

postpositivistisk vis midlertidig. 

 

 
92  Fosse, 2000, s. 114ff. 
93  Det guddommelige hos Fosse er blant annet blitt kommentert av Tom Egil Hverven i Å lese etter 

familien. Han mente det måtte “finnes en sammenheng mellom det guddommelige, den uutholdelige 
angsten og den nærmest irriterende tryggheten og tilliten […]”. (1999, s. 110) Likevel gir han aldri 
svar på hva det “guddommelige gjenferdet” hos Fosse består i. 

94  På dette punktet har Fosse for eksempel mye til felles med Karl Ove Knausgård som benytter seg av 
samme teknikk i de bibelhistoriene han presenterer i En tid for alt (2004). 



 
159 

                                                

VI   SKITTENREALISME 
 

Litteraturhistorikere og litteraturkritikere har brukt realisme som selvsagt karakteristikk 

når de tar for seg norsk 1990-talls litteratur. Men samtlige klargjør at 1990-tallets 

prosalitteratur er altfor heterogen til å fanges av ett begrep. De håndterer realisme, som 

Roman Jakobson skrev i “On Realism in Art” (1921), som et relativt begrep. I norsk 

kontekst vises relativismen blant annet ved at samtidens realismeuttrykk blir 

karakterisert i forhold til tidligere realismeuttrykk som for eksempel den kritiske 

realismen og sosialrealismen. I tillegg har litteraturhistoriene lagt vekt på at grensen 

mellom modernistisk og realistisk prosa er blitt mer diffus ved årtusenets slutt, slik at 

modernistisk realisme eller realistisk modernisme er aksepterte nomina for den 

litteraturen, som ikke lenger kan kalles rent postmodernistisk. Blant dette mylderet av 

realismevarianter som tillempes de enkelte forfatterskapene finnes det imidlertid en 

variant som fungerer som samlebegrep for en gruppe forfattere; siden 1998 har 

litteraturhistorikere, anmeldere og teoretikere anvendt begrepet skitten realisme. 

Til å begynne med ble skitten realisme brukt for å karakterisere en litterær realistisk 

undergrunnsstrømning, i hovedsaken representert ved unge mannlige forfattere. Øystein 

Rottem beskriver i siste bind av Norges litteraturhistorie den nye realismevarianten som 

“hardkokt” og “strengrealistisk”.1 Per Thomas Andersen anvender dirty realism for å 

karakterisere den delen av 1990-tallets realistiske litteratur som skrives av unge, 

mannlige prosaforfattere.2 Slik blir skitten realisme anvendt som et generasjonslitterært 

fenomen. 

Begrepet selv er ikke helt nytt, det dukket for første gang opp i 1931, da H.W. 

Hamilton karakteriserte Elizabeth Hamiltons roman The Cottagers of Glenburnie (1808) 

som dirty realism. Hamilton beskrev realismevarianten som “a realistic picture of the 

 
1  Rottem, 1998VIII, s. 760. 
2  I sentrum for den norske skittenrealismen står Jonny Halberg og Carl Frode Tiller. Men dertil 

kommer et stort antall forfattere; Kyrre Andreassen, Øystein Jørgensen, Øystein Vidnes, Olaug 
Nilsen, Levi Henriksen og Sigmund Løvåsen nevnes av Marta Norheim i en oversiktsartikkel om 
genren i Syn og Segn (20.05.2005). Per Krogh Hansen har med flere navn i artikkelen “... i en eim av 
HB og sur rullings...En litterær turists ferieberetning fra de norske randområder” (Vagant 2-3/2001). 
Også han framhever spesielt Halberg og Tiller, og nevner videre Andreassen, Frode Grytten, Robin 
Lindemuelder, Jan Fjeldstad, Terje Dragseth, Ari Behn, J. F. Tandberg og Rune Christiansen. 
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filthier side of life among small farmers”. 3 Allerede denne første definisjonen knytter 

realismevarianten til bondeliv og samfunnets mørke sider. 

Likevel var det først etter at Bill Buford hadde lansert begrepet som en 

generasjonsbetegnelse i en lederartikkel i tidsskriftet Granta i 1983 at begrepet vant 

innpass blant litteraturkritikere og –historikere. Granta-artikkelen dannet innledningen 

til et spesialnummer om litteraturen som ble skrevet av den anglo-amerikanske 

forfattergenerasjonen som vokste opp på 1960-tallet. 4 Ifølge Buford var deres verker 

forskjellige fra det som betraktes som vanlig amerikansk realistisk prosa, for “[i]t is not 

heroic or grand”. Men den nye litteraturen kunne heller ikke kalles postmoderne, fordi 

den stod langt fra den postmoderne eksperimentelle, selvbevisste litteraturen. Buford 

valgte å kalle forfatterne dirty realists: De var realister, men avvek både på et tematisk 

og formelt plan fra den tradisjonelle realismen. 

Sammenlignet med den tradisjonelle realismen valgte de en langt enklere stil - “the 

plainest of plain styles”-. De rettet heller ikke fokus mot samfunnet som helhet men 

spesielt mot den delen som Buford kalte “the belly-side of contemporary life”. Det 

resulterte i at romanene ble befolket av tapere, som geografisk ble plassert i distriktene.5 

Romanpersonene var ofte bosatt i en av de amerikanske sørstatene, så på TV om dagen, 

leste kiosklitteratur eller hørte på country og western musikk, og de tilhørte gjerne 

arbeiderklassen, eller de var arbeidsløse jegere eller drikkere. 6 

Buford betegnet denne nye litteraturen som dirty realism, men ga imidlertid ingen 

tydelig definisjon på adjektivet ‘dirty’. Og det spørs om ikke begrepet dystopi eller 

utsiktsløshet dekker tematikken bedre enn ‘dirt’, siden romanene skildrer trauste 

(bygde-)samfunn og individuelle forfallshistorier. Individene som befolker romanene 

 
3  Jfr. The Oxford English Dictionary. 
4  Buford, 1983/8, s. 5. Buford regner blant andre Jayne Anne Phillips, Richard Ford, Raymond Carver, 

Elizabeth Tallent, Frederick Barthelme, Bobbie Ann Mason og Tobias Wolff til den skitten 
realistiske skolen. Det er påfallende at den anglo-amerikanske skolen har både mannlige og 
kvinnelige medlemmer, mens den norske skittenrealismen representeres utelukkende av menn. 
Samtidig blir det klart at skitten realisme ikke bare er en litterær bevegelse, men at den også gjelder 
billedkunst og film. Også i en norsk kontekst anvendes begrepet på andre områder enn bare det 
litterære. 

5  Buford, 1983/8, s. 4. 
6  Jfr. definisjonen i The Oxford English Dictionary: “A literary style which attempts a gritty and 

unidealized depiction of contemporary life; (in later use) spec. a genre of (chiefly U.S.) fiction 
concerned with the experiences of the disaffected or disadvantaged, characterized by downbeat 
stories especially of small-town life, written in stark, direct (though often highly stylized) language, 
sometimes intended to shock. Also in extended use.” 
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beskrives uten unntak på en ikke idealisert måte, og framtidsperspektivet glimrer ved 

sitt fravær. Heller ikke nordiske bidragsytere til debatten har klargjort valg av 

tilleggsordet ‘skitten’, men det er et faktum at det er dette begrepet som har vunnet 

innpass i litteraturkritikken. Jeg vil foreløpig holde meg til dette begrepet. 

Presentasjonen av dirty realism i Granta-lederspalten er svært kortfattet, og senere 

omtalelser av genren har mer vektlagt dens minimalisme enn dens ‘dirty-karakter’. 

Robert Rebein skriver i sin bok Hicks, Tribes and Dirty Realists. American Fiction after 

Postmodernism (2001) at dirty realism er den engelske betegnelsen for den amerikanske 

minimalistiske prosaen som kom ut på 1980-tallet, siden tekstene fokuserer på det lille i 

stedet for det store. Men likevel kan de si noe om samfunnet som helhet, selv om det 

skjules godt. Om det stemmer er forskjellene mellom dirty realism og andre moderne 

realismevarianter vel ikke så betydelige, og den konklusjonen kan også dras fra Rebeins 

presentasjon av den amerikanske litteraturen etter postmodernismen. Han betrakter den 

som en slags blanding av stilistisk minimalisme og tematisk realisme eller 

“documentary naturalism”. De skittenrealistiske tekstene ga en sannere representasjon 

av verden enn TV serier som Dallas. Det gjør de ved å representere sider av verden som 

i TV seriene ikke ble belyst. “[O]ne cannot truly claim to love life until one has 

witnessed it in all of its cruelty and stupidity and poverty and abjection and still love it, 

despite the screaming that will never fully go away,” skriver Rebein.7 

Minimalismen i de skitten realistiske tekstene gjelder mest form. Forfatterne skriver 

korte enkle setninger, fortellingene er ofte korte, og forfatterne vegrer seg for å gå i 

dybden; observasjonene er viktigere enn fortolkninger av verden som beskrives, og her 

er det flere likheter med den naturalistiske prosaen fra slutten av 1800-tallet. Når det 

gjelder beskrivelsene av miljøet viser skitten realistene en stor interesse for lokale 

detaljer. Men beskrivelsene er mest begrenset til den ytre verden; følelseslivet til 

romanpersonene blir det nesten ikke rørt ved. Her er de skitten realistiske tekstene klart 

forskjellige fra de mer tradisjonelt mimetiske romanene av for eksempel Hanne 

Ørstavik og Per Petterson. 

Som Rebeins beskrivelse allerede viste er bruksområdet av begrepet blitt betydelig 

utvidet siden begynnelsen av 1980-tallet. Der det i utgangspunktet ble brukt for å 

betegne en litterær stil og senere en litterær genre, har skitten realismen kommet til å 
 

7  Rebein, 2001, s. 65. 
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omfatte film og tv-programmer, som på en ikke idealisert måte belyser samfunnets 

randområder og menneskene som bor der. Dette vises blant annet av en kommentar fra 

Newsday: “The program's tales of life inside the walls of the fictional Oswald 

Penitentiary have all the features of ‘alternative TV’: potty-mouthed dialogue, nudity, 

drugs, rape, masturbation and murder. ‘Oz’ typifies the new dirty realism of cable 

TV.”8 Robert Rebein definerte begrepet etter tematiske og stilistiske kriterier i Hicks, 

Tribes and Dirty Re

Dirty realism, as I would like to employ the term, refers to an effect in both subject 

matter and technique that is somewhere between the hard-boiled and the darkly 

comic. It refers to the impulse in writers to explore dark truths, to descend, as it 

were, into the darkest holes of society and what used to be called “the soul of man”.9 

Teknikken som blir anvendt av de skittenrealistiske forfatterne har flere likhetstrekk 

med tradisjonelt realistiske fortelleformer enn med postmodernismen. De avstår stort 

sett fra å påpeke sin egen tekstualitet som mange av postmodernistene gjorde.  

Likevel har postmodernismen innfluert den skittenrealistiske litteraturen liksom den 

har påvirket andre realistiske tekster fra 1990-tallet. Det at den, som den anglo-

amerikanske dirty realism, betraktes som en egen genre skyldes først og fremst den 

enkle stilen og tematikken. Skittenrealismen er med andre ord blitt en anerkjent litterær 

strømning, en strømning som ikke bare har fått fast fotfeste i Norge, men også i Sverige 

(smutsrealisme) og Danmark. Det ser imidlertid ut til at den skittenrealistiske 

litteraturen står sterkere i Norge enn i resten av Norden. 

 

Dirty realism i Norge – nynaturalistisk, heimstaddiktning, modernistisk? 

Fra og med midten av 1990-årene ble det publisert flere romaner i Norge som viste store 

likhetstrekk med den anglo-amerikanske dirty realism. Noen norske forfattere som 

Frode Grytten er tydelig inspirert av sine amerikanske forfatterkolleger. I et intervju 

publisert på nettbiblioteket sier Grytten om forfattere som Charles Bukowski og John 

Fante: “Ja, det var spennende å lese om det skitne, det uperfekte. Den gangen var dette 

spesielt for disse bøkene. Nå har litteraturen endret seg. Nå skriver så mange forfattere 

 
8  Anonym, Newsday, (16. august 1998). 
9  Rebein, 2001, s. 43. 
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nedenfra. Skittenrealisme. Det er blitt en slags ny regel. Mainstream.”10 Også kritikere 

som Marta Norheim mener den utviklet seg til en viktig tendens i 1990-tallets 

litteratur.11 Også i den norske skittenrealismen står utkantmiljøet og dets beboere 

sentralt, og er situasjonene romanpersonene befinner seg i ganske så utsiktsløse. 

Stilistisk er der også store likheter med den amerikanske dirty realism: Språket er 

enkelt, og blir farget av en utstrakt bruk av talemål gjengitt i direkte tale. 

Forkjærligheten for et mer eller mindre instrumentelt språk, en ‘plain’ stil, springer ut 

av et behov for å beskrive samfunnet på en objektiv måte. Når Buford skriver at 

skittenrealismen håndterer “the plainest of plain styles”, viser det til et språk som er 

ribbet for enhver form for utsmykning. Dette gjelder i like høy grad de norske 

skittenrealistene som de amerikanske dirty realists. Stilen er saklig, med en utstrakt 

bruk av banneord og av dialekter og sosiolekter.12 Den bidrar til at romankarakternes 

sosialtgeografiske tilhørighet blir understreket. 

I en nordisk kontekst har kritikerne framhevet likhetstrekk med 1800-tallets 

litteratur, noe som understreker nok en gang hvor sterkt 1800-tallslitteraturen fungerer 

som referanseramme for nordiske kritikere og litteraturhistorikere. Skittenrealisme 

relateres da enten til naturalistisk prosa eller heimstaddiktning. I sine respektive 

litteraturhistorier påpeker Rottem likhetstrekk mellom naturalistiske og sosialrealistiske 

verk og skittenrealisme, mens Andersen og Peter Jensen også ser paralleller til 

heimstaddiktningen.13 

Heimstaddiktningen har vært en konstant i norsk litteratur, som en parallell til den 

‘store’ realistiske litteraturen, men heimstaddiktning ble også skrevet i perioder da 

modernistisk prosa har dominert. Forstått som underkategori av den tradisjonelle 

realistiske litteraturen der scenen ofte er plassert i distriktene, kan en godt sammenligne 

skittenrealismen med heimstaddiktningen, men det er en sammenligning med forbehold. 

På den ene siden framstilles bygdenorge i den skittenrealistiske litteraturen ikke på en 

idyllisk eller romantisk måte. Bygdenorge utleveres som akterutseilt, eller gjenglemt, 

noe som framheves tydelig av Jonny Halberg i romanen Trass der han kaller bygda 

 
10  Frode Grytten intervjuet av Henning H. Bergsvåg (10.03.2003) 

[http://www.nettbiblioteket.no/vestlandsforfattere/forfat/interview/frode_grytten.html]. 
11  Jfr. Norheim, 2007, s. 147ff. 
12  Dette er noe Thure Erik Lunds Elvestengfolket (2003) kanskje er det mest tydelige eksemplet på, med 

sin nærmest fonetiske skriftspråk. 
13  Jensen skrev en oversiktsartikkel om skittenrealismen i Bøygen i 2003. 
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Enevarg “en bebodd fluelort i landskapet, som man ser fra hovedveien på den andre 

siden av Laugen”, når man kjører forbi.14 Bygdenorge som tradisjonelt har fremstått 

som det norskeste av det norske, hylles ikke lenger av bybeboerne men sees ned på når 

det passeres.15 På den annen side er det mange av romanene som kalles 

skittenrealistiske som ikke avspiller seg i bygdenorge, men i storbyene, nærmere 

bestemt i storbyenes slummer, i narkomiljøet, horestrøk, kort sagt de stedene ‘ordentlige 

borgere’ ikke befinner seg på. Sammenligningen med heimstaddiktningen er altså ikke

blemløs. 

Men også sammenligningen med naturalismen og sosialrealismen byr på 

vanskeligheter. Blant annet fordi den skittenrealistiske litteraturen unnlater å gi moralsk 

kommentar til misforholdene den skildrer. Dette skyldes ikke minst at fortellerinsta

avstår fra å kritisere personene og miljøet som fortelleren har lite distanse til. Den 

skittenrealistiske litteraturen formidles ofte av jegfortellere som er en del av miljøet 

beskriver og akter ikke å utlevere det. I tillegg gjengis store deler av fortellingen

presensform slik at det også er mindre plass til refleksjon over problemene som 

kartlegges. Kanskje kritiserer skittenrealistene situasjonene indirekte, men de tilbyr 

ingen løsninger eller alternativer. De

kriver eller over samfunnet selv. 

Likevel framhever ikke alle kritikere den ukritiske og likegyldige holdningen. Pe

Jensen skriver i artikkelen “En litterær skraldespand – dekadente genskabe

norsk litteratur”16 at den av-romantiserte beskrivelsen av bondekulturen i 

skittenrealismen nettopp kan betraktes som en kritikk av det norske samfunnets 

kjerneområde. Istedenfor å representere selve norskheten, som den gjorde i mye av 

heimstaddiktningen, så framstilles bygdenorge nå som glemt og tilbakestående.17 Og 

 
14  Halberg, 1996, s. 33. 
15  Denne implisitte kritikken minner litt om Kurt Tucholskys beskrivelse av nasjonalsymbolet Das 

Hermannsdenkmal ved Koblenz i fortellingen “Am Deutschen Eck” (1930), der elvene Mosel og 
Rhein kommer sammen: “Die Mosel fließt hinter dem Denkmal, ihre Strömung ist hier besonders 
schnell, weil sie an dem Denkmal vorbei muß.” (Fra: Panter, Tiger & Co. Mary Gerold-Tucholsky 
red., Reinbek bei Hamburg 1954, s. 75). 

16  Jensen, Bøygen 2003/3, s. 73-76. 
17  Interessant er at Per Krogh Hansen forbinder skittenrealismens popularitet i Norge med Norges 

beliggenhet i Europas utkantstrøk. Da blir den norske skittenrealistiske litteraturen en slags pars pro 
toto for Norges posisjon i Europa. Et Norge som henger fast ved sine gamle tradisjoner, og som ikke 
har holdt tritt med utviklingene i resten av verden. 
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kunne leses som en kritikk av det norske samfunnet som helhet etter Jens

mening. 

Selvsagt er den kritiske holdningen bare ett aspekt av naturalistisk eller 

sosialrealistisk litteratur. Særinteressen for samfunnets skyggesider deler 

skittenrealismen med naturalismen, og både i den naturalistiske prosaen og i de 

skittenrealistiske tekstene spiller de detaljerte og impresjonistiske miljøbeskriv

viktig rolle. Begge intenderer å sjokkere leserpublikumet ved hjelp av de rå detalj

og dette kan muligens tolkes som tegn på indirekte moralsk kommentar. I sin 

anmeldelse av Jonny Halbergs Trass (1996), en roman som kalles en av genrens 

sentrale verk, framhever Atle Christiansen den sosiogeografiske plasseringen av den 

skittenrealistiske litteraturen som tegn på dens naturalisme. Christiansen peker i dette 

henseende spesielt på karakterene som legemliggjør utkantlivet og som få

vonde sidene i mennesket og dei fæle sidene ved menneskelivet.” 18 Defineringen

skittenrealisme i forhold til natur

ismeforskningen i og med at den vektlegger spesielt den moderne realismens 

tradisjonalistiske egenskaper. 

Det tradisjonelle ved skittenrealismen ligger i den realistiske rammen rundt sa

fortellingene: De er forankret i en lett gjenkjennelig sosiogeografisk og temporær 

kontekst. Personene som fortellingene kretser rundt befinner seg uten unntak på 

samfunnets randområder, og er ofte i sammenbruddssituasjoner. Romanpersonene 

tilhører ikke den dominerende kulturen, heller ikke i utkantmiljøet de er plassert i; det

vektlegges gang på gang i de skittenrealistiske romanene at romankarakterene ikke e

tilpasset. De er moderne individer, og problemene deres er individuelt-eksistensielle. 

Personene som framstilles kan ikke kalles for typiske representanter for en bestemt 

samfunnsklasse. De framstår ikke som helter, og synes ofte snarere være bipersoner.

skittenrealistiske romanene kan dermed sies å være ikke-autoritære, i den forstand at 

de ikke forkynner en dominerende ideologi eller sannhet. 

Romanpersonene minner sterkt om de fremmedgjorte modernistiske subjektene. O

som skittenrealismen bærer spor av eldre realismevarianter, så er den, som resten av d

realistiske litteraturen på 1990-tallet også klart påvirket av den flerperspektiviske og 
 

18  Christiansen, Dag og Tid (17.10.1996). 
19  Det er et trekk som også finnes i Dag Solstads romaner som Ellevte roman bok atten og Professor 

Andersens natt. 
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subjektivistiske modernistiske litteraturen. I Tillers roman Bipersonar skinner denne 

tendensen allerede igjennom i tittelen. Tiller gjør ikke bare bruk av flere, likeverdige 

fortellere, men demonterer også begrepet protagonist. Personen handlingen kretser om, 

Tomas Isaksen, er redusert til et objekt, til stede i alles histo

han er den eneste som ikke opptrer som forteller. Denne måten å tenke subjektet på 

er et alternativ for det (post-) moderne oppløste subjektet. 

Mens postmoderne forfattere tar avstand fra 1800-tallets helhetlige subjekttyper ved 

å presentere fragmentere subjekter, reduserer en del av den skittenrealistiske litteraturen 

subjektet til objekt eller ti

 katalysator for handlingsforløpet, men er deres funksjon redusert til å observere og 

framstille det som skjer. 

Mangelen på én sentral hovedperson anvendes ikke av alle såkalte skittenrealistiske

forfattere, men det er et trekk som kjennetegner verkene til sentrale skittenrealistiske 

forfattere som Halberg og Tiller. De kombinerer forskjellige fortellerperspektiver, n

som ofte finner sitt utslag i bruk av flere jegfortellere. På denne måten gir de innblikk i

livet til flere av utkantmiljøets aktører, uten å prioritere den ene eller den andre, og 

minner de om det Winfried Fluck kalte dehierarkisering.20 Fortellerinstansen har ikke 

mer innsikt enn personene, de

som skjer. Refleksjon over selve det narrative prosjektet synes å mangle i de fleste 

skittenrealistiske tekstene.21 

Selv om det er klart skittenrealismen har likhetstrekk med den eldre naturalism

sosialrealismen eller heimstaddiktningen, kan den også betraktes som et svar på 

postmodernismen, siden den velger å bygge opp et illusjonsrom, uten å diskutere 

rammene. Allerede Bill Buford skrev om den skittenrealistiske litteraturen at den “is not 

self-consciously experimental like so much of the writing – variously described as 

                                                 
Jfr. Fluck, 1992. I de tilfellene det opptrer en udramatisert forteller, har denne liten distanse til det 
fortalte. I og med at den tilhører samme miljøet som beskrives. I Halbergs Trass innledes fortell
av en anonym forteller, som senere viser seg tilhører en familie der det bare var “rot med […], 
sosialen betalte for huset, det ble visst drukket tett, og ifølge kilder på postkontoret kom det minst ett
inkassokrav hver dag”. (Halberg, 1996, s. 45) Eller som Peter Jensen skrev i artikkelen “En litterær 
skraldespand – dekadente genskabelser i ny norsk litteratur” så befinner syn

20  
ingen 

 

svinkelen seg på “skittets 

21  ller 
jørstad når han beskriver sin nabo Tråsethen. (Halberg, 2000, s. 101) 

høyde” det vil si på samme høyde som de personene fortelleren beskriver. 
Et unntak er Flommen der fortellerne selv av og til kommenterer det de forteller om: “Jeg tu
ikke”, sier Robert G



 
167 

t 

 mange forfattere har vendt tilbake til etter en 

per bein 

ut f

 surprise us since […] realism has proven itself 

far more adaptable and, paradoxically, more open to new techniques and influences 

.23 

 i en 

r” 

r en destruktiv familiestruktur. 

elv om Krogh Hansen anvender skitt som fellesbetegnelse, klargjør han at verken 

ller “skitten” de fokuserer på er ensartet.  

e av de 

er 

ommer 

rass og 

Flo

                                                

‘postmodern’, ‘postcontemporary’ or ‘deconstructionist’.”22 Skittenrealismen gjør del u

av den realistiske fortellertradisjonen som

iode med postmodernistisk eksperimentell skrivning. Dette forklarer Robert Re

ra realismens åpne karakter: 

That today’s writers have done this within the overall context of a continuing 

tradition of realism should not really

than has literary postmodernism

 

Skittenrealisme – et paradigme 

Skittenrealisme er blitt “en regel”, og det har kritikerne ikke vært blinde for. Det har 

resultert i at flere har prøvd å definere denne typen prosa. Per Krogh Hansen har 

kommet med en utførlig beskrivelse av den norske skittenrealismen i artikkelen “...

eim av HB og sur rullings...En litterær turists ferieberetning fra de norske randområde

som ble publisert i Bøygen (2001). Krogh Hansen tar for seg verkene til tolv unge 

norske forfattere og betrakter både tekstenes tematiske og formelle egenskaper. Han 

vektlegger at romanene mangler en moraliserende holdning, dette til tross for at de 

framstiller hverdagsmennesker på bunnen, ofte innenfo

S

litteraturen e

 

Antihelter 

Likevel er det mulig å danne et slags paradigme på grunnlag av beskrivelsen

ulike forfatterskapene. De skittenrealistiske romanene beskriver white trash-karakter

som omgis av en liten omgangskrets, som i enkelte tilfeller nærmer seg det 

klaustrofobiske. Den lille omgangskretsen personene plasseres i forhold til k

blant annet til uttrykk ved at rammen ofte dannes av familien (Halbergs T

mmen, Lunds Elvestengfolket og Tillers Bipersonar). Og det er et trekk 

skittenrealismen har til felles med 1990-tallets realistiske prosa generelt. 

 
22  Buford, 1983, s. 4. 
23  Rebein, 2001, s. 21. 
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Romanpersonene er ofte avstumpede, og miljøene som skildres kjennetegnes a

mannssjåvinisme, ørkesløshet og manglende framtidsperspektiver. Påfallende mange

de skittenrealistiske romanene foregår i 

ne kretses det om narkomaner eller psykisk forstyrrede individer fra rønnene i 

arbeiderstrøket. Felles for både bygdeoriginalene og bytullingene er at befinner seg 

svært ofte i sammenbruddssituasjoner.  

Hovedpersonene er ingen helter, de er anti-helter som er mer eller mindre fastlåst i 

sin “skitne” situasjon og sin “skitne” omgivelse. Den korpulente hovedpersonen i Fat

Rino, mener han er fanget i kroppen: “Altså. Jeg kan ikke redefinere meg selv: jeg er 

fortapt i denne kroppen, dette livet. Jeg kan ikke dra til en ny by […] og late som om

er det nye meg og fake

 om jeg er pansret inne i tommer på tommer med tjukk, tjukk hud.”25 Og i mangel 

på idealer eller utsikt på en framtidig, lykkeligere tilværelse, er det lite som fører 

handlingen framover. 

Personene befinner seg i en forfallssituasjon, som viser seg på et moralsk, materie

og menneskelig plan. Dette kan minne om det forrige århundres dekadanselitteratu

men Per Krogh Hansen mener likevel det er en betydelig forskjell, siden “de nye 

realister hverken henrykkes eller væmmes. De beskriver det blot og lader det stå for 

læseren i al sin skidenhed og ondskab”.26 Tekstene viser fram personenes trauste 

tilværelse, men unnlater å komme med dybdepsykologiske forklaringer. Som Marta 

Norheim skrev i sin artikk

je av den taletrengde sorten, og vi får i liten grad sleppe inn i kjenslelivet deira. 

Trivselsfaktoren er låg, for å seie det slik.” 27 Erfaringslivet framstilles direkte slik at de

er lite plass til refleksjon. 

er også kroppsbeskrivelsene et viktig

måten Lars Saabye Christensen bruker kroppen på. 

 

 
24  Ramslie, 2003, s. 20. 
25  Ramslie, 2003, s. 141. 
26  Krogh Hansen, 2-3/2001, s. 37. 
27  Norheim, Syn og segn (20.05.2005). 
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 Thomas Andersen beskriver den skittenrealistiske prosaen som følgende i sit

rsiktsverk over norsk 1990-tallsprosa, Tankevaser: 

På den ene siden innebærer det en forkjærlighet for skildringer av forsoffen 

kroppslighet, fyll, svir og dveling ved kroppsvæsker: oppkast, urin, ekskrementer, 

blod og sæd. Det andre trekket kan knyttes til en ny regionalisme. Det urbane miljø 

viker plassen for bygdene eller småstedene. Men handlingen foregår ikke i et 

romantisk bygdemiljø der primærnæringene representerer grunnleggende verdier

kontrast til det urbane. Den nye regionalismen innebærer ingen idyllisering 

ekte, enkelt eller autentisk liv “på landet”. Ofte er skildringene burleske og rå.28

Andersens beskrivelse av genren er i tråd med det de fleste har bemerket, men 

interessant med denne karakteriseringen er at han er en av de få som komm

umenterer for bruken av adjektivet ‘skitten’. Andersen observerer at forfatterne 

knytter det “skitne” til kroppen og alt det som renner ut av kroppen. 

Lik hos Saabye Christensen har kroppen i den skittenrealistiske litteraturen ofte en

grotesk funksjon som kan minne leseren om den burleske måten den klassiske 

komedien anvendte kroppen på. Ikke i den forstand at den er lattervekkende – den er 

oftere rent sjokkerende-, men at den representerer et uoffisielt sidestykke ved n

eller høykulturen. Både i komedien og i skittenrealismen vekker beskrivelsene a

men der avskyen eller skrekken ufarliggjøres av latteren i komedien er denne 

ufarliggjøringen fraværende i den skittenrealistiske litteraturen. Det at kroppen 

endes for å illustrere at romanfigurene representerer et avvik fra normalen m

om Saabye Christensens bruk av kroppen i Halvbroren og Maskeblomstfamilien.29 

Men i den skittenrealistiske litteraturen fungerer kroppen bare sjelden til å 

strukturere fortellingen, slik den gjør det i tradisjonell og nyere realististisk litteratu

ellers. Der anvendes kroppen til å synliggjøre fortidige hendelser som har etterlatt

på roppen. Det vil si at

                                            
Andersen, 2003, s. 112. 28  

rmänskligad och förvandlad till en löjlig skräckbild” (1986, s. 332). 

29  Her kan det pekes på hårtapet i Herman og novellen “den misunnelige frisøren”, Barnums 
kortvoksthet i Halvbroren og Adrians androgyne kropp i Maskeblomstfamilien. Mikail Bakhtin 
skriver i Rabelais och skrattets historia “Inom bildskapandets sfär besegras den kosmiska skräcken 
av skrattet [...] Den kosmiska katastrofen, framställd i bilder av det materiellt-kroppsliga nedre, är 
degraderad, fö
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narrativen temporært.30 Kroppen representerer eller synliggjør tidsforløpet. I den 

skittenrealistiske litteraturen er denne funksjonen langt mindre fremtredende. Det 

dukker påfallende ofte opp syke kropper, og kroppsbeskrivelsene er gjerne svært 

detaljerte. Men de skittenrealistiske forfallshistoriene står for seg, og fungerer ikke so

litterære midler til å forbinde fortid og nåtid. Heller ikke er de med på å understreke 

skjulte forbindelse

tenrealistene. 

Kroppsbeskrivelsene i den skittenrealistiske prosaen fungerer først og fremst 

emotivt. Effekten eller virkningen de har på leseren er det sentrale. De kompletterer og 

levendegjør bildet av forfallsskildringen. Og slik forstått har de samme funksjo

øyensynlig overflødige detaljene i den realistiske prosaen.31 Det vil ikke si at 

kroppsbeskrivelsene utelukkende finnes i margen av teksten som hos Halber

ganger er de så fremtredende at selve kroppen og dens forfall står sentralt i 

fiksjonsteksten, og kan kroppen lik den gjør det hos Saabye Chr

edliggjøring av romankarakterens følelsesliv eller identitet. 

Et eksempel på en slik forfallsskildring som kretser om kroppen er Lars Ramslies 

Fatso, hvor hovedpersonen lider av fedme. “Jeg er feit.[…] det lyser lang vei: der går 

det en feit, kjedelig og mistilpasset person.”32 Hovedpersonens umettelige begjær ette

mat har ført til at han, ifølge ham selv, han har fått en nærmest grotesk kropp. Denne 

kroppen er grunnen til at han holder seg mest innendørs, at han ikke har kjæres

bare få venner. Kroppen har fått 

kvesenet skulle ha oversett’. 

Selve b

sisjon: 

Huden min er som en galtes, hvit som skummet melk med rødlig, nesten gult hår, 

skjegg og øyenbryn. Jeg er ikke engang feit nok: jeg er overvektig, men ikke nok

slik at trekkene mine blir runde og myke som noe du skulle ønske å kjæle med. 

                                            
30  Erich Auerbach påpekte at et av de realistiske trekkene i Odysseia er episoden der Odysseus’ amme 

Eurikleia kjenner igjen Odysseus fordi hun ser arret på leggen hans. Dette setter i gang en fortelling 
om hvordan Odysseus hadde pådratt seg skaden. I Vildanden er det Hedvigs øyesykdom som avslører 
forholdene mellom familiene Ekdal og Werle. Det samme gjelder for Peder Nilsens skamferte hånd i 

tikkel om realitetseffekten. (“L’Effet de Réel”, 1968). 
Halvbroren.  

31  Jfr. Roland Barthes’ ar
32  Ramslie, 2003, s. 11. 
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Isteden er flesket mitt grotesk fast, som om jeg skulle smurt silikon eller noe 

lignende over muskulaturen.33 

Det er en kroppsbeskrivelse som vekker avsky, samtidig som den synliggjør 

hovedpersonens personlige traume. Ifølge Britta Timm Knudsen fungerer en slik 

grotesk beskrivelse av kroppen som en visualisering av det 

sos tilfelle er det hovedpersonens ensomhet, i Trass er moras blødninger tegn

hun er dødssyk, noe hun selv ikke tør eller kan innrømme. 

Den skittenrealistiske litteraturen fokuserer i likhet med komediegenren, på 

kroppsåpningene; mot kjønnsorganene og munnen. Hovedpersonen i Fatso konsum

utrolige mengder mat, og mange individer har et stort alkoholforbruk. På denne måte

blir personenes abnormiteter synliggjort. Men der avviket fra normen i komediene

framstilles med en ironisk distanse, som blant annet kommer til uttrykk i latteren og 

moralske kommentarer, er en slik ironisk distanse mest fraværende i 1990-tallets

skittenrealisme. Det vil altså si at skrekken eller avskyen som vekkes av det grote

ikke ufarliggjøres av latteren eller kommenteres a

ediene og som i for eksempel enkelte av Saabye Christensens romaner. Det 

frastøtende blir tvertimot stående i sin nakenhet. 

Oppmerksomheten som rettes mot kroppens åpne steder vises i de skittenrealistiske 

tekstene også gjennom en hyppig forekomst av sex, som er tappet for ethvert snev av 

romantikk. Det er bare snakk om oppfyllelse av fysiske behov. Om det er Rinos le

seksvideoer i Fatso og hans uavslappede forhold til seks, Tomas og Axels aseksuelle 

tilværelse i Trass, eller Martins omgang med heroinprostituerte i

L

hermed understrekes bare individenes selvse

 

Jonny Halberg: skittenrealist eller ikke? 

Navnet som dukker opp i samtlige refleksjoner omkring norsk skittenrealistisk pros

Jonny Halberg. Han regnes som genrens sentrale forfatter. Halbergs første roman, eller

fortelling som den kalles, Trass, utkom i 1996, etterfulgt av Flommen i 2000.

Christiansen anv

 
33  Ramslie, 2003, s. 12. 
34  Jfr. Knudsen, 2004, s. 226. 
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 og Tid.35 Halbergs romaner inneholder de fleste av de skittenrealistiske 

ingrediensene.  

Halberg debuterte i 1989 med novellesamlingen Overgang til tertiær og skrev nok

en novellesamling før romanen Trass kom ut. Når det gjelder valg av romanpersoner, 

fortellestrategi og setting speiler boken skitten

t til Svartevja i Enevarg, “en bebodd fluelort i landskapet”.36 Stedet ligger langs E6, 

e et steinkast fra Jørstadmoen, i utkanten.  

De fleste vil si, mens de kjører forbi, at her bor det også mennesker, barn voks

på dette stedet, man kan vel prise seg lyk

dette er mitt sted. Det var her jeg vokste opp. Og er det en vanskjebne, er den 

uansett min. [...] Dette er min historie.37 

Slik karakteriserer Tomas Fekastad bygda han bor i. Tomas er den eldste sønnen i

familien Fekastad som står sentralt i romanen. Takket være en far som hadde vært mer 

opptatt av å tenke ut merkelige prosjekter enn på gårdsdrift, ble gården de bor på 

pantelånt for mange år siden. Og ingen gjør seg håp om at de vil oppnå en lykkeligere 

framtid. Eller som Buford skrev om de amerikanske skittenrealistene: De tror ikke på 

helter eller falsk idealisme, da er det bedre å leve en grå hverdag, som preges av forf

og resignasjon. Og slik ble d

t og lot den forfalle”.38 I Trass møter leseren et miljø med mye vold, passivitet, 

eidsløshet og drikking.  

Folk i Enevarg drar til Stadionkafeen eller Laugen Pensjonat når dem skal kose seg

Til Laugen Pensjonat k

riskrem. Det er samma folka hver helg, dem har faste ting å snakke om, faste tider

for å komme og gå.39 

Det er et traust miljø der alle kjenner alle og der utviklingsmulighetene er ringe. D

som er påfallende er at det er kvinnene som forsøker å unndra seg stag

utdannelse. Men også kvinnens utviklingsmuligheter er svært begrenset. Selv om 

 
35  Christiansen, Dag og Tid (17.10.1996). 
36  Halberg, 1996, s. 33. 
37  Halberg, 1996, s. 35. 
38  Halberg, 1996, s. 16. 
39  Halberg, 1996, s. 76. 
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ed hvor mennesker lever sammen i harmoni, hvor man 

samarbeider, stiller opp for hverandre. Det virker som et sted hvor folk liker det de 

Tomas’ søster Sonja studerer i Oslo, og moras søster, tante Emmy tar 

privatundervisning i filosofi, havner de til slutt i en situasjon der de ikke lever for seg 

selv men for menn. Emmy tar seg av sin funksjo

ørger broren Tomas og sin senile far Svend Fekastad. Kvinnene ser ikke ut til å ha 

rett til en egen identitet; de får være mødre eller sykepleierske. Noe som bare bekrefter 

mannssjåvinismen som preger skittenrealismen 

Historien fortelles flerperspektivisk. Den innledes av en anonym jeg-forteller som 

ikke tilhører Fekastadfamilien, men som er bosatt i bygda. Resten av historien, som er 

delt opp i fem deler, formidles av søsknene Tomas, Axel og Sonja, der Tom

synsvinkelen i del én og fire, Axel i del to og fem, mens Sonja forteller bokas sentrale 

del. Det er for så vidt et unikum i den mannssjåvinistiske skittenrealistiske litteratur

men det synes ikke å bidra til at mannssjåvinismen svekkes. Likevel er det 

betydningsfullt at det opptrer en kvinnelig forteller. Sonjas del skiller seg ut ved at hu

er den eneste som er i stand til å beskue miljøet med en viss distanse. De mannlige 

hovedpersonene har ikke reist fra bygda de vokste opp i, og dette har de til felles med de

fleste skittenrealistiske romanpersoner. Sonja reiste derimot fra bygda for cirka ti år 

siden. Hun er bosatt i Os

en hun forteller på, for til tross for at hun kjenner folk i bygda, betrakter hun bygda 

og innbyggerne nærmest som et forskningsobjekt.40 Det er i denne delen det er plass til 

refleksjoner og minner. 

Sonja har mer avstand og mer oversikt enn brødrene, noe som tydeliggjøres ved a

hun innleder sin del i preteritum. Der Axels første del gjennomgående er 

sens, siden han har problemer med hukommelsen, vever Sonja minner og 

eksjoner inn i fortellingen sin. Hennes stil er mer akademisk, og banneord e

ærende. I tillegg har hun et mer positivt syn på bygda enn brødrene. 

Det er pent her, annerledes enn det Enevarg jeg husker. Når jeg ser bygda herfra, 

virker den som et st

                                                 
Det er Sonja som finner bilder og brev, og det er hun som forhører seg med gamle Kristian Halberg
fra kolonialbutikken i et forsøk på å få vite noe mer om de andre i familien, uten forøvrig å lykkes
helt. Det er symptomatisk at Sonja ikke får det til å skrive ferd

40   
 

ig hovedoppgaven i Enevarg: Hun 
snart hun er tilbake i bygda. passiviseres som de andre, så 
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gjør. Enevarg er en krusning i et landskap hvor de bofaste ikke ser ut til å ha så mye, 

men likevel nok.41 

Avstanden har gjort henne mildere i forhold til bygda. Minnene fra barndommen, da 

distansen til bygdemiljøet var mindre

te går hun av veien, som om hun var redd for å forkludre bildet hun har av bygda 

å bryte illusjonen hun har skapt seg. 

I de fire delene som fortelles av Axel og Tomas er distansen mindre. Brødrene

fortsatt en del av miljøet de beskriver, og lever et nokså isolert liv. De tilsvarer bildet av

den typiske skittenrealistiske antihelten: De har verken jobb eller kjære

me. Tomas hadde tatt seg av mora Anne da kameratene flyttet fra bygda

har levd sammen med faren siden foreldrene ble skilt for åtte år siden. 

Hovedhandlingen gjengis overveiende i presens, hendelsen  presenteres 

umiddelbart. Perspektivet blir dermed aldri overordnende, det ligger ‘lavt’, noe som 

Peter Jensen betrakter som karakteristisk for skittenrealismen.42 De eneste stedene i 

fortellingen der fortidshendelser får en større betydning er minnene i Sonjas del og 

innledningen til fortellingen. Her refererer en anonym forteller til en dag i våren 19

da Svend Fekastad fikk besøk av lensmannen. Meldingen om familiegården skulle 

pantlånes fikk det til å klikke for Svend Fekastad: Han banket opp kona si, d

sten for å stryke familien ut av kirkebøkene, for til slutt å besøke svigerfaren og 

skjelle mannen ut. Svend var en slagen mann og kona sluttet å gå på bygda. 

Innledningen skiller seg på to måter ut fra resten av teksten. For det første er det 

eneste delen av teksten som fortelles av en utenforstående forteller, og for det andre er

den fullstendig gjengitt i preteritum. Den korte innledningen kartlegger forholden

e sted og familiemedlemmene, samt forholdene dem imellom presenteres før d

egentlige historien starter.43 I resten av romanen er denne avstanden fraværende. 

                                                 
41  Halberg, 1996, s. 112. 
42  Jfr. Jensen, 2003. 
43  En slik introduksjon er fraværende i Halbergs senere roman Flommen der leseren faller midt i 

romanpersonenes liv: “Han hadde ikke plaga oss på flere uker, hverken over telefon eller med å møte 
opp, men den niogtjuende mai tok det slutt. Da kom han kjørende oppover dalen i tjenestebilen sin. 
Jeg så at han bremsa opp etter Brekke, svingte over veien og trilla ut på brua, var innom Tråsethen og 
humpa videre bort kjerreveien. Inne på gården steig han ut av bilen, kikka seg rundt et øyeblikk, 
strena bort til huset og gikk rett inn som om han var en av familien. Jeg visste ikke hva han ville, men 
det handla om meg, det gjorde det alltid.”(Halberg, 2000, s. 7) 



 
175 

 

en 

erfleste 

er 

 hendelser med på å kartlegge forholdet mellom 

rom

 

 

er 

loppsøkende 

for , 

den  

De

som

I mitt stille sinn tok jeg den beslutningen at jeg ville gjøre det som sto i min makt å 

følge opp Robert i årene som kom. […] Senere ønsket jeg så klart at jeg aldri hadde 

Som sagt spiller fortiden en langt mindre sentral rolle i den skittenrealistiske 

prosaen enn i 1990-tallets litteratur ellers. Tilbakeblikk tjener i tradisjonelle realistiske

fortellinger ofte til å forklare personenes handling i nåtid og selv om denne funksjon

er nedtonet i mange av de nyere realistiske romanene trenger fortiden seg i de all

tilfellene på. Fortiden er ikke så viktig i den skittenrealistiske litteraturen, som er m

opptatt av øyeblikket eller situasjonen enn av å forklare kausale forbindelser mellom 

fortid og nåtid. I Flommen flettes derimot fortiden flittig inn. Og her er minner om 

fortiden og fortidens grusomme

anpersonene og på å motivere handlingen på nåtidsplanet.44 I den forstand kan 

Flommen betraktes som en mer typisk realistisk 1990-tallsroman enn Trass. I Flommen

er det også betydelig mer plass til – korte – refleksjoner og får leseren korte innblikk i 

hovedpersonenes følelsesliv.45 

Ser en derimot på personene som befolker romanene bør såvel Trass som Flommen

regnes til skittenrealismen. Personene er mislykkede; de er enten vanskapte, syke ell

sosialt utilpassede. I Trass møter leseren yngstemannen Axel som av broren Tomas blir 

beskrevet som “noe som ikke sover i en seng, sitter ved et middagsbord eller står i en 

dusj. Et skogsvesen som ikke har lært å spille på fløyte”.46 I Flommen ligger det enda 

tykkere på. Her skildres familien Gjørstad, som bortsett fra den trøbbe

telleren Robert, består av den ekshibisjonistiske 16-åringen Nina som har et hareskår

 stumme Jonny, og eldstebroren Hugo som for tretten år siden hadde tatt liv av faren.

n andre fortelleren i Flommen, politimannen Stein Ove Sand [SOS], profilerer seg 

 den oppløste familiens redningsmann, men også han mislykkes:  

                                                 
Det er bla44  nt annet fotografier og assosiasjoner som minner romanpersonene om hendelser fra 

45  

un 

noe 

 22-23). Setningene er knappe men veksler mellom korte 
joner omkring dem.  

fortiden. 
Når Robert Gjørstad oppsøker ekskjæresten Siv går de til skogs: “Hun gikk ut og tok på seg 
turnskoene. Hun var bestemt. Jeg likte det også. Jeg visste ikke hva jeg ikke likte ved henne, med 
unntak av at hun var for lubben over magen. Jeg syntes det var greit jeg hadde mage, men ikke at h
hadde det. Det kosta mer å prøve å la være å tenke på hva hun fant på når jeg ikke var der. På den 
annen side ville jeg ikke presse meg på […] Jeg la armen rundt henne. Hun kikka på meg, det var 
i øynene hennes, noe ømt som jeg ville se, og så noe annet, et drag som jeg ville slippe å se. Jeg 
trykka henne inntil meg.”(Halberg, 2000, s.
iakttakelser og refleks

46  Halberg, 1996, s. 24. 
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stå med Robert i hagen og fått den ideen. Ikke fordi det viste seg å være en håpløs 

oppgave. For det ble det. […] Og ikke fordi han ble den søppelhaugen han ble.47 

Han prøver å holde oppsyn med Nina,48 men hun synes heller ikke å kunne reddes. O

den eneste gangen Stein Ove viser heltemot er det fordi han nærmest blir tvunget til de

av andre: Han redder gamlingen som holdt på å drukne, men han klarer ikke å takle 

rosen han får i pressen og det ender med at han får et sammenbrudd under en konsert

O

Oves og Gjørstad

 

Vanskapninger 

I de skittenrealistiske tekstene kompletterer kroppsbeskrivelsene bildet av 

forfallsskildringene. På den ene side opptrer det vanskapte individer som Nina med sitt 

hareskår, som i tillegg har en sykelig trang til å vise seg, hun går kledd i korte kjoler og 

prøver å forføre broren. Den overseksualiserte Nina har aldri lært seg reglene for van

kommunikasjon og bryter grensene for det familiære samvær. Hun underholder seg med 

slottsromaner som heller ikke viser vanlige omgangsformer og som bare forsterker 

hennes illusjoner. Yngstemannen Jonny er stum og klarer ikke å kommunisere på vanlig

vis, han behersker bare tegnspråk. Og ettersom Robert synes å være den eneste s

språket i familien, medfører Jonnys sykdom stor ensomhet. Robert har “en følelse

av at han ikke var laga for livet”.49 Men det gjelder vel egentlig alle i familien. 

At kroppslig deformering medfører ensomhet og normbrudd blir også bekreftet i 

Trass. Som sagt er det barna som forteller historien fra hver sin synsvinkel i denne 

romanen. Her er det bifigurene som mora og onkel Torstein som h r de mest tydelig

markerte kroppene. Selv om mora er en biperson spiller hun likevel en nokså

rolle i romanen: “Hun var tilstede som et slags møbel en trengte.”50 Mora er til for 

andres skyld, og når de barna ikke lenger trenger h

                                            
47  Halberg, 2000, s. 42-43. 
48  Stein Ove kjøper slottsromaner til Nina, romaner som etter Roberts syn nesten alltid handlet om 

“drittsekker som også var blitt urettferdig behandla i oppveksten og som hevna seg med å forføre 
unge damer med store pupper og ravnsvart hår.”(Halberg, 2000, s. 15). Nina underholder seg med 
romaner som speiler situasjonen hun befinner seg i. 

49  Halberg, 2000, s.14. 
50  Halberg, 1996, s. 21. 
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domshistorie går som en rød tråd gjennom romanens første del og viser moras 

løsning: Hun lukter, blør og går med parykk.  

Da ser jeg det. En mørk flekk på den lyse dongeribuksa hennes, mellom låren

baken. Jeg ser på setet hvor hun satt for et øyeblikk siden. I det grå trekket er det en 

rødsvart flekk på størrelse med en asjett. Hun har begynt å blø. [...] Jeg tenker, hun

merket det ikke, hun er utestengd fra kroppen sin.51 

Og til slutt forsvinner hun bare. Det er innlysende at fortellingens mest sentrale 

begivenhet, moras død, er en av de få episodene i romanen som blir berettet i ettertid

tredje del reflekterer Sonja over moras begravelse som hadde funnet sted tre uker før. 

Enda verre er det med trønderen Torstein, mannen til moras vakre lillesøster Emmy. 

Torstein introduseres i fjerde del av Tomas: “En gang var Torstein staut. Før bilulykk n

ble han kalt for Smågutt fordi han var så sterk.”52 Historiene om Torstein får nes

mytisk omfang. Han hadde klart å gifte seg med “den peneste dama i Enevarg”.53 Det 

hadde ikke de andre i Enevarg likt særlig, men “[e]tter at han raste inn i en fjellvegg 

måtte amputere venstrebeinet under kneet, snakket alle i Enevarg godt om Torstein”.54

Torstein selv hadde det gått nedover med etter ulykka. Han hadde blitt 

mann og hadde gjort ekteskapet til et helvete. Han mishandler kona psykisk, liksom 

Svend Fekastad hadde mishandlet kona fysisk. Det er ikke bare bygdetullinger som 

mishandler konene sine. Psykiateren Bård mishandler samboeren sin Sonja. På denne 

måten blir også de sunne og vakre rammet av fysisk vold eller forfall. 

Den kroppslige deformeringen finner likevel sin klimaks på slutten av romanen  D

mora til dels blir spart, utleveres faren til Tomas, Sonja og Axel fullstendig. I romane

siste del framstår Svend Fekastad som en mental og fysisk ruin. Likevel skildres faren 

ikke bare negativt. Selv om han alltid hadde vært litt egen, og til tider aggressiv, slik at 

de ofte hadde bedt til “en høyere makt om at noen skulle komme og knekke ham”,55 

hadde det vært noe dannet ved Svend. Han hørte, til Tomas’ forbauselse, på klassisk 

musikk, og Axel bemerker at faren hadde en usedvan

 
51  Halberg, 1996, s. 56. 
52  Halberg, 1996, s. 161. 
53  Halberg, 1996, s. 161. 
54  Halberg, 1996, s. 162. 
55  Halberg, 1996, s. 29. De ber til en høyere makt, men Gud nevnes ikke, i dette gudsforlatte 

bygdesamfunnet. 
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verandre. […] Det var bare å ta litt jord mellom fingrene, og smake på den. Jeg fant 

oen andre steder.”58 Så når lillesøstera Nina spør Robert hvorfor han 

tradisjonell realisme. De har fremhevet den korte, knappe stilen som ligger nær 

                                                

el hadde tatt ham med fra Enevarg gikk det raskt nedover med ham. Det startet med 

aren fikk problemer med å spise og klare seg selv, som følge av skadene han har 

ratt seg etter at Axel hadde slått ham, en scene som danner et av høyde- eller kanskje

ler dybdepunktene i den norske skittenrealismen: 

Såret er litt møkkete. Men det gror. Jeg napper løs noen grå hår som har satt seg f

i skorpa. Han sutrer. [...] Han følger med i speilet. Håret er så fett og kladdete at det 

er som å klippe smør. [...] Når jeg lener meg fram kjenner jeg stanken, en sur os av

gammal svette og armhuler og uvaska pikk og sure føtter og en trøblete mage.56

Det varer ikke lenge før Svend fullstendig mister kontroll over kroppen sin, som 

illustreres ved at han ikke engang klarer å tisse uten hjelp. Slik at Axel nærmest fortvilet 

sier: “Men at noe så vanlig skal være så jævlig vanskelig å få til da” og “drar ned de

lange gulnede underbuksa hans, røsker av dovretrusa og snur [seg] vekk igjen”.57 

Svend er blitt et fysisk vrak som trenger omsorg på heltid, og denne får han iron

nok i hjembygda, for er det en sak fortellingen viser: Enevarg ser nok ut som en fluelo

men det er ikke bedre

ter med faren fra bygda til Oslo. Byen framstår i Trass ikke som et bedre alternativ

til den gjenglemte bygda langs E6. Slik fungerer byen som en parallell til miljøet 

Enevarg. Og der Svend reiser hjem med Sonja og Tomas blir Axel igjen i Oslo, uten 

planer for fremtiden. 

Katastrofen til tross hylles også heimstedet i Flommen. “Jeg visste hva det betø

ha et sted, og hvordan alle ting på stedet hang 

h

ikke den smaken n

ikke har dratt som alle andre, svarer han bare “Hvorfor skulle jeg det”. Han elsker 

gården og omgivelsene, all trausthet til tross. 

 

Skittenrealisme 

Nesten samtlige kritikere har lagt vekt på at skittenrealismen skiller seg stilistisk fra 

 
56  Halberg, 1996, s. 208-209. 
57  Halberg, 1996, s. 220. 
58  Halberg, 2000, s. 225. 
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hverdagsspråket. Refleksjoner inntar en mindre sentral plass enn den direkte 

formidlingen av observasjoner. Fortellere har lite distans

fører at fortellerne ikke forbereder leseren på miljøet og personene som besk

Situasjonen forutsettes nærmest å være kjent. Effekten blir i Trass forsterket av

nesten hele teksten formidles i presens. 

Bortsett fra den fortellende teksten der fortelleren beskriver omgivelsene og 

personene, er det også mye plass til dialog. Både i Trass og Flommen blandes 

fortelletekst og gjengitt dialog, slik at normert bokmål kombineres med en talemålsform

 kan festes til Oppland. Den realistiske effekten styrkes ytterligere ved at personene

individualiseres gjennom språket. At Svend har et noe oppfarende gemytt blir allerede 

tydelig i begynnelsen der fortelleren bemerker at Svend ‘banna som et helt regiment

Det at Axel begynner fortellingen sin med setningen “Det er som faen”60 er

for hans språkbruk. Han banner mye og det er flere innslag av dialektord i vokabularet 

enn hos Tomas: “Har dere potitter i hæsjen? Jeg spurte etter Bømer, liten knøl som 

kjører rundt i en gammel Dodge, kvisete fyr.”61 Ellers er stilen svært knapp og 

ingene korte. “Jeg er ettersøkt, pappa er savna.” Slik sammenfatter Axel situasjone

i siste del av fortellingen. I de tilfellene setningene er lengre, er det ikke langt me

kommaene og setningsstrukturen forblir enkel. 

Men til tross for knappheten er språket ikke tomt for bilder. Rett etter at Axel har 

beskrevet morgentogets uling på den andre siden av elva Laugen, skriver han 

“[t]ankene går på skinner”.62 Og faren karakteriseres som følgende etter en halvtimes 

søvn: “Det er som om en vind har feid gjennom øya hans, rasket med seg al

det svarte berget stå igjen”.63 Det samme gjelder Flommen. Også her gjengis 

observasjonene i korte konkrete setninger. Men i bakgrunnen speiler for eksempel være

handlingsforløpet. Mest påfallende er flomvarslet som ikke bare er tegn på 

naturkatastrofen, men som også symboliserer katastrof

 vannet stiger, desto mer stiger spenningen. Og når Stein Ove observerer hvor mye 

 
59  Halberg, 1996, s. 7. 
60  Halberg, 1996, s. 65. 
61  Halberg, 1996, s. 87. 
62  Halberg, 1996, s. 65. 
63  Halberg, 1996, s. 212. 
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ystopiske holdningen som ligger til grunn for skittenrealismen. 

pesielt iøynefallende er interessen for fysiske forfallssituasjoner, som danner en viktig 

premisse for selve fortellingene. Det er forfallsskildringene som historiene farges av, 

både språklig og tematisk; de direkte, avskyvekkende beskrivelsene av trauste personer i 

sine trauste biotoper. 

 

av Melhus det er som hviler på leire er det en velvalgt metafor for mangelen på en 

sikker basis for de fleste personene som er bosatt der. 

Det er blant annet den poetiske billedbruken som har ført til at noen kritikere hevd

Halberg overstiger skittenrealismen, men det er umulig å se bort fra at tekstene 

kjennetegnes av den d

S
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VII  DE YNGRE REALISTENE 
 

Veletablerte forfattere som Dag Solstad, Jon Fosse og Lars Saabye Christensen har 

etterlatt viktige litterære spor i 1990-tallets realistiske landskap. Likevel bekreftes den 

realistiske litteraturen solide posisjon ikke bare av at mange av de store forfatterne 

anvender realistiske diskurstyper, men også av at et anselig antall forfattere som 

debuterte på 1990-tallet, hvor av de fleste ble født mellom 1960 og 1980, velger den 

realistiske romanformen som uttrykksform for sine respektive litterære prosjekter.1 De 

gir i sine romaner portretter av individer i det moderne norske samfunnet. Med unntak 

av enkelte verk plasseres handlingen i romanene i et samtidig norsk miljø og skaper de 

det Barthes definerte som L’effet de réel.  

I et intervju med Kjetil Strømme og Susanne Hedemann Hiorth gir for eksempel 

Karl Ove Knausgård uttrykk for en litteraturoppfattelse som synes å ligger til grunn for 

mange av den yngre forfattergenerasjonens prosjekter: 

Litteratur er ikke skrift, men landskap og mennesker og stemmer. […] 

Sannsynligvis er det derfor jeg ikke har så mye til overs for den mer 

språkeksperimenterende delen av litteraturen. Jeg går ikke med på at det skulle være 

naivt å være mer opptatt av menneskene språket forteller om enn av språket som 

forteller om menneskene. At språk bare er tegn, forstår jeg jo, men det jeg er 

interessert i, er det tegnene kan vekke til live av verden utenfor seg selv. Illusjonen 

av stemme, av menneske, av liv.2 

Romanene forfattere som Jonny Halberg, Trude Marstein, Hanne Ørstavik, Nikolaj 

Frobenius og Per Petterson, for bare å nevne noen, har skrevet siden slutten av 1990-

årene står generelt i et positivt eller bekreftende forhold til verden. Verden, eller 

 
1  Det at en forfattergenerasjon starter sine litterære aktiviteter ved å ta i bruk en realistisk diskurstype 

er forholdsvis oppsiktsvekkende, fordi realisme tradisjonelt er blitt forbundet med de liberale, 
borgerlige verdier. Winfried Fluck mener i artikkelen “Surface Knowledge and ‘Deep’ Knowledge: 
The New Realism in American Fiction” (1992) at nyradikalismens brudd med (deler av) 
borgerskapets idealer på 1960-tallet var en av årsakene til at realismens autoritet ble svekket i 1970- 
og 1980-årene. De fleste unge forfatterne – unntatt de som tilhørte undertrykte grupper – skrev heller 
avant-gardistisk, eksperimentell litteratur. Flucks påstand er rimelig. Utviklingen på 1960- og 1970-
tallet viser likheter med avant-gardebevegelsen fra begynnelsen av det 20. århundre. Det var 
avantgardister som André Breton og Filippo Tommaso Marinetti (og ikke modernistene) som hadde 
tatt sterkest avstand fra den tradisjonelle litteraturen generelt og den realistiske litteraturen spesielt. 

2  Strømme, 2004, s. 70. 
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verdenene de beskriver formidles i en håndfast og konkret stil, noe som har ført til at 

verkene deres er blitt betegnet som minimalistiske eller nynaivistiske. 

Romanprosjektene til de yngre forfatterne viser overenskomster med tidligere 

“utgaver” av realismen. I kapitlet om skittenrealistene ble likhetene med 

heimstaddiktningen påpekt, siden skittenrealistene gjerne plasserer handlingen i et 

moderne norsk bygdemiljø. Det var dette trekket som fikk Øystein Rottem til å 

kvalifisere Per Pettersons første verk som moderne heimstaddiktning i åttende bind av 

Norges litteraturhistorie, og selv om denne påstanden kanskje er noe drøy, er det 

vanskelig å se bort fra at romanene hans inneholder elementer av heimstaddiktningen. 

Samtidig minner Pettersons prosa om mellomkrigstidens psykologiske realisme som 

kretset rundt enkeltindividet og forsøker å representere blant annet individets ubevisste. 

Det samme gjelder Ørstaviks og Ullmanns romaner, også de kan kalles psykologiske. 

Det er for så vidt påfallende at de yngre forfatterne viser lite affinitet til den klassisk 

realistisk anlagte romanformen fra 1870- og 1880-årene eller til 1970-tallets politisk 

orienterte realisme som tok sitt utgangspunkt i politiske eller ideologiske 

problemstillinger. Dette impliserer ikke nødvendigvis at de ikke forholder seg kritisk til 

virkeligheten de beskriver, men romanenes kritiske dimensjon er ikke så framtredende 

som i 1880- eller 1970-årene. 

Likhetene med tidligere realismeuttrykk til tross, er det ingen ren gjentakelse av de 

eldre realismeformene de yngre forfatterne foretar. Som Morten Nøjgaard påpekte er 

“[r]ealismen som æstetisk mulighed [...] helt avhængig af enhver tidsalders opfattelse af 

den sanselige verdens orden, mening eller meningsløshet”.3 Den må med andre ord 

være forankret i samtiden for å ha en realistisk effekt. Det viser seg blant annet ved at 

prosjektene til de yngre forfatterne viser en klar påvirkning av blant annet reality TV –

programmene som viser en stor interesse for å iscenesette det private og medienes 

personfiksering. Hvis 1990-tallsgenerasjonen bare hadde mimet tidligere 

realismeuttrykk ville deres romaner ha stått fram som “falske”. Den unge 

forfattergenerasjonen leter like som de etablerte forfatterne, aktivt etter nye måter å 

dissikere virkeligheten på slik at romanverdenene deres skaper illusjonen av “et 

 
3  Nøjgaard, 1996, s. 167. 
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bevæget Liv”, for å sitere Herman Bang.4 Måten de skaper illusjon av et beveget liv på 

er imidlertid forskjellig fra det Bang legger i begrepet. Noe som blant annet har å gjøre 

med at plottets betydning er betydelig nedtonet i samtidsromanene, slik at de vier 

mindre plass til beskrivelser av mennesker i handling. Bevegelsen skapes på en annen 

måte. 

Forfatterne utgjør ingen homogen bevegelse. Der de mer eksperimentelle tekstene 

av for eksempel Frobenius, Loe, Lande og til en viss grad Knausgård, viser sterk 

innflytelse av postmodernismens vektlegging av det formelle og konstruerte, minner for 

eksempel Ullmanns, Ørstaviks og Pettersons romaner både formelt og tematisk om en 

mer tradisjonelt psykologisk realistisk estetikk. De gjør mindre oppmerksom på seg selv 

som ‘realistisk’ tekst eller på samspillet mellom den litterære representasjonen og 

tilblivelsesprosessen. Det er for eksempel bare sjelden de setter inn metareflektive 

kommentarer. Selv om romanene deres har et sterkt feste i en mimetisk estetikk, er også 

disse forfatterne, lik Saabye Christensen, Fosse og Solstad, interessert i hvordan de kan 

opprettholde en historisk bevissthet, hvordan de kan holde fast på og beskrive det som 

har skjedd i fortiden. I tillegg er de spesielt opptatt av hvordan de kan gi uttrykk for den 

ikke direkte sanselige delen av virkeligheten, den delen som unndrar seg språklig 

representasjon. En kan kanskje si at den metareflektive bevisstheten ikke er særlig 

framtredende hos disse forfatterne, men at tekstene deres likevel erkjenner 

representasjonens begrensninger.  

Sammenslåingen av trekk fra 1800-tallets realister og fra modernistene og 

postmodernistene, fikk Winfried Fluck til å foreslå betegnelsen “postmoderne realisme” 

for de nye realismeformene i amerikansk fiksjon. Realismekomponentet er nødvendig 

for å opprettholde (eller kanskje heller gjenopprette) kontakten med verden, en kontakt 

som hadde blitt nedtonet av postmodernismen. Likevel er forfatterne klar over at 

litteraturen aldri er i stand til å formidle en fullstendig eller sann representasjon. Det er 

altså ingen naiv tilbakevending til gamle realismeformer, men snarere en fornyelse av 

realismen. 

One of the results is the almost paradoxical phenomenon of a realism that no longer 

wants to offer a representative version of reality but is content to explore and 

 
4  Bang, 1890, s. 693. Med dette mener Bang at forfatteren skal gi uttrykk for tankene sine ved å 

beskrive mennesker i handling, og disse menneskene skal vekke inntrykk av å være levende. 
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represent a decontextualized surface. It is a realism that does not claim to know the 

real, but wants to come to terms with the fact that it is nevertheless there in an 

amorphous, ever changing shape.5 

Også i en norsk kontekst er det blitt påpekt, blant annet av Øystein Rottem i Norges 

litteraturhistorie, at en postmoderne og en realistisk estetikk ser ut til å stå side om side 

siden 1990-årene, men vektfordelingen er ikke lik. Det har ført til at det er blitt satt ulike 

merkelapper på de yngre realistiske forfatternes litterære prosjekter; fra inautentisitet, 

minimalisme, primitivisme, naivisme, dystopi, til en konsentrasjon om det private, om 

kroppen og familien. Mangfoldet på merkelappene antyder først og fremst at det 

realistiske spekteret på slutten av 1900-tallet er enormt bredt. Bortsett fra 

skittenrealistene er det vanskelig å gruppere forfattere som Linn Ullmann, Trude 

Marstein, Hanne Ørstavik, Erlend Loe, Per Petterson og Karl Ove Knausgård. Skjønt 

forskjellene mellom de individuelle stemmene er store er det imidlertid mulig å utpeke 

enkelte formelle og tematiske trekk som illustrerer hvordan den yngre generasjonen 

presenterer hver sitt (eller sine) syn på en samtidig norsk virkelighet og forholdene 

innenfor denne virkeligheten. 

En liten apropos: Til forskjell fra gruppen skittenrealistiske forfattere som i den 

norske konteksten utelukkende består av menn, er det påfallende mange kvinner blant 

de unge realistiske forfatterne. Det er viktig å nevne, siden de kvinnelige forfatterne 

definerer sine hovedpersoner sterkere ut fra forholdet til og forpliktelser overfor foreldre 

og barn. Til forskjell fra de ofte passive mannlige hovedpersonene er de kvinnelige 

hovedpersonene yrkesaktive eller studerer de, slik at deres aksjonsradius ikke bare er 

begrenset til privatsfæren. De tre kvinnelige hovedpersonene i Linn Ullmanns Et 

velsignet barn, halvsøstrene Erika, Laura og Molly, er henholdsvis lege, lærer og 

teaterinstruktør. De kjenner et stort ansvar for arbeidet og barna sine.6 Mennene 

framstilles for det meste som ansvarsløse outsidere i det moderne samfunnet. De har 

 
5  Fluck, 1992, s. 85. Det er realismeuttrykk som forsøker å få innsikt i det som befinner seg på 

overflaten, som ikke går i dybden, noe som i en norsk kontekst mest gjelder romanene som er blitt 
kalt minimalistiske og skittenrealistiske. Men minimalismen og overflategranskning kjennetegner 
langtifra alle romanene til de unge forfatterne. Mange romaner presenterer en verden som er preget 
av skjellsettende erfaringer, katastrofer om en vil (dødsfall i familien som Frank Lande, Linn 
Ullmann og Nikolaj Frobenius) eller av traumatiske minner (traumatiske familieforhold som i Per 
Pettersons Ut og stjæle hester og Hanne Ørstaviks Tiden det tar). Det er erfaringer og minner som 
reiser epistemologiske og eksistensielle spørsmål hos romanfigurene.  

6  Det er bare Molly som ikke har barn. 
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heller sjelden ambisjoner, noe som blant annet vises ved at de ofte mangler en jobb og 

er knyttet til hjemmet. Marta Norheim har viet et helt kapittel til mannsrollen i den 

moderne litteraturen i sin bok Røff guide til samtidslitteraturen (2007) og konkluderer:  

Våre menn i litteraturen er altså marginaliserte på alle sentrale livsområde. Dei har 

lite omgang med andre folk, her er det snakk om dårleg utbygd sosialt nettverk og 

lite hell med kvinner. Dei får lite kjærleik og omsorg og er lite i stand til å gje det til 

barna. Yrkesaktiviteten er låg eller fråverande, og det står stusseleg til økonomisk. 

Den som er ute etter positive heltar, bør leite andre stader enn i norsk 

samtidslitteratur.7 

Jeg vil i siste del av dette kapittelet kommentere romanene av Hanne Ørstavik. 

 

Resepsjon av den unge forfattergenerasjonen 

Siden slutten av 1990-tallet er det blitt gjort flere forsøk på å beskrive den aktuelle 

litteraturen. De første store bidragene kom i essayform: Tom Egil Hvervens Å lese etter 

familien (1999), Per Thomas Andersens Tankevaser (2003), og Eirik Vassendens Den 

store overflaten. Tekster om samtidslitteraturen (2004) er alle sammen essaysamlinger, 

og forfatterne forholder seg til et begrenset antall verk.8 I 2004 kom Per Arne 

Michelsen og Marianne Røskeland med antologien Nye forklaringer. Lesninger av 

norsk 1990-tallslitteratur, et verk som inneholdt mer dyptgående analyser av enk

av forfattere som Frode Grytten, Erlend Loe, Trude Marstein, Jon Fosse og Gro Dahle

Det mest omfattende bidraget inntil dato er Marta Norheims Røff guide til 

samtidslitteraturen (2007). Utvalget som Norheim legger fram, omfatter hele 72 

forfattere som debuterte mellom 1990 og 2005, som hun har valgt å kategorisere 

tematisk. Tallet på forfattere og hensikten med boka – det å presentere den norske 

samtidslitteraturen for et bredt publikum – har ført til at den tjener mest som 

oversiktsverk. Norheim skjelner mellom temaer som barndom, familie, mann- og 

kvinnerolle, religion, dirty re(gion)alisme, dirty urbanisme og katastrofer. Disse 

temaene ser ut til å ha blitt mer eller mindre aksepterte, for også de fleste andre 

 
7  Norheim, 2007, s. 98-99. 
8  Boka inneholder essayer om samtidslitteraturen generelt, samt tekster om Abo Rasul/Matias 

Faldbakken, Erlend Loe, Olaug Nilssen og Thure Erik Lund. 
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kritikerne tar utgangspunkt i en slik tematisk lesning.9 Norheim har imidlertid ikke 

rubrisert realisme eller virkelighet som egen kategori, selv om begrepene er gjengangere 

i avisenes anmeldelser av samtidslitteraturen og de forbindes da med uttrykk for 

samtidskulturen generelt.10 

Begrepet virkelighet er derimot tatt opp av Per Arne Michelsen og Marianne 

Røskeland i deres antologi. Redaktørene nevner virkelighet som et av 

samtidslitteraturens kjennetegn. Til tross for den mer grundige gjennomgangen av 

samtidslitteraturen, unnlater også de å komme med en mer inngående redegjørelse for 

hva virkelighetsorienteringen går ut på.11 Også Vassenden nevner virkelighetens 

sentrale posisjon i samtidslitteraturen, men hans essaysamling er mest av alt en 

redegjørelse for personlige leseerfaringer, og tydeliggjør heller ikke hva han legger i 

begrepet. 

I dette avsluttende kapitlet vil jeg samle trådene som er lagt i de forrige kapitlene og 

utdype hva virkelighetsorienteringen hos den yngre forfattergenerasjonen går ut på, 

hvilken “utgave” av den realistiske romanen de representerer. Hva tilfører deres bidrag 

til realismediskusjonen? Representerer de helt egne varianter eller viser deres litterære 

prosjekter mange likheter med de etablerte forfatternes verk? Kritikere som Norheim, 

Vassenden, Hverven og Andersen har gjort en bragd med å kartlegge det litterære 

 
9  Norheim har supplert den tematiske oversikten med enkelte kapitler der hun blant annet kommenterer 

store romaner eller store romanprosjekter, kortprosatekster og tekster som ikke konsentrerer seg om 
Norge og det norske. En slik tematisk tilnærming er oversiktlig og skaffer innsikt i sammenhengene 
mellom de ulike forfatterskapene, men det er klart at ikke alle verkene lar seg tvinge inn i en enkel 
kategori. Og samtidig er det ikke vanskelig å formulere flere sentrale temaer i samtidslitteraturen, så 
som kroppsfokuseringen og forfatternes tendens til å blande inn selvbiografiske opplysninger i 
fiksjonsverkene sine, den autofiksjonelle teksten. 

10  Det er ikke bare litteraturen, men også film og reality TV som viser samtidens “virkelighetshunger”. 
Jfr. for eksempel Ingunn Øklands anmeldelse av Carl Johan de Geers film Med kamera som trøst: 
“Begrepet "virkelighetshunger" har vært brukt for å beskrive de siste tiårenes privatlivsbaserte 
kunstpraksis, der opphevelsen av skillet mellom kunst og liv er et hovedanliggende.” (Aftenposten, 
16. oktober 2006). Thomas Berg skriver i forbindelse med anmeldelsen av Anne-Britt Grans bok Den 
teatrale hverdag: “Moderniteten kan betraktes som autentisitetsorientert, renhetslengtende og full av 
lengsel etter alle tings innerste. Postmodernismen blir sett på som en motsetning, der den aksepterer 
kaos, overflate og iscenesettelser, noe som får en voldsom virkelighetshunger i retur.” 
(Klassekampen 18. oktober 2004) 

11  Antologien har med prosaforfatterne Bjarte Breiteig, Nikolaj Frobenius, Frode Grytten, Trude 
Marstein, Hanne Ørstavik, Lars Saabye Christensen, Jon Fosse (drama), Erlend Loe og Jan Kjærstad. 
De fleste av dem debuterte på 1990-tallet. Saabye Christensen og Kjærstad er kommet med fordi de 
regnes blant “forfatterne som er mest lest, og som har befestet sin posisjon blant våre fremste på 
1990-tallet” (Michelsen/ Røskeland, 2004, s. 8-9). I tillegg omfatter denne antologien refleksjoner 
om poesi. Gjennomgangen av 1990-tallslitteraturen i Nye forklaringer er litt mer grundig, siden de 
har valgt å beskrive perioden med utgangspunkt i lesninger av enkeltforfattere som redaktørene 
mener inntar en sentral plass i samtidslitteraturen. 
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landskapet, og verkene deres danner en viktig referanseramme ved siden av 

artikkelmaterialet i de litteraturkritiske tidsskriftene og avisene. 

Til forskjell fra de etablerte forfatterne er det selvsagt vanskeligere å avgjøre hvilke 

forfatterskap vil bli kanoniserte i ettertida. Likevel er det tydelig at enkelte forfattere 

etter hvert har etablert en solid posisjon i det norske litterære landskapet, blant dem: 

Trude Marstein, Hanne Ørstavik, Linn Ullmann, Jonny Halberg, Thure Erik Lund, Carl 

Frode Tiller, Erlend Loe, Nikolaj Frobenius, Karl Ove Knausgård og den litt eldre Per 

Petterson. De er ikke bare mye omtalt, men verkene deres er også prisbelønt og har 

nådd fram til mange lesere. Noen av dem har til og med gjort stor suksess utover 

landsgrensene.12 

Det vil være et eget prosjekt, og kanskje flere prosjekter, å forholde seg til samtlige 

unge forfattere. Det er det verken plass eller grunn til i dette kapitlet. Jeg vil isteden se 

på egenskaper i de moderne realistiske romanene som de forrige kapitlene har utpekt 

som helt sentrale og se etter hvordan de unge forfatterne omgås dem. 

 
Performativ realisme 

Terry Eagleton definerer i The English Novel (2004) romanen som den mest hybride av 

alle litterære former. Det samme kan sies om realismen som historisk betraktet er den 

moderne romanens dominerende stil. Det har å gjøre med at både verden litteraturen 

forholder seg til og forestillingene om verden stadigvekk forandrer seg. Realisme er “in 

constant exploration of the real” og realismens deltakelse i nye “explorations” har 

nettopp ført til at realisme har kunnet beholde sitt konvensjonelle og sterke grep på 

forfatterne. Dette innebærer at realistisk litteratur er sterkt knyttet til den sosiokulturelle 

sammenhengen den gjør del ut av og også bidrar til en forståelse av samtiden.13 En av 

de store interessene i samtidens samfunn er den iscenesatte formen for intimitet og 

nærhet som blant annet realityserier på TV viser. Det er en form for intimitet der 

 
12  Per Petterson er blitt prisbelønt i England og Irland med IMPAC Dublin Literary Award (2007) og 

The Independent Foreign Fiction Prize (2006). Erlend Loe topper ikke bare salgslistene i Norge, 
Naiv. Super fikk i tillegg en hel generasjon i Norge til å skaffe seg bankebrett og ble i tillegg tildelt 
Prix Européen des Jeunes Lecteurs i 2006. Linn Ullmanns romaner er blitt oversatt til 40 språk og 
hun har skaffet seg mange lesere i utlandet. 

13  Jfr. Fluck som betrakter den nye realisme som estetisk erfaring. Og her er det egentlig ikke langt til 
Bangs realismeoppfattelse, slik han gir uttrykk for den i Realisme og Realister. Bang har en estetisk 
oppfattelse av realistisk litteratur som bevirkes av stemmevevet. Flucks tanker om estetikk tar 
utgangspunkt i den symbolske konstruksjonen som er ute etter å produsere en ‘effet de réel’ for å 
påvirke og skape enighet om hva som er verdifull kunnskap om verden. (Jfr. Fluck 1992, s. 67) 
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grensen mellom det private og det offentlige overskrides. Et annet interessefelt er 

medienes personfiksering som fører til at livet til den enkelte utmales bredt, med samme 

sammenblanding av det private og offentlige som konsekvens. Hvis en tar disse 

interesser i betraktning er det ikke merkelig at samtidens realistiske litteratur viser en 

biografisk vending eller at den aktivt iscenesetter en virkelighetsillusjon, der grensen 

mellom det “autentiske” og det iscenesatte (eller performative) ikke alltid er like 

tydelig. 

Analysene av Solstads og Saabye Christensens romaner har vist at kommentarer til 

tilblivelsesprosessen i større grad enn tidligere er blitt en del av det realistiske 

romanprosjektet. I de performativt realistiske verkene presenterer fortellerne seg selv 

som formidler, og samstundes henvender de seg direkte til leseren, noe som medfører at 

leseren ikke glemmer sin rolle som leser eller må spørre seg om han eller hun er den 

leser fortellerstemmen henvender seg til. Her kan det være nyttig å trekke inn Jon Helt 

Haarders begrep “performativ biografisme”. Som jeg tidligere har påpekt i kapittelet om 

Lars Saabye Christensen, betrakter Haarder, som har sett på den biografiske vendingen i 

samtidslitteraturen, den performative biografismen som en effekt, nærmere bestemt en 

virkelighetseffekt. I artikkelen “Ingen fiktion bara reduktion” skriver Haarder: “Med 

performativ biografism blir ‘det biografiska’ en insats i ett spel eller en kamp, snarare 

än en dold resurs som omväxlande är inne, som på 1800-talet, eller ute, som på 1900-

talet.”14 Det er et spill som nesten gir verket karakter av en performance siden 

kunstneren, kunstverket, kunstprosessen og tilskueren/leseren alle er involvert. 

Spillet kommer blant annet til uttrykk ved at fortelleren i Lars Saabye Christensens 

Halvbroren er bevisst at han blir sett og verbaliserer dette: “Det er der [i stillheten ved 

siden av] jeg skal sitte og lytte til alle dere andre, mens dere ikke kan se meg,” sier 

Barnum.15 Effekten er dobbel, for på den ene side presenteres verkene som kunstlet, 

men verkene avler også en virkelighetseffekt siden leseren inviteres til å bli med i 

prosjektet, slik at hun/han og kan glemme sin rolle som leser, og kan glemme at bildet 

av fortiden som skapes muligens ikke er “sant”. Denne dobbeltheten er enda mer 

påfallende i verkene der forfatteren opptrer under eget navn som i Dag Solstads 

16.07.41. En dobbelthet som Poul Behrendt kalte for dobbelkontrakt. 

 
14  Haarder, 2007, s. 78. 
15  Saabye Christensen, 2001, s. 83. 
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Markeringen av verkets performative dimensjon gjennom selviscenesettelse 

kjennetegner også en del av romanene som blir skrevet av de unge forfatterne. Også de 

peker eksplisitt på seg selv. En slik metareflektiv bevissthet, som lenge er blitt betraktet 

som et postmoderne trekk, står side om side med tanken om at de kan utforske 

meningen med tilværelsen i det moderne Norge. Jeg vil på ingen måte hevde at det 

tematiseringen av skriveprosessen er blitt obligatorisk, men det er blitt et velbrukt 

element i den nyere realistiske litteraturen. 

Skriveprosessen er blitt tydeligst kommentert i Dag Solstads romaner 16.07.41 og 

Armand V. og der har den funnet sitt uttrykk i en slags “avromanisering”. 

Nyorienteringen ble forberedt i 16.07.41 der Solstad knyttet sine tanker omkring 

romanskrivningen til sin egen biografi, noe som fikk ham til å reflektere over forholdet 

og grensene mellom ulike Dag Solstad-varianter: forfatteren, fortelleren og den fiktive 

romanfiguren. Dermed rørte han samtidig ved forholdet mellom fiksjon og virkelighet. 

Solstad illustrerer spenningen mellom variantene ved å utstyre romanteksten med 

fotnoter der han har større frihet til å kommentere de ulike variantene. I tillegg skaffer 

han seg ved hjelp av fotnotene et tekstrom der han kan kommentere skriveprosessen. 

Fotnotene fungerer som en slags mellomfelter fordi de befinner seg i et område mellom 

fiksjonsteksten og det dokumentariske. De er med på å synliggjøre tekstens prosessuelle 

og informative dimensjon og øker øyensynlig dens autentisitet. Ved å utstyre romanene 

med fotnoter der han blant annet kommenterer skriveprosessen, gir forfatteren samtidig 

en ny impuls til diskusjonen av representasjonsprosessen og til måten verket forholder 

seg til verden på. Dette viser også Nikolaj Frobenius’ roman Teori og praksis, et verk 

som for øvrig likeledes er utstyrt med fotnoter der forfatteren reflekterer over verkets 

form og sannhetsverdi generelt, og mer spesifikt over muligheten til å gjengi fortidige 

hendelser eller minner på en troverdig måte.16 Tone Solberg bemerket i sin anmeldelse 

av romanen i Dagens Næringsliv at  

Teori og praksis er en fortelling som spenstig zigzager mellom nøktern realisme og 

boblende fantasi. Amatørfotografier som er strødd bevisst rundt i teksten, skaper en 
 

16  Dette er et eksempel på romanens litteraturkritiske holdning. Den kan leses som et svar til (deler av) 
Dag Solstads forfatterskap. Det er ikke bare settingen i romanen som minner om Forsøk på å 
beskrive det ugjennomtrengelige. Når hovedpersonen besøker sin gamle skole ser han at en av 
elevene har en Solstadroman i sin veske noe hovedpersonen tolker som et tegn til ham som skal 
holde foredrag om drabantbyer på sin fordums skole. Ved å utstyre sin roman med fotnoter og ved 
åpent å stille spørsmål ved genrevalget, forholder Frobenius seg også til Solstads senere verk. 
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albumaktig autentisitet, mens fabulerende fotnoter à la Dag Solstads 16.07.41 gir 

skinn av biografi.17 

I en fotnote ved genrebetegnelsen på tittelbladet reflekterer Frobenius over 

romanens form: “Hvor slutter selvbiografien [...] og hvor begynner romanen”.18 I 

samme fotnote diskuterer han dessuten innholdets sannsynlighet: 

Poenget er at jeg ikke lenger vet hva som har hendt og hva som bare hender i 

romanen. Hvis jeg skal gjøre et overslag vil jeg si at 50 prosent, muligens så mye 

som 60 prosent av det som er nedskrevet, faktisk har hendt og er objektivt 

verifiserbart. Resten er usikkert, deler av det har objektivt sett hendt, noe er rene 

subjektive sansninger, det er blandet inn i hverandre, og det som er funnet opp har 

langsomt antatt en virkeligere kvalitet for meg enn det andre som...19 

Fotnoten fungerer nesten som en poetologisk kommentar til hovedteksten, men 

inneholder samtidig en sannhetsgaranti. Ved å diskutere sannhetsverdien og 

hukommelsens pålitelighet rører Frobenius eksplisitt ved (umuligheten av) grensen 

mellom fiksjon og virkelighet, eller som han selv kaller det: mellom teori og praksis. 

Likevel forholder han seg ikke til en slik begrensende dualisme. Kommentarer om 

grensen mellom fiksjon og virkelighet finnes også hos andre forfattere, men da er de 

ofte mer skjulte. Per Petterson skriver om møtet mellom hovedpersonen Trond og Lars 

Haug som Trond ikke hadde sett på over 50 år og som Trond hadde glemt fullstendig: 

[...] hadde dette stått i en roman ville jeg bare blitt irritert. Jeg har jo lest ganske 

mye, særlig de siste åra, men før også, for all del, og har tenkt over det jeg har lest, 

og den slags tilfeldigheter virker søkt i skjønnlitterære bøker, i hvert fall i moderne 

romaner, og jeg har vanskelig for å tru på dem. Det kunne kanskje gått hos Dickens 

[...].20 

Men der kommentaren i Ut og stjæle hester flettes inn i fiksjonsverdenen, velger 

Frobenius å presentere dem som metakommentar i en fotnote som (typografisk) er skilt 

fra hovedteksten. 

 
17  Solberg, “Ærlig løgn”, Dagens Næringsliv (23. oktober 2004). 
18  Frobenius, 2004, fotnote ved genrebetegnelsen. 
19  Ibid. 
20  Petterson, 2003, s. 67. 
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Frobenius’ tekst er kanskje den blant romanene av den unge forfattergenerasjonen 

som mest eksplisitt trekker inn forfatterens eget liv for å diskutere premissene for å 

gjengi virkeligheten på en “realistisk” måte.21 Sammenvevningen av (selv)biografi og 

fiksjonsuniverset aktualiserer debatten om forholdet mellom virkelighet og fiksjon, og 

mellom forfatter og tekst, 40 år etter Barthes’ La mort de l’auteur.22 Som Michel 

Foucault tydeliggjorde i essayet “What is an author?”, har forfatterfunksjonen forandret 

seg i løpet av historien og er den avhengig av tiden. Forfatternavnet har ikke alltid blitt 

betraktet som en garanti for verkets autentisitet. Men siden 1600- og 1700-tallet har 

verkets mening og vurdering vært avhengig av opplysninger omkring for eksempel 

forfatternavnet, utgivelsesdato og -sted.23 Det at flere av samtidens forfattere opptrer 

under eget navn i fiksjonstekstene sine kan ikke sees løsrevet fra den økte interessen for 

forfatterpersonligheten og sannhetsdyrkningen i det Pål Gerhard Olsen karakteriserte 

som “kjendiskulturen”.24 

Jon Helt Haarder mener den fornyede interessen for forfatteren må sees i 

sammenheng med senmodernitetens opptatthet av det kroppslige, det seksuelle og av 

identiteten.25 Det er helt klart ikke en ny, men en fornyet interesse. Selve interessen for 

det biografiske er sterkt forbundet med en realistisk estetikk, for både i 1870- og 1880-

tallets kritiske realisme og 1970-tallets bekjennelseslitteratur finnes tydelige referanser 

til forfatternes privatliv. Men til forskjell fra tidligere perioder er det nå den skrivende 

forfatteren som blir del av fiksjonsuniverset. Det at mange forfattere vier mer plass til 

forfatteren i fiksjonsverkene sine, kan tolkes som et forsøk på å skape en virkelighets 

effekt, forstått som et middel til å ‘bevise’ verkets autentisitet og synliggjøre såvel 

skapelsesprosessen som romanens skaper. Men det kan også oppfattes som en lek, siden 

forfatternavnet ikke garanterer sannhet eller autentisitet (noe Landes roman og 16.07.41 

er eksempler på).  
 

21  Referansene til forfatternes privatliv er mer skjulte hos Linn Ullmann og Per Petterson i og med at 
romanfigurene deres ikke deler navn med forfatteren. Det er tydelig at når det opptrer en filmstjerne 
som mor i Før du sovner (1998), en kjent kvinneforfører som far i Et velsignet barn (2005) og 
forulykkede familiemedlemmer i I kjølvannet (2000) at det er hendelser og personer fra forfatternes 
egne liv som danner referanserammen, men de brukes ikke for å undersøke hvordan virkeligheten 
eller verden kan gjengis på en pålitelig måte. 

22  Det var imidlertid også anmeldere som leste romanen som et ‘vanlig’ fiksjonelt verk. Knut Olav 
Åmås betraktet den som vanlig oppvekstroman i sin anmeldelse i Dagbladet 21. oktober 2004 og 
skrev at “[s]killet fiksjon/ikke-fiksjon er helt likegyldig for leseren av Teori og praksis”. 

23  Jfr. Foucault, 1977, s. 125ff. 
24  Pål Gerhard Olsen, Dagbladet (26. april 2008) 
25  Jfr. Haarder, 2007. 
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Selv om interessen for forfatterens biografi ikke er ny er den likevel typisk for den 

nyere realistiske litteraturen. Det skyldes især dens dobbelte funksjon. I kapittel to 

introduserte jeg Hal Fosters The Return to the Real der Foster tar for seg den moderne 

kunsten. Foster skuet en fornyet interesse for virkeligheten, og især for den direkte 

tilgangen til virkeligheten, men han tydeliggjorde samtidig at den moderne kunsten ikke 

sa farvel til postmodernismens interesser for konstruktivismen. Den kunne til og med 

oppfattes som en forlengelse av konstruktivismen, noe som blant annet blir vist 

gjennom fascinasjonen for midlene å gjengi virkeligheten med. Moderne kunstnere 

søker etter nye måter å representere virkeligheten på. Dette er imidlertid en egenskap av 

enhver realistisk estetikk, som Herman Bang beskrev som kunstens evne til å sette ting i 

ny “Belysning”, og som John Hyman definerte som kunstens modalitet, en modalitet 

som også gjelder materialet kunstverket bruker. Skriveprosessen som den nyere 

realistiske litteraturen på ulike måter (Dag Solstad, Frank Lande og Nikolaj Frobenius) 

kommenterer, viser altså tydelig den nyere realismenes interesse for både en realistisk 

og en (post)modernistisk estetikk. Verkene er referensielle i og med at de setter inn 

forfatterens biografi som realitetseffekt, samtidig som de er interesserte i måten de 

biografiske relasjonene kan gjengis på, i konstruksjonen. Og her er det en interessant 

forskjell mellom de unge forfatterne og de etablerte i og med at de unge tar i bruk en 

form for tverrmedialitet for å vise forholdet mellom tekst og virkelighet, som for 

eksempel fotografier som viser forfatterne og e-poster med forfatterens navn på som 

avsender eller mottaker. Spenningsfeltet mellom det referensielle og det konstruktive 

kan betegnes som mellomfelt. Liksom kroppen fungerer som mellomfelt hos Saabye 

Christensen, fungerer det (biografisk) performative som mellomfelt hos Lande, Solstad 

og Frobenius.26 

I og med at den performativt biografiske dimensjonen trekker inn forfatteren i 

fiksjonsverket aktualiserer den samtidig identitetsspørsmålet. Judith Butler knytter i 

Bodies that matter identitetsspørsmålet nettopp til performativitetsbegrepet. Selv om 

 
26  Det at forfattere velger å opptre under eget navn i fiksjonsteksten, kan også kaste nytt lys over 

romanfigurens status som realistisk figur. Som Ian Watt påpekte i The Rise of the Novel var et av 
kjennetegnene av den klassiskrealistiske litteraturen fra 1800-tallet at fantastiske navn som Ivanhoe, 
ble erstattet av ‘vanlige’ for- og etternavn som understreket at romanfigurene ikke lenger var 
generelle figurerer men tilknyttet bestemte omgivelser. Det var en form for konkretisering. Hvis 
forfatterne bruker sine egne navn kan det tydes som et tegn på at romanfigurene blir enda mer 
individualiserte. 
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hun ikke håndterer samme definisjon som Haarder, betrakter hun performativitet også i 

lys av det prosessuelle. Butler vektlegger at identitet er noe som verken kan betegnes 

som ren essens eller ren konstruksjon, men at identitet blir til i spenningsfeltet mellom 

essens og konstruksjon. Den er konstruksjon fordi den alltid er språklig markert, men 

hun understreker at identitet ikke blir produsert av språket.27 Det vil si at identitet lik 

den nye realistiske litteraturen og lik den iscenesatte forfatteren både har en referensiell 

og en konstruktiv funksjon. Den blir til i møte med verden, eller sagt på en annen måte: 

den gjennomgår en prosess. Selve prosessen kjennetegnes ifølge Butler av en 

gjentakelsespraksis der normene som identiteten blir definert gjennom, men som den 

aldri er identisk med, gjentas.  

Frobenius er en blant flere unge forfattere som definerer seg selv i forhold til verket, 

ved åpent å sette sitt eget liv i sentrum. Han opptrer under eget navn og anvender 

førstepersonspronomen i fiksjonsteksten, som – de selvbiografiske innslagene til tross – 

genrebetegnes som roman. Ved å blande inn (deler av) forfatterens biografi i 

fiksjonsverdenen utviskes grensen mellom det dokumentariske og det fiktive. Forfattere 

som Frank Lande, Erlend Loe og Nikolaj Frobenius leker med genregrensen mellom 

selvbiografi – som har en sterk realistisk komponent- og fiksjon, slik at det oppstår en 

“hybrid” romanform. Det gjør de ved å utfordre skillet som vanligvis holdes mellom 

forteller og forfatter. Foucault anvender begrepet ‘second self’ for å betegne denne 

fortelleren. Fortelleren “whose similarity to the author is never fixed and undergoes 

considerable alteration within the course of a single book.”28 Dette vil si at identiteten 

til fortelleren ikke er stabil, men nettopp foranderlig og at den, liksom Butler beskrev 

det i Bodies that matter, skapes i en pros

Dobbeltheten kan fungere både som ironisk lek mellom ulike roller eller masker, og 

som et middel til å gi romanteksten et liksom autentisk preg, slik at grensen mellom det 

selvreferensielle og det referensielle ikke alltid er like tydelig. Erlend Loe opptrer for 

eksempel under eget navn i flere av romanene sine og har i Naiv. Super med en e-post 

som er adressert til ham og flere utskrifter av katalogsøk fra et bibliotek han besøkte i 

New York. Frank Lande kalte sin roman opp etter seg selv: Frank Lande og opptrer 

både som hovedperson og forteller. I tillegg utstyrte Lande omslaget av romanen med 

 
27  Butler, 1993, s. 1. 
28  Foucault, 1977, s. 129. 



bilder av seg selv. Det som er interessant her er at Lande fiksjonaliserte bildene igjen 

ved å vekke illusjon av at de utgjorde en del av Dagbladets forside. Ved å henvise til de 

stort oppslåtte avisartiklene peker forfatteren ikke bare til medienes personfokusering, 

men viser han også seg selv. Fotografier, både på utsiden òg innsiden er en teknikk også 

Nikolaj Frobenius tok i bruk i Teori og praksis. Det kan tolkes som et tegn på at 

forfatterne ikke bare viser en stor interesse for virkeligheten, men også for midlene 

virkeligheten kan gjengis med. Denne dobbelte interessen kalte Jon Helt Haarder for 

hypermediacy: 

Överallt i den performativa biografismen kommer man att finna denna 

hypermediacy. Den biografiska referensen uppträder samtidigt som självmedvetna 

(re)medierade biografiska performativer och som en garant för verkets speciella 

förhållande till verkligheten i kraft av biografiska konstativer; detta är, helt konkret, 

mitt kött och blod.29 

I Landes og Frobenius’ tilfeller er det en tydelig fascinasjon for bruken av fotografier. 

Bildene i Teori og praksis synes å være tatt fra forfatterens familiealbum. Forsiden viser 

barnet Nikolaj Frobenius (mens baksiden viser tenåringen som pønker).30  

     
 

At ikke alle er like begeistret for de biografiske referanse i samtidslitteraturen vitner 

forfatteren Pål Gerhard Olsens artikkel “Sannhet på billigsalg” om. Olsen reagerte på 

det han kalte for et kulturelt hamskifte med en oppvurdering av forfatterpersonligheten. 

                                                 
29  Haarder, 2007, s. 83. 
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30  Bildene er henholdvis tatt fra Dagbladet og Gyldendal norsk forlag. 
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Olsen ser denne utviklingen til å betrakte forfatterpersonligheten som en autonom 

størrelse som “en refleks av kjendiskulturens monomane inntogsmarsj i alle medier” og 

han mener denne påvirkningen av tidsånden stenger for at forfatteren kan skrive en 

sannhet “som du bare ser skyggen av i dine beste stunder”.31  

Romanene av Solstad, Frobenius, Loe og Lande kan vekke inntrykk av at 

vektleggingen av verkets performative dimensjon er uløselig knyttet til forfatterens 

biografi, men det finnes også eksempler på romaner som er performative uten at de 

trekker forfatterens biografi inn i fiksjonsuniverset. Det viser Lars Saabye Christensen i 

Halvbroren. Det som derimot er en premisse for den performative dimensjonen er at 

fortelleren synliggjør seg selv og at den spiller en dobbeltrolle i og med at den skifter 

mellom selvbiogafi og fiksjonstekst. Fortelleren i Halvbroren er en av hovedpersonene i 

romanen, og er samtidig dens allvitende og kommenterende jegforteller. Fortellerens 

mange metakommentarer omkring skriveprosessen og romanensform skaper en 

virkelighetseffekt. 

 

Den situasjonelle, romfikserte realisme 

I Halvbroren står, i likhet med 16.07.41 og Teori og praksis, samspillet mellom litterær 

representasjon og verkets tilblivelsesprosess sentralt. Romanen forsøker å representere 

en privat familiehistorie som strekker seg fra 1900 til 1990-årene, der Norges politiske, 

sosiale og kulturelle historie danner rammen. I og med at Saabye Christensen har valgt å 

legge familiehistorien i munnen på én person, som bare har vært vitne til deler av 

historien som legges fram, diskuteres også i denne historien hva som blir fortalt. 

Realismen i denne romanen ligger først og fremst i presentasjonen av stoffet. 

Siden fortelleren i Halvbroren har valgt å framstille familiehistorien i form av et 

filmmanuskript, er også denne romanens form “uren”. Der Frobenius og Solstad blander 

(og leker med forholdet mellom) selvbiografi og fiksjon, leker Saabye Christensen med 

forholdet mellom filmmanus og roman, for å fange opp under det som han ellers ikke 

får sagt.32 Istedenfor å ordne materialet i en temporal-lineær plottstruktur, har 

 
31  Pål Gerhard Olsen, Dagbladet (26. april 2008). 
32  Saabye Christensen vektlegger i sin roman det fotografiske eller filmiske ved beskrivelsene, og 

dermed viser han at modaliteten i teksten er ekspandert i forhold til tidligere realismer. Den har 
inkorporert utviklingene den billedlige framstillingsteknikken har gjennomgått i løpet av 1900-tallet. 
Denne forskyvningen skues også hos de unge forfatterne. Det har kanskje å gjøre med at flere av de 
unge forfattere ikke bare er forfattere av litteratur, men også arbeider som manusforfattere (Halberg), 



 
196 

lt realistisk trekk. 

                                                                                                                                              

fortelleren valgt å presentere familiehistorien ved hjelp av bilder, og nettopp 

synliggjøringen av verden, som beskrives, er et tradisjone

Som Mieke Bal gjør oppmerksom på i Looking in tyr realistiske romaner, som er 

opptatt av epistemologiske spørsmål, til “an exploration of vision”.33 Selv om “vision” 

er en viktig modus innenfor enhver realistisk estetikk er den ikke uproblematisk. 

Fortelleren i Halvbroren reflekterer ikke bare åpent over at utvalget er subjektivt, men 

innrømmer også at det å se ikke er en garanti for at det vi ser er sant. Barnum skriver: 

“og det vi ser er heller ikke sant”.34 

Den økte vektleggingen av en billedlig framstillingsform kommer også til uttrykk 

ved at samtidsromanene retter stor oppmerksomhet mot de strukturelle elementene som 

kan visualiseres: de romlige. Flere forskere, blant dem Mieke Bal og Frederik Tygstrup 

har påpekt at tidsaspektet i den moderne litteraturen ikke lenger har samme innflytelse 

på romanens strukturelle og tematiske utforming, sammenlignet med den tidligere 

realistiske litteraturen. Tygstrup har i denne henseenden introdusert begrepet 

kronotopisk identitet. Med dette begrepet har han forsøkt å tydeliggjøre at subjektet i 

den moderne prosaen ikke lenger defineres i forhold til tiden og utviklingen det 

gjennomgår i romanens tidsforløp, slik som romanfigurene i 1800-tallets 

dannelsesromaner er et eksempel på. En virkelighetsfortolkning som er basert på en 

rekke sammenhengende og meningsfulle hendelser kan imidlertid lett vekke inntrykk av 

at det partikulære som ikke passer inn holdes utenfor, og ifølge Tygstrup kan den 

kronotopiske identiteten være den moderne litteraturens svar på slike 

tilkortkommenheter. Istedenfor er tidsaspektet tydeligere sammenvevet med situasjoner 

og omgivelser, slik at rommet spiller en mer betydelig rolle i forhold til 

identitetsdannelsen spesielt og fortellestrukturen generelt i nyere realistisk litteratur.35 

Vektleggingen av det situasjonsbetingede henger antakelig sammen med 

nedtoningen av betydningen av det prosjektstyrte og teleologiske plottet som strekker 
 

slik at de er mer opptatt av å visualisere verden og personene de beskriver. Jeg vil ikke utdype den 
eventuelle tverrmediale innflytelse her, men det er et emne som sikkert fortjener en grundig 
gjennomtenkning. 

33  Bal, 2001, s. 60. 
34  Saabye Christensen, 2001, s. 383. 
35  Dette til forskjell fra 1800-tallets romaners narrative identitet – et begrep som ble introdusert av Paul 

Ricoeur – der identitetsdannelsen til de framtidsorienterte subjektene var avhengig av tidsforløpet. 
“Ved […] at lade billedet af mennesket vise sig i tiden, kan fiktionen gøre virkelighedens fænomener 
begripelige; billedet af virkeligheden i fiktionen er et billede af den menneskeliggjorte verden” 
(Tygstrup, 2000, s. 40).  
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seg ut over en lengre periode. Istedenfor er framstillingen av tid blitt mer fragmentert, 

spesielt når det gjelder presentasjonen av fortidsopplevelsene.  

Vektleggingen av den romslige dimensjonen på bekostning av det lineære 

tidsforløpet kjennetegner også romanenstrukturen hos mange av de yngre forfatterne, 

som for eksempel Hanne Ørstavik, Linn Ullmann og Per Petterson. I likhet med 

Halvbroren opererer flere av deres romaner med en rammestruktur.  

Såvel Ørstaviks Tiden det tar, Ullmanns Et velsignet barn og Pettersons Ut og stjæle 

hester beveger seg mellom en nåtidsramme som strekker seg ut over en relativt 

begrenset periode og et fortidsplan som framstilles fragmentert i romanenes hoveddel.36 

Like som i Fosses Det er Ales er det rommet som knytter hendelsene fra fortiden og 

nåtiden til hverandre. I Et velsignet barn reiser halvsøstrene Erika, Laura og Molly til 

Hammarsö og det er på veien dit at minnene om den siste sommeren de tilbrakte på 

Hammarsö for 25 år siden trenger seg på. Noe lignende skjer i Ut og stjæle hester der 

hovedpersonen og fortelleren Trond reflekterer over sommeren 1948. Det skjer etter at 

han har flyttet til ei bygd som minner ham om den han besøkte sammen med faren sin i 

1948. 

Men der rommet i Fosses Det er Ales er statisk og nesten tomt slik at den mest 

fungerer til å koble de ulike tidsnivåene til hverandre, tillegges rommet flere funksjoner 

hos de unge forfatterne, funksjoner som minner om en mer tradisjonell bruk av rommet. 

I mange tilfeller speiler rommet handlingsforløpet, samt romansubjektenes indre. Det 

blir veldig tydelig i Hanne Ørstaviks romaner der vinterlandskapet og den isolerte 

beliggenheten gjenspeiler forholdet mellom mor og sønn i Kjærlighet, og Signes 

mentale tilstand og forholdene romanpersonene i mellom i Tiden det tar. Parallellismen 

mellom rombeskrivelse og romanpersonenes følelsesliv er spesielt viktig i de tilfellene 

der romanpersonene mangler et språk som de kan beskrive det indre følelseslivet med. 

Det vises veldig tydelig i åpningen av romanens andre del i Tiden det tar. Der illustreres 

stillingen Signes familie inntar i samfunnet ved at hun beskriver huset sitt og 

sammenligner det med huset til kameraten. “Signe sto ute på veien i snøen og så på det 

 
36  Parallellene mellom fortiden og nåtiden/samtiden, strukturerer i flere tilfeller romanen, som for å vise 

at det ligger en ‘mening’ i fortidshendelsene eller – erfaringene. Der Petterson beskriver vinteren 
1999 og sommeren 1948 i Ut og stjæle hester, er det vinteren 2005 og sommeren 1979 som Ullmann 
kretser om i Et velsignet barn, mens Hanne Ørstavik beskriver to førjulsuker (én på 1970-tallet og én 
16 år senere) i Tiden det tar. 
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store, hvite huset. Det så ut som et slott [...] Hun så mot huset til Henning, det lå ved 

siden av deres, litt lavere, det var rødt.”37 Samtidig inneholder denne beskrivelsen et 

varsel om at det fine ytre ikke sier noenting om det som foregår bak fasaden. Bruken av 

rommet er annerledes i Et velsignet barn og Ut og stjæle hester, men også der tjener det 

til å kaste lys over romanfigurenes følelsesliv og identitet, og gir det romanene et 

tydelig psykologisk preg. Dette vil jeg komme tilbake til senere i kapitlet. 

Nedtoningen av tidsdimensjonens strukturelle funksjon til fordel for rommet har i en 

norsk kontekst foreløpig kulminert i Jon Fosses Det er Ales, der Fosse plasserer fire 

tidsnivåer opp på hverandre i ett rom og der hovedpersonen problemløst glider mellom 

de ulike nivåene, slik at det oppstår en form for samtidighet.38 Selv om de fleste 

romanene holder fast på distinksjonen mellom fortid og nåtid, reduseres imidlertid i 

nesten samtlige romanene det lineære tidsforløpets betydning. Lars Saabye Christensen 

vektlegger fortellingens romslige struktur ved å “fiksere” hendelser til et bestemt sted. 

Istedenfor å spørre når ting skjedde, så blir spørsmålet “hvor skjedde det” 

konstituerende for romanuniverset. 

Det er selvfølgelig ikke et nytt litterært grep, men vektforskyvningen illustrerer 

konkretiseringen av beskrivelsene i de moderne realistiske romanene. Ser en på 

Halvbroren der de viktigste (og traumatiske) hendelsene beskrives i forhold til stedet 

der de foregår (tørkeloftet, Røst, Cochs Hospits og Colosseum) viser det seg at det først 

og fremst er stedene og bildene som knytter handlingen sammen, ikke tidsrelasjonene. 

Det gjelder også fortidshendelsene i romanene av Petterson, Ullmann og Ørstavik, som 

henholdvis er knyttet til bygda ved svenskegrensen, øya Hammarsö i Sverige, og bygda 

i Nord-Norge. Steder som alle er isolerte, de ligger avsides og er vanskelig å nå. Dette 

er betydningsfylt siden også minnene som er knyttet til stedet er ‘vanskelige å nå’. Og 

romanfigurene må befinne seg på et lignende eller akkurat samme sted for å kunne 

aktualisere disse minnene. 

 

 

 
37  Ørstavik, 2000, s. 51. 
38  Fortelleren i Karl Ove Knausgårds En tid for alt reflekterer også over grensene mellom fortid og 

nåtid og lurer på om det ikke finnes én tid for alt. Også i denne romanen aktualiseres denne 
problematikken i forbindelse med spørsmålet om hvorvidt og hvordan det er mulig å opprettholde en 
historisk bevissthet.  
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Den lille verden 

I forlengelse av slutningen at rommet som strukturerer fortellingene ofte er isolert og 

begrenset, er det innlysende at en av de viktigste konklusjonene av resepsjonen av 

romanene som skrives av den yngre forfattergenerasjonen, er at verden som 

representeres er liten. Forfatterne begrenser seg ved framstillingen av livet til et utvalg 

av vesentlige øyeblikk eller hendelser innenfor privatsfæren, gjerne familielivet. 

Forfatterne konsentrerer seg om romansubjektet og dets direkte omgivelser. Og som de 

mange selvbiografiske innslagene viste, er det også en økt interesse for det biografiske 

(Siss Vik skuet en biografisk vending i skjønnlitteraturen).39 Vektleggingen av den lille 

verden gjenspeiles også av de narrative valgene. Fortelleperspektivet er sjelden 

overordnet. I de fleste romanene ligger synsvinkelen utelukkende hos jeg-fortelleren, 

som beretter om seg selv og de personene han eller hun omgis av, og som mangler 

overblikk. 

Til forskjell fra Fosses og Saabye Christensens romaner er tidsrommet som 

beskrives i romanene av de yngre forfatterne begrenset til hovedpersonenes levetid. De 

beskriver ikke perioden som ligger forut. Dette fører til at forfatterne, bortsett fra den litt 

eldre Per Petterson, ikke beskriver perioden før 1960-årene. Enkelte romaner, som for 

eksempel Hanne Ørstaviks Kjærlighet og Like sant som jeg er virkelig og Trude 

Marsteins Plutselig høre noen åpne en dør, kan til og med karakteriseres som 

øyeblikks- eller situasjonsbeskrivelser. De beskriver en periode på et par dager, uker 

eller måneder.  

Et slikt fokus på romansubjektet kan lett gi tekstene et narsisistisk preg. Karl Ove 

Knausgård mener den selvsentrerte posisjonen står så sterkt at det virker som om den 

har fått en nærmest mytologisk status i samtidslitteraturen. I et intervju i Vinduet sier 

Knausgård: “Hele nittitallet var det selvbiografiske viktig i litteraturen og kunsten, det 

pågikk en selvmytologisering flere steder, som om det var der, i ens egen, private 

historie, at meningen skulle finnes”.40 Selv om det selvbiografiske selvsagt er en annen 

 
39  Jfr. Vik, “Den biografiske vendingen i skjønnlitteraturen”, Morgenbladet (05. juli 2002). 
40  Jfr. “En tid for verden. Kjetil Strømme og Susanne Hedemann Hiorth i samtale med Karl Ove 

Knausgård” (Vinduet 3/2004, s. 67). Antipatien fikk Knausgård til å velge en annen fortellemåte i sin 
andre roman En tid for alt. Den er svært omfattende – ikke bare kvantitativt – ved at den inneholder 
filosofiske og teologiske referanser, som blant annet kommer til uttrykk ved at han setter inn 
gjenfortellinger av bibelhistorier og har med en lengre essayistisk beskrivelse av engler ved siden av 
en mer eller mindre realistisk historie om Henrik Vankel. Temporært strekker historien seg derfor ut 
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aktivitet enn en konsentrasjon om det private, eller som Knausgård sier, en 

selvmytologisering, har de til felles at de ikke synes å peke ut over seg selv, mot 

samfunnet eller historien generelt. Romanene til Frobenius og Solstad med sine 

selvbiografiske innslagene, viser at den såkalte selvmytologiseringen ikke bare hører 

1990-tallet til. Det samme kan sies om Per Pettersons Ut og stjæle hester og Hanne 

Ørstaviks Tiden det tar som fokuserer på det private. Til tross for at romanene ikke er 

eksplisitt selvbiografiske, opererer begge med en forteller som er identisk med eller har 

lite distanse til hovedpersonen, hvis tanker og følelser utmales på en svært detaljert 

måte. Det kan sies at disse romanene er enda mer narsisistiske enn Frobenius’ og 

Solstads, fordi de mangler distansen som den metareflektive bevisstheten innebærer. 

Det var ikke bare Knausgård som satte spørsmålstegn ved romanenes narsisisme. 

Eivind Tjønneland anklaget i en polemisk artikkel i Vagant samtidslitteraturen for å 

mangle den kulturradikale holdningen 1800-tallets bohemer, mellomkrigstidens 

psykoanalytikere og 1960-tallets kulturradikale hadde gitt uttrykk for, en holdning som 

tok sikte på å frigjøre mennesket.41 Tjønneland mener at 1990-tallets skjønnlitteratur 

unngår å utforske løsninger på de nye problemene som har oppstått i samfunnet eller å 

forholde seg kritisk til sin samtid.42 Ifølge Tjønneland er det kulturradikalismens 

oppgave “å avsløre kulturmasochismen, nymoralismen og nyreligiøsiteten på alle 

områder i kulturlivet og utføre ideologianalyse og religionskritikk av klassisk 

kaliber.”43 Likevel gjorde Tjønneland aldri helt klart hva han mente de nye problemene 

gikk ut på, slik at begrepet kulturradikalisme ifølge noen tåkelegger mer enn det 

klargjør.44 At ikke alle var enige i Tjønnelands påstand viser Per Thomas Andersen i sin

essaysamling om norsk 1990-tallslitteratur, Tankevaser (2003). Etter Ande

er samtidslitteraturens narsisistiske perspektiv og dens fokus på det lille (samfunnet), e

bilde på noe større.45 “Uroen i redet handler om den eksistensielle utfordringen ved å 

 
over flere årtusen. Knausgårds prosjekt som går ut på å vise at bildet vi har av verden like godt kunne 
ha vært annerledes, har ført til at han forholder seg på en annen måte til verden enn mange av hans 
kollegaforfattere gjør. 

41  “Kulturradikalismens fjerde fase”, i Vagant 4/1999, s. 22-27. 
42  Tjønneland hevder at forfatterne vender seg til Gud istedenfor. Artikkelen etterlot seg spor i 

diskusjonen av samtidslitteraturen og “lemenmarsj mot Gud” er blitt et stående uttrykk.  
43  Zahl, Dagbladet (03. juli 2000). Intervju med Tjønneland. 
44  Jfr. for eksempel Håvard Nilsen som Alfred Fidjestøl refererte til i “Dropp kulturradikalismen” i 

Klassekampen (16. september 2003). 
45  Noe lignende gir Hverven uttrykk for i Å lese etter familien som kom ut samme år som Tjønnelands 

artikkel. Hverven diskuterer romanene til Hanne Ørstavik, Lars Ramslie, Linn Ullmann, og Karl Ove 
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leve under betingelser der identitet, tilknytning og orientering er blitt problematisk på en 

ny og prekær måte.”46 Andersen mener de yngre forfatterne ikke har vendt samfunnet 

ryggen, men måten de nærmer seg samfunnet på er annerledes enn før. 

Selv om jeg stiller meg skeptisk til Andersens påstand om at fokuset på det lille 

virkelig er “et bilde på noe større”, er det hevet over tvil at mange av samtidsromanene 

forholder seg til en samtidig og sosial kontekst. Likevel er det påfallende at 

romanfigurene hos de fleste av de yngre forfatterne defineres i forhold til privatsfæren, 

og ikke ut fra deres stilling i samfunnet. I de tilfellene dette aspektet ved livet omtales, 

spiller det som oftest en underordnet rolle. Til og med de kvinnelige forfatterne som 

Ullmann, Ørstavik og Marstein som setter inn yrkesaktive kvinnelige romanfigurer viser 

dem mest i privatsfæren (familielivet). Det er interessant, fordi realistisk litteratur 

tradisjonelt har vært sterkt samfunnsorientert, mens denne samfunnsorienteringen har 

blitt langt mindre framtredende hos de yngre forfatterne. De retter oppmerksomhet mot 

familien og individet. Såvel Petterson, som de kvinnelige forfatterne Ullmann, Ørstavik 

og Marstein kretser spesielt rundt forholdet mellom foreldre og barn, og de tematiserer 

problemer som omsorgssvikt og innflytelsen dette har på individets psykiske utvikling. 

Hos dem ytrer “selvmytologiseringen” seg på et tradisjonelt psykologisk-realistisk plan, 

mens de mer eksperimentelle forfatterne som Lande og Frobenius omgås 

selvmytologiseringen som ledd i en (språkkritisk) lek, som for øvrig ikke utelukker et 

samfunnskritisk perspektiv. Når Lande gir ut en roman hvis omslag minner om 

Dagbladets for- og bakside alluderer han til massemediene og deres personfokusering. 

Også i de andre romanene som har en selvbiografisk referanseramme finnes det 

samfunnskritiske elementer. Slik supplerer Dag Solstad den essayistiske kretsingen 

rundt det estetiske uttrykkets form fra 16.07.41 i den neste romanen, Armand V. 

Fotnoter til en uutgravd roman med et samfunnskritisk prosjekt. Romanens 

 
Knausgård ut fra deres tematisering av familien. Han framhever det sosialkritiske elementet hos blant 
annet Ørstavik som tematiserte barnets stilling i samfunnet. Hverven betrakter den økte lengslen etter 
sammenheng og tilhørighet, som Hverven mener vises i tekstene fra slutten av 1990-tallet, som en 
bevegelse bort fra postmodernismen. Han mener litteraturen som omhandler familien inneholder et 
moralsk poeng – uten å “fungere som noen entydig moralsk rettesnor” – som går ut på å opptre 
ansvarlig overfor barn. (1999, s. 88). Hverven peker i denne henseende på Karl Ove Knausgårds Ute 
av verden (1998) der hovedpersonen ligger med en av elevene sine. Eksemplet er slående men ikke 
illustrerende for forholdet mellom barn og voksne innenfor familien. Tydeligere trues ansvarligheten 
av de narsisistiske foreldrene som spesielt befolker romanene til de kvinnelige forfatterne som Hanne 
Ørstavik, Trude Marstein og Linn Ullmann. 

46  Andersen, 2003, s. 105. 
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samfunnskritiske side kommer til uttrykk ved at det presenteres en fiktiv romanperson 

ved navn Armand hvis identitet og handlemåte motiveres utifra posisjonen han har i 

samfunnet. Som ambassadør er han legemliggjøringen av at det norske er blitt del av et 

større, globalisert fellesskap der de nasjonale grensene er blitt imaginære.47 Slik speiler 

romanen en samtidig og høyst aktuell virkelighet. 

Også blant de unge forfatterne finnes det eksempler på at den samfunnskritiske 

holdningen ikke er helt fraværende. I Teori og praksis som forfatteren selv har kalt for 

en løgnaktig selvbiografi, viser Frobenius seg, til tross for, den dominerende private 

orienteringen, som en av de mest kritiske av sine samtidige. Romanen inneholder både 

samfunns- og litteraturkritikk. Det er forresten innlysende at Frobenius forholder seg 

spesielt til Solstad. Romanen Teori og praksis kan sies å være en moderne og 

annerledes versjon av Solstads Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige fra 1984. 

Måten de forholder seg til samfunnet på er imidlertid annerledes. Der Solstad beskrev 

(og beskriver) et samtidig norsk samfunn og kobler sin utvikling som forfatter til det 

norske, ser Frobenius seg tilbake til sin barndoms samfunn, som nesten samtlige unge 

forfattere gjør. I og med at tyngdepunktet i Teori og praksis ligger i fortiden, nærmere 

bestemt perioden mellom 1972 og 1981, er det en avsluttet epoke og dermed et kjent 

samfunn fortelleren reflekterer over. Teori og praksis beskriver fragmentarisk perioden 

Frobenius bodde i drabantbyen Rykinn, en periode som han etter eget sigende “har 

prøvd å glemme” i tjue år, og han kobler sin personlige utvikling til utviklingen 

drabantbyen har gjennomgått.48 

Sammenlignet med disse eksperimentelle romanene er det samfunnskritiske 

perspektivet langt mindre tydelig i de mer psykologiske romanene av Petterson, 

Ullmann og Ørstavik.  

 

Psykologisk realisme 

Til forskjell fra de mer eksperimentelle romanene av Frobenius og Lande, gir romanene 

av Petterson, Ullmann og Ørstavik uttrykk for en mer naiv og skjematisk “realisme”, 

som ikke bryter illusjonen om at de presenterer virkeligheten. De opererer med en 

“usynlig” fortellerinstans. Ved at fortelleren ikke vises henvender den seg heller ikke til 

 
47  Jfr. også Oxfeldt, 2008, s. 153ff. 
48  Frobenius, 2004, s. 13. 
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leseren og handlingen presenteres som umiddelbar. Fortellerne i Tiden det tar, Ut og 

stjæle hester og Et velsignet barn reflekterer ikke over hvordan fortidshendelsene kan 

formidles. Mens forfatterne, som inkorporerer verkets tilblivelsesprosess i 

fiksjonsfortellingen, reflekterer over hvordan fortiden kan representeres, presenteres 

fortidshendelsene på en uproblematisert måte i Tiden det tar, Ut og stjæle hester og Et 

velsignet barn. De gjør i mindre grad oppmerksom på seg selv som uttrykk for 

“realisme”. En kan kanskje si at Ørstavik, Ullmann og Petterson synes å være mer 

opptatt av showing enn av telling.49 Dette vises ikke bare ved at de presenterer fortiden 

direkte uten at fortelleren griper inn i teksten eller synliggjøres som bevisst formidlende 

instans, men også ved at de anvender beskrivelser av sanselige erfaringer, nettopp for å 

vise fram romanpersonenes indre følelser. Det siste er et trekk som er særskilt 

framtredende i romanene som vektlegger romanfigurens psykologiske utvikling eller 

tilstand. 

I de ovennevnte tre romanene rommer fortiden en dramatisk (traumatisk) hendelse 

som har konsekvenser for romansubjektenes psykiske utvikling og som trenger seg 

igjennom på nåtidsplanet. I og med at fortiden trenger seg på er romanfigurene tvunget 

til å forholde seg til fortiden, også til den delen som de hadde glemt eller fortrengt. 

Dette fører til at de blir tvunget til å lete etter en måte å representere dramaet eller 

traumet som de selv har skjult.50 

I Tiden det tar, som belyser familieforhold og psykiske lidelser i det moderne 

samfunn, beskrives de traumatiske konsekvensene familievold og foreldresvikt får for 

hovedpersonen Signe og hennes bror og mor. Det tar lang tid før fortelleren orker å 

verbalisere familievolden og foreldresvikten, den uttrykkes derfor på andre måter. 

 
49  Begrepene telling, showing og writing ble særlig populære etter Fosses essaysamling Frå telling via 

showing til writing fra 1989. Med begrepene illustrerte Fosse utviklingen romangenren hadde 
gjennomgått: fra den førmoderne romanen der fortelleren er tydelig til stede, via de realistiske 
romanene der handlingen og romanfigurene presenteres og fortelleren holder seg mest mulig skjult, 
til de modernistiske og særlig postmodernistiske romanene som vektla romanens materiale, den 
skriftlige aspekt. 

50  Og det er først ved hjelp av fortellingen de dramatiske fortidshendelsene blir avslørt. I Et velsignet 
barn begår outsideren Ragnar, som er kjæresten og formodentlig også halvbroren til fortelleren 
Erika, selvmord etter at han har blitt stenet av sine jevngamle på den paradisiske sommerøya 
Hammarsö. I Ut og stjæle hester skyter Lars Haug tvillingbroren sin, noe som resulterer i at familien 
oppløses og som medfører at Tronds far forlater sin familie. I Tiden det tar utsettes Signe, moren og 
broren for farens vold og svikt. Uten unntak har romanpersonene hemmeligholdt eller fortrengt 
hendelsene, som nå tvinger seg fram. Signe i Tiden det tar har ennå ikke løsrevet seg fra foreldrenes 
press til tross for at hun er blitt godt voksen og Erika har ikke løsrevet seg fra Ragnar i Et velsignet 
barn og kjenner fortsatt hans nærvær, skjønt han har vært død i 25 år. 
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Ofrene for volden og svikten forblir tause, lik Vera ble taus etter voldtekten på 

tørkeloftet i Halvbroren. Tausheten eller den manglende kommunikasjonen er kjernen i 

familieproblematikken som hele tiden ligger under narrasjonen i Tiden det tar og som 

dermed understreker at romanfigurene ikke evner å ordlegge sine erfaringer. 

Den lille men kompliserte verden Hanne Ørstavik presenterer i sin roman lar seg 

vanskelig framstille. Dette er et trekk som preger flere av samtidens romaner. Som Hal 

Foster påpeker tyr flere av samtidskunstnere i slike tilfeller til en postmodernistisk 

teknikk: gjentakelsene. Dette uttrykkes tydelig i Fosses romaner, der gjentakelsene 

gjennomføres på setningsplanet, men også de yngre forfatterne tar en 

gjentakelsesestetikk i bruk for å uttrykke seg. Gjentakelsene har imidlertid en annen 

form hos dem, noe som vises tydelig i Tiden det tar. Der gjentar hovedpersonen Signe 

det normative språket (her representeres normen av faren og av bibelen) for å beskrive 

familielivet, men det blir fort tydelig at hun dermed ikke klarer å uttrykke hva hun selv 

føler.51 Signe bemerker for eksempel at “[m]åltidene var viktig for at de skulle føle at 

de hørte sammen”.52 Dette er imidlertid en tom frase. Signe mener ikke familien danner 

en gruppe, hun gjentar her bare det faren har innprentet familien. Først på slutten a

romanen, på nåtidsplanet klarer Signe å gi uttrykk for det hun selv synes. Dette blir 

markert språklig ved at hun kan omtale seg selv ved hjelp av førstepersonspronomenet. 

Allerede ved romanens begynnelse, som beskriver nåtiden før fortiden har trengt seg på, 

omtaler Signe seg selv som “jeg”, men det er først etter tilbakeblikket som gir henne 

mer innsikt i fortidshendelsene, at hun klarer å si foreldrene i mot.53 

Framstillingsformen Ørstavik har valgt har en sterk effekt. Det illustreres blant 

annet av måten romankarakterne beskrives på. Beskrivelsene kjennetegnes av en 

forenkling, en egenskap som også kjennetegner romanfigurene hos Ullmann (den sinte 

faren Isak i Et velsignet barn) og Petterson (skogsarbeideren Franz). Bipersonene 

 
51  Faren påstår gang på gang at de er en gruppe, men det blir på ingen måte tydelig at familien utgjør en 

gruppe. Det eneste stedet der de er sammen er når de er i gamma, der de tilbringer en del av 
sommeren. Hjemme samles de bare under måltidene, men ellers holder familiemedlemmene seg mest 
for seg selv. I tillegg tyr hun regelmessig til et bibelsk språkbruk: “Kjære Far. Tilgi meg for det jeg 
har syndet, både gjort og tenkt. Velsign oss, Gud, hele familien. Mamma, pappa og broren min. Og 
hunden. Kjære Far, la alt gå bra disse siste dagene før jul” (Ørstavik, 2000, s. 93). 

52  Ørstavik, 2000, s. 158. 
53  Som også Christine Hamm har påpekt i artikkelen “Tåreperse eller språkkritikk” antyder bruken av 

førstepersonspronomen at Signe i forhold til fortidsposisjonen har gjennomgått en utvikling ved 
begynnelsen av romanen, hun har fått sin egen stemme, men først etter at hun har gjenopplevd det 
spenningsfylte familieforholdet klarer hun å ta avstand. 
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framstår av og til i karikatur; de blir til typer ofte med én dominant egenskap, 

personkonstellasjonene er ofte skjematiske og antitetiske, fordelt etter de enkle 

kriteriene godt/ondt. Likevel er forenklingen hos Ørstavik langt mer gjennomført enn 

hos Petterson og Ullmann. 

Verden som beskrives i Tiden det tar er komplisert, men formidles forenklet ved et 

utstrakt bruk av antiteser og endimensjonale karakterer. Beskrivelsens antitetiske 

struktur er et retorisk grep som kjennetegner denne delen av romanen, som beskriver 

den dramatiske og mørke fortiden mye sterkere enn del én og tre, som beskriver Signe 

som 30-åring. Gjennom Signes iakttakelser av andre barn, andre foreldre og andre 

familier blir det tydelig for leseren at Signe befinner seg i en unntakssituasjon. Familien 

er ikke idealfamilien foreldrene forsøker å vekke inntrykk av. Dette peker i retning av 

en mer gammeldags realisme og minner om glasskapets dramaturgi slik den kommer til 

uttrykk i Ibsens dramaer.  

Det er den antitetiske fortellestrukturen som gjør at det tragiske alvoret som 

situasjonen rommer og som Signe selv dekker over, likevel blir avslørt.54 I sin lesning 

av Ørstaviks romaner påpeker Christine Hamm at mange anmeldere betraktet 

framstillingsformen i Ørstaviks romaner som en negativ og realistisk tekstegenskap.55 

Den minner ifølge Hamm om melodramaer,56 og der åpner hun opp for en interessant 

vinkling på den typen realisme som formidles av forfattere som Ørstavik, Petterson og 

Ullmann. Ikke bare Ørstaviks, men også Pettersons og Ullmanns romaner viser at 
 

54  Signe gjør godt igjen hvor mora motstår faren. Når mora nekter å ta farens arm under julefeiringen på 
behandlingshjemmet, tilbyr Signe sin. (jfr. s. 170) Huset er ikke bare i det ytre forskjellig fra boligene 
ved siden av, men også familiene som bor i boligene er annerledes. Naboene og klassekameratene er 
samer og skildres uten unntak som sosiale og snille mennesker. Det første Signe konstaterer når hun 
kommer på besøk hos venninna Inga er at de hadde besøk: “Det var alltid noen der, tenkte hun” (s. 
53). Hos Inga hørte hun “flere stemmer fra stua” (s.53), men når hun senere kommer hjem “hørte hun 
at de hadde begynt å spise. Det var helt stille, og varmt, hun hørte bare kniver som skar mot 
tallerkner” (s. 60). På denne måten vises Ørstaviks forenkling. 

55  Hamm, 2001, s. 41. Med “realistisk” betegnes verkenes virkningsestetiske aspekter, deres evne til å 
framkalle reaksjoner hos leserne. 

56  Christine Hamm leser melodramaet som en uttrykksmåte spesielt kvinner som befinner seg i en 
isolert og ukjent (eller kanskje heller oversett) stilling betjener seg av. Det er en genre som ved hjelp 
av en teatralsk framstillingsmåte, kan anskueliggjøre problemstillinger som vanskelig lar seg 
representere. Den overdrevne måten den voksne Signe reagerer på morens kommende besøk er den 
eneste måten hun kan uttrykke sine dypeste følelser på. Effekten den teatralske oppførselen har er 
imidlertid dobbel. Affektiviteten kan skape medfølelse, men den kan samtidig skape distanse mellom 
hovedpersonen og leseren, fordi det teatralske lett kan oppfattes som et tegn på manglende 
autentisitet eller manipulasjon. I ettertid er det melodramatiske blitt assosiert med en skjematisk (og 
ofte antitetisk) hyperbolsk framstillingsmåte som kjennetegnes av sterke følelsesutbrudd samt 
stereotype handlinger og personer, som skapte stor effekt. Det førte til at det melodramatiske ble 
oppfattet som tilgjort og ofte ble forbundet med populærkultur. 
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romanfigurenes valg på nåtidsplanet har lite å gjøre med situasjonen de befinner seg i. 

Deres handlemåte motiveres først og fremst av dette indre dramaet de bærer på og 

holder skjult.  

Hanne Ørstavik legger sterk vekt på en gjengivelse av romanfigurenes sanselige 

erfaringer, spesielt på det å høre og se. På denne måten klarer hun å visualisere 

romanfigurenes indre og skaper hun en virkelighetseffekt. Inntrykket av nærhet og 

umiddelbarhet forsterkes av at store deler av teksten er gjengitt i presens. Som 

Ľubomíra Kuzmová også påpekte i sin artikkel “Erindring og sansning. Realistiske spor 

i Hanne Ørstaviks roman Tiden det tar”, har beskrivelser av sanselige erfaringer en 

virkelighetseffekt.57 Et av de mest påfallende elementene i Tiden det tar er måten 

angsten og mishandlingen familien utsettes for blir formidlet på. Angsten navngis ikke 

direkte, men fortelleren viser angsten gjennom et utstrakt bruk av lydbilder. 

Hunden løp opp i stua og inn på kjøkkenet, hun hørte at den drakk vann. Hun hengte 

fra seg jakka og kom inn i gangen, la den brune skinnreima ved siden av telefonen 

på den lave kommoden. Hun sto stille og lyttet, tven sto på i stua, det knirket i 

skinnet, det var vel faren som bøyde seg fram i stolen, hun så for seg moren i sofaen, 

med en åpen bok i fanget og en røyk i hånda, øynene fram på skjermen. Hun hørte 

broren åpne vannkrana på badet, han pusset tennene.58 

Angsten for foreldrene har hun ikke blitt kvitt som voksen og det er interessant at 

det nettopp er sanseerfaringene som aktualiserer de angstfylte fortidshendelsene. Når 

den tredveårige Signe, som har flyttet til et nytt sted med sin egen familie, blir ringt av 

sin mor blir hun helt stiv i kroppen og det er et tegn på at hun ikke er blitt kvitt 

fortidsopplevelsene. Dette til tross for at hun hadde vært sikker på “at det ville bli bedre 

bare vi kom hit”.59 Den kroppslige reaksjonen er et tegn på at hun ved begynnelsen av 

romanen ennå ikke orker å beskrive de dypeste følelsene.60 Når samboeren hennes spør 

hva som er i veien, nekter hun plent for at hun blir utafor av at foreldrene skal komme: 

“Det er ikke det det handler om”.61 Isteden reagerer hun overdrevent og hun innbiller 

 
57  I Motskrift 2/2004, s. 45-53. 
58  Ørstavik, 2000, s. 155. 
59  Ørstavik, 2000, s. 16. 
60  “Jeg hadde aldri sagt noe før [...]. Å konfrontere henne [mora] var å dytte i hele systemet, sette det i 

spill uten å vite hva det kunne føre til” (Ørstavik, 2000, s. 42ff). 
61  Ørstavik, 2000, s. 13. 
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kjæresten at hun er utafor fordi huset er rotete. Men det viser seg at hun kjenner igjen 

sanseerfaringene.  

Aktualiseringen av fortidserfaringer gjennom sanseopplevelser kjennetegner ikke 

bare Ørstaviks romaner, men også Pettersons og Ullmanns tekster. Fortiden og dermed 

forklaringen på Signes reaksjon avdekkes i romanens andre del. Her gjengis 

fortidsminnene. Etter det avsluttes romanen med en kort epilog på nåtidsplanet, og vises 

det at hun har gjennomgått en utvikling, selv om tidsforløpet på nåtidsplanet er svært 

begrenset. Hun trenger innsikten i fortiden før hun finner et språk som hun kan anvende 

til å snakke foreldrene imot. Bruken av en rammestruktur er såvel for Ørstavik, som for 

Petterson og Ullmann nødvendig for å skaffe innsikt i romanfigurenes psyke, mens 

rammefortellingen hos Frobenius og Lande anvendes for å diskutere premissene for å 

kunne skrive om fortiden. 

 

Avslutning 

Romanprosjektene til de yngre norske forfatterne jeg har sett på i dette kapitlet viser 

store likheter med de etablerte forfatternes prosjekter, men deres prosjekter er mindre 

utpreget. De forholder seg lik Saabye Christensen, Solstad og Fosse til en gjenkjennelig 

og samtidig sosialhistorisk kontekst, de retter oppmerksomhet mot selvet, kroppen, 

(problematiske) familieforhold, men det er også en del yngre forfatterne som er mer 

psykologisk orientert enn Fosse, Solstad og Saabye Christensen. Dette viser seg blant 

annet ved deres interesse for konsekvensene av familiens og spesielt foreldres svik for 

det moderne individets psyke. De undersøker konsekvensene ved å sette inn to tidsplan: 

et fortidsplan som gir en fragmentert framstilling av fortiden og et nåtidsplan der 

romansubjektet konfronteres med at det har begrenset kunnskap til eller innsikt i 

fortiden. I samspillet mellom fortid og nåtid avklares en del av “hullene” og i den 

forstand kan disse romanene betraktes som mer tradisjonelt realistiske. Morens 

kommentar til Signes fortelling i Tiden det tar er tegn på at også disse tekstene avviser 

en tradisjonell ontologisk absoluttisme. De bekrefter at fortidsrepresentasjonen 

fortellingen skaffer bare er en blant flere mulige. 
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Hvis du tror at det der er hele historien, så tar du feil. Det er din versjon. Du forteller 

din historie, men den er bare halv, husk det. Du mangler femti prosent, sa mamma, - 

du må ikke tro at du besitter sannheten.62 

Likevel framstår fortidsberetningene Petterson, Ullmann og Ørstavik presenterer i 

sine respektive romaner som mer helhetlige enn de etablerte og de eksperimentelle unge 

forfatternes.  

Et av hovedinteressene i den nyere realistiske litteraturen generelt er spørsmålet om 

hvordan individets erfaringer kan beskrives. Og da gjelder det ikke bare de 

objektiverbare og konkrete, men også de mest intime erfaringene eller følelsene som 

vanskelig lar seg språkliggjøre, men som betraktes som meningsgivende. Samtlige har 

gitt avkall på en tradisjonell plottstyrt og kausal-logisk romanform. De allerfleste 

opererer med en fragmentert framstillingsform som vektlegger det momentane og som 

fanger ulike situasjoner som knyttes til et bestemt sted. Resultatet er at innsikten, 

forklaringen eller meningen de forsøker å finne fram til, og som er drivkraften bak 

romanprosjektet enten mangler eller bare har midlertidig gyldighet, og kan avkreftes når 

som helst.  

Likevel er det en betydelig forskjell mellom de mer tradisjonelt psykologisk 

tekstene og Solstads, Saabye Christensen og Frobenius og Lande. Hos Hanne Ørstavik, 

Linn Ullmann og Per Petterson er identitetsspørsmålet ikke del av et spill. I likhet med 

Fosse forsøker de å finne fram til en uttrykksmåte for det skjulte eller mystiske uten å la 

det bli del av en performance. 

 

 
62 Ørstavik, 2000, s. 45. 
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VIII  KONKLUSJON 
 

Den norske romanlitteraturen ved årtusenskiftet har en solid basis i den realistiske 

estetikken, men selve det realistiske spekteret er bredt. Denne realistiske litteraturen har 

inkorporert utviklingene den realistiske romanlitteraturen har gjennomgått i det 19. og 

20. århundre. Samtidig viser den nyere realistiske litteraturen innflytelse fra både den 

modernistiske og den postmodernistiske litteraturen, slik at et begrep som postmoderne 

realisme blir en fristende betegnelse. Likevel mener jeg at dette begrepet er for 

generaliserende og for upresis til å beskrive den nyere realistiske romanlitteraturen med. 

Det er helt klart at denne litteraturen kanskje er det beste beviset på at grensen 

mellom realisme og (post)modernisme ikke er så tydelig som særlig postmodernistene 

selv lenge har villet gi inntrykk av, og at det er mulig å blande de to estetiske 

mulighetene. Grunnen til at realisme ikke lenger kan betraktes som postmodernismens 

motsetning er vel først og fremst at postmodernismen er blitt en del av vår tidsalders 

oppfattelse av den sanselige verdens orden. De norske romanene befinner seg i et slags 

mellomfelt mellom essensialisme og postmodernismen: De er opptatt av å undersøke 

den samtidige norske virkeligheten, men glemmer ikke romanens ‘skrivne egenart’. 

Mange romaner påpeker seg selv som realisme, og det skjer ofte ved at de oppsøker 

den realistiske romanens randområder i sitt forsøk på å beskrive individets erfaringer i 

det moderne norske samfunn. Et samfunn som kjennetegnes av en utvisking av grensen 

mellom det private og det offentlige og av en iscenesettelse av det intime, noe både 

mediene og TV-programmene er et tydelig eksempel på. Romanene gir helt tydelig 

uttrykk for denne utviklingen. De konsentrerer seg nesten uten unntak om det “lille” i 

samfunnet, om enkeltindividet og dets erfaringer, slik det bestemmes i forhold til sine 

nærmeste omgivelser, slik at (det ofte svært problematiske) familielivet er et av de store 

temaer innenfor samtidslitteraturen. 

Familielivet kan sies å være en konstant i den realistiske litteraturen, for også i den 

klassiskrealistiske litteraturen inntar det en sentral plass. Men i den nyere litteraturen 

betraktes familielivet enten så isolert at det ikke synes å peke utover seg selv eller 

opphever forfatterne grensen mellom det intime og det offentligheten ved å iscenesette 

det intime. Dette skjer især i de romanene som vektlegger den skrivne egenart. 

Romanene av Solstad, Saabye Christensen, Lande og Frobenius iscenesetter både 
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skriveprosessen og fortelleren, som i enkelte tilfeller er vanskelig å skille fra forfatteren, 

slik at deres romaner får en sterk performativ dimensjon. Dette medfører at romanene 

kan leses på flere plan. Leseren må forholde seg til denne henvendelse fra forfatteren/ 

fortellere: Han eller hun kan godta sammenblandingen og akseptere teksten som et 

autentisk uttrykk fra forfatterens side, leseren kan også lese det som en lek eller nekte å 

gå med på prosjektet, og dermed åpner romanene opp for en ontologisk og 

epistemologisk pluralisme. Ved å tre inn i ulike roller og iscenesette seg selv, 

konstruerer og dekonstruerer Solstad og Frobenius romanverdenene sine. 

Også de andre nyere realistiske romanene har en ontologisk basis, men byr samtidig 

på en ontologisk pluralisme, noe som understrekes av at romanformene de velger 

motsetter seg absoluttisme. Fosse velger den åpne romanformen uten slutt eller 

punktum, Saabye Christensens Halvbroren har en syklisk struktur. Og til og med de mer 

tradisjonelle realistiske romanene av for eksempel Petterson, Ullmann og Ørstavik 

understreker fortellingens relative sannhetsverdi. 

Forskjellene til tross er likhetene mellom de ulike realismeuttrykkene slående. 

Begrepet mellemfelt har vist seg være svært funksjonelt. Nesten samtlige romanene 

forsøker å sette ord på deler av virkeligheten som vanskelig lar seg representere ved 

hjelp av en mer tradisjonell realistisk romanform. De søker derfor etter alternativer for å 

beskrive det som unndrar seg språklig representasjon. Alternativet Saabye Christensen, 

og med ham mange skittenrealister, og Hanne Ørstavik, Linn Ullmann og Per Petterson 

finner, er kroppen. Selv om måten de anvender kroppen på varierer – Ørstavik har for 

eksempel ingen groteske kropper som Saabye Christensen – fyller de en del av hullet 

språket etterlater seg. Dag Solstad tyr til romanens randsoner ved angivelig å tre ut og 

inn av fiksjonen ved å anvende fotnoter, og Fosse oppsøker eksistensens randsoner. 

Disse randsonene har til felles at de synes å befinne seg i et felt mellom fiksjonen og 

“virkeligheten”. 

På denne måten forsøker den nyere realistiske litteraturen å overkomme den 

postmoderne litteraturens forestilling av verden som en rent tekstuell konstruksjon, men 

den ser ikke bort fra de litterære innsiktene modernismen og postmodernismen har 

medført. Realismen viser seg ved at forfatterne ikke avviser muligheten for en 

beskrivelse av virkeligheten, men de presenterer ikke et absolutt syn. De fornyer den 

realistiske estetikken ved å presentere flere meninger som kan dekonstrueres når de ikke 
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er holdbare lenger. En kan si at den nyere norske realistiske litteraturen ikke bare er 

pluriform i og med at realismeuttrykkene er mange, men også ved at den enkelte 

romanen viser at det ikke finnes ett språk å beskrive verden med. 
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SUMMARY  
 

Contemporary culture shows a renewed interest in the real, as well as in the intimate and 

private. Television programmes like Big Brother and other reality soaps try to convince 

the public that their staged ‘reality’ is authentic, nor is it only popular cultural 

expressions which return to the real. Contemporary fine art, with its rediscovered 

concern with more figurative modes of expression, shows a similar interest in the real. 

The same tendency is reflected in modern literature. Although realism never really 

disappeared, it seems recently to have regained a more prominent place in the literary 

landscape. That might come as a surprise, as realism has often been associated with a 

naive, essentialist form of art which neglects formal, deconstructive and post- 

structuralist objections to referential and iconic representational forms. 

Realistic literature can still be naive. When Erlend Loe’s Naiv.Super. was published 

in 1996, some critics wondered whether or not the novel should be regarded as literary 

fiction, but the book induced half the Norwegian population to buy a Brio bankebrett 

and came to be an icon of 1990s Norwegian literature. The question raised by the critics 

is significant, because it reveals one of the main features of realism: that it is an 

aesthetic where the line between art and reality is both strong and delicate. 

One of the explanations for the return to the real, apart from the Zeitgeist, is the 

inclination of the post modernists to reduce reality to a pure textual entity. Both fine art 

and literature have recently tried to overcome textual dominance and to find new ways 

to describe reality without setting aside 20th century literary innovations. 

On the contrary, contemporary literature provides a mixture of a realist and post 

modern aesthetic, which is what made Winfried Fluck characterize it as post modern 

realism in his article “Surface and Depth: Postmodernism and Neo-Realist Fiction” 

(1992). This mixture is evident from the observation that authors no longer hold that it 

is impossible to render experience, but neither do they present a closed system nor a 

single absolute meaning to their readers. They renew the aesthetic experience by putting 

forth a number of meanings, with temporal validity, which can be deconstructed when 

they cease to be tenable. 

Even though it is tempting to apply a term like ‘post modern realism’ to 

contemporary literature, that could easily cast a shadow over the complex structure of 
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modern realist literature, which is – like realism in general – a kaleidoscopic aesthetic 

which needs more qualification than ‘post modern realism’ can possibly provide. 

The kaleidoscope view is inherent in realism, first of all because one of the premises 

of the realistic is that it relates to an ever-changing world. An author in the year 2008 

cannot describe the world in the same way as did a 19th century realist novelist, for to do 

so simply wouldn’t make sense. One could easily claim that every period has its own 

realism, and that the Zeitgeist is inevitably reflected in realist literature, for it is always 

contemporary. When existence is conceived of as fragmented, arbitrary or meaningless, 

there is no point in rendering it in a synthetic manner, with causal logic, if we assume 

that the aim is to represent it in a realistic way. Under those circumstances, a synthetic, 

closed novel form would seem more fantastic or idealistic than realistic. 

That kaleidoscopic nature is reflected in the hybrid character of realism and of the 

realist novel. Ever since realism gained literary ground it has been pushing the 

boundaries of the novel, its main form. The realist novel has adopted elements of 

journalism, documentary, reportage – one need only think here of Zola’s Thérèse 

Raquin (1867) – and among other things contemporary realist fiction plays with the 

autobiographical genre, the essay form, and cinematography. It seems as if realism is 

driven to seek out the edges in an attempt to represent reality so as to seem plausible.1 

Realism could be defined as a hybrid of the aesthetic, the epochal and the narrative, 

a hybrid that is often associated with the post modern, but as Robert Rebein states: 

“realism has proven itself far more adaptable and, paradoxically, more open to new 

techniques and influences than has literary postmodernism.”2 One of the reasons that 

realism has survived despite all the criticism it has been confronted with, is its ability to 

incorporate other aesthetic movements. That is something illustrated by the innumerable 

adjectives which must be used to qualify ‘realism’: we have critical realism, 

psychological realism, social and socialistic realism, photo realism, hyperrealism, magic 

realism, kitchen sink realism, post modern realism and post realism. And these are just a 

few examples. 

Post modernism seems to lack qualifications. Instead of talking about realism, it 

would be more appropriate to use the plural: realisms, to regard realism as a relative 
 

1  But unlike 19th century realism, contemporary realist literature doesn’t cross many moral borders, 
something which probably says more about contemporary culture than literature. 

2  Rebein, 2001, s. 21. 



 
215 

term, just as Roman Jakobson argued in favour of in his On Realism in Art (1921). The 

same conclusion could be drawn when taking a closer look at contemporary realist 

literature. 

I have stated above that every period has its own realism, and the same could no 

doubt be said of every individual work of art. It might seem in fact that each work 

represents in itself its own realism. The difference between Lars Saabye Christensen, 

the author of Halvbroren [The Half Brother], the epic bestseller of 2001, and Jon Fosse, 

the minimalist playwright, poet and novelist, is enormous, but each of them is interested 

in finding a way of rendering the world, and human experience of it, in a realistic way. 

If we take a closer look, their dissimular projects have much in common. 

It is in those new realisms that my interest lays. Why do so many contemporary 

authors have such great interest in reality? Where does it come from, and how is it being 

articulated? In chapter one, I have presented a bird’s-eye view of the development of 

realism during the past 150 years. In the first chapter, which concentrates on the 

literary-historical reception of realist literature, a frame of reference is being offered for 

the analysis of contemporary realist literature. As Frits Andersen pointed out in 

Realismens metode (1994) most literary histories contain synthesizing presentations of 

the different literary movements, and in the case of realism that presentation is 

characterized by opposing realist works to either romantic or modernist works, but the 

great disadvantage of that kind of labelling is that it fails to acknowledge realism’s 

complexity. 

By contrast, chapter two will in its critical and theoretical approach present a clear 

appreciation of that very complexity. There, Lillian Furst’s eminent work Realism 

(1992) has been very useful, because she neatly describes the main reflections on the 

subject. Furst differentiates humanist, structuralist, rhetorical, reader-orientated, 

psychoanalytic and post modern ideas about realism, and her study clearly points out 

that history has led to multifarious and very different understandings of the concept, 

even though it concentrates almost exclusively on the 19th century ideas. 

The same can be said about Nordic contributions, which almost all refer to the 

Modern Breakthrough in Scandinavian literature. Even though they are of great help, 

those explanations are not sufficiently developed to analyse contemporary realist 

literature, but that has to do mainly with the fact that they look upon realist fiction as 
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either referential or self-duplicating, and in the traditional critical approaches those two 

views are mutually exclusive. As contemporary realist literature connects a more 

‘traditional’ realist aesthetic to a post modern one, the resulting literature is both 

externally and internally referential. 

The recent return to the real has promoted research into the topic in several fields of 

interest. Art critics and philosophers especially have put forward new thoughts about 

realism, and Hal Foster was one of the first to point out that modern art movements like 

pop art and hyperrealist art needed new analytic models. In an attempt to provide a more 

‘complete’ interpretation of hyperrealism, Foster introduced traumatic realism as a third 

model to connect the two traditional models, relying on Lacan’s theory of the traumatic, 

defined as “a missed encounter with the real”.3 

According to Foster, many contemporary artists adopt the view that it is possible to 

say something meaningful about reality, but the reality they want to depict is traumatic, 

and therefore difficult to represent. One of the means of expressing traumatic events is 

to present them again, and to do so artists make use of techniques generally associated 

with post modern aesthetics: duplication or repetition. 

That is a view, which can be very usefully applied to the analysis of many 

contemporary realist novels, for they want to seize hold of matters, which seem to recoil 

from narrative. In some cases they address traumatic events or experience, as in Hanne 

Ørstavik’s novel Tiden det tar [The time it takes] (2000), and Per Petterson’s Ut og 

stjæle hester [Out Stealing Horses] (2003), or the subject might be intimate feelings like 

shame, or might be existential themes like birth and death. Morgon og kveld [Morning 

and Evening] (2000) and Det er Ales [It is Ales] (2004) by Jon Fosse, or 16.07.41. (2002) 

by Dag Solstad are fine examples of that. The presenting again or re-rendering of those 

experiences, events or feelings can challenge realism, because they are bordering on the 

transcendent, or the abstract. But at the same time, realism is about looking up, and 

testing boundaries. 

Foster’s third model represents a middle course, and that offers more reflections on 

contemporary realism. Britta Timm Knudsen and Bodil Marie Thomsen, participating in 

a network concerned with avant-garde realism, both came to the conclusion that 

modern realist forms of representation were referring to an area effectively mediating 
 

3  Foster, 1996, s. 132. 
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between the fictional and real worlds, fields they referred to as mellemfelter. They are 

conceived of as meeting places for the self referential and referential, where meanings 

can be constructed and deconstructed, and where a literary work can be received as a 

construct. In my opinion, mellemfelter constitute an interesting view on the notion of 

modern realist literature. 

Thomsen and Timm Knudsen as well as Foster made it clear that contemporary 

cultural expressions cannot be thought of as purely referential. That thinking underpins 

new reflections on realism provided by American post positivists such as Linda M. 

Alcoff, who has reconsidered essence, one of the main pillars of realism, by looking 

more closely at Locke’s essentialism. 

Critics of realism have often stated that essence implies ontological absolutism, 

which Alcoff rejects, for in her view, essence can be considered as an open form, 

depending on the variables of language. That view too, however different it might seem 

from Foster’s traumatic realism, or Thomsen and Timm Knudsens mellemfelter, stresses 

that realism doesn’t automatically close off a plurality of meanings. 

Identity politics is in fact Alcoff’s main interest, and she wants to find an alternative 

for the post structuralist reduction of the individual as a linguistic phenomenon. She 

agrees with post structuralist theorists that identity is shaped by dominance, but 

considers that identity is human and real, and therefore capable of rendering experience: 

“Real identities are indexed to locations in which experience and perception occur and 

from which an individual acts”.4 

Identities, or rather subjects, mediate between fiction and the outer world. Subjects 

are not static but depend on time, place and circumstances, which isn’t all that different 

from what Ian Watts thinks about the value of the subject in realist fiction. Many 

contemporary realist novelists discuss the ability of subjects to render experience. Some 

of them, like Dag Solstad, Nikolaj Frobenius and Frank Lande, explicitly question the 

mediating function of the subject by inserting subjects or narrators who bear the same 

name as the author. Indeed, the title of Solstad’s 16.07.41 is a reference to his own date 

of birth, and so they have created a form of ‘auto-fiction’, a hybrid genre which 

challenges fundamental assumptions about fiction and reality. 

 
4  Alcoff, 2000, s. 339. 
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In Frobenius’ novel Teori og praksis [Theory and practice] (2004) and Frank 

Lande’s Frank Lande (2006), the relation between fiction and reality is also 

problematized by those authors’ use of photographs. Frobenius inserted a number of 

pictures from his childhood and youth, whereas the cover of Lande’s novel is decorated 

with digitally manipulated pictures of the author, intended to illustrate the story with 

pretended authenticity. 

Others, like Hanne Ørstavik, Lars Saabye Christensen or Per Petterson are more 

concerned with the ability of their subject to render the past. All of them emphasise that 

the version being provided in the novel is not necessarily true, nor complete, but they 

still believe they can render experience. Apart from the ‘dirty realists’, individuals in all 

other varieties of realism seem to refer to experiences firmly lodged in those so-called 

mellemfelter. 

Since modern realist authors are aware of post modern doubts about language, they 

look for other ways to render experience. The result is apparently highly various 

realisms, which I have reflected upon in the last five chapters. In chapter three I take a 

closer look at the realism, which concentrates on the bodily and the visual, by analyzing 

Lars Saabye Christensen’s Halvbroren. In chapter four I focuss on the performative 

realism, which concentrates on the writing process, as Dag Solstad does in his latest 

novels. But the search for other ways to render experience can just as well result in the 

minimalist and repetitive prose we see in Jon Fosse’s novels with its Christian-mythical 

touch as I show in chapter five, a minimalism which can take a naive form too, as in 

Erlend Loe’s rendering of experience in Naiv. Super. 

There is of course a vast number of authors who produce a more traditional form of 

realism – especially the kind produced by young men and labelled ‘dirty realism’ 

(chapter six) – although the writers of mimetic realism, whom I have considered last, 

acknowledge that post-modernist achievements can’t be set aside. 

In the practical section of this thesis I examine more closely the varieties of this 

post-post modern realism, and to do so I focuss on individual authors. My chosen 

method of classification might lead to an impression that the differences among the 

varieties are explicit, which of course they are not. 

How individual novels and novelists deal with the representation of experience, and 

the sort of experience they want to render, is on the one hand unique and on the other 
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hand common practice. Lars Saabye Christensen’s Halvbroren explicitly focusses on 

visual and corporeal representation, which makes his work an eminently suitable 

exemplar for analysing the relation between the physical or carnal and the realist 

aesthetic. But ‘dirty realist’ and more traditional mimetic novels alike show a great 

interest in the visual. 

As Peter Brooks pointed out in Body Work (1993), the representation of the body is 

part of representing reality, and therefore of special interest to realist fiction. Interest in 

the body can be understood as a means of visualizing reality by producing poetic 

images. “To know is to see, and to represent is to describe” Brooks states.5 The body 

does indeed partly fill the gap created because reality is far too complex to be caught by 

language. 

The body can help to represent in writing the appearance, or the experience of the 

visible world, and so has a semiotic function. However, that is not a feature found only 

in modern literature, as Auerbach writes in Mimesis (1946). Homer had already used 

descriptions of the corporeal to tell stories, which evaded narrative, but the body, or 

bodily nature, has a far more prominent function in modern literature, and art for that 

matter. Lars Saabye Christensen is among those who have shown that experience can be 

written on the body. One could put it even more explicitly: Christensen’s characters are 

first and foremost bodies, marked bodies, and on that point his use of the body differs 

from former realist descriptions of it. 

Christensen’s body is not transparent, and that has much to do with the fact he uses 

it to embody several meanings. The main character in Halvbroren, Barnum, is a small 

man, or rather half a man, who has learned from his father how to create an illusion, and 

for him the body plays a central role. The body constructs and deconstructs meaning 

and so raises doubts about the individual’s identity. Barnum’s mother, Vera, 

exemplifies the signing of the body in another way. She was raped on the day Norway 

was liberated in 1945, and because she is unable to talk about this traumatic incident, 

she becomes mute. But her neck shows a bruise and after a while it turns out she’s 

pregnant, so that her body ‘speaks’ for her, thus illustrating what Hal Foster said about 

the traumatic in The Return of the Real. 

 
5  Brooks, 2003, s. 54. 
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The act of visualisation is being carried out metaphorically too. By the use of a 

narrator who reflects upon his writing, and who is aware that he is visible (“everyone 

knows who you are”, says Barnum’s half brother Fred), Saabye Christensen visualizes 

the fictional character as well as the narrator, and consequently the narrative act. The 

same can be said about the ‘auto-fictional’ novels mentioned earlier. 

Although visualisation of the body is an important feature of realist fiction it doesn’t 

render experience or appearances in a neutral way, as Unni Langås pointed out.6 That is 

because the body cannot be seen only as its biological essence, but is as much a social 

and linguistic construction, which means it is subordinated to conventional or traditional 

ways of thinking. The narrator in Halvbroren is fully aware of his restrictions in relation 

to truth, but that doesn’t stop him from telling his family’s history. One could state that 

the body, just like ‘auto-fiction’ itself, represents a mellemfelt. It is a point of reference, 

but produces meaning itself, something which is shown by ‘dirty realist’ novels like 

Fatso by Lars Ramslie (2003). 

However important it is, the body is not so dominant a feature in all the novels 

examined. As shown in chapter five, Jon Fosse’s prose stresses the visual, but the visual 

is realized by other means, such as by the use of dramatic techniques. 

Fosse’s novel Det er Ales shows a great resemblance to his play Ein sommars dag 

[A summers day] (1998). The novel describes Signe’s thoughts of her former husband 

Asle, who never returned from a boat trip on the fjord in 1979. Signe muses upon their 

life together in the remote old house she still lives in. Realism is thoroughly challenged 

when Signe sees Asle’s great grandparents and his grandparents entering the house. 

They are apparitions from a past Signe cannot possibly have real memories of. Different 

time levels are being placed on top of each other in one constant ‘room’ i.e.: the old 

house and its surrounding areas. 

Fosse, who explicitly articulated the opinion that the post modern aesthetic could no 

longer be in the forefront of his writings because it focussed too much upon form, and 

who referred to his own fiction as “realist with a touch of formalism and 

postmodernism”,7 has found another way to deal with experience. He has laid aside the 

 
6  Jfr. Langås, 2004. 
7  Fosse, 1989, s. 149.  
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traditional plot with its logically developed story, to replace it with a fragmented, non-

chronological description of scenes fixed in the same spot or rooms. 

He thus produces an effect of simultaneity, because the appearances are experienced 

by the same individual. Signe reflects upon the cause of Asle’s disappearance, but finds 

no explanation. That failure is reflected in the text’s grammatical and typographical 

features: Fosse’s use of paratactic constructions is striking, and he omits punctuation. 

The small number of full stops (50 in Det er Ales and 21 in Morgon og kveld) reflects 

the lack of final meaning. 

This might appear to be a post modern technique, but Fosse does not decline to 

search for meaning, especially the meaning of existence, which is made clear in Morgon 

og kveld. There, he tries to grasp subjects like birth, death and the hereafter, which gives 

his realism a touch of Christian mysticism. Fosse refers to something between the 

concrete everyday reality and the transcendent, and that too can be regarded as a kind of 

mellemfelt, where Fosse attempts to deal with experience and appearance which may 

not be comprehended by a traditional realist aesthetic, or the traditional realist features 

described by Philippe Hamon in his article “On the Major Features of Realist 

Discourse” (1992). 

Although Fosse seems to challenge traditional realism more than most of his 

younger colleagues, they, just like Fosse, are searching for new ways to render 

memories or experience while questioning the individual’s ability to do so. In many 

cases, as for example in Hanne Ørstavik’s Tiden det tar and the IMPAC prize winning 

Per Petterson’s Ut og stjæle hester, those memories are of traumatic experiences which 

the individuals have tried to suppress and which defy narration. 

But the way those novelists opt to realize the past has more similarity to the 

Proustian associative mode, than to Fosse’s metaphysical or mythical realism. 

Nevertheless, the different modes have in common that they focus on the momentous, 

or on situations, thereby emphasising that they only represent a small part of a reality of 

which they have merely partial knowledge. 

That too is revealed by the narrative mode they choose as well as by their choice of 

themes. The real Ørstavik and Petterson, and the real Saabye Christensen and the ‘dirty 

realists’ make reference to what is close at hand, and intimate. The individual is defined 

mostly in relation to himself, or herself, and his or her family. The relations of such 
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narcissistic individuals with wider society are only rarely depicted. Family life has 

traditionally been a frame of reference for realist fiction, but the way it is used in 

modern realist literature reflects the influence of the rejection by post modernism of the 

‘grand narratives’. 

Contemporary realisms do indeed concede that it is possible to say something about 

the real, but they keep to a small scale. As Winfried Fluck put it, when he described 

modern literature as post modern realism: “It is a realism that does not claim to know 

the real, but wants to come to terms with the fact that it is nevertheless there in an 

amorphous, ever changing shape.”8 In many cases realisms stick to the surface, but 

which are able to look for deeper meaning too, although realizing that fullness of 

knowledge must always remain an illusion. 

 

 
8  Fluck, 1992, s. 85.  
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SAMENVATTING  
 

Literatuur kan in het algemeen worden beschouwd als een vorm van culturele reflectie 

op de tijd. Dat geldt in het bijzonder voor de realistische literatuur. Hoewel vaak 

verguisd, omdat de boodschap een al te prominente rol speelt waardoor de formele 

eigenschappen van de literaire tekst in het nauw dreigen te raken, is de realistische 

literatuur sinds haar entree op de culturele Parnassus in de negentiende eeuw nooit 

(geheel) van het toneel verdwenen. De realistische literatuur bloeit nu zelfs als nooit 

tevoren en geniet een grote populariteit, ondanks de kritiek op haar (ogenschijnlijk) 

simplistische weergave van de “werkelijkheid”. (Deze kritiek heeft gedurende de 

twintigste eeuw heel wat verschijningsvormen gekend. Achtereenvolgens hebben de 

Russische Formalisten, structuralisten, deconstructivisten, post-structuralisten, en niet in 

de laatste plaats de postmodernisten hun pijlen op het realisme gericht.) Of deze bloei 

nu komt door de toegenomen commercialisering van het literaire bedrijf (schrijvers zijn 

meer dan ooit tevoren in beeld en worden gepresenteerd als ware sterren) of door het 

feit dat de postmoderne literatuur enigszins begon te verstoffen, of dat het toch vooral 

een weerspiegeling is van de huidige tijdgeest met zijn fascinatie voor het echte, feit 

blijft dat een groot aantal schrijvers realistische of realistisch getinte romans schrijft en 

daarmee veel succes boekt. J.J. Voskuils romancyclus Het bureau (1996-2000) over 

Maarten Koning is ongekend populair, evenals Jan Siebelinks beschrijving van een 

zwaar gereformeerde beweging in Knielen op een bed violen (2005) en Arnon 

Grunbergs relaas over de fatale liefde van Jörgen Hofmeester voor zijn dochter Tirza 

(2006). Hetzelfde, en misschien wel in nog sterkere mate, geldt voor de Noorse 

hedendaagse romanliteratuur. Schrijvers als Per Petterson, Lars Saabye Christensen, 

Erlend Loe, Hanne Ørstavik, Linn Ullmann en Jon Fosse hebben niet alleen in 

Noorwegen maar ook in het buitenland grote successen behaald. 

De interesse voor de realistische roman staat niet op zichzelf. In de beeldende kunst 

is de figuratieve kunst bezig aan een opmars en binnen- en buitenlandse TV-zenders 

tonen een veelheid aan zogeheten reality shows. Programma’s als Big Brother en Boer 

zoekt vrouw geven een kijkje achter de schermen, een kijkje in het ‘echte’ leven, hoe 

geconstrueerd en geënsceneerd ook. En de kijker wordt de illusie voorgehouden dat hij 

die werkelijkheid kan beïnvloeden. In die zin reflecteert de literatuur de culturele 
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fascinatie voor het authentieke en biedt het een alternatief voor de postmoderne 

voorstelling van de werkelijkheid als puur textuele constructie. 

Ongeacht de populariteit van de realistische literatuur in Noorwegen is de literatuur-

kritiek huiverig voor het predikaat “realisme”. Hier is met name de negatieve connotatie 

van het begrip debet aan. Realisme is een allesbehalve helder begrip, dat al sinds de 

negentiende eeuw wordt gehanteerd als periodebeschrijving én als benaming voor een 

literaire stijl. Daarnaast, ik noemde het hierboven al, wordt realisme vaak geassocieerd 

met een naïeve kunstvorm. Toen in 1996 Erlend Loe’s roman Naiv. Super. [Naïef. 

Super.] verscheen, vroegen verscheidene critici zich af of deze roman überhaupt literair 

genoemd kon worden. Ter vergelijking, al gaat de vergelijking wellicht mank door het 

verschil in kwaliteit, de realistische schilder Gustave Courbet viel in de jaren ’50 van de 

negentiende eeuw dezelfde kritiek ten deel. Zijn critici meenden dat hij zich 

onvoldoende aan de platte werkelijkheid had weten te onttrekken. Feit blijft dat Naiv. 

Super. mateloos populair werd, wat niet alleen bleek uit de verkoopcijfers van de roman 

en uit het aantal prijzen dat deze in de wacht sleepte (waaronder in 2006 de Prix 

Européen des Jeunes Lecteurs), maar ook uit de sterk gestegen verkoopcijfers van het 

hamertje-tik-spel van Brio dat veelvuldig gebruikt wordt door de hoofdpersoon Erlend 

Loe. De roman werd een icoon van de contemporaine literatuur in Noorwegen en heeft 

een plaats gekregen in de Noorse literatuurgeschiedenis van Per Thomas Andersen uit 

2001. Hiermee lijkt de kritiek gepareerd, maar dat neemt niet weg dat deze een 

belangrijke constante met betrekking tot de realistische literatuur toont: het is een 

esthetiek waar de band met de werkelijkheid stevig, maar niet altijd even duidelijk is. 

Naiv. Super. moge dan een voorbeeld zijn van een naïeve representatie van de 

werkelijkheid in de literatuur, toch sluit ook deze auteur de ogen niet voor de 

verworvenheden van het postmodernisme. En dit geldt voor een groot deel van de 

hedendaagse realistische literatuur. Deze verenigt het postmodernisme met het realisme 

en in die zin zou het wellicht passender zijn de hedendaagse realistische literatuur te 

beschrijven als een postmodern realisme, zoals Winfried Fluck heeft geopperd. 

Postmodern omdat de schrijvers geen absolute kijk op de werkelijkheid presenteren, en 

realistisch aangezien de schrijvers niet langer van mening zijn dat het onmogelijk is de 

werkelijkheid weer te geven. Ze vernieuwen de realistische esthetiek door een aantal 
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betekenissen te presenteren die te allen tijde kunnen worden gedeconstrueerd wanneer 

ze niet langer houdbaar blijken. 

Hoewel het verleidelijk is de hedendaagse literatuur te betitelen als postmodern 

realistisch, dreigt hier het gevaar van synthetisering. De hedendaagse realistische 

Noorse literatuur is een prisma met veel facetten en toepassing van een paraplubegrip 

als postmodern realisme verhult het caleidoscopische karakter van deze literatuur. 

Dit caleidoscopische karakter is inherent aan het realisme, aangezien een van de 

premissen van het realisme is dat het zich verhoudt tot een wereld die altijd in 

verandering is. Waarmee meteen gezegd kan worden dat iedere periode zijn eigen 

realisme kent en dat de tijdgeest altijd gereflecteerd is in de realistische literatuur. Op 

het moment dat het bestaan wordt gezien als arbitrair, zinloos of gefragmenteerd lijkt 

het weinig realistisch dat bestaan weer te geven op een causaal-logische en 

synthetiserende manier. Een conventionele romanvorm zou onder deze omstandigheden 

eerder als fantastisch of idealistisch worden beschouwd dan als realistisch. 

Het caleidoscopische wordt ook geïllustreerd door het hybride karakter van het 

realisme. Al sinds de negentiende eeuw flirt de realistische roman met genres als de 

documentaire, met de journalistiek. De hedendaagse realistische romans spelen met de 

(auto)biografie, de essayistiek en de cinematografie. Het lijkt bijna noodzaak de 

genregrenzen op te zoeken in de zoektocht naar een methode om de werkelijkheid zo 

waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven.  

Het realisme zou kunnen worden gedefinieerd als een esthetische, periodieke en 

narratieve hybride. De hybride wordt meestal geassocieerd met het postmodernisme, 

maar zoals Robert Rebein al stelde: “[R]ealism has proven itself far more adaptable and, 

paradoxically, more open to new techniques and influences than has literary 

postmodernism.”1 Een van de voornaamste redenen dat het realisme niet alleen de 

scepsis, maar ook het modernisme en postmodernisme heeft overleefd, is het vermogen 

om zich de verworvenheden van die vernieuwende esthetische richtingen eigen te 

maken. Dat vermogen wordt weerspiegeld door het enorme aantal adjectieven dat in de 

loop van de twintigste eeuw verbonden werd aan het realisme: kritisch realisme, 

psychologisch realisme, sociaal en socialistisch realisme, fotorealisme, hyperrealisme, 

magisch realisme, kitchen sink realism, postmodern realisme en postrealisme – om er 
 

1  Rebein, 2001, s. 21. 
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slechts een paar te noemen. Dit zijn modificaties die het postmodernisme ontbeert. Er 

gaan daarom steeds vaker stemmen op om het begrip realisme te vervangen door een 

pluralis: realismen. Dat wil zeggen dat het realisme als een relatief begrip wordt 

toegepast, precies wat Roman Jakobson betoogde in zijn spraakmakende artikel “On 

Realism in Art” (1921).  

De bewering dat elke periode zijn eigen realisme kent, verdient een nadere 

precisering. In feite bezit elk realistisch werk zijn eigen realisme. De verschillen tussen 

een roman als Halvbroren [De halfbroer], de epische bestseller van Lars Saabye 

Christensen uit 2001, en het minimalistische Det er Ales [Het is Ales] van Jon Fosse, die 

in Nederland vooral bekendheid geniet vanwege zijn dramatisch oeuvre, zijn enorm. 

Toch worden beide romans geroemd vanwege hun realisme. Beide schrijvers zoeken 

naar een manier om de werkelijkheid en de menselijke ervaring op een realistische 

wijze weer te geven. 

 

In dit proefschrift staan de nieuwe realismen centraal. Waarom voelen zoveel schrijvers 

zich aangetrokken tot een realistische esthetiek? Waar komt die interesse vandaan en 

hoe uit die zich? Het realisme kent een lange geschiedenis en de huidige realistische 

literatuur is onlosmakelijk met deze literaire erfenis verbonden. In het eerste hoofdstuk 

schets ik een overzicht van de realistische literatuur in Noorwegen, waarbij ik 

nadrukkelijk heb gekeken naar de manier waarop de literatuurhistorici deze literatuur de 

afgelopen honderd jaar hebben beschreven. Zoals Frits Andersen eerder aantoonde in 

Realismens metode (1994) benadrukken de meeste literatuurhistorici vooral de 

overeenkomsten in hun presentaties van de verschillende literaire stromingen, waardoor 

de complexe aard van de individuele stroming, in dit geval het realisme, niet altijd 

duidelijk voor het voetlicht komt. Het realisme is veelvuldig gekarakteriseerd als reactie 

op de romantiek en het modernisme op zijn beurt als reactie op het realisme. De grenzen 

tussen de stromingen zijn echter zeker niet absoluut, iets wat overigens al blijkt bij 

nadere beschouwing van wat de negentiende-eeuwse literatuurgeschiedenissen verstaan 

onder realistische literatuur. Waar bijvoorbeeld de volkssprookjes tegenwoordig 

geschaard worden onder de noemer nasjonalromantikk, ressorteerden deze halverwege 

de negentiende eeuw nog onder het realisme. 
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Het complexe karakter van het realisme wordt duidelijk naar voren gebracht door de 

kritische en theoretische beschouwingen die centraal staan in mijn tweede hoofdstuk. 

Hierbij is met name Lillian Fursts eminente werk Realism (1992) zeer nuttig geweest. 

Dit werk biedt een overzicht van de voornaamste theoretische benaderingen van het 

realisme, waarbij Furst onderscheid maakt tussen de onderling zeer verschillende 

humanistische, structuralistische, retorische, receptietheoretische, psychoanalytische en 

postmoderne benadering. Wat opvalt aan het werk van Furst is dat de meeste theoretici 

zich bezighouden met het negentiende-eeuwse realisme. Iets wat in nog sterkere mate 

geldt voor de Scandinavische bijdragen, die vrijwel uitsluitend oog hebben voor het 

realisme van de Moderne doorbraak (1870-1880). Deze bijdragen bieden zeer nuttige 

analysemethoden, maar toch zijn ze niet voldoende toegerust om er de hedendaagse 

literatuur mee te analyseren. Dit heeft er vooral mee te maken dat de analysemethoden 

ofwel gericht zijn op de referentiële ofwel op de zelfreferentiële aspecten van de 

literatuur, aspecten die traditioneel als diametraal tegengesteld worden beschouwd. 

Maar de hedendaagse realistische literatuur verenigt nu juist die twee aspecten. 

Aangezien deze literatuur een realistische en een postmodernistische esthetiek met 

elkaar verbindt, is ze zowel referentieel als zelfreferentieel. 

De grote interesse voor de werkelijkheid op velerlei terreinen heeft een enorme 

impuls gegeven aan de theorievorming omtrent het realisme. Vooral kunsthistorici en 

filosofen hebben hun licht laten schijnen op zowel de oudere vormen van realisme als 

de eigentijdse. Een van de meest invloedrijke theoretici is Hal Foster. In zijn studie The 

Return of the Real toont Foster aan waar de traditionele analysemodellen tekort schieten 

voor de analyse van pop art, hyperrealisme en andere moderne realisme-uitingen en 

introduceert hij een derde model dat beide traditionele modellen in zich verenigt. Foster 

baseert zich met name op Jacques Lacans ideeën over het traumatische, waarvan Slavoj 

Žižek al eerder had aangetoond dat Lacan de begrippen “trauma” en “reëel” door elkaar 

heen gebruikt. Lacan definieert het traumatische als “a missed encounter with the real”.2 

Volgens Foster zijn veel hedendaagse kunstenaars overtuigd van de mogelijkheid iets 

betekenisvols te kunnen zeggen over de werkelijkheid, maar de werkelijkheid die zij 

willen representeren is vaak traumatisch en daardoor moeilijk tot uitdrukking te 

brengen. Een van de mogelijkheden om de werkelijkheid wel tot uitdrukking te brengen 
 

2 Zie Foster, 1996, s. 132. 
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is door gebruik te maken van een techniek die meestal in verband wordt gebracht met 

het postmodernisme: de herhaling. Deze visie is ook interessant voor de hedendaagse 

literatuur, aangezien veel schrijvers issues aanroeren die zich lijken te onttrekken aan 

representatie. In sommige gevallen betreft het traumatische ervaringen, zoals in Hanne 

Ørstaviks roman Tiden det tar [Zolang het duurt] en Per Pettersons Ut og stjæle hester 

[Paarden stelen]. In andere gevallen betreft het eerder persoonlijke gevoelens van 

schaamte of verdriet of existentiële thema’s als geboorte, dood en het hiernamaals, zoals 

bijvoorbeeld in Jon Fosses Morgon og kveld [Ochtend en avond] en Det er Ales of zoals 

in Dag Solstads 16.07.41. De re-presentatie of weergave van dergelijke ervaringen, 

gebeurtenissen of gevoelens zou het realisme kunnen ondermijnen aangezien ze de 

grenzen met het abstracte of transcendente overschrijden, maar tegelijkertijd lijkt het 

voortbestaan van het realisme juist te worden gegarandeerd door dergelijke 

overschrijdingen. 

Foster verschaft met zijn derde model een middenweg, en dat geldt voor meer van 

de contemporaine bijdragen aan het realismedebat, zoals bijvoorbeeld Britta Timm 

Knudsen en Bodil Marie Thomsen, beide participerend in het Deense realisme netwerk, 

die concluderen dat de moderne realistische representatievormen refereren aan velden 

die mediëren tussen de fictionele en de reële wereld. Deze velden noemden ze 

mellemfelter, een ontmoetingsplek voor het referentiële en het zelfreferentiële, waar 

betekenissen kunnen worden gevormd en, als ze niet meer houdbaar zijn, kunnen 

worden gedeconstrueerd en waar tevens getoond wordt dat het literaire werk uiteindelijk 

niets anders is dan een constructie. Naar mijn mening bieden deze velden een 

interessante visie op de moderne realistische literatuur. 

Zowel Thomsen en Timm Knudsen als Foster betogen dat de contemporaine 

realistische uitingsvormen niet volledig referentieel zijn. Deze gedachte ligt ook ten 

grondslag aan de nieuwe benadering van het realisme door Amerikaanse 

postpositivisten als Linda M. Alcoff. Alcoff richt zich met name op een van de pijlers 

onder het realisme: het essentialisme. Dit essentialisme is sinds de opkomst van de 

Russisch formalisten hevig bekritiseerd, maar volgens Alcoff is men er aan 

voorbijgegaan dat het essentialisme geenszins ontologisch absolutisme veronderstelt. Ze 

licht dit toe met behulp van Locke’s definitie van het essentialisme en komt tot de 

conclusie dat in Locke’s visie het essentialisme een open en bovenal taalafhankelijke en 
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daardoor variabele vorm is. Het gevolg van deze herziening van het essentialisme is dat 

ook Alcoff tot de conclusie komt dat het realisme geen betekenisveelvouden uitsluit. 

Alcoff is met name geïnteresseerd in identiteitsvraagstukken en ze is op zoek naar 

een alternatief voor de reductieve poststructuralistische definitie van het individu als een 

talig fenomeen. Ze deelt weliswaar de poststructuralistische visie dat identiteit door 

dominantie wordt gevormd, maar is tevens van mening dat identiteit bovenal reëel en 

menselijk is en op grond daarvan in staat om ervaringen weer te geven: “Real identities 

are indexed to locations in which experience and perception occur and from which an 

individual acts”.3 

Identiteiten fungeren eveneens als een soort mellemfelt doordat ze intermediëren 

tussen de fictionele en de ‘echte’ wereld. Deze identiteiten zijn niet stabiel, maar 

afhankelijk van plaats, tijd en omstandigheden – een gedachte die overigens veel 

overeenkomsten vertoont met Ian Watts reflecties over het subject in de realistische 

literatuur. Veel van de hedendaagse realistische schrijvers reflecteren expliciet over de 

mogelijkheden van het subject om ervaringen weer te geven. Sommige van hen, zoals 

Dag Solstad, Nikolaj Frobenius en Frank Lande, doen dit door vertellers of 

romanpersonages te hanteren die de naam van de auteur dragen. Zo verwijst de titel van 

Solstads 16.07.41 naar de geboortedatum van de auteur, en creëert hij een vorm van 

autofictie, een genrehybride waarmee het verschil tussen autobiografie en fictie 

ondermijnd wordt. In Frobenius’ roman Teori og praksis en Frank Lande’s Frank Lande 

wordt de relatie tussen fictie en werkelijkheid uitgedaagd door het gebruik van foto’s. 

Frobenius heeft op de omslag en in de roman zelf een aantal jeugdfoto’s van zichzelf 

afgebeeld, terwijl de omslag van Lande’s roman een aantal (bewerkte) foto’s van de 

auteur laat zien die tevens de verhaallijn illustreren en zo wellicht een effet de réel 

hebben. 

Andere schrijvers, zoals Hanne Ørstavik, Lars Saabye Christensen en Per Petterson, 

laten zich meer leiden door de vraag hoe het subject gebeurtenissen en ervaringen uit 

het verleden kan weergeven. Hoe verschillend de romans van deze schrijvers ook 

mogen lijken, ze onderstrepen allemaal dat de representatie van de werkelijkheid nóch 

compleet nóch noodzakelijkerwijs waar is. Afgezien van de groep schrijvers die onder 

 
3 Alcoff, 2000, s. 339. 
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te brengen zijn in de categorie dirty realism, refereren allen naar ervaringen in de 

tussengebieden.  

De werken geven blijk van een zich bewust zijn van de postmoderne twijfels over de 

mogelijkheden van de taal en dus zijn de schrijvers op zoek naar andere manieren om de 

werkelijkheid weer te geven, al klinkt dit paradoxaal want ze zijn toch altijd gebonden 

aan het geschreven medium. Deze zoektocht heeft geresulteerd in een variatie aan 

realismen, die ik in de verschillende hoofdstukken nader beschrijf. Zo staat in hoofdstuk 

drie de realismevariant centraal die de focus richt op het visuele en lichamelijke. Lars 

Saabye Christensens Halvbroren is hier een prachtig voorbeeld van. In hoofdstuk vier 

beschouw ik het performatief realisme dat de nadruk legt op het schrijfproces zelf, zoals 

bij Dag Solstad in zijn meest recente romans. Maar de zoektocht kan ook resulteren in 

het minimalistische en repetitieve proza van Jon Fosse dat een Christelijk-mythische 

dimensie krijgt, zoals ik aantoon in hoofdstuk vijf. Het minimalisme kan overigens ook 

een naïeve vorm krijgen, zoals in de eerder genoemde romans van Erlend Loe. 

Daarnaast is er een groeiend aantal, vaak jonge, schrijvers die een meer traditionele 

vorm van realisme bezigen, zowel de zogenoemde dirty realists als Jonny Halberg en 

Lars Ramslie, die centraal staan in hoofdstuk zes, als de schrijvers van psychologisch 

realistische romans die het sluitstuk vormen van dit proefschrift. Maar ook voor hen 

geldt dat ze de verworvenheden van het (post)modernisme toepassen. 

 

In het analytisch deel van mijn onderzoek heb ik naar de verschillende variëteiten van 

dit post-postmoderne realisme gekeken, waarbij ik – op het laatste hoofdstuk na – steeds 

één auteur centraal heb gezet wiens werk een bepaalde variëteit het best illustreert. Dit 

kan de indruk wekken dat de variëteiten vooral individueel zijn en dat de verschillen 

tussen de diverse variëteiten helder zijn, maar dat is niet het geval. De methode die een 

schrijver hanteert is vaak kenmerkend voor die schrijver, maar wordt ook door anderen 

toegepast. Lars Saabye Christensens Halvbroren legt expliciet de nadruk op de visuele 

representatie, waarbij hij veel aandacht heeft voor de representatie van het lichaam. 

Maar ook de dirty realist en de meer traditioneel mimetische realistische romans tonen 

een grote interesse in het lichamelijke. 

Zoals Peter Brooks duidelijk maakt in Body Work (1993), maakt de representatie 

van het lichaam deel uit van de representatie van de werkelijkheid, en is zij daarom van 
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groot belang voor de realistische roman. De interesse voor het lichaam kan ook worden 

gezien als een manier om de werkelijkheid zichtbaar te maken door het gebruik van 

poëtische beelden. “To know is to see, and to represent is to describe,” schrijft Brooks.4 

Het lichaam vult deels het gat dat ontstaat doordat de realiteit veel te complex en 

veelomvattend is om door de taal beschreven te worden. Het lichaam kan helpen om 

ervaringen om te zetten in schrift en heeft een duidelijk semiotische functie. Dit is 

overigens geen noviteit. Erich Auerbach toont in Mimesis (1946) aan dat Homerus al 

gebruik maakte van beschrijvingen van het lichaam om verhalen te vertellen die anders 

onverteld bleven. Maar in de moderne realistische literatuur als ook in de figuratieve 

kunst heeft het lichaam een meer prominente plaats ingenomen. Lars Saabye 

Christensen laat in Halvbroren zien dat ervaring als het ware op het lichaam geschreven 

staat, en misschien is dit nog te zwak uitgedrukt. Zijn romanpersonages zijn in de eerste 

plaats lichamen, beschadigde en daardoor gemarkeerde lichamen. Lichamen die vaak 

iets anders tonen dan de psychische identiteit die erachter schuil gaat. Op dit punt 

verschilt het gebruik van het lichaam van het gebruik in de negentiende-eeuwse 

realistische literatuur waar de romanpersonages vooral transparant dienden te zijn. Het 

lichaam is bij Saabye Christensen drager van een veelvoud van betekenissen. De 

hoofdpersoon in Halvbroren, Barnum, is een kleine of liever gezegd halve man. Hij 

heeft van zijn vader geleerd om illusies te scheppen door gebruik te maken van zijn 

lichaam. Door middel van het lichaam worden betekenissen opgebouwd en weer 

gedeconstrueerd, waardoor er twijfel gezaaid wordt over de identiteit van het individu. 

Barnums moeder, Vera, toont het gebruik van het lichaam op een andere manier. Ze 

wordt op de dag in 1945 dat Noorwegen bevrijd wordt, verkracht door een onbekende 

van wie ze alleen ziet dat hij een vinger mist. Niet in staat om over deze traumatische 

ervaring te spreken, zwijgt ze. Een blauwe plek in haar nek en haar zwangerschap 

verraden de ware toedracht en zo spreekt haar lichaam. Vera illustreert wat Hal Foster 

zegt over het traumatische in The Return of the Real. In Vera’s geval maakt haar 

lichaam de representatie mogelijk. 

Het visualiseren gebeurt ook op een metaniveau, doordat de verteller reflecteert op 

het schrijfproces en doordat hij zich bewust is van het feit dat hij wordt gezien 

(“Iedereen weet wie je bent, Barnum”, aldus halfbroer Fred). Saabye Christensen 
 

4  Brooks, 2003, s. 54. 
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visualiseert zowel het romanpersonage als de verteller en daarmee ook de narratieve 

handeling. Hetzelfde kan worden gezegd over de eerder genoemde autofictionele 

romans. 

Hoewel visualisering van het lichaam algemeen beschouwd wordt als een belangrijk 

kenmerk van de realistische roman, is het lichaam zeker geen neutrale 

kennisverschaffer.5 De verteller in Halvbroren is zich volledig bewust van zijn 

beperkingen, maar dit weerhoudt hem er niet van zijn verhaal te vertellen. In die zin 

fungeert het lichaam als een mellemfelt. Het is een referentiepunt maar het produceert 

tezelfdertijd ook betekenis, iets wat ook duidelijk naar voren komt in Lars Ramslies 

Fatso. 

Hoe belangrijk het lichaam in de hedendaagse literatuur ook moge zijn, het 

domineert zeker niet alle romans. Zoals ik laat zien in hoofdstuk 5 staat ook in Jon 

Fosses proza het visuele centraal, maar dat wordt op een andere manier verwerkt. Fosse 

visualiseert zijn verhalen door gebruik te maken van technieken die hij ook in zijn 

toneelstukken toepast. Fosses roman Det er Ales vertoont grote gelijkenis met zijn 

toneelstuk Ein sommars dag [Een zomerdag]. De hoofdpersoon, Signe, een vrouw van 

middelbare leeftijd, leeft teruggetrokken in een oud huis ver van de bewoonde wereld. 

Het is 2002. Haar leven lijkt stil te staan, ze denkt voortdurend aan haar man Asle die 

tijdens een stormachtige avond in 1979 verdween op de fjord. Zijn lichaam is nooit 

gevonden. Het realisme wordt echter “opgerekt” op het moment dat Signe, nog steeds in 

2002, de voorouders van Asle haar huis ziet binnenwandelen. Aangezien Signe deze 

mensen nooit gekend heeft, kunnen dit geen herinneringen zijn. Hier worden meerdere 

tijdniveaus bovenop elkaar geplaatst in dezelfde (onveranderlijke) ruimte. Fosse, die in 

een essay expliciet verklaarde dat het postmodernisme voor hem niet langer voldeed 

omdat het te sterk de nadruk legde op de vorm, en die zijn eigen fictie als realistisch 

betitelde, heeft een andere vorm gevonden om de werkelijkheid weer te geven. Hij 

vervangt hierbij de lineaire en causale vertelstructuur door een gefragmenteerde 

vertelling waarin de ruimte centraal staat. Doordat alle scènes en alle tijdniveaus met 

dezelfde ruimte worden verbonden, lijkt het besef van tijd te verdwijnen. Signe zoekt 

naar een verklaring voor het verdwijnen van Asle zonder die verklaring ooit te vinden. 

 
5 Dit hangt onder andere samen met het feit dat het lichaam een sociale en talige constructie is, 
onderhevig aan tradities en conventionele gedachtestructuren. 
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Het uitblijven van een antwoord wordt gereflecteerd door de typologie van de tekst. 

Fosse maakt gebruik van een overwegend paratactische zinsstructuur en schuwt 

interpunctie. Het geringe aantal punten (50 in Det er Ales en 21 in Morgon og kveld) 

weerspiegelt het gebrek aan een sluitende verklaring. Dit lijkt een postmoderne 

techniek, maar in tegenstelling tot de postmodernisten staakt Fosse zijn zoektocht naar 

betekenissen en verklaringen niet. 

Dit wordt ook duidelijk in Morgon og kveld waarin Fosse probeert existentiële 

grenservaringen als geboorte, dood en het hiernamaals te symboliseren, wat zijn 

realisme een Christelijk-mythische toon geeft. Hij refereert naar iets dat zich tussen de 

concrete, alledaagse werkelijkheid en het transcendente bevindt, en ook dit kan als een 

tussenveld worden beschouwd, waar ervaringen worden weergegeven die zich 

onttrekken aan symbolisering in een traditionele realistische vorm. 

Hoewel Fosse wellicht wat verder gaat in het “oprekken” van het realisme dan zijn 

jongere collega’s, zijn ook zij op zoek naar (nieuwe) methoden om herinneringen of 

ervaringen weer te geven, waarbij ze niet nalaten te reflecteren over de mogelijkheden 

die het individu heeft om dergelijke herinneringen of ervaringen weer te geven. Dit 

blijkt duidelijk in hoofdstuk 7. In veel gevallen, zoals in Hanne Ørstaviks Tiden det tar 

en in Per Pettersons Ut og stjæle hester, winnaar van de prestigieuze IMPAC Prize, 

behelzen de herinneringen traumatische ervaringen die door de romanpersonages lang 

zijn onderdrukt, maar die hun psychologische ontwikkeling en hun huidige leven 

zodanig beïnvloeden dat het noodzakelijk is dat ze een manier vinden om deze onder 

woorden te brengen. De manier waarop zij het verleden actualiseren vertoont een 

grotere gelijkenis met Prousts onwillekeurige herinnering dan met Fosses metafysische 

of mythische realisme. Toch leggen ook zij de nadruk op het situationele en op de 

ruimte, waarmee ze, zowel op thematisch als op narratief vlak, duidelijk maken dat ook 

zij slechts een klein stukje van de werkelijkheid verwoorden, een werkelijkheid waarvan 

ze slechts een beperkte kennis hebben. 

 

De werkelijkheid waar Ørstavik, Petterson, maar ook Saabye Christensen, Solstad en de 

dirty realists naar verwijzen is dichtbij en intiem, en de individuen worden in de meeste 

gevallen uitsluitend gedefinieerd in verhouding tot zichzelf en hun naaste omgeving, 

vaak hun familieleden. Slechts zelden wordt de positie getoond die deze narcistische 
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individuen in de maatschappij innemen. Hoewel het gezinsleven traditioneel een 

belangrijk referentiekader is voor de realistische literatuur, weerspiegelt de manier 

waarop het gezin in de moderne realistische literatuur wordt gebruikt de invloed van de 

postmoderne afwijzing van de zogeheten grote verhalen. De contemporaine realismen 

geven blijk van een geloof in de mogelijkheid om iets zinvols te zeggen over de 

werkelijkheid, maar houden de wereld die ze beschrijven zo klein mogelijk. Of zoals 

Winfried Fluck het uitdrukte, toen hij deze moderne literatuur definieerde als 

postmodern realisme: “It is a realism that does not claim to know the real, but wants to 

come to terms with the fact that it is nevertheless there in an amorphous, ever changing 

shape.”6 Het zijn uitingen van realisme die zich meestal aan de oppervlakte bewegen, 

waarmee echter ook gezocht kan worden naar een diepere betekenis. Dit laat niet 

onverlet dat de auteurs er terdege van doordrongen zijn dat volledige kennis van de 

werkelijkheid een illusie is. 

 

 
6  Fluck, 1992, s. 85.  
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