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Leder
Transport stammer fra det latinske begrepet transportare, som kan oversettes til å
bære, føre eller bringe noe fra et sted til et annet. Begrepet har i dag tekniske konnotasjoner, gjerne knyttet til ulike transportmidler som tog, fly eller bil. I dette nummeret
av Bøygen ønsket vi å bruke transport som utgangspunkt for å utforske ulike tematikker knyttet til ulike former for transportering både i og av litteratur: bokens ferd ut
i verden, på tvers av land og språkets grenser; menneskets bevegelser, bragt frem av
nytte, forlystelse eller tvang, på havet, over skyene, komfortabelt i en togvogn eller på
Autobahn; den skrivendes reise, inn i egen eller andres litteratur.
I mange av de antikke verkene vi nå regner som utgangspunktet for vestens litteratur,
som Homers Odysseen eller Vergils Aeneiden, er reisen utgangspunktet for de store
fortellingene. Et par årtusener frem, kan verdens nå akselererende tilstand spores
tilbake til de oppfinnelser som er sprunget ut av den menneskelige forflytningsambisjon. Som et av de største og eldste litterære toposene griper reisen inn til noe
grunnleggende, og lar med det den diktende arbeide frem noe som er alt annet enn
stedsbetinget. Litteraturen kan fungere som en særegen form for transport: den bringer leseren til et nytt sted.
Bøygen startet opp i 1988, da med den samme hensikt som i dag: å være et sted for
litterær diskusjon, interessante fagartikler og nye skjønnlitterære spirer. Siden den
gang har det skjedd store endringer i de litterære tidsskriftenes forutsetninger. Bøygen
er et av mange mindre tidsskrifter som ikke lengre har en overordnet distribusjonsavtale med storkiosker. Vi i Bøygen-redaksjonen ønsker flere lesere, ikke færre. Dette
betyr at når Bøygen nå går inn i sin 32. årgang er det for første gang som gratis tidsskrift. Fremover vil lesere kunne plukke med seg nyeste eksemplar fra bladstativene
på Blindern og andre utvalgte steder. Det er fortsatt mulig å abonnere på tidsskriftet
og få det tilsendt i posten, mot å betale porto. Vi gleder oss til å gjøre Bøygen kjent for
flere litteraturinteresserte lesere, og vi håper eksisterende abonnementer blir med på
tidsskriftets videre reise.
Tomine Sandal og Matias K. Buestad
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På vei mot en
felles skjebne
Et essay om transport

Jan Petter Moberg
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Per Thomas Andersen

Transport, transaksjon og tastetrykk
Lengst ute er satelittene, dernest flyene, «langtransporten» mellom London og
Tokyo og «ferja» fra San Salvador til Guatemala City. Noe av dette er mennesker
som forflytter seg, noe er fysisk handel,
noe er media-kringkasting. Her er faxer, epost, filmdistribusjonsnettverk, finansielle
strømmer og transaksjoner. Se nærmere
etter, og du vil se skip og tog, damplokomotiver som sliter seg strevsomt oppover
bakkene ett eller annet sted i Asia. Se
enda litt nøyere, og du skimter lastebiler
og biler og busser, og enda lenger nede,
ett eller annet sted i det subsahariske Afrika, er det en kvinne – blant mange kvinner
– til fots, som fortsatt bruker flere timer pr.
dag på å hente vann.1

Det er Doreen Massey som i denne korte
passasjen demonstrerer det som mer enn
noe annet skaper forbindelser og setter
skiller i vår tid, kontrollen over rommet.
Transport, transaksjon og tastetrykk har
bidtratt til å frembringe det som er blitt
kalt en kompresjon av tid og rom.2 Den
er karakterisert ved radikal tempoøkning
i overvinnelsen av stedsmessige grenser.
Resultatet er at verden er åpnet opp, en
ny samtidighet er skapt, begrensninger
er redusert og nye muligheter har oppstått. Messey er imidlertid en av dem
som også har pekt på det klassespesifikke ved kompresjonsfaktoren. Den utgjør
hva hun kaller en maktgeometri. Hun får
følge av Zygmunt Bauman som slår fast
at «bevegelighet er blitt den mektigste og

mest ettertraktede lagdelingsfaktoren».
«Det som synes å være globalisering for
noen, betyr lokalisering for andre,» hevder han3. Harm de Blij deler i boken The
Power of Place menneskene inn i globals,
locals og mobals.4 Baumann minner om
at i iveren etter å finne generelle karakteristikker av vår tid, er det lett å glemme
at kun 5 % av verdens befolkning noensinne har sittet i et fly. De privilegertes
reisevaner demonstrerer en ekstrem
kontroll over rommet. Reisene våre blir
billigere og billigere, rekkevidden større
og større. Det koster noen hundre kroner å få kontroll over europeiske reisemål, noen tusen å beherske verden. Men
flyktninger og de fattige må selge alt de
eier, for å komme vekk. På den ene siden
finner vi den moderne frequent traveller
med uhemmet mulighet til å konsumere
fremmede steder, jet-set-folk som befolker storbyene og kan bytte ut den ene
metropolen med den andre uten å merke
forskjellen, forretningsfolk som arbeider
for multinasjonale selskaper og har en
karrierestige som fører dem fra Ålesund
til Athen og Oman. På den andre siden
finner vi passløse undertrykte i Tibet
uten mulighet til å unnslippe kinesiske
myndigheter, fattige columbianske landarbeidere uten fremtid og uten sjanse til
å flytte, og filippinske barn lukket inne
som slaver hos konfeksjonsfabrikanter
som leverer smarte klær til unge europeere.
Transport og kontroll over rommet er
ikke bare en makt- og lagdelingsfaktor. I
9
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stadig økende grad har det vokst frem en
erkjennelse av at det også dreier seg om
en avgjørende miljøfaktor. Trykket mot
naturen henger direkte sammen med den
sosiale maktgeometrien. Det er samsvar
mellom privilegier og miljøpress. Når
det gjelder reiser og transport av mennesker er dette langt på vei anerkjent.
En overgang til bruk av elbil er i gang,
og langsomt brer det seg en oppfatning
om begrensning av flyreiser og criusefart.
Transport av norsk oppdrettslaks tur retur Kina for påføring av et lag pepper
hører også med blant de tydelig påtalte
miljøsynder. Transport av olje og gass
på tankskip og i gigantiske pipelines er
likevel et større problem, ikke minst for
Norge. Det ser nemlig ut til at den norske fortolkningen av Paris-avtalen går
ut på at man vil oppfylle forpliktelsene
ved å gjøre produksjonen her hjemme
tilnærmet utslippsfri, men frasi seg ansvaret for utslipp fra forbruk av energi i
eksportland.
Mindre fokus er det på det miljøavtrykket vi etterlater hver gang vi setter
fingrene våre på et tastatur. Transport
av informasjon er trolig en av de mest
allment utbredte miljøskadelige handlingene vi utfører i vår tid. Vi sender og
henter informasjon, laster ned, streamer,
snapper, shopper og twitrer. Alt skjer via
gigantiske serverhaller rundt omkring i
verden. De bruker store mengder energi
både til selve informasjonshåndteringen
og til nedkjøling av maskinene, energi
som i stor grad produseres av kull, olje
eller gass. Selv når vi på universitetene
sitter foran PC’ene våre og skriver økokritiske artikler, setter vi altså våre konkrete avtrykk på miljøet.
Dette er et essay om transport. Transport binder oss sammen. Transport
skaper skiller. Transport skapet makt
10

og privilegier. Transport handler om de
sårbares flukt, de utstøttes vandringer og
eventyrernes drift. Transport er også en
allegori for veien mot en risikofylt fremtid.
De reisende og de bofaste
Toget ramler innover Grenellekvarteret,
op langs brede avenyer med beplantet
gangbane i midten. Bebyggelsen er dels
gammeldags lav, litt fattigslig, litt muggen
av fuktighet, dels splitter ny i jugendstil,
lysende som smør i solen. Plutselig er altsammen borte. Hvite fliskledte, dunkelt
oplyste vegger og hvelv glir forbi, brigede
plakater. En påtrengende dunst av kjeller
og desinfeksjon fylder vogenen. Og trettheten bryter på ny i Albertes lemmer. Hun
slikner under jorden.5

Det er Cora Sandel som i denne passasjen fra Alberte og friheten skildrer turen
med metroen hjem fra Mr. Digby, maleren som hun står modell for i Paris. Fart
og bevegelse er integrert i skildringen av
togturen idet det visuelle bildet av omgivelsene plutselig forsvinner når metroen
kjører inn i en tunnel. Alberte er, ved siden av Hamsuns vagabondfigurer, blant
de mest kjente vandrere i norsk litteratur. De mangler tradisjonell tilhørighet
til et fast hjemsted. Alberte «driver» ute
på Myrvoldene i Tromsø og i bygatene i
Paris. Den eksistensielle og emosjonelle
geografi i Sandels Alberte-trilogi kan
beskrives ved hjelp av enkle kategorier
fra humanistisk geografi: forholdet mellom sonéring og transport. Soner, steder,
litterære rom og miljøer er sentrale i
nesten alle litterære fortellinger. Figurer
som Alberte har det særlige kjennetegn
at de befinner seg i eksistensiell transport mellom soner. De lider av stedløshet. Identitetsfølelsen er bevegelig, ofte
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også usikker. De er skikkelser i drift eller på reise, mer karakterisert ved livets
transportetapper enn ved tilhørigheten
til hjemsted, miljø eller litterære soner.
De er ofte sårbare mobals mellom miljøer, flytninger som krysser sine spor,
oppbruddskikkelser – eller eventyrere,
risktakere, folk som setter seg selv og livet på prøve.
Fra litteraturens eldste tider kjenner vi
dem fra konstellasjonen mellom grunnfigurer som de bofaste og de reisende. De
reisende, de besøkende, tilflytterne, migrantene, de klanløse ble i den greske bystaten akseptert som frie individer, men
ikke som en integrert del av samfunnsfellesskapet. Homer var ute med skarp
kritikk av dem: De som ikke hadde fast
tilknytning, var ikke bare klanløse, de var
også lovløse og hjerteløse.6 Men Homers
egen store helt, Odysseus, var en reisende
i fremmed land, og hans eventyrlyst er
blitt feiret i flere tusen år. Den tyske kulturkritikeren Walter Benjamin hevdet at
det fins to typer fortellinger; fortellingen
om den bofaste bonden og hans jord –
og fortellingen om den reisende som har
besøkt det ukjente og fremmede: «Wenn
jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen.»7 Som tilhørere liker vi å lytte til
begge fortellingene, mente Benjamin.8
De to grunnfortellingene er ikke spesifikt litterære. Man gjenfinner dem i
mange nasjoners kulturelle og politiske
historie. I den fortiden vi har utstyrt Norge med, handler fortellingene vekselvis
om livet hjemme på gården og de stolte
vikingferdene ut i verden for å plyndre
andre folkeslag. I nasjonsbyggingens tidlige fase handler hovedfortellingen om
en konflikt mellom patrioter, som argumenterte for nasjonal selvstendighet,
og de danomane som ville opprettholde
kulturfellesskapet med Danmark. I det

moderne Norge har flere omganger med
EEC og EU-avstemninger fremkalt liknende motsetninger.
Under sitt lange opphold i det fremmede lengtet Odysseus hjem til sitt Ithaka: «Nede ved strandbredden satt han
med øynene fulle av tårer/og lot sitt herlige liv fortære av jammer og hjemv».9
Milan Kundera skriver at Odysseus led
av nostalgi, den lidelse som skyldes et
uoppfylt ønske om å vende hjem (nostos
betyr hjemkomst, algos betyr lidelse).10
Selv skildrer Kundera emigranter som lider av mangel på nostalgi. De vil ikke reise «hjem igjen» for de føler seg hjemme
på sitt nye sted. Når de endelig besøker
landet de engang reiste fra, er det ingen
som vil høre deres fortelling om reisen
ut i verden. De to grunnfortellingene
om den bofaste og den reisende fungerer
ikke slik de gjorde før. Den reisende er en
sviker, og kan i beste fall tilgis hvis hun
glemmer sine tyve år i det fremmede, og
aldri forteller historien om livet der.
Forholdet mellom Det Egne og Det
Andre er kanskje samtidens mest utfordrende og kompliserte spørsmål, både
kulturelt, politisk og psykologisk. En av
grunnene til det er at de to grunnfortellingene ikke lenger lar seg holde atskilt.
Den bofastes verdensbilde konstitueres av et stabilt her og et distansert der.
Men Det Egne og Det Andre møtes på
nye måter i et nytt overalt som har porøse skiller mellom her og der. Reising,
migrasjon, nye medier og et globalisert
konsumentsamfunn har gjort ethvert
sted til en potensiell møteplass for Det
Egne og Det Andre. Utfordringene skal
håndteres institusjonelt, politisk og juridisk av politikere og statsadministrasjon;
kulturelt og holdningsmessig av oss alle.
Det er blitt gjort forsøk på å kategorisere
ulike reaksjonsformer. Sosiologen Chan
11
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Kwok-Bun opererer i artikkelen «Both
Sides, Now: Culture, Contact, Hybridization, and Cosmopolitanism» f. eks.
med fem grunnformer: essensialisering,
veksling, konvertering, hybridisering og
nyskaping.11 Problemet for Milan Kunderas emigranter er at de selv har «konvertert» til den nye kulturen, mens de i sitt
gamle land møter familie og venner som
«essensialiserer» både egen og andres
kultur, og trekker seg mentalt tilbake til
«Det Uforanderlige Samme».12
Allegori for en felles skjebne
Den mest originale romanen om transport jeg kjenner, har tittelen 253 og
foregår på undergrunnsbanen Bakerloo
Line i London. Romanen er skrevet av
Geoff Ryman og ble utgitt i 1998. Den er
også publisert som webside.13 Vi følger
Bakerloo Line fra Harrow & Waldstone
til Elephant og Castle. Bakerloo Line har
alltid 7 vogner. Alle vognene har 36 sitteplasser. Hvis alle sitteplassene er opptatt,
har toget 252 passasjerer. I tillegg kommer togføreren. Så blir det 253. Vi følger
en tilfeldig avgang den 11. januar 1995.
Turen tar 7 ½ minutt. Hver av personene om bord er beskrevet ved hjelp av et
3-delt parameter: Outward appearance,
Inside information og What they are
doing and thinking. Alle beskrivelsene
består av 253 ord.
Menneskene er sammen, på samme
tog, men de befinner seg i hver sin verden. De har så godt som ingen berøringspunkter med hverandre. Det fins bare
noen få kryssreferanser i beskrivelsene.
Likevel er de på vei mot en felles skjebne.
Boken er uten plot. Den lineariteten som
determinerer lesningen i papirutgivelsen,
gir ingen egentlig mening. Webutgivelsen er mer i tråd med prosjektet. Her kan
man klikke seg inn på de ulike passasje12

rene i de ulike vognene i den rekkefølgen
man selv ønsker. Men det fins en reminisens av et plot: Et avsnitt heter «The End
of the Line», og der skjer det en ulykke.
Stedløsheten som motiv gjenfinner vi
i 253 ved at forfatteren lar «handlingen»
foregå på hva vi med Marc Augé kan kalle
et typisk «ikke-sted», på undergrunnsbanen. I følge Augé er et ikke-sted, et sted
som ikke kan defineres som verken identitetspreget, relasjonelt eller historisk.
Særlig fremhever han transittpunktene
og de midlertidige oppholdsstedene, som
blir mangfoldiggjort i den tidsepoke han
kaller supermoderniteten, og som fremtrer i både luksuriøse og umenneskelige
former (f. eks. hotellkjeder og flyktningeleirer). Ikke-stedene er del av «en verden
som tilhører den ensomme individualitet, det som er underveis, det midlertidige, det flyktige»14. Han peker særskilt på
«jernbanestrekninger, motorveier og de
kabiner som kalles transportmidler (fly,
tog, busser), lufthavnene, togstasjonene»
og lignende. Augé mener man kan sette
et skille mellom transittvirkeligheten og
oppholdsvirkeligheten:
Således kan vi opstille en række modsætninger mellem en transitvirkelighed
(transitlejrene og passagerer, der er i
transit) og en opholds- eller boligvirkelighed; mellem motorvejsudfletningen
(hvor man ikke krydser hinanden) og
vejkrydset (hvor man mødes); mellem
passageren (der fastsætter sit bestemmelsessted) og den rejsende (der strejfer
omkring og er undervejs…15

Det globale ved Ryhmans roman består
i at hans tekst er en webroman, og kan
klikkes frem fritt omtrent hvor som helst
i verden. Cyberspace er i denne teksten
ikke et motiv, men et sjangertrekk. Like
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viktig er imidlertid bruken av et ikkested som «»miljø«» for det fortalte. Ikkesteder har bl.a. det særlige kjennetegn at
de ligner mer på tilsvarende steder hvor
som helst i verden enn de ligner på de lokale eller nasjonale omgivelsene der de er
lokalisert. Undergroundsystemet i London hører sånn sett nærmere sammen
med Metroen i Paris eller Budapest enn
med den engelske landsbygden utenfor
London. Urbanitetens utbredte struktur,
som gjør det påkrevd med massetransport av store deler av befolkningen fra
hjem til arbeidsplass til fritids- og underholdningsområder, aksentuerer den
felles transittilværelse som moderne og
senmoderne befolkninger mange steder
i verden er tvunget til å leve med. Effektiviteten ved og tiden anvendt på transportetapper i hverdagen kan variere fra
Tokyo til Moskva, men transitelementet i hverdag, og tiden man tilbringer
anonymt tett sammen med fremmede i
trange rom, fremhever en særskilt opplevelse av å tilbringe atskillig tid i fellesskapsfrie soner. Kun unntaksvis opplever
man i disse transittbevegelsene kontakt
eller fellesskap. Stort sett er man henvist
til sin imaginasjonsevne, som Ryhman
påpeker:
How often have you sat in a restuarant,
theatre, or bus and wondered who the
people around you are? This novel will
give you the illusion that you can know –
indeed, that you are Godlike and omniscient. This can be a very pleasurable sensation. But remenber that, as soon as you
close the book, you’re no longer Godlike
and omniscient.16

Det samme gjelder naturligvis «as soon
as» man går av undergrunnsbanen. Så
vel lesningen av romanen som reisen på

undergrunnsbanen understreker en spesiell form for fellesskapsløst samvær. Det
er nærliggende å henvise til Arjun Appadurais skille mellom neigbourhood og
locality. Alle samfunn har riter, myter og
metoder for å produsere the local subject,
sier Appadurai. I et historisk perspektiv
er det liten tvil om at litteraturen har
vært en viktig del av slike prosesser. Det
lokale subjekt er et individ som har familie, venner, uvenner, naboer, et lokalsamfunn – og etter modernitetens fremvekst
som oftest også en nasjon å tilhøre.
I Appadurais skille mellom neigbourhood og locality står neigbourhood for
faktisk eksisterende sosiale former, det
vil si konkret situerte samfunn. Locality
er en kompleks fenomenologisk kvalitet
konstituert av en serie forbindelser mellom sosial nærhet, teknologier for interaktivitet og kontekstuell relativitet17. Litteraturen har sine egne teknikker, men
i likhet med de sosiale samfunn er «the
production of locality» sentralt i nesten
all litteratur. Litteratur foregår på konkrete steder, fiktive eller faktiske steder.
Litteraturens steder er befolkes av litterære figurer. Men litteraturens subjekter
lokaliseres forskjellig på sine steder. Fra
gammelt av produserte litteraturen neigbourhoods. Individet hørte hjemme på
sin gård, og det tilhørende fellesskapet
var slekten, omgitt av andre velkjente
slekter. Menneskene kunne reise, dra på
herjinger eller delta i krig langt borte,
men bestandig for å komme hjem igjen.
Mennesket har hørt hjemme i naturen, i
sin region, i sin nasjon, for senere å finne
sitt «asyl i mengden» i storbyen, som
Walter Benjamin sier. Appadurai hevder
at «Locality itself is a historical product».
Litteraturen har i perioder positivt forsøkt å produsere de forestilte fellesskap
der subjektet kan finne sin base. Littera13
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turens steder har fungert som metaforer
for etniske, klassemessige, regionale,
nasjonale fellesskapsformer. I moderne
tider har litteraturen dyrket det subjektet som befinner seg ute ved fellesskapets
yttergrense, outsideren, outcasten eller
avvikeren. Konflikter mellom individ og
fellesskap er et av den moderne litteraturens viktigste topoi.
I Geoff Rymans 253 møter vi personer
på et sted der familie, venner, fiender og
naboskap ikke gir noen særlig mening.
Disse personene befinner seg i en locality, uten neighbourhood. Hvor de ellers
kan føle at de hører hjemme, angår ikke
fortellingen. 253 inngår i en litterær tradisjon som skildrer subjekter som ikke
bare er uten nasjon og hjemstavnsfølelse,
men uten naboskap, uten venner, uten
familie, uten tilhørighet. De er først og
fremst stasjonert i egen kropp. Og den
identiteten eller tilhørigheten de behøver, må de selv produsere refleksivt. I
Ryhmans roman vet vi ikke så mye om
hvordan de har det ellers med sine eventuelle neigbourhoods. Men vi møter dem
på en 7-8-minutters transitt der slike
eventuelle fellesskap er satt ut av funksjon. På det lokale ikke-sted der vi faktisk
møter dem, er nesten alle alene med sine
liv og sine refleksjoner.
Som man kunne forvente på en undergrunnsbane i London, er passasjerene
utpreget multikulturelt, multietnisk og
multisosialt sammensatt. Her er taxisjåfører fra Afrika uten oppholdstillatelse
i England, tyrkere som underviser ved
School of Oriental and African Studies,
sivilingeniører fra Mexico, unge forretningskvinner, finansrådgivere og ekstremt trette gamlinger. De er svarte, hvite
og brune i huden. De vet ingenting om
hverandre. Men de skuler på hverandre.
De har så godt som ingenting til felles,
14

verken sosialt, kulturelt, religiøst, politisk
eller profesjonelt. De er fremmede som
befinner seg tett sammen med fremmede,
på samme sted, men i hver sin verden,
midt i hvert sitt liv, på vei til hver sine bestemmelssessteder og prosjekter, uten fellesskap med hverandre. Men de er alle på
vei til en felles skjebne som de ennå ikke
kjenner ved »the end of the line».
Romanen kan leses som en allegori
for det individualiserte, globaliserte og
sammensatte samfunn vi alle er på reise
i. Det kunne i og for seg vært hvor som
helst, på et kjøpesenter, en flyplass, en
gågate eller et klasserom. Det er ikke gitt
at, eller hvordan, mennesker på samme
sted tilhører samme fellesskap. De som
sitter på Bakerloo line, tilhører ulike kulturer, de har forskjellig tradisjonskompetanse, de har i sum nesten grenseløse
mengder av kunnskaper og ferdigheter,
de snakker forskjellige språk, og de har
hver sine individuelle livssituasjoner som
ingen andre på reisen aner noe om. Det
er ikke engang en narrativ forbindelse
mellom enkeltskjebnene. Man kan ikke
lese seg fra det ene livet til det andre.
De henger ikke sammen. Man kan bare
klikke seg fra den ene til den andre. Men
de er en del av det samme senmoderne
risikosamfunnet. Med dagens globale utfordringer, er vi uvegerlig på vei mot en
felles skjebne.
I utgangspunktet har de fleste befolkninger utgjort en ganske uensartet flokk.
Det var integrasjonen av slike uensartede
flokker nasjonalstaten lykkes så godt med
i sin tid. Litteraturen var et viktig instrument i den nasjonale identitetspolitikk. I
dag er flokkene uensartet på nye måter,
bl.a. kulturelt, etnisk og med hensyn til
nasjonal bakgrunn. Så mange mennesker
befinner seg på samme locality, men har
mindre grad av neigbourhood. Vi skuler
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på hverandre og produserer fantasier og
forestillinger om hverandre. Men kontakten, kjennskapet og fellesskapet er
dårlig. Politikerne klarer ikke å produsere nye ideer, ideologier eller instrumenter som kan skape ny sosial integrasjon.
De oppfører seg som Mr. Tahsin Celik-

bilekli, togføreren på Bakerloo line, som
er altfor trøtt, og plasserer jakken sin på
«the Dead Man´s Handle», dødmannsknappen – med katastrofale følger.
Vi er i transport i et senmoderne risikosamfunn. Vi ikke hva som kan skje ved
«the end of the line».
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Dette er velsignede
dager på dekk:
stiming under solen
til alle døgnets tider
Kursen settes for bankene,
og landet ligger bak oss
i gylden tåke
Hvem kan male den søte,
grove duften
av lyng
som føres fra landjorden
ut til dem
som ferdes på sjøen?

La oss ikke lenger snakke i gåter,
men la talen risle
like rent og nødvendig
som smeltevann mellom gråstein,
på vei for å prøve seg
i møte med stormhavet
Dype fossefall
og skarpe juv
er det som må til
for å innvie fjellvannet –
rense det for å ta del
i bølgenes skummende,
frådende virveldans

Alene
i en uvant stillhet
fremfor havets muligheter
er tiden
og stedet
for å riste av seg
døsigheten
og våkne til liv
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Intervju med Julia Wiedlocha av Anna Serafima Svendsen Kvam

Et enormt
litterært univers
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Intervju med Julia WiedlochaIntervju
av Anna Serafima Svendsen Kvam

Et intervju med Julia Wiedlocha om Olga Tokarczuks forfatterskap og oversettelsen av Før plogen din over de dødes knokler.

«Jeg kunne ha benyttet meg av sitater og
fotnoter, fått plass til den konsekvente
bevisføringen som viser hvordan jeg tenker, steg for steg», påstår et navnløst jeg i
et av tekststykkene som utgjør Løperne.1
Romanen, om den kan kalles det, var den
andre boken av den polske nobelprisvinneren Olga Tokarczuks (f. 1962) som ble
oversatt til norsk. Den utgjør et vell av
fortellinger, tekstfragmenter og refleksjoner, og demonstrerer med all tydelighet
det enorme litterære registeret Tokarczuk besitter.
Merete Røsvik har i et essay foreslått
at Løperne kan leses som et [i]ntellektuelt
prosjekt, ikke en historie å fortape seg i,
men et skarpt lys retta mot en selv, samtiden og alt som har drevet utviklinga fram
mot det punktet vi selv representerer: en
tid hvor trangen til å kontrollere verden,
kartlegge den, er intens, og det oppstår
en desperasjon når vi støter mot grenser
- enten det er i oss selv eller det gjelder
grensene for selve sivilisasjonens livsgrunnlag.2 Røsvik forsøker, slik jeg leser
henne, å fange inn noen av de elementene som finnes i Løperne, og som gjenspeiles i sitatet jeg har innledet med. Som
et brudd i en roman bestående av både
tradisjonelle fortellinger, stramme noveller og mer essayistiske passasjer, dukker
plutselig disse poetiske og samtidig litteraturkritiske elementene opp, når fortel-

leren konkluderer: «jeg kunne da ha fått
verifisert den hypotesen som allerede var
fremsatt og kunne til slutt heise argumentene som lakener etter bryllypsnatten, så alle kunne se. Jeg hadde vært frue
over min egen tekst, takket ja til betaling
per linje, uten betenkeligheter».1
Under forberedelsene til intervjuet
med Julia Wiedlocha, brukte jeg lang tid
på å synke inn mellom alle de ulike stemmene og perspektivene i Løperne. Bokas
midtpunkt består av en novellistisk tekst
hvor hovedpersonen, Annusjka, møter
på en uteligger som tilhører en gammel
sekt: «Løperne». Disse forfekter troen på
at det eneste mennesket kan gjøre for å
unnslippe antikrist er alltid å holde seg i
bevegelse: «pell deg, langt, langt vekk, så
pusten hans ikke kan nå deg – bortenfor
kablene, ledningene, […] og bølgene, slik
at de følsomme instrumentene hans ikke
får deg i siktet. Den som stanser, han blir
til stein».2 Med dette som tyngdepunkt,
forgreiner romanen seg i ulike retninger
ut i et vell av tekstfragmenter, som på variert vis skriver fram ulike reisemotiver
og tematiserer menneskets og språkets
grenser.
Formmessig skiller Tokarczuks neste
utgivelse seg fra Løperne. Før plogen din
over de dødes knokler3 er på mange måter
en tradisjonell roman, med et fast sett karakterer vi følger gjennom én fortelling.
19
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På den ene siden illustrerer disse to utgivelsene den enorme spennvidden i
Tokarczuks forfatterskap. Samtidig kan
man lese «Plogen» som en fortelling som
har vokst seg ut av de fragmentene vi finner i Løperne, og blitt en egen roman.
I «Plogen» møter vi Janina Duszejko,
som bor i en bitteliten polsk landsby på
en høyslette ved grensen til Tsjekkia. Og
det var nettopp grensen, som første gang
fikk meg til å ane berøringspunktene
mellom «Plogen» og Løperne, til tross for
de store stilistiske forskjellene. Janina er
svært opptatt av grenseovergangen. Enkelte ganger kjører hun til en by i nærheten av et pass: «Jeg lekte krysse-grenseleken i en halvtimes tid. Det gjorde meg
glad, for jeg husker en tid da det ikke var
mulig. Jeg liker å krysse grenser». Alle
de bokstavelige og metaforiske grensene
som utforskes i «Plogen», skal jeg ikke
avsløre her, men nøye meg med å slå fast:
bevegelse og overskridelsen som tema er
sentralt også i denne romanen, selv om
den norske mottakelsen i stor grad har
vektlagt den feministiske og økokritiske
kimen som finnes i teksten.
Det hersker dermed liten tvil om at
den tematiske og formmessige bredden
i Tokarczuks forfatterskap egner seg
godt til å utforske i et Bøygen-nummer
om transport i litteraturen. Mye av æren
for at dette i det hele tatt lar seg gjøre i
et norsk tidsskrift, må tilskrives Julia
Wiedlocha. I 2018 avsluttet hun masterstudiene i allmenn litteraturvitenskap
ved Universitetet i Oslo, og har siden da
jobbet med å introdusere og oversette
Tokarczuk til norsk. Høsten 2019 kom
oversettelsen av Før plogen din over de
dødes knokler ut på Gyldendal Norsk
Forlag.
Jeg møter Julia en grå februarmorgen
for å lære mer om hvordan man trans20

porterer en forfatter fra ett språkområde
til ett helt annet.
AK: Hva var ditt første møte med Olga
Tokarzuk og hva ved hennes litteratur
fanget deg?
JW: Første gang jeg støtte på Olga
Tokarczuk var for fem-seks år siden. En
venninne leste en bok med et fantastisk
pent omslag. Det viste seg å være Løperne, i dansk oversettelse. Venninnen min
sa: Dette må du lese. Jeg leste boka på
polsk, og følte med en gang at dette var
et forfatterskap som ga gjenklang i meg.
Olga Tokarczuk skriver på en veldig spesiell måte som jeg ikke hadde opplevd før,
verken i polsk eller norsk litteratur. Hun
har en sånn “alt-er-mulig”-holdning, en
veldig bred horisont, og greier å tenke
veldig på tvers av ulike sjangre, historiske
epoker, geografi og ulike tankesett.
AK: I Løperne kommer det virkelig til
uttrykk at Tokarczuk mestrer ulike registre og skriver fram svært ulike karakterer, gjennom forskjellige fortellerteknikker. Gjorde den kompleksiteten
det vanskelig å fange inn forfatterens
stemme?
JW: Før plogen din over de dødes knokler er en roman som skiller seg litt ut i
Tokarczuks forfatterskap. Mange av hennes andre utgivelser er ofte fragmentariske, og har en rekke ulike fortellere. Men
i «Plogen» finnes det én hovedkarakter:
Janina Duszejko, som riktignok både er
en upålitelig forteller og en veldig spesiell
fortellerstemme. Vi ser verden gjennom
hennes skråblikk på tilværelsen. Å finne
stemmen til Janina var kanskje den viktigste oppgaven i oversettelsen av denne
boken.
AK: Er det noen spesielle språklige ut-
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fordringer man møter på i overgangen
fra det polske til det norske språket?
JW: Det polske språket er ordrikt
og har et stort ordforråd, i tillegg til at
språket har flere kasus og dermed en friere setningsoppbygging enn det vi har
på norsk. Oversetteren tvinges til å ta
noen vanskelige valg og utelate enkelte
elementer. Dessuten har polsk flere stilnivåer, noe man kan se i brevene Janina
skriver til Politiet. De er langt mer formelle enn hverdagsspråket som brukes i
romanen forøvrig.
AK: Jeg regner med at du også møtte på
andre utfordringer enn de rent språklige?
JW: Ja. Janina er en eldre dame som
kan veldig mye! Hun er blant annet svært
interessert i astrologi. Her fikk hjelp av
en jeg kjenner som er over gjennomsnittlig interessert i emnet til å få på plass den
riktige terminologien på norsk. Noe av
det morsomme ved å oversette denne boken var at jeg fikk satt meg inn i Janinas
kunnskap. I tillegg har Janina en idé om
at fødenavn svært sjelden passer til eller
avspeiler personligheten til menneskene
hun møter. Nær sagt alle karakterene vi
treffer i «Plogen» har kallenavn. Målet
mitt var å finne noe som var tilnærmelsesvis like morsomt på norsk, noe i samme ånd og med samme grad av lekenhet.
AK: Apropos ånd og lekenhet; Janina er
ikke bare pensjonert ingeniør og engelsklærer på en lokal barneskole. Hun jobber også med oversettelse! Et sentralt
motiv i romanen er å oversette William
Blakes poesi til polsk sammen med vennen Dyzio. Inspirerte Janina deg til å
oversette «Plogen» til norsk?
JW: Som tospråklig har du tilgang til
et litterært univers på et språk som de

fleste i Norge ikke kan, og som du ønsker
å formidle til norske lesere. Jeg ønsket
meg rett og slett flere bøker av Tokarczuk
på norsk og jeg mener at denne romanen
er en god introduksjon til hennes forfatterskap.
I skrivende stund finnes bare tre av Nobelprisvinneren sine bøker i norsk oversettelse. E.E kom på Cappelen Damm i 2001.
Etter at Den grønne malen ga ut Løperne
for første gang i 2012, ble ikke mer av Tokarczuks forfatterskap tilgjengelig for norske lesere på en stund. Da Julia i forfjor
foreslo for Gyldendal at Før plogen din
over de dødes knokler burde oversettes
til norsk, fikk hun uventet hjelp av britiske
prisutdelere.
JW: Det var jo utrolig flaks at Tokarczuk fikk Man Booker-prisen omtrent
samtidig som jeg anbefalte boken for
Gyldendal. «Plogens» Janina Duszejko
ville nok ha insistert på at det sto i stjernene.
AK: Fortell gjerne litt mer om Janina og
plottet i romanen..
JW: Denne romanen er mange ting
på en gang. Den er konstruert rundt et
noe sært krimplott, hvor hovedpersonen
er en eldre dame som blander seg inn i
politietterforskningen av en rekke mord.
Hun mener det er dyrene som tar hevn
på menneskene. På samme tid er romanen en kritikk av det konservative, trangsynte og hyklerske samfunnet i Polen, og
av liberalismen forøvrig.
AK: Det ble en del oppstuss rundt utgivelsen i Polen?
JW: Ja, både da romanen kom første
gang i 2009 og i forbindelse med filmatiseringen til Agnieszka Holland, Pokot,
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i 2017. Filmen ble beskyldt for å fremme
økoterroristisk tankegods. Både romanen og filmen går rett til kjernen av en
rekke dagsaktuelle politiske problemstillinger i Polen: kvinners rettigheter
i et konservativt og mannssjåvinistisk
samfunn, og den katolske kirkens dobbeltmoral og innflytelse på politikken.
Den lille byen hvor handlingen i boken
finner sted kan leses som et slags Polen i
miniatyr. Janina er en eldre kvinne – og
eldre kvinner skal verken ses eller høres.
Hun tar hevn på vegne av de som ikke
har talerett i samfunnet – både i overført
og bokstavelig forstand.
Janina har noen veldig skarpe og treffende beskrivelser av mennesket og verden i sine politiske resonnementer, ofte
bakt inn i Blake-parafraser og referanser.
På samme tid er hun blendet av sin egen
tro på stjernene, og har liten tro på menneskets frie vilje. Hun tolker alle hendelser slik hun selv vil, og mener på sett og
vis at alt som skjer er forutbestemt. Hun
er en upålitelig forteller som forsøker å
styre lesningen og handlingen.
Det er virkelig påfallende at mottakelsen var så intens. Hun måtte jo ha livvakter. Det tror jeg hun hadde sluppet i
Norge.
AK: Det får meg til å tenke på nettopp det at ikke bare verket, men også
samfunnet må tas med i betraktningen
når man gjør en oversettelse. Hvordan
forholdt du deg til det at norske lesere
har helt andre språklige og kulturelle
referanser enn polske, i ditt oversettelsesarbeid?
JW: Jeg tror norske lesere har en bevissthet om at samfunnet som beskrives i
«Plogen» er polsk virkelighet. Utfordringen blir å holde fast ved det universelle
ved fortellingen. Når det er sagt, tror jeg
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at det var det litterære universet til Olga
Tokarczuk som gjorde størst inntrykk på
norske lesere.
AK: Ja, du er fornøyd med den norske
mottakelsen?
JW: Jeg er veldig glad og takknemlig
for den fantastiske mottakelsen «Plogen»
har fått. Og Nobelprisen har også selvsagt bidratt til den store interessen og
synligheten.
AK: Ja, for den utdelingen sammenfalt
faktisk med at oversettelsen din ble ferdig?
JW: Ja, det var et morsomt sammenfall. Jeg håper Tokarczuks bøker kan
være til inspirasjon for både lesende og
skrivende i Norge. Hun tør å tenke veldig
stort, og det virker nesten ikke som om
det er grenser for hva som kan skrives
om i hennes litteratur.
AK: Ja, det er nettopp både grensene
og det grenseløse som fremstår for meg
som et ledemotiv i de to romanene vi
har snakket om. I Løperne utforskes jo
grenser kontinuerlig, både språklig og
innholdsmessig: mellommenneskelige
grenser og grensene for livsgrunnlaget.
Tokarczuk mestrer liksom det å fange
det veldig fragmentariske ved tilværelsen fra svært ulike synsvinkler, tider og
tematiske utgangspunkt.
På en eller annen måte får det meg
til å tenke at det er veldig «naturlig»
at hennes litteratur også skal sprenge
språkbarrierer.
JW: Interessen for fragmentet er noe
som går igjen i hennes forfatterskap,
samt forbindelsene mellom de ulike
fragmentene, den menneskelige evnen
og tendensen til å lage sammenhenger
og la ulike episoder og hendelser få be-

Intervju med Julia WiedlochaIntervju
av Anna Serafima Svendsen Kvam

røringspunkter.
Olga Tokarczuk har for øvrig også et
veldig fint forhold til oversetterne sine,
og har uttalt flere ganger at hun setter
stor pris på jobben de gjør. Den tilliten
betyr veldig mye for oss som skal overføre litteraturen hennes til andre språklige
fellesskap, og særlig for meg som også er
ganske ny i dette.

Hvordan i all verden angrep du denne
problemstillingen?
JW: Denne problemstillingen var kanskje ikke så overveldende krevende som
man umiddelbart kan tro. Jeg er ingen
Blake-ekspert – og Janina er heller ingen
profesjonell gjendikter. Så jeg prøvde å
oversette Janina og Dyzios gjendiktning
slik de selv ville ha gjort det.

AK: Som oversetter har du jo ikke bare
forfatteren og originalutgaven, men
også andre oversettere og utgaver å forholde deg til. Lot du deg inspirere av
Aldona Szczepanskas oversettelse av
Løperne?
JW: Jeg har bare lest Løperne i sin helhet på polsk. Jeg har bevisst unngått å lese
norske oversettelser av Tokarczuk, for
ikke å la meg påvirke for mye – som fersk
oversetter kan man raskt begynne å tvile
på egne beslutninger. Men jeg har imidlertid lest Aldonas roman Huskeøvelser for
viderekomne – og den er nydelig!
De gangene jeg var veldig i tvil om betydningen av et ord eller et begrep, konsulterte jeg av og til den engelske oversettelsen. Det var nyttig å kunne «snakke
med» den andre oversetteren på denne
måten. Vi var som oftest enige, men ikke
alltid.

AK: En annen oversettelsesnøtt du var
inne på innledningsvis var dette med
navnene. Måtte disse også gjendiktes?
JW: Jeg har forsøkt å legge meg så tett
som mulig opp til originalen. Men det
går ikke alltid når en skal ivareta doble
betydninger. Det vanskeligste var å oversette navnet til naboen, Matoga, som til
slutt ble hetende Duglaus. Her var det et
navn på polsk som jeg var usikker på.
Dette var det eneste jeg turte å spørre
Olga personlig om i oversettelsesprosessen.

AK: I en passasje i «Plogen» jobber Janina og Dyzio med å oversette første strofe i William Blakes «The Mental Traveller». Altså: du har ikke bare måttet
oversette fortellingen om Janina, men
også Janinas gjendikting av Blake(!).

AK: Fikk du svar?
JW: Ja. Hun var veldig snill og raus.
Og jeg tror hun likte Duglaus.
Julia Wiedlocha jobber for tiden med å
oversette Tokarczuks nyeste utgivelse, som
kommer på norsk under tittelen Bisarre
fortellinger. Om alt går etter planen blir
oversettelsen av Tokarczuks hovedverk
Jakob-bøkene, hennes neste oversettelsesprosjekt. Olga Tokarczuk besøker Norge i
april, i regi av Litteraturhuset. Hun samtaler med Julia Wiedlocha i Universitetets
aula 24.04.

Sluttnoter
1 Tokarczuk, Olga. 2018. Løperne. Oslo: Gyldendal

3 Tokarczuk, Olga. 2019. Før plogen din over de
dødes knokler. Oslo: Gyldendal

2 Røsvik, Merete. 2019. “Før støvet legg seg”.
Vinduet 02/2019.
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Som litteraturkritiker har jeg udviklet nogle idéer om hvad en tekst er gennem min
praksis. Teksten er ikke noget jeg "udtrykker" – snarere er det en tekstur som jeg
opdager og oplever, som jeg berører og farer vild i. Det giver måske sig selv, som
kritiker "fortærer" jeg noget, en bog eller en udstilling, og famler mig gerne frem før
jeg finder på et slags svar. Hvis du havde spurgt mig i 90'erne havde jeg sikkert svaret
noget andet, for dengang var jeg optaget af stream-of-consciousness som noget indre.
Nu foretrækker jeg at forsøge at gøre mig åben for noget andet end mig selv, dermed
må man forholde sig lidt mere ydmygt i første fase. Ja, jeg ville næsten foretrække at
miste kontrollen, som man kunne tænkes at gøre i en fremmed by hvor man ikke taler
sproget. Jeg er not quite gonzo, though. De eventuelle kontroltab som forekommer, er
ganske twee, ingen stoffer og den slags. I de år hvor jeg skrev En punkbønn (2015) og
Leonoras reise (2019) har jeg følt påvirkningen fra usynlige kræfter, hvordan forskellige mekanismer – algoritmer – aflæser vores vaner og giver os mere af det samme, og
samtidig skyller bølger af nationalisme og paranoia over os. Disse faktorer har gjort
mig endnu mere fast besluttet på at opsøge noget og nogen som ikke er som mig, og
som forhåbentlig kan lære mig noget om hvordan de oplever verden.
Ingen af de to bøger kunne være skrevet uden de "medforfattere" som jeg traf da jeg
rejste. Jeg tænker på begge bøger som samarbejdsprojekter, og på mig selv som en
sådan lidt slapstickagtig amatørjournalist. Jeg rejste til Rusland og til Mexico og besluttede mig for at strække mig så langt jeg kunne; der er noget jeg vil undersøge, men
tilfældet spiller ind og undersøgelsen bliver en anden end den jeg havde planlagt. Med
hensyn til En punkbønn var jeg i St. Petersburg i 2009 og traf tilfældigvis en journalist
som skrev for den lille uafhængige, engelsksproglige avis St. Petersburg Times (som
typisk nok ikke eksisterer længere), og fulgte ham med interesse i 2012 da Pussy Riot
pludselig var på alles læber. Projektet gav sig selv, her var noget jeg ville undersøge,
og i bogen gør jeg en del ud af at etablere den, som rejser og skriver, som noget andet
end en specialist, modsat én som ved alt om Rusland allerede.
Med hensyn til Leonoras reise var det lidt anderledes. Her kunne jeg egentlig bare
hægte mig på Leonora og følge i hendes jetstream. Den britisk-mexicanske kunstner
Leonora Carrington (1917-2011) var meget konsekvent i sine bevægelser over landkortet. Hun forlod England da hun gjorde op med sin overklassefamilie. Siden blev
hun og kæresten Max Ernst blæst rundt i Europa af den kommende krig, og nazismen
blæste dem til sidst over Atlanterhavet i sikkerhed i New York. Leonora er i første omgang kendt som et appendix til historien om Ernst, men hun bliver for alvor kunstner
i sin egen ret da hun stikker af til Mexico City, som bliver hendes hjemby til den bitre
27

Transport

ende. Det var denne sidste relativt ukendte del af historien som jeg var mest interesseret i, ergo måtte jeg afsted. Men snarere end at gøre en anden tid levende for læseren
ville jeg vække Leonora op og sætte hende og de kræfter hun repræsenterer i swing
i samtiden. Leonora er både i sin kunst og litteratur markant anti-antropocentrisk.
Hun skildrer gennemgående relationer mellem dyr og menneske og levende og død
anderledes end de fleste af os ville gøre. Jeg blev optaget af hende som en prototypisk
økofeminist, og hendes radikale syn på magi gjorde det muligt at kritisere måden
teknologien (i kraft af smarttelefonen) nu kan styre os "magisk" gennem byen. Min
rejse blev konceptuel, det vil sige at jeg havde klare regler for hvordan jeg opførte
mig i de byer jeg rejste igennem, primært i Mexico City, hvor jeg befandt mig på de
dødes dag i håb om at stampe hovedpersonen op af jorden, men også i New York og
Los Angeles, hvor jeg traf diverse Leonora-forskere. Jeg kunne uden tvivl have gået
meget længere med disse eksperimenter, og på en mere tydelig måde refereret til surrealisters og situationisters tanker om byen og om tilfældet, om det tilfældige møde,
men det er i den retning jeg hinter.
Det var meget givende at teame op med Leonora, og med en så rastløs rejseleder
kom jeg ret tæt på at opleve at jeg kom ud af min skandinaviske boble, som frustrerer
mig mere og mere. I Leonoras reise formulerer jeg det således: "Noen burde legge en
science fiction-bombe under det skandinaviske jeget."
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Mange av reisene i mine bøker er svært korte, eller det er reiser som ofte skjer utenfor
bøkene, som noen sa for å karakterisere et essay en gang; jeg husker ikke hvem som
sa det, men det som ble sagt husker jeg godt; det er ikke så mye fuglesang i essaysamlinger, så da skrev jeg mange essays om fuglesang og fugler, til og med sommerfugler;
akkurat som det å felle korte reiser inn i romaner er litt av det samme, spør du meg,
eller at det skjer et annet sted, akkurat som det jeg ofte vil i romaner, ikke fordi det var
noen som påsto om alle reisene i romaner, men mer fordi jeg er mest interessert der
hvor utsigelsesstedene er vonde å oppdage, eller umulig å oppdage; det høres bedre
ut, for da vet heller ikke min redaktør på Gyldendal, hvor han har manuset, eller meg,
og det gjør heller ikke anmelderne når manuset, forhåpentligvis, kommer ut som bok,
ikke på grunn av et spill, men på grunn av alt som pågår mellom linjene i litteraturen;
ikke for å bekjempe myter, der går ikke, og en mann og en hel rekke med vindmøller
vet alt om det, nei, det er ikke for å være taktikker, det har jeg aldri vært, men det er
mer for å være sær, eller det å bli mer og mer sær, tror jeg blir viktigere og viktigere,
ikke for å oppnå noe, men for å være i en sær positur, og så si som en fransk forfatter
og filosof sa en gang at han hadde ofret seg for litteraturen; ikke for pengene, men for
styrken i litteraturen og i mine øyner gjelder det alt kunst; det utvider verden.
Jo eldre jeg blir, jo mer ville og umulige bøker vil jeg skrive og den jeg holder på med
akkurat nå, som er en oppfølging til både Penelope er syk og Jeg føler meg uvel, slik at
disse tre bøkene tilslutt kan bli en slags trilogi, og den jeg nå skriver på, er et forsøk
på å skrive om, ikke sorg, eller om døden, men omsorgens daglige dont, og der bruker
jeg mange av William Blakes metaforer, ettersom det er en ettertenksom flodhest i
manuset og to gnagere; en bever og en oter tatt fra, snarere inspirert av en engelsk
animasjonsfilm, og en bok fra min barndom, som på engelsk het The Wind in The
Willows, som oversatt fikk tittelen Det suser i sivet og der var det, eller der innbiller jeg
meg at det kunne ha vært, to gnagere som samtaler sammen på et slags gnagernes døvespråk, om ikke i boken, eller i alle filmene som er laget etter boken, så noe som jeg
finner på og det er jo en forfatters lodd å finne på mye tull og tøys, for å ha det moro.
Som sagt er det også noen småsynlige, småreiser med apostlenes hester i mine bøker,
som da ikke må ha noe med fortellingen å gjøre, bare som en sideeffekt, uten annet
mål enn å skape rykk i manuset, eller et slags pent trøkk, om at noe skjer i det stillestående, eller som det heter; det som skjer stante pede, og det er ikke mye, det er
bare småting som rører på seg; en grønn larve kryper over et tørt, gammelt eikeløv,
en snegle drar et vått spor etter seg over en smal parkvei, en gråtrost stikker av med
voldsomme vingeslag, mens den smatter, en flokk med duer stuper fra et kirketak og
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vingene klapper som om de applauderer organisten som øver inne i kirken; det er alt,
nei, et barn gjesper og lukker øynene i en gammel og slitt barnevogn, mens det patter
på en smokk, og jeg prøver å husket på hvem det var som oppfant smokken, en tigger
tenner en sneip som han fant på fortauet; det er alt og en eldre tulling av en forfatter
går sin daglige tur akkurat klokken 15:00, forbi alt dette, som om det gjelder livet, og
så er det bare en av hans daglige vaner, noen vil si uvaner, for å granske den daglige
dont og alt det den inneholder av trivielle ting, til og med kjærlighet, og da tenker den
gamle tulling på sin avdøde kone og deres 44 år gamle samliv, og deres tre, nå, voksne
barn, som også sliter med sorg, og prøve å finne ut hva slags reise det er i sorg, eller
om det bare er bråstopp i sorg, da er det mye mer medvind i omsorgen, tenk at sorg
kan bli til omsorg; hvem hadde tenkt på det?
Det som er sorgens største magnetiske pol er å stikke av, og forsvinne inn i et nytt
forhold, og under dyna med ei ny dame og bare drukne i alt det som er borte, men
den som er borte kommer ikke tilbake, og der rømmer sorgen som ville hester over
alle hauger bare for å glemme, men baksiden av sorgen, er at den ikke glemmer; alt i
sorgen kommer tilbake, og da er det ikke så hyggelig under dyna med ei ny dame, det
blir fort varmt og en vil bare bort, og hun skjønner hva som er galt, og da er det for
sent å komme med dumme beklagelser, det holder ikke, nei, sorgen stopper brått, om
enn den lokker med å stikke av, men den er også som alt annet tvetydig.
Jeg liker ikke å reise, siden jeg kan ikke kan ta med meg mine bøker, min leilighet
i Thereses gate, mitt kjøkken, mine tre dobbeltsenger, mine fem radioer, mitt tunge
skrivebord i eik, mitt toalett; ja, alt det som jeg til daglig er omringet av og som jeg
elsker, må jeg reise fra, og derfor liker jeg det ikke; å reise er å dra inn i en fremmed
verden, det er bra når det gjelder bøker; for der er det to typer lesere, tror jeg; det er
de som vil hjem, og så er det de som vil på eventyr; det er bøker, men i det reelle livet,
hva nå det er, så vil jeg hjem, men ikke når jeg leser, da vil jeg på eventyr.
Den fysiske reisen er ikke noe eventyr for meg; det er masete og slitsomt, men det kan
bli flott, når du kommer hjem, pleide min avdøde kone å si til meg, etter at vi hadde vært
i New York City, eller noen andre steder, bare det å dra på hytta, som var hennes families
hytte; der jeg kommer ifra var det aldri hytter, og jeg hadde veldig lyst til å dra til NYC,
bare ikke fysisk, men hun fikk meg dit, hun var flink til det og det er den flotteste byen
jeg noensinne har vært i, men 9 timer på fly er altfor lenge, dessuten greier jeg aldri å
sove på fly, men toget til Råde går på under en time og så fem minutter med drosje, så
er jeg framme, og installerer meg på stua; for å skrive og lese, og for å glane på sjøen.
Det er de små områdene jeg er opptatt av, og det som er lite; jeg liker mye av det som
er lite, og jeg falt for Deleuze og Guattari, og deres bok For en mindre litteratur, men
mest av alt falt jeg for De tusen platåer, som er mye større; eller større på en litt mindre
måte, som min venninne kantinnen, mener er typisk for de franske kaffefilosofene,
mens hun sverger til Kant, ikke noe galt i det, men om disse franske typene er så
veldig kaffefilosofer er diskutabelt.
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Det er noe med flukten som er interessant hos Deleuze og Guattari, ved siden av så
mye annet, men det å ha beredskap for å flykte burde alle ha – men ikke for å stikke av
i, eller under sorg, det går ikke, hvis man da ikke vil lure seg selv og hvem vil det – og
da tenker jeg på min engelske og min norske familie, og det at mine foreldre og min
engelske bestefar og min engelske bestemor var i livsfarlige situasjoner; mine foreldre
på grunn av andre verdenskrig; min bestemor og min mor under den samme krigen
på grunn av den tyske bombingen av London hver natt i tre måneder, og min engelske bestefar i Somme under første verdenskrig; ingen av disse kunne rømme ettersom
det ikke var et sted å rømme til, men alle burde ha et sted å rømme fra og til og dette
tangerer noe Deleuze og Guattari har skrevet om å være modig på de rette stedene,
via Aristoteles, tror jeg det var; det skinner en stor lampe om det å være menneske i
bøkene til Deleuze og Guattari.
En annen ting, som jeg har veldig sansen for, slik min avdøde svigerfar gjorde, det
var å reise via kart, som han gjorde ved å lese kartet over T-banesystemet i NYC, eller over T-banekartet over London, eller Berlin, uten noen gang å ha vært der, men
siden han var så god til å lese kart, uten å merke lukten ved å stå på en perrong i NYC,
og larmen idet T-banetoget kom og det å sitte inne i en T-banevogn gyngende ned i
mørket på vei til Harlem, og ikke på vei til sentrum, ved å ha tatt feil T-banetog, men
avgrenset i sin stue eller arbeidsrom, om ikke på hytta i Råde, kunne senke seg ned og
inn i kartet, mens han hørte på Beethovens «Appasionata» på sin platespiller og via en
Tandberg-forsterker og to svære høyttalere, og hadde det helt praktfullt.
Det kan jeg gjøre ved å lese bøker om T-banesystemet i NYC, eller en roman om
denne store og vanvittige byen, enten det kunne ha vært Thomas Pynchon, Don De
Lillo, eller Toni Morrison, for ikke å glemme andre forfattere som aldri har skrevet et
ord om New York eller T-banen i London; det kan være de skrev om noe helt annet
som Dickens bøker om London på 1800-tallet, uten at jeg kan lukte Londons eim den
gangen, eller eimen fra denne store og vanvittig byen på 1800-tallet; for ikke å se bort
fra Det nye testamentet, idet disippelen Peter i Getsemane hage hugget øret av en av
øversteprestens tjenere, som het Malkos, som sammen med en hel bande av øversteprestens tjenere og fariseernes vaktmenn til-fange-tok Kristus Jesus, som apostelen
Paulus kalte ham; hva kunne det ha luktet i hagen midt på natten, eller idet Paulus,
som Saul, falt av hesten på vei inn til Damaskus, og ble blind i flere dager, etter fallet,
ettersom Kristus stemme påkalte ham fra oven, eller var det bare på innsiden av hans
harde hode, mens han jaget etter de kristne; den støvskyen som hesten dro opp og
hva kunne det ha luktet av den, hvordan så den ut, eller hvordan lød Kristus stemme
da han påkalte Saul; alt dette blir ikke beskrevet i Det nye testamentet, men vi leser
det inn, uten å tenke på det, det er kraften i litteraturen som holdt det hele ved like,
og vi kan høre Kristus stemme som forteller at Peter kommer til å fornekte ham tre
ganger før hanen galer, og vi hører Peters stemme da han fornekter Kristus tre ganger.
Beethoven var stokk døv da han komponerte «Appasionata» i 1804, han hadde vært
tiltakende døv siden han var 28 år, og det sies at han la øret mot instrumentet sitt (et
pianoforte, ville jeg tro at det kan ha vært, og senere kunne det ha vært Broadwood33
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flygelet, som den drevne musikkjenneren Magnus Andersson skriver om i Klassekampens Musikkmagasin, som Beethoven fikk i gave fra nettopp Thomas Broadwood
i 1818) for å høre klangen av instrumentet, men da han leste notene, hva kunne han
da ha merket seg, var det å lese noter som å lese bøker for Beethoven, slik at det han
ikke kunne høre fra utsiden og inn, fikk han høre bare på innsiden; som en type av
innoverlytting, eller kunne hans voldsomme talent for toner ha spilt inn, slik at han
ville slå takten, eller at hans kropp, lyttet til det han leste, for på en måte greide han å
oppheve døvheten med å lytte med et annet øre, uten at jeg vet det, eller noen andre,
enn de som er døve vet?
Er det derfor de er døve, som om de har lært av italienere å gestikulere så veldig, eller er det for å snakke døvespråket tydelig, eller hvordan leser de døve døvespråket,
som om kroppen blir som en stor stemmegaffel, som om de hører noe; i døvespråket
hører de noe via gestene, de leser av noe, og de reiser med gestikken, og det er over
korte avstander, det er håndflatenes, fingerens og armenes områder; små flater, men
store fortellinger.
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Når jeg blir spurt om hvorfor handlingen i På motorveiene er satt til en bilferie, pleier
jeg å svare at jeg er lat. Når romanen er på reise, finnes det nemlig ingen hverdag.
Jeg slipper unna de vanligvis obligatoriske og distraherende detaljene, som å finne
opp et hjem, en jobb og en familie. Jeg slipper knekkebrødsmuler, morgenmøter og
slektshistoriske oppramsinger. Tross den frigjørende følelsen av å slippe unna dette,
gir reisen også muligheter utover latskap.
Der reisemotivet tradisjonelt har speilet en indre utvikling, er jeg mest opptatt av at
det finnes et rom for stagnasjon og klaustrofobi. To mennesker er i bevegelse. De har
reist hjemmefra og de skal reise hjem, men enn så lenge er de fanget mellom disse to
punktene. Det er en frihet i å ikke være hjemme, som suget i magen når du tar t-bane
helt alene i en fremmed by for første gang og kjenner at du er voksen – som i fri, og
uten noen å ta ansvar for eller noen som tar ansvar for deg. Likevel er den som reiser
alene fanget nettopp i reisen, og de som reiser sammen slipper ikke unna hverandre.
Det er prisen for frihet fra hverdagen.
Flyet tilbake går først om noen dager. Hjemme kan man forlate hverandre, men på
reise deler man flyrute, bil eller hotellrom, planer og reiserute. Finner du ut halvveis
i en Syden-ferie at du og vennegjengen ikke har så mye annet enn fylla til felles, så er
det bare å bite i det sure eplet og holde kjeft – med mindre du er hovedpersonen i en
roman, selvfølgelig. Et kjærestepar kan gå fra hverandre på dagen i sin egen hjemby,
men på reise må de kjøre videre fra motell til motell, helt til de er hjemme igjen.
En reise er et vakuum. Selv om hverdagen og livet der hjemme er vanskeligere å unngå enn på noe tidligere tidspunkt i menneskets historie, gir den fysiske avstanden oss
en unnskyldning til å være noen andre i noe annet. En roman på reise slipper unna
med å forsømme familie, økonomi, arbeidsforhold, bosituasjon, rutiner og vaner. Det
komprimerte, konkrete og klaustrofobiske ved reisemotivet åpner opp for å skrive om
en relasjon uten å måtte skrive om denne relasjonens relasjon til omverdenen. Helt til
verden rundt bryter inn, slik den alltid gjør. En reise tar tross alt alltid slutt.
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Skipet går

Costa Concordia, Bente Ånestad
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ut i det frådende
fostervannet

brått blikkstille
skroget lekker

drivstoffet tar fyr
setter himmelen i brann

og sola går ned
i vest
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Om vannveier, vyer og
jernbanemyter

Ann Iren Folkestad
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Om opphavet til landsnavnene Noreg og
Norge finnes det flere teorier, men veien
går igjen, det være seg veien mot nord
(norðrvegr), gjennom nor – smale sund
eller trange farvann, eller mot tilholdsstedet til den mytologiske dvergkongen
Nóri, som vi møter i Edda-diktet Voluspå. Hav og vannveier, fjorder og farkoster. Sjøveiene og kystlandskapet ligger der, i stedsnavn, som fysisk miljø og
klangbunn i norrøn og norsk mytologi,
historie og kultur med lange tradisjoner
for oversjøiske landnåm, fiske, kysthandel og skipsfart (se også Rosenvinge 2016
og Heide 2016).
Noe av denne arven er blitt virvlet opp
i språket vårt, der den driver omkring i
form av maritime uttrykk som er blitt
så dagligdagse at vi knapt legger merke
til dem. Vi kan se skjær i sjøen, gå motstrøms, eller seile vår egen sjø. Når én sjef
går fra bordet, tar en annen over roret.
Planene våre kan mangle forankring og
havarere, forsetter strande, og prosjekter
kan grunnstøte, men vi kan også komme
på rett kjøl og ro oss inn igjen, for så å
dra prosjektet i land. Gjennom idiomer
knyttet til sjøfart, men også til ferdsel
gjennom ulendt, islagt eller snødekt terreng, blir vår evne til mestring definert
gjennom ferdigheter som må ha vært
livsviktige for våre sjø-, ski- og sledefarende forfedre, men som vi sjeldnere har
behov for i dag.
Tankegodset om nordmenn som
gjennombarkede sjømenn (jf. Bjørnsons
«Sjømandssang») og djerve skiløpere

(som i Munthes sang «Jeg snører min
sekk, jeg spenner mine ski») er ikke uten
geografisk og historisk fundament, men
når man har behøvd å bygge opp eller
verne om en felles identitet, som i løsrivingsprosessene fra Danmark og Sverige
og under og etter andre verdenskrig, er
dette imaget blitt styrket og styrt. Noen
har sett seg tjent med å underbygge en
historieforståelse og språkbruk der befolkningen har kunnet speile seg i uredde
sjøfolk, polfarere og «gutta på skauen». I
slike perioder blir altså den formen for
selvbilder som gjerne refereres til som
nasjonale myter etablert og videreutviklet. Gjennom historieundervisning,
ski- og sjøfartsmuseer, litteraturen og
mediene er det blitt skapt nasjonalhelter
som Leiv Eriksson og Terje Vigen, Roald Amundsen og Fridtjof Nansen. I dag
reinkarneres den fryktløse oppdageren
og sjøfareren vi liker å fremstille oss selv
som gjennom villmarks- og idrettsfolk
med medieappell, og gjerne egne TVserier, motivasjonsforedrag og kleskolleksjoner.
I denne artikkelen utforsker jeg en
type nasjonale myter som ikke bare er
forankret i historiske erfaringer, eller i
de fysiske omgivelsene de har oppstått i,
men også i de måtene man har beveget
seg gjennom disse landskapene på. Det
skal handle om kollektive myter knyttet
til fremkomstmidler, om hvilke aktører
og mekanismer som synes å være i spill,
og om hvordan fakta og fiksjon kan interagere i slike prosesser.
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Arkeologiske funn fra yngre jernalder og vikingtid vitner om hvor vesentlige transportmidlene var, også i en fjern
fortid. I Norden, så vel som langs erobrings- og handelsruter i både østerled
og vesterled, er det funnet båtgraver med
byggeteknisk utsøkte småbåter og skip,
men også levninger av hester og hunder,
ski og truger, seletøy og vakkert utskårne
vogner og sleder. Det viser at ikke bare
skipene, men også ridedyr, trekkdyr og
kjøredoningene de trakk hadde estetisk
verdi og sosial betydning. På ridestell og
kjøretøy skulle storfolk kjennes, da som
nå.
Utover sine praktisk-estetiske og statusrelaterte funksjoner ivaretok båtgravene også rituelle og religiøse behov. De
avdøde skulle jo fraktes trygt til dødsriket i disse farkostene, som måtte utstyres
med det de ville få behov for både på reisen og bestemmelsesstedet. Dette og beslektet tankegods er reflektert i konseptuelle metaforer, eller begrepsmetaforer,
som livsreise, livsseilas, gravferd og dødsreise, der sammenstillingene av forholdsvis konkrete og velkjente kildedomener,
her reisen, seilasen og ferden, kaster lys
over mer abstrakte, innfløkte og uhåndgripelige måldomener som livet, døden
og etterlivet. Forestillingen om båten hvis
fergemann frakter sjeler over en elv eller
et sund, fra de levendes verden til dødsriket, er kjent fra så vel antikke og norrøne
myter som fra slavisk mytologi. Dette
motivet er som vi vet også rikt utnyttet i
verdenslitteraturen og populærkulturen.
Historie formes i samspillet mellom myter, fiksjon og fakta, og kollektiv
identitetsbygging handler om å utforme
fortellinger der et «vi» står sammen,
gjerne mot «de andre». Slike narrativer
bør også ha gjenkjennelseseffekt og gi
inntrykk av kontinuitet. Når det gjel42

der vikingenes ferder i østerled, støtter
arkeologiske funn sagalitteraturens påstander om at de mellom det 8. og 11.
århundre dro langs norskekysten helt
til Kvitsjøen, Barentshavet og områdene
de kalte Bjarmeland (i og omkring Karelen). De tok seg også over Østersjøen
via Finskebukten og Ladogasjøen langs
elven Volkhov til Holmgard (Novgorod),
og de etablerte handelsruter sørover via
elven Dnepr og Svartehavet til Miklagard
(Konstantinopel). En rute lenger øst via
Volga, tok dem helt til Det kaspiske hav
og utkanten av det muslimske kalifatet.
Statsdannelsen Kijevskaja Rus (Kievriket, eller Gardariket, med Kiev og Novgorod som maktsentre) som betegnes
som den østslaviske kulturens vugge, skal
ifølge Nestorkrøniken, nedskrevet tidlig
på 1100-tallet, ha blitt etablert av skandinaviske vikinger midt på 800-tallet.
Denne versjonen av Kievrikets opprinnelsesmyte passer godt inn i vår forståelsesramme, og presenteres som regel
som en historisk kjensgjerning hos oss,
men den bestrides av mange historikere
i Russland og Ukraina. I en fremstilling
der østslaverne inviterer vikinghøvdingen Rurik til å herske over seg blir ikke
slavernes rolle i etableringen av dette riket tilstrekkelig aktiv og ærefull. I konkurransen om historiske fakta og nasjonalmyter kjemper mange enkeltrøster og
meningsfellesskap om hegemoni.
Det levnes likevel liten tvil om at det
eksisterte nære bånd mellom enkelte sjikt
av befolkningen i nordiske og østslaviske
områder i vikingtiden, og vikingskipene
fremstår som de mest håndfaste indikasjonene på at slike forbindelser kunne
oppstå og opprettholdes. De var stødige
og sjødyktige nok til å frakte folk trygt
over røffe havstrekninger, smale nok til
å forsere trange passasjer, lette nok til å
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kunne trekkes på rullestokker langs stryk
og mellom elvestrekninger, og kjølen
stakk ikke dypere enn at de også kunne
seiles og ros gjennom grunt farvann.
Da Olav Haraldsson Digre i henhold
til sagatradisjonen flyktet til Gardariket
i 1028, hadde han med seg sin svenske
dronning Astrid, datteren deres Ulvhild
og fireåringen Magnus, som Olav (senere
den hellige) hadde fått med tjenestejenten Alvhild. Astrids halvsøster Ingegjerd
var gift med storfyrsten av Kievriket,
Jaroslav den vise. Da Olav returnerte til
Norge, ble lille Magnus (den gode) som
senere ble konge av Norge og Danmark,
etterlatt i Holmgard (Novgorod) og ble
først hentet tilbake til Norge i elleveårsalderen.
Når norsk og russisk historie møtes,
står vannveiene ofte i sentrum, for eksempel da Stavanger-mannen, skipsbyggeren og kapteinen Niels Olsen
(1657–1727) som etter å ha slått seg ned
i Amsterdam og tatt navnet Cornelius
Cruys, møtte Peter den store og endte
opp som admiral i flåten hans. Cruys
spilte en viktig rolle både i den myteomspunne oppbyggingen av den russiske
marinen og av St. Petersburg (se Titlestad 1999).
Sjøfart har, av åpenbare geografiske
grunner, ikke stått like sentralt i russisk
nasjonsbygging som hos oss. Mens Norge
ifølge Kartverket har verdens nest lengste
kystlinje, og dessuten er velsignet med
Golfstrømmen og sørvestlige vinder, byr
Russlands kyst på få isfrie havner. Store
deler av det omfattende elvenettet er
dessuten islagt på vinterstid. Pomorhandelen mellom kystbefolkningen i Kvitsjøområdet, Kolahalvøyen, Troms og Finnmark, som pågikk fra 16–1700-tallet til
1917 og sågar produserte pidginspråket
russenorsk, er imidlertid et viktig kapit-

tel i vår felles sjøfartshistorie.
Mens havforskningssamarbeidet mellom Sovjetunionen/Russland og Norge
har vært stabilt og godt helt siden slutten
av 1950-tallet (se Sætra 2016) har konkurransen om hav- og energiressurser i
nordområdene ofte vært tilspisset. Forhandlingene om en delelinjeavtale i Barentshavet og Polhavet pågikk i hele 40
år før den ble ratifisert og trådte i kraft
i 2011. Norske fiskeri- og naturvernsoner på Svalbard har lenge fremstått som
problematiske i et russisk perspektiv, og
NATO-øvelser i Russlands nærområder
besvares i dag med russiske militærøvelser utenfor norskekysten.
Som Norge er Russland primært et
vinterland, der snø, is og permafrost har
vanskeliggjort ferdsel både til lands og til
vanns og gjort det å anlegge og vedlikeholde landgående veier utfordrende. Evnen til å overleve og ta seg frem i barske
vinterlandskap har følgelig vært med på å
definere også russernes selvbilde, og gjør
seg gjeldende i deres folkekultur, historie, fiksjon og nasjonsbyggingsprosjekter. Tsartidens, og særlig sovjetepokens
storstilte ekspedisjonsvirksomhet og
satsing på kartlegging og ressursutvinning av nordområdene og Arktis skapte
polarhelter à la våre, og det kan synes
som om begge nasjoner bringer til torgs
heltebragder og annet historisk-mytisk
materiale for å legitimere territorielle
interesser og krav i Arktis i dag (se også
McCannon 1998).
La oss holde oss i Russland, men gå
nesten 200 år tilbake i tid og samtidig
bevege oss over i en annen gren av transportsektoren. I 1826 er Nikolaj den første, som nylig er blitt kronet til tsar, i ferd
med å feste et jerngrep om imperiet. Dikteren Aleksander Pusjkin, som befinner
seg i husarrest på familiegodset Mikhaj43
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lovskoje i Pskov-guvernementet, tilkjennegir i et brev til vennen Vjazemskij at
han drømmer om engelske tidsskrifter,
London, dampskip og jernbaner (Vinogradov 1956–61, b. 4, s. 948). «Byronisten» Pusjkin var vel bevandret i britisk
litteratur og godt orientert om samfunnsutviklingen der, for verdens første
offentlige jernbanestrekning betjent av
damplokomotiver, mellom Stockton-onTees og Darlington, var blitt offisielt åpnet bare åtte måneder tidligere.
I september 1826 benåder tsaren
Pusjkin, som etter seks års forvisning i
Odessa og Kisjinov, og den påfølgende
husarresten i Pskov, endelig kan vende
tilbake til hovedstaden. De neste tiårene
skal tsaren, som fikk tilnavnet «Europas
gendarm», for øvrig slå hardt ned på alle
tilløp til oppvigleri i landet. Utsiktene til
mer effektive forflytninger av militært
personell og gendarmtropper skal derfor
ha vært en viktig faktor da han lot seg
overtale til å starte jernbaneutbygging
i Russland. Pusjkin kan ha observert
arbeidet med å legge banelegeme mellom St. Petersburg og Tsarskoje selo, og
testkjøring av skinnegangen med hester
og vogner, men nasjonens første damplokomotiv og den offisielle åpningen av
denne jernbanestrekningen den 30. oktober 1837 fikk han dessverre ikke oppleve. Han omkom i duell med sin svoger,
den franske offiseren Georges d’Anthès,
ni måneder tidligere.
Nikolaj den førstes sønn, nittenårige
Aleksander den andre, var derimot blant
de celebre passasjerene på det aller første
toget til Tsarskoje selo, og det var i hans
regjeringstid (1855–81) jernbaneutbyggingen i Det russiske imperiet virkelig
skjøt fart. I takt med ekspansjonen østover fortsatte de to siste tsarene, Aleksander den tredje og Nikolaj den andre, å
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utvide jernbanenettet. Ved utbruddet av
første verdenskrig favnet imperiet om et
enormt, sammenhengende landområde
på det eurasiske fastlandet, omtrent på
størrelse med det senere Sovjetunionen,
bundet sammen av et imponerende jernbanenett.
Det russiske imperiets jernbane var
et prestisjeprosjekt, initiert, realisert og
behørig agitert for gjennom tsarmaktens
offisielle formidlingsorganer. Snart siver
jernbanemotiver og togterminologi også
inn i kunsten og populærkulturen, og i
dagligtalen og skjønnlitteraturen begynner metaforer, idiomer og aforismer med
utspring i jernbanen å slå rot. Det var den
høye forekomsten av slike troper og uttrykk i det russiske språket, og en gradvis
innsikt i hvor fremtredende jernbanen er
i russiskspråklig litteratur som fanget interessen min for den nasjonalmyten jeg
har kalt en russisk togmyte (Bryn 2018).
Som landgående massetransportmiddel representerte jernbanen noe helt nytt
i sin samtid, også med sin solide forankring i tid. Ved den britiske jernbanen på
1840-tallet var det jo behovet for en felles referansetid som produserte railway
time, eller Greenwich Mean Time, som
fungerte som tidsreferanse på verdensbasis mellom 1884 og 1972. Еn lang rekke
russiske diktere, som Fjodor Tjuttsjev,
Afanasij Fet, Marina Tsvetajeva og Osip
Mandelsjtam har, i poesi så vel som i essays, tematisert hvordan jernbanen endret sin samtids syn på tid og rom.
I monografien Den russiske togmyten,
som denne artikkelens resonnementer i
høy grad bygger på, anvender jeg Mikhail
Bakhtins begrep kronotop for å illustrere
hvordan tanken om livet og andre tidsforløp som reiser har generert et hav av
tekster og ytringer. Når utsagnet «Det har
vært en fantastisk reise» brukes i overført
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betydning, for eksempel av en realitydeltaker som er røket ut, er det opprettet
en kronotopisk forbindelse mellom en
reise i et fysisk rom og en begivenhetsrik
tidsperiode. Bakhtins kronotop tar sitt
utgangspunkt i de greske ordene for tid
(chronos) og rom (topos) og betegner steder i litteraturen der tid og rom flyter helt
eller delvis over i hverandre. Kronotoper
kan ifølge Bakhtin manifestere seg som
overgripende metaforiske forestillinger,
eller som mindre, plottskapende motiver.
I relasjon til reiselitteraturen blir de undertypene han refererer til som «veiens
kronotop» (khronotóp dorógi), terskelens
kronotop (khronotóp poróga) og møtets
kronotop (khronotóp vstrétsji) særlig relevante (Bakhtin 1975; 1981, 243–58).
Eldre russiskspråklig reiselitteratur,
fra middelalderens reiseskildringer og
Radisjtsjevs En reise fra Petersburg til
Moskva (1790) til Pusjkins «Livets kjerre» (1823) og Gogols Døde sjeler (1842)
oppviser tallrike eksempler på fantasifulle kronotoper. Jernbanealderen bød
imidlertid på enestående muligheter til
å fornye både forslitte reisemetaforer og
reiselitteratursjangeren, og da jernbanen
gjorde sitt inntog i den russiske skjønnlitteraturen, var det helt andre aspekter
ved den som ble trukket frem enn de militærstrategiske og transportøkonomiske
fortrinnene fremhevet i den offisielle
pressen.
Lokomotivets ild, røyk og damp, og
det faktum at jernbaner først ble tatt i
bruk i gruve- og bergverksindustrien
gjorde at sammenstillingen mellom det
overjordiske og underjordiske nærmest
ga seg selv. Veiens og terskelens kronotoper kunne for eksempel realiseres
gjennom tunneler og broer som overgangsfaser, og jernbanestrekninger som
etapper på en livsvei mot døden. Lok-

føreren trådte inn i rollen som dødens
fergemann, mens togfløytens inntrengende hvin varslet ulykke og død. Den
kalde, rigide skinnegangen (zjeléznaja
doróga) ble fremstilt som et inngrep i
naturen, som gjennom sin semantiske
og assosiative tilknytning til uttrykk som
zjeléznaja ruká (jernhånd) og zjeléznaja
sudbá (jernskjebne) dessuten ble satt i
forbindelse med maktovergrep og forutbestemte, ublide skjebner.
I russisk skjønnlitteratur fra siste halvdel av det 19. århundre ser vi at den svarte, prustende jernhesten alluderer både
til truende drager, Apokalypsens svarte
dødshest og ryttere fra Djengis Khans og
Ivan den grusommes fryktede rytterhærer. Møtets kronotop materialiserer seg
på sin side gjennom betimelige samtaler
i togkupeer, eller skjebnesvangre hendelser, møter og avskjeder på perronger og
stasjoner. Hos Tolstoj, Turgenjev, Dostojevskij og Tsjekhov ser vi at jernbanen
ofte får et mørkt, eskatologisk uttrykk.
Den russiske litteraturen har, blant
annet på grunn av sensuren, tradisjonelt
stått i opposisjon til makthaverne og den
offisielle pressen. Nikolaj Nekrasovs dikt
«Jernbanen» fra 1864, som kostet ham
redaktørjobben i tidsskriftet Sovremennik, er for eksempel åpenbart systemkritisk. Her fremholdes det at den samme
tsaren som rår over hæren og marinen
har drevet mennesker inn et skruppelløst
jernbaneprosjekt, der mange har måttet
bøte med livet.
I 1800-tallskunsten og -litteraturen
blir også vei- og jernbaneutbygging satt
i direkte forbindelse med tukthus- og
tvangsarbeid, forvisning og straffekolonier. Forviste og straffedømte ble gjerne
fraktet i krøttervogner til sine fjerntliggende bestemmelsessteder, der de kunne
bli satt til å bygge veier og jernbanelinjer
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som på folkemunne ble kalt «knokkelveier» (dorógi/zjeléznye dorógi na kostjákh). (Se også Dmitrenko 2012).
Den modernistiske russiske jernbanelitteraturen har en lysere og mer optimistisk undertone enn den realistiske
epokens. Under tsar Nikolaj den andre
kunne russiske kunstnere, forfattere og
intellektuelle kommunisere relativt fritt
med det øvrige Europa, og det stadig
voksende europeiske jernbanenettet representerte muligheter til å møte utenlandske kolleger og meningsfeller. I 1913
dro for eksempel dikteren, symbolisten
og antroposofen Andrej Belyj til Bergen
for å treffe Rudolf Steiner, som gjestet
byen på samme tid. I En særlings opptegnelser (Zapíski Tsjudaká) finner vi en
heftig litterær fremstilling av reisen hans
med Bergensbanen og møtet med vestlandsbyen (se Helle 2013). De russiske
futuristene, med Vladimir Majakovskij i
spissen, plasserte seg selv i førerhuset på
fremtidens hurtigtog. De forherlighet ny
teknologi og moderne transportmidler,
og var med sin vilje til å gå i bresjen og
ukuelige fremtidstro i takt med den revolusjonære tidsånden.
Etter maktovertakelsen høsten 1917
skulle jernbanen komme til å stå helt sentralt i bolsjevikenes ambisiøse nasjonsbyggingsprosjekt. Karl Marx hadde uttalt
at «Die Revolutionen sind die Lokomotiven der Geschichte», tsar Nikolaj den andre hadde signert abdikasjonen sin i en
togvogn, og Lenin var kommet fra Sveits
til Russland i et plombert tog. De første
agitasjonstogene (agítpoezdá), bemannet
med partifunksjonærer som distribuerte
propagandamateriale og arrangerte politiske møter, foredrag og filmfremvisninger, ble sendt ut i provinsene allerede i
1918. Jernbanehaller ble brukt til massemønstringer, og krigskommisær Trotskij
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ble i borgerkrigsårene fraktet omkring til
frontene i sitt legendariske pansertog.
Det er flere grunner til at jernbanenarrativet som nå ble skapt, ble så
slagkraftig og levedyktig. For det første
kunne sovjetiske propagandamyndigheter bygge videre på et allerede omfattende kompleks av tekster, forestillinger
og metaforer knyttet til jernbanen. Det
dreide seg om alt fra taler, presseklipp
og skjønnlitterære og populærkulturelle
ytringer, til folkemyter, idiomer og aforismer. For det andre fikk de, inntil sosialistisk realisme ble eneste lovlige retning
og metode i sovjetisk kunst og litteratur
tidlig på 1930-tallet, betydelig drahjelp
fra mange av avantgardebevegelsens
eminente teoretikere, forfattere, fotografer og filmfolk. I lys av de ideologisk sett
betydningsfulle jernbanebegivenhetene
nevnt over, valgte de å ta monopol på
hele dette komplekset og omskape det i
sitt eget bilde. I den nasjonalmyten som
nå ble formet, ble tsarmaktens rolle i
utbyggingen av imperiets jernbanenett
mørklagt og minimalisert, og jernbanen
fremstilt som et sovjetisk prosjekt.
Lenins båre blir i januar 1924 fraktet til Moskva på et rødt sørgetog, og i
partiavisene og på propagandaplakater
dukker snart Stalin opp som lokfører på
«revolusjonstoget» som skal føre sovjetbefolkningen mot en lys fremtid. Stadiene i denne prosessen blir anskueliggjort
ved hjelp av stasjoner og rutetabeller (jf.
Bakhtins kronotop), og når utviklingen ikke går fort nok, kan jernbanediskursens mørke, apokalyptiske aspekter
utnyttes. I mange av disse ytringene er
makthavernes budskap klart: Støtter
man opp om og bidrar til sovjetlokomotivets ferd, kan man få plass på toget mot
fremtidsutopien. Stiller man seg tvilende
til eller motarbeider dette prosjektet, kan

Brita Lotsberg Bryn

man bare skylde på seg selv hvis man blir
etterlatt på en avsidesliggende stasjon,
eller havner under toget (se også Dmitrenko 2015).
I Den russiske togmyten utforskes
interaksjonen mellom den offisielle
sovjetiske jernbanediskursen og motstemmene til den. Mange av disse stemmene er litterære, hvorav noen (som Boris Pasternak og Tsjingiz Ajtmatov) står
i forlengelsen av den realistiske romantradisjonen og andre (som Andrej Platonov) fremstår som mer underfundige
og eksperimentelle. Noen få forfattere
(for eksempel Aleksander Solsjenitsyn)
er åpent samfunnskritiske, andre igjen
(som Venedikt Jerofejev) satiriske, mens
de humoristiske stemmene ofte hever seg
i populærkulturen og på folkemunne. I
halv- og uoffisielle tekster ble det gjennom hele sovjettiden trukket direkte
og indirekte forbindelseslinjer mellom
jernbanen og maktovergrep i form av
tvangskollektivisering, massedeportasjoner, krigstraumer og ikke minst GULag. I
perestrojkaårene, og i den postsovjetiske
litteraturen ser vi at emner det tidligere
bare kunne alluderes til, kan blottstilles (som hos Boris Grebensjtsjikov, eller
Natalja Klutsjarova) og at sovjetpropagandaens paroler brytes ned og rekonstrueres (for eksempel i Jurij Buidas og
Viktor Pelevins prosa). Jernbanen, som
bakgrunn, åsted, aktør og allegori for et
gigantisk ideologisk nasjonsbyggingsprosjekt, har etterlatt dype spor i russisk
historie og kultur, og genererer fortsatt
nye tekster, som Dmitrij Glukhovskijs
Metro-serie.
Det komplekset jeg refererer til som
en russisk tog- eller jernbanemyte er særegent i den forstand at både tekstmengden, graden av alvor og manipulasjon,
og intensiteten i meningsutvekslingen

har vært så høy over så lang tid, men fenomenet er ikke enestående. Transport
og infrastruktur er og har vært viktige
komponenter i mange lands kollektive
identitetsbygging. Den britiske jernbanen, mellomkrigstidens tyske Autobahnprosjekt og USAs railroads og highways
er bare eksempler. I de første europeiske
jernbanenasjonene, der man ønsket å
stille til skue et høyt teknologisk og sivilt
utviklingsnivå, ble toglinjene ofte anlagt
i tilknytning til eksisterende veinett og
elveløp, og i stormaktenes kolonier ble
jernbaneutbygging fremstilt nettopp som
siviliseringsprosjekter.
Her kan det passe å bevege seg tilbake
til Norge og minne om at nasjonsbyggende samferdselsmyter ikke er noe som
bare hører fortiden eller «de andre» til.
Når det gjelder jernbanereformen her til
lands, er konsekvensene ennå i det blå,
men så langt er det brukt mye ressurser
på det som kan fremstå som en ideologisk visjon, eller aldri så liten jernbanemyte. Déjà vu? Røde tog males grønne
og påføres logoen til et selskap som ved
hjelp av en oppkonstruert entallsform av
et substantiv som ellers bare brukes i flertall, vil signalisere vyer og fremsynthet. I
det nye transportkonsernets navn ligger
det også et valg om å distansere seg fra
statsbanenes lange historie, så vel som fra
erfaringer og myter knyttet til akronymet
NSB (se Thorsen 2019).
Mange nordmenn har et perifert forhold til jernbanen og identifiserer seg
verken med skiløper- eller sjømannsimaget, men de færreste stiller seg likegyldige til landets særegne topografi og natur.
Vi ønsker å kunne bevege oss, og frakte
gods, gjennom de ulendte landskapene
og farvannene våre på forsvarlige måter,
innenfor naturens tålegrenser. Til det
trengs det energi, men ønsker vi virkelig
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gigantiske vindmølleparker til lands når
vi har fem ganger så stor plass til rådighet til havs, og dessuten høy kompetanse
på havteknologi? For å avslutte der jeg
begynte, med den veien mot nord som

kalles Norge, er vi i ferd med å gjøre
uopprettelige inngrep i det unike kystog viddelandskapet som har utgjort livsgrunnlaget vårt og blitt betraktet fra sjø
og fjell i årtusener.
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Den 15. juni 2008 ble du skinnesatt i
Stockholm. Allerede 6. oktober 2008
stoppet bremsene ved endestasjonen i
Oslo. Det ble et såre kort, men virkningsfullt liv.
Klirringen fra teskje mot asjett i en
togrestaurantvogn, finnes finere lyd?
Det var deg for meg, la belle époque,
gjestene dine smilte ved enmannsbord,
ut i ingentings skoger, de fikk ferten av
kokkens fresing og gjærtegn, steinovnsbrød noen år før spelt ble kornaksenes
rotvelt.
Om värmlandsdialekten korresponderer med Østfolds eller Totens,
språklige funderinger var det albuerom
for. Der i de mykeste gyngesetene du
disponerte var nesten ingen. Hvor fantes
de grensekryssende? Forhindret av hjerteinfarkt i flyplasskøene, kroppsskannet
til det ikke fantes annet enn sjelen igjen,
spydde i bussene, kjørte seg ihjel mot
autovernene?

Når var togsettene dine fra, hvilke
heldige strekninger hadde de trafikkert? Hvordan låt skinnesangene som
inspirerte deg? Hvem hadde driti på de
romslige doene? Hvilke hender hadde
utført de nær sixtinske stukkaturene,
plassert en fremadblomst i nettopp den
vinduskarmen, og den. Hemmelighetsfull kunne du være, et lokomotiv for
stillhet i en brå, bråkete tid. Energien
din overgikk strømsparingens muligheter.
Ja, dørene det måtte konduktører til
for å åpne, som om det var ment at vi
skulle forbli i dette fellesskapet. Takket
være deg var vi noen måneder i union
igjen, landene du ikke kunne velge
mellom; staselig og snodig. Tankene
våre går til privatiseringen, alle utjenlige
anbud og selskapskonstruksjoner som
ikke viderefører togånden.
Asken din strøs punktlig på skinnene en dag med signalfeil, hvor gråten
fukter gåsehuden. Kjøreledningen vil stå
i givakt.
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Handelen med oversettelsesrettigheter var relativt beskjeden fram til midten av det
20. århundre. Korrespondanser arkivert hos de største forlagshusene avslører at når
rettighetsavtaler ble inngått, kunne det være alt fra forlagssjefen selv, eller sekretæren, til mer eller mindre anonyme funksjonærer som førte kontraktene i pennen.
Dette endret seg imidlertid rundt 1950. Spesielt i USA økte virksomhetsvolumet, og
amerikanske forfattere ble eksportvare. Men til tross for økt eksport av amerikansk
litteratur, ga det seg ikke merkbart utslag i import til USA. Den gang som i dag er
importen nærmest ikke-eksisterende, og kun rundt 3% av all skjønnlitteratur som gis
ut er av utenlandsk opphav. Det er flere årsaker til at salget av oversettelsesrettigheter
til litterære verk økte utover 1900-tallet, men den helt sentrale årsaken, nemlig gjensidig anerkjennelse av opphavsrett, gjorde forhandlinger både mulig og økonomisk
verdt det.
Det norske rettighetsfeltet er av nyere dato, og det organiserte rettighetsarbeidet fant
ikke fotfestet før rundt årtusenskiftet. Tidlig på 2000-tallet rustet Cappelen, Gyldendal og Aschehoug seg til kamp mot skandinaviske agenturer som på kort tid hadde
knyttet til seg flere av de mestselgende norske forfatterne den gang. I dag har Cappelen Damm Agency, Gyldendal Agency og Oslo Literary Agency (Aschehoug Agency
frem til 2015) fått selskap av en håndfull uavhengige agenturer.
Til forskjell fra USA, er det ingen norske agenturer som selger norske forfattere til
norske forlag – selv om det faktisk ble forsøkt for en tid tilbake. Viktige avtaleverk
som normalkontrakten gjør dette tilnærmet umulig. Heldigvis. Vi må isolere huset for
å holde liberalismens kjølige vinder ute. Den norske betydningen av begrepet litterær
agent, er derfor synonymt med utenlandsrelatert aktivitet, selv om flere agenturer
også selger tv-, film- og teaterrettigheter innenfor landets grenser.
Foruten underagenter, som jobber for oss i de fleste språkområdene, og en rekke
oversettere, samarbeider vi med scouter. Dette er personer som lønnes av forlag i
forskjellige land for å finne bøker som forlagene kan kjøpe. NORLA, som hadde ansvaret for Norges tilstedeværelse på bokmessen i Frankfurt i 2019, er også en viktig
samarbeidspartner, i tillegg til de norske ambassadene og konsulatene verden over.
For å kunne selge bøker til mange og ulike markeder, forsøker vi å skape oppmerksomhet rundt bøkene våre både i forkant av og under bokmessene i Göteborg, Frankfurt, Bologna (barne- og ungdomsbøker) og London. Størsteparten av arbeidet vårt
foregår imidlertid utenfor bokmessene. Det er i den kontinuerlige kontakten med
utenlandske redaktører at vi legger grunnlaget for vellykkede salg og pålitelige avtaler.
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Her handler det om å eliminere alt som potensielt kan slå feil ut for forfatterne og
forfatterskapene.
Kontraktsforhandlingene skal selvsagt munne ut i gode vilkår for forfatterne våre,
men vi har også et overordnet mål om å forsikre at forfatterskapene gjøres levedyktige
i de markedene redaktørene representerer. Vi ønsker at forfatterskapene skal bygges opp over tid og gjennom jevnlige utgivelser. Det er helt avgjørende for oss at de
utenlandske redaktørene forstår verdien av forfatterskapene de ønsker å kjøpe oversettelsesrettigheter til, noe som ofte er grunnen til at det kan gå flere år før et norsk
forfatterskap bringes ut i verden. I tilfeller hvor vi ikke er overbevist om at et forlag er
i stand til å ivareta et forfatterskap, velger vi heller å holde igjen rettighetene.
I tillegg til at oversettelsesrettigheter genererer velkomne ekstrainntekter for forfatterne, er det også en drivende motivasjon for Cappelen Damm Agency å presentere forfatterskapene for et større publikum. Skjønnlitteratur innehar en helt sentral
posisjon i konseptualiseringen av en universell, opplyst sivilisasjon, og virkelig god
skjønnlitteratur evner både å opplyse og oppløse: Den kan opplyse oss om andre
livsforhold og erfaringer, og den kan oppløse vår egen, ofte altfor, tilvente livsanskuelse – og norsk skjønnlitteratur er på ingen måte unntatt denne egenskapen. Det har
vi flere gode eksempler på.
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Hvordan blir fransk
norsk?
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Det finnes to rådende teorier om språket. Den første, og antagelig den mest utbredte,
sier at språk er kommunikasjon. Med det mener man at en språklig gjenstand først
og fremst er et budskap som skal sendes fra en avsender til en mottager. I litteraturen
går dette budskapet fra en forfatter til en leser – helst så intakt og motstandsløst som
mulig. For de fleste med et reflektert forholdt til hvordan litteratur fungerer, vil dette
synet virke naivt, siden det i litterær skrift kommer inn (minst) en dimensjon til: I
tillegg til å bære på et innhold har boka, skriften, teksten en formmessig dimensjon.
Denne lar seg ikke helt enkelt definere – noen ganger kalles det bokas «språk», andre
ganger «stil», eller også, og mer mystisk, forfatterens «stemme» – men det er i hvert
fall noe mer enn en ren innpakning rundt innholdet.
Selv om de fleste reflekterte lesere har denne formmessige dimensjonen med i sitt
språksyn, henger imidlertid kommunikasjonsmodellen ofte igjen i synet på oversettelsen. Den litterære teksten, som altså er en forening av et innhold og en form, er
forfattet på et bestemt språk, og når denne teksten overføres til et annet språk, må
nødvendigvis noe gå «tapt på veien» – fordi målspråket på enkelte kulturspesifikke
felter mangler kildespråkets nyanser, fordi oversetteren ikke har skjønt originalteksten godt nok, fordi oversetteren ikke er en like dyktig stilist som originalforfatteren
osv. Budskapet som når mottageren, leseren, er ikke intakt. Oftest betyr det at teksten
ikke er like god; i noen sjeldne tilfeller sies det derimot at oversetteren har forbedret
en svak originaltekst.
Den andre rådende språkteorien er den som stammer fra Ferdinand de Saussures
strukturalistiske språkteori. Den sier at språktegnet er en forening av en uttrykksside (signifikanten: språklyden eller skrifttegnet) og en innholdsside (signifikatet:
meningen), og at forbindelsen mellom dem oppstår gjennom det systemet av forskjeller tegnene inngår i. Jeg tror det er en fruktbar måte å betrakte oversettelsen på:
Ikke bare er de to tekstene – originalteksten og oversettelsen – utformet i forskjellige
språksystemer og har forskjellige kulturelle systemer som referanser; som språktegn
betraktet inngår de to tekstene også i forskjellige litterære systemer, i forskjellige sammenhenger av tekster. En teksts mening oppstår ikke bare av hva teksten skal vise
til, av dens referanser, men også av hvordan den står i forhold til andre tekster. Sagt
på en annen måte: En lesers oppfatning og tolkning av en tekst betinges også av hva
slags tekst leseren oppfatter den som, av hvordan den for leseren er lik eller ulik andre
tekster leseren har et forhold til.
Når en norsk leser leser en tekst som er oversatt fra fransk, er vedkommende som
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oftest avskåret fra de kulturelle og litterære sammenhengene teksten opprinnelig inngikk i. Leserens oppfatning av teksten preges vel så mye av leserens kjennskap til norske kulturelle forhold, og også, norske tekster. Og dette er noe jeg må ta hensyn til når
jeg oversetter fra fransk. Fransk og norsk er forskjellige språk, men ikke så forskjellige;
de fleste franske setninger kan oversettes omtrent akkurat som de er og bli til grammatisk korrekte og forståelige setninger på norsk. Men de vil ikke oppfattes likt av
leserne i de respektive landene, siden disse leserne har forskjellige forventninger til
det litterære språket.
For meg som oversetter ligger den vesentligste forskjellen mellom norsk og fransk i
det syntaktiske, i setningsbygningen. Mye av jobben i det daglige går ut på å tilpasse
større og mindre strukturer som jeg på norsk synes virker fremmede i sammenheng;
merk det siste: Disse strukturene finnes som oftest på norsk også, men de passer ikke
like godt til samme bruk. Fransk er for eksempel generelt mer substantivtungt enn
norsk, der man foretrekker enkle setninger med subjekt og verbal. Når en fransk setning innledes med «Tout au long de sa montée …», nøler jeg med å oversette dette
direkte og skrive «Under hele sin oppstigning …» – ikke fordi det ikke går an, men
fordi det virker overdrevent litterært, på grensen til det høytidelig-religiøse i boka,
som er en ganske fornøyelig krimroman. Jeg velger heller «Mens hun gikk opp …»
(og legger inn «hele» i fortsettelsen). I andre sammenhenger kan unorske strukturer
brukes bevisst, som i denne passasjen fra Raymond Queneaus Zazie på metroen, en
roman som blander muntligspråk og slang med en affektert litterær høystil: «Servitrisen går for å hente båsjålé. Gabriel reiser seg uten videre kommentarer. Han fordufter
prompte og er straks tilbake med en flaske fra hvis hals tvende sugerør stikker opp.»
Sammenlignet med norsk er det franske språksystemet mer velegnet for komplekse
oppbygninger med underordnete setninger. I eksempelet over er den siste setningen
egentlig ganske normal på fransk rent syntaktisk; på norsk sender den tankene til en
snirklete kansellistil med røtter i latinen, og fremstår som mer komisk enn elegant.
Men siden originalteksen for øvrig er rik på slik språklig komikk og på arkaiserende
vendinger, kan jeg her tillate meg å oversette direkte.
Disse valgene vet ikke leseren noe om. Joda, hvis leseren kan originalspråket, kan
vedkommende sjekke hvor etterrettelig oversettelsen er, hvor gode oversetterens løsninger er, i hvor stor grad oversettelsen domestiserer eller eksotiserer osv. Dette er
imidlertid en øvelse forbeholdt de spesielt interesserte og språkkyndige. I de aller,
aller fleste tilfellene må jeg anta jeg at lesere som er gode nok i fransk, heller ville ha
lest originalteksten. Altså at jeg oversetter for lesere som egentlig ikke aner hvordan
den franske teksten er. Det betyr ikke at de går uhildet til oversettelsen; de er fulle av
forventninger til hvordan teksten skal være, av fordommer som har preget seg inn
i dem gjennom lesning av andre tekster, av litterære konvensjoner. Samtidig vet de
utmerket godt at de leser en oversatt tekst. Så hvis det er noe i teksten som virker rart,
svakt eller slett, eller som på noen annen måte ødelegger leseropplevelsen, vil de være
tilbøyelige til å legge skylden på oversetteren, på meg.
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Det finnes mange forskjellige måter å definere oversettervirket på. Mange vil mene at
oversetterens oppdrag er å legge teksten så nær originaltekstens språk og kultur som
mulig, andre at oversetterens oppgave er å gjøre seg mest mulig usynlig. Hvis vi, som
jeg til dels gjør her, definerer oversettelsen som et tegn, er det et tegn som representerer et annet tegn, en annen litterær tekst, originalteksten. Min jobb er selvfølgelig å
gjengi denne så «riktig» som mulig. Filologisk etterrettelighet, forpliktelsen overfor
originalteksten, er oversetterens første dyd. Men siden denne teksten er utilgjengelig
for leseren, som likevel ønsker å lese den uten for mange forstyrrelser, er oppgaven
min også å representere denne teksten på en så troverdig måte som mulig, å gi leseren
– ideelt sett – en følelse av at teksten som leses, er slik originalteksten ville ha vært
om den var skrevet på norsk.
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Skryte kan du gjøre når du rir hjem, sa fraktsjefen. Fra en hvileplass i Tyskland ringte
han fraktkontoret, før han la seg for natta og kunne kjøre videre. Han var i rute og
på vei hjem.
Nå kan jeg skryte, tenkte han, og rettet på Scania-vimpelen som hang i frontruta.
Sammen hadde de foretatt enda en tur på kontinentet uten å støte på vanskelige grenseoverganger, viltpåkjørsler eller varmegang i dekkene. Han hørte andre vogntog gli
inn på Autohof Altenwerder utenfor Hamburg, var til og fra i søvnen, drømte at hele
hjembygda lå i svart. Ikke engang Texacoen, som Einar holdt åpen året rundt, ga sletta
det unaturlige lyset. Lyskjeglene fra trekkvogna, tusenmeterne i grillen, spiddet det
livløse terrenget. Trær og hus lå der som svarte steinknatter, og selv om speedometeret viste seksti og stadig mer, lå sletta der eviglang. Selv om han drømte, hørte han
taktslagene i motoren som om han faktisk kjørte, mellom fingrene kjente han håndtaket på styrhuset, merket stigbrettet under føttene, tresko som møter frossen jord.
I drømmen var huset tomt, ribbet for alt inventar. Revet ut som en fars arbeidsnever i et dukkehus. I skallet av sitt eget hjem, fantes ikke lenger sofaen som jentene
hoppet i, gardinene var vekk, spisestua forduftet. Det gikk i en dør, han kjente igjen lyden av usmurte dørhåndtak, og ut av badet kom Einar i den gamle Texaco-uniformen.
Han slo hendene sammen, sa han hadde måkt klar plassen bak bensinstasjonen, det
var bare å parkere lastebilen der. Einar svarte ikke da han ble spurt om hvor familien
var. Einar lukket ytterdøra bak seg, og i stua ble han stående alene ved veggen der
familiebildene hadde hengt. De tynne spikerne han selv hadde slått inn, sto ut av fra
veggen som brekte kvister på et ungtre.
Bortover veggen dannet de blasse stedene der bildene tidligere hang et mønster,
og bare ett hang igjen. Lavt og inne i hjørnet, hvor TV-bordet av furu en gang stod,
hang bildet av hans første lastebil, en 74-modell, Scania L80. Hvit og med rødlakkert
grill, de store og runde frontlyktene på hver side av snuta, som barna mente lignet et
troll, og som de løp fra når han tippet planet for pukk.
I drømmen tok han ned bildet, men uansett hvordan han holdt i rammen, glapp
det mellom fingrene og gikk i tusen knas utover det bare gulvet, og føttene gikk som
av seg selv over glassbitene, videre, gjennom det åpne kjøkkenet, der komfyren var
borte. Rommet liknet barnas uryddige munn, hull her og der hvor kjøleskapet stod,
den lille fryseren. Vekk vardet. Noe hang halvveis ut av døra inn til kottet, og en
strime av lys stod i glippen.
Den enslige pæra i taket lyste opp hyllene han selv hadde skrudd opp da de flyttet
inn. Kakeboksene, de uåpnede eskene fra TV-Shop, alt var borte. I stedet var reolene
fylt fra gulv til tak med pent bretta kjeledresser. Han trakk en av dem ut, Texacologoen var som ny. Han snudde seg, og i døra bak ham stod Einar og smilte, tørket
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henda i en fille.
Han våknet brått og gikk mot det lave garderobebygget like bak kafeteriaen, stilte seg
under dusjhodet, dro håret stramt bakover. Vannet klasket mot flisene, dusjtiden var
i ferd med å gå ut og han hadde ikke flere mynter. Varmt vann, kaldt vann. Andre
sjåfører gikk inn i båsene, prustet og plystret, snakket språket sitt over dusjveggene.
En radiostemme kaklet på tysk i bakgrunnen.
Han tenkte på henne, og på jentene deres. Hvor vanskelig kunne det være for
henne å ha dem på egenhånd, sånn egentlig? Hun var alltid tverr, bestandig småsyk,
pjusk som hun kalte det, lot barna holde på, ga dem utydelige beskjeder og kjeftet på
dem mellom rom og gjennom lukkede dører. Alt hun lar dem drive på med, tenkte
han, uten å gripe inn før alle oppegående mennesker ville skjønne at dette går over
alle støvelskaft. Hvorfor peker hun ikke ut en retning for dem, deler ut en lusing om
nødvendig? Hvorfor drar hun dem med seg inn i diskusjonen med ham, tenkte han,
akkurat når det stormer som verst. Han tenkte på den anklagende fingeren, måten
hun vender dem mot ham på, og alle disse bildene fulgte ham gjennom Autobahns
monotone natur, og selv om han ikke vanligvis la mye i drømmetolkning, visste han
ikke lenger om det var et mareritt han hadde hatt, eller en lenge undertrykt drøm som
han faktisk ønsket velkommen.
*
Som den største julestjerna av dem alle, så han Texaco-stasjonen lyse opp landskapet
allerede før han rundet siste svingen før sletta. Himmelen var skifergrå og vattet,
vindusviskerne skjøv snøfillene til side, omrisset av de svarte tretoppene skar mot
alt det myke, grå. Han kikket i speilet, så at tilhengeren lå fint på veien med begge
akslinger slik den hadde gjort tur-retur Italia. Bak ham forsvant brøytepinnene i en
gråhvit sky. Ved siden av seg hadde han posene med julegaver. Han hadde brukt mer
enn han burde, men annet våget han ikke sånn som det hadde blitt der hjemme. Han
ville ikke bomme.
Lenge hadde han lovet henne å sjekke med fraktkontoret om kortere turer. Hun
ville gjerne ha ham innenlands. Barna begynte å bli store. De trenger deg, sa hun.
Men han spurte ikke, sa heller ikke nei når han fikk se fraktoppdraget, det som stadig
tok ham kontinentet på langs. Han likte ikke å juge for henne, sa bare at han ikke
hadde hørt noe, og det var jo ikke å lyve. Om han holdt noen for narr, var det ham
selv, tenkte han.
Det var ikke lenger stedsnavnene som lokket. Montecosaro var bare en terminal
lik dem i Modena og Prato, og selv om ikke de riktige ordene lå så lett for ham, kjente
han på klumpen i magen de gangene han var hjemme. De var liksom aldri fornøyd,
noen av dem. Svigermoren, som aldri helt hadde slått seg til ro med at datteren fant
seg en langtransportsjåfør. De to døtrene gjorde hva de ville, det skremte blikket de
sendte ham når nok var nok og han kjørte neven i bordet så fjernkontrollene lettet.
Det var enklere da de var mindre menneskelig, tenkte han, og syntes tanken var
god-vond. God fordi han omsider hadde klart å sette ord på klumpen, vond fordi
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ungene bare kom til å bli mer menneskelige.
Han merket det hver gang han var hjemom. De bad ham gjøre ting han ikke kunne,
stilte ham spørsmål han ikke visste svaret på og han savnet tiden da de trengte ham
uten å vite det, da han ikke kunne feile, svikte dem, eller de avsløre ham. De uendelige
lange trilleturene opp og ned sletta, knitringen i barnevogndekka når han gikk lysløypa rundt innsjøen. Koking av flasker og smukker, bleieskiftene på det vaklevorne
stellebordet.
Det hvite veilegemet var hardpakket. Brøytebilen hadde trolig nettopp passert, og det
blinket svakt i refleksene på brøytepinnene. De ønsket ham velkommen, tenkte han.
Han så enden av sletta, rundkjøringen han trengte for å snu, for siden å parkere. Da
han passerte Texacoen, hadde Einar måket den faste plassen klar, og den vesle traktoren stod med grabben hevet. Da kom drømmen, eller marerittet tilbake, klumpen i
magen strammet seg og han kjente på hjemmepulsen.
Han parkerte og gikk over strammingen av kapellet på hengeren, så ikke blafringen i duken skulle plage Einar. Så koblet han trekkvogna fra og kjørte det lille stykket
fra bensinstasjonen og hjem.
Utenfor den doble garasjen stod svigermors røde Corolla, og til hans overraskelse,
var hele oppkjørselen ryddet for snø. Han trakk noen dype pust og fant seg selv i den
kalde entreen, blant knaggerekkene med rosa parkdresser, flettekurvene med luer og
votter, refleksvester. Langs gulvlista stod kakeboksene med julebakst. Han knep om
Karstadt-posene, skulle ønske han ville åpne døra, komme hjem, sette seg på huk og
ta dem imot. Men han klarte ikke løfte armene, følte seg tung da han hørte svigermors
lave stemme summe oppå lyden av Nintendoen.
Svigermor reiste seg ikke fra godstolen hans. Kona takket overbærende og la raskt
fra seg smykke-esken. Barna kikka i posen, så på ham med det skremte og fremmede
blikket, sa takk og skjøv posene under toseteren, fant Nintendo-kontrollene og spilte
videre.
Den gamle dama skjenket seg en kopp kaffe, satte TV-kanna tilbake på avlastningsbordet, lente seg mot vinduet. Hun lurte på hvor mye det snødde, sa hun, var
bekymret for bilen.
Men Einar er heldigvis en man kan stole på, sa hun, og kikket bort på dattera si.
Juletrelysene speilte seg i bildene på veggen, over skjermen hoppet Super Mario,
og han frøs ikke da han trådte ned i treskoa og klatret opp i styrhuset.
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Trelldommens former
Om Cubas afrikanske arv

Montevideo 2, Ylva Teigen Aas
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Det ble sagt at slaveskipene hadde en helt
spesiell lukt, og at man – dersom vindretningen var gunstig – kunne lukte skipene
før man så dem. Det var en skarp eim av
død og blod, og den var umulig å vaske
vekk fra treverket. De av slavene som
overlevde transporten ble ført til plantasjene i Mayabeque og Matanzas, og så
tidlig som i 1838 bygget man jernbanen
som skulle bringe sukkeret tilbake til Havannas havn, slik at det kunne skipes ut
og fraktes til Europa. Blodet er borte nå,
men arven etter slavene er igjen, en arv
som har vært avgjørende for utviklingen av Cubas egenart, eller det man med
antropologen Fernando Ortiz kan kalle
landets ajiaco. Hva er ajiaco? Det er en
cubansk matrett, en potpurri av ingredienser fra særlig Afrika og Europa, men
også med bidrag fra Cubas «opprinnelige» taíno-kultur og fra tallrike kinesiske arbeidsinnvandrere, culíes, som slo
seg ned på 1800-tallet. Potpurrien koker
konstant, skriver Ortiz, og for å binde
mangfoldet sammen har man tilsatt en
«stor dose ají», en type chili, for den cubanske folkesjelen er, som kjent, picante.
I dette essayet skal vi følge utviklingen av
landets kulturelle potpurri fra 1800-tallet
og frem til det revolusjonære 1960-tallet,
ved særlig å løfte frem den afrikanske
komponenten – arven etter slavetransporten – gjennom forfatterne Nicolás
Guillén og Alejo Carpentier.
Blodet er altså borte, og i dag er det
helt andre lukter som preger Havannas
ekstremt forurensede bukt, der oljen

glinser i vannflaten idet to passasjerferger ankommer Muelle de Luz i gamlebyen. Den ene av fergene går til den gamle
fiskerlandsbyen Casablanca, som ligger
på nedsiden av Cabaña-festningen, og
herfra kan man gå opp til den 20 meter
høye marmorstatuen av el Cristo de La
Habana. Ifølge skulptøren, Jilma Madera
Valiente, har den havannesiske versjonen
av Kristus «mestizo-trekk, siden Cuba er
en blanding av raser og kulturer» og statuen representerer dessuten «en menneskelig Kristus, med beina godt plantet på
jorden».1 Den ble plassert her i desember
1958, bare få dager før Fidel Castros gerilja inntok byen, eller med den styrtede
diktatoren Fulgencio Batistas ord: «bare
syv dager før Antikrists styrker seiret
på Cuba».2 Sosialistene var ikke så nøye
med å vedlikeholde kristne symboler, og
i lang tid var statuen skjult bak trærne,
før den igjen så dagens lys på 1990-tallet.
Den andre fergen går fra Muelle de
Luz til landsbyen Regla, en velkjent
smuglerhavn under kolonitiden, og som
sammen med Guanabacoa utgjør sentrum for Havannas religiøse synkretisme. Det er denne fergen jeg har tatt i dag,
for å besøke Iglesia de Nuestra Señora de
Regla, hvor alteret prydes av la Virgen
de Regla, Havanna-buktens skytshelgen
siden 1714. Den svarte jomfruen bærer et hvitt barn, og hun er blitt et bilde
både på cubansk potpurri og på santería,
en blanding av katolsk tro og afrikanske religioner. Termen var opprinnelig
brukt nedsettende for å omtale slavenes
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overdrevne hengivenhet overfor katolske
helgener, (muligens) uvitende om at det
bak de katolske helgenenes navn skjulte
seg en hel panteon av afrikanske orishas.
Ved å kamuflere gudene under katolske
helgennavn, kunne slavene holde i hevd
sine egne tradisjoner, med opphav i dagens Senegal og Sierra Leone, eller lenger
sør, i Kamerun og Angola.
Innenfor Santería assosieres således
den katolske jomfruen, la Virgen de Regla, med Yemayá, havets gudinne i den
afrikanske Yoruba-tradisjonen, og i kirken her i Regla er hun omgitt av blått.
Santa Bárbara har på sin side sitt motstykke i Changó og Okún, mens Cubas
skytshelgen, la Virgen de la Caridad de
Cobre, representerer den lidenskapelige Ochún. Etter å ha strøket håndflaten
min en stund utenfor kirken, er den eldre kvinnen ikke i tvil om hvem som er
min beskytter: «Eleguá». Konklusjonen
falt mistenkelig raskt, syntes jeg, for jeg
hadde lest at enhver yoruba-prest, eller
babalao, trengte flere dager på å lande
på en bestemt orisha. Hun rekker meg
en liten stenfigur, selvsagt et røverkjøp,
3 pesos, nada más. «Han er den øverste
gudens sendebud og portenes vokter»,
forklarer hun, og «dessuten korsveienes
beskytter». Allsidig type, tenker jeg, en
slags yoruba-versjon av Hermes. «På de
rituelle festene er det han som spiser og
drikker først. «Es el núuumero uuuno!»,
utbryter hun med pekefingeren hevet,
«men: Han beskytter bare hvis han er
ladet». Ladet? Hun peker på en grop på
toppen av det lille steinhodet, og holder
frem en pose med pulver. «Og hvor mye
koster det å lade ham?», spør jeg, med
bange anelser. «Bare 20 pesos», svarer
hun.
Selv Eleguá har blitt et sendebud for
kapitalismen, tenker jeg, og fortsetter
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mot sentrum av Regla, som i dag er en
støvete og fattig utkant til Havanna. Men
stedet har tradisjoner, og en av tradisjonene er risset i stein et lite stykke unna
kirken, der det står: «Regla 1836-1996.
Til afrikanerne som i 1836 grunnla det
hemmelige Abakuá-samfunnet». Her
startet altså Abakuá, et afro-cubansk
losje-samfunn av ñañigos, også dette
opprinnelig en nedlatende referanse til
samfunnets svarte medlemmer. Medlemmene hjalp og beskyttet hverandre,
men de tok også del i religiøse ritualer og
seremonier, der tromming, dans og sang
hadde en hemmelig betydning innenfor
det kodifiserte Abakuá-registeret. Jeg så
for meg opptogene under el Día de Reyes
den 6. januar, de hellige tre kongers dag,
som var slavenes eneste fridag, en dag
hvor de fritt kunne påkalle gudene på
sitt eget språk, ikledd masker, dyreskinn
og afrikanske drakter. Dansende passerte
de slaveeiernes palasser for å be om aguinaldos, gratialer, før de ulike opptogene
eller comparsas strømmet sammen ved
Plaza de Armas. For mange spanjoler
og hvite cubanske criollos var opptogene
ikke bare barbariske og obskøne, men
fremstod også som diabolske, og særlig
var det ireme-danserne fra Abakuá-samfunnet man refererte til som diablitos,
smådjevler. Iført rutete drakt, maske og
kjegleformet hette danset de seg gjennom Havannas gater, og som forfatteren
Alejo Carpentier påpeker i La música en
Cuba (Musikken på Cuba): «Opptogene
hadde en ‘handling’. En skorpion eller en
slange, representert av en figur av betydelig størrelse som ble båret av en danser, tjente som akse for en handling som
ble akkompagnert av sang. Man ‘drepte
skorpionen’ eller ‘drepte slangen’. ‘Mamita, Mamita, / yen, yen, yen: /drep slangen
for meg, / yen yen yen».3
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Det «diabolske» og hemmelige var
selvsagt attraktivt også for hvite cubanere, og en interessant side ved Abakuásamfunnet var at det etter hvert kom til
å innlemme ulike lag av befolkningen.
Ifølge historien var det en arbeider her
i havnen i Regla, Andrés Petit, også kalt
el caballero de color – «den fargede gentleman» – som solgte hemmeligheten
om Abakuá-ritualene til hvite arbeidere,
eller også til utforskende unge menn
fra aristokratiet. Hvite criollos tok del i
afrocubanske ritualer, og under synkretismens tegn overtok santería etter hvert
den ortodokse katolisismens religiøse
hegemoni. Slik ble Abakuá viktig for utviklingen av det moderne Cubas egenart,
dets ajiaco, og i brev fra tilreisende europeere på 1800-tallet finner man undring
og forbløffelse over den fysiske nærheten
mellom ulike etnisiteter i Havanna. Da
Ole Bull holdt konserter her sammen
med det han omtalte som «de beste Musici i hele Amerika»,4 var det også med
henvisning til et orkester som stort sett
bestod av afrocubanere.
I feiringen av synkretismen skal man
imidlertid ikke glemme at nettopp året
som markerte Ole Bulls havannesiske
triumfer, 1844, først og fremst er kjent
som el año del cuero på Cuba – «piskens
år». Et slaveopprør på sukkerplantasjene
i Matanzas ble slått ned av styresmaktene, som – med tvilsomme argumenter –
mente å kunne avdekke en konspirasjon
som strakk seg til fremtredende libres de
color, representanter for frie «fargede»
samfunn i Havanna. I ettertid er konspirasjonen blitt kjent som la conspiración
de la escalera, stigekonspirasjonen, fordi
de angivelige konspiratørene ble bundet
til stiger og pisket – en utbredt form for
avstraffelse i de karibiske slavekoloniene. Hendelsene er portrettert i Cecilia

Valdés (1882), storverket til Cirilo Villaverde, som selv var en fremtredende
abolicionista, og de knallharde represaliene gjenspeilte en utbredt frykt innenfor
aristokratiet og toneangivende politiske
kretser. De hvite var nemlig i mindretall, selv om ubalansen ikke kunne sammenlignes med situasjonen i Haiti, der
franskmennene ble nedkjempet – og
nedsablet – av revolusjonære slaver på
begynnelsen av 1800-tallet. Like fullt
strakk frykten for sosiale og økonomiske
omveltninger seg, paradoksalt nok, langt
inn i abolisjonistenes egne rekker, og bidro til at slaveriet ikke ble avskaffet på
Cuba før i 1886.
Det mest kjente offeret for stigekonspirasjonen var mulattpoeten Gabriel
de la Concepción Valdés, kjent under
kunstnernavnet Plácido. I likhet med
Villaverde var Plácido i kretsen til datidens mest innflytelsesrike intellektuelle,
Domingo del Monte, og deltok jevnlig
på de litterære salongene i det herskapelige Palacio Aldama, som den gang lå rett
utenfor bymurene, og som i dag skuer
utover Parque de la Fraternidad ved El
Capitolio. Ikke så langt unna, på Plaza de
Cristo i gamlebyen, er det i dag et monument hvor det står «Plácido, 1809–1844»,
etterfulgt av et vers fra Plácidos dikt «El
juramento» (Løftet): «Jeg har strukket ut
hendene og sverget / på å være tyrannens
evige fiende / og å dø i bøddelens hender
/ er nødvendig for å bryte trelldommen».
Trelldommens former skal knuses – koste
hva det koste vil.
Federico kommer ikke tilbake
Jeg tok fergen fra Regla og tilbake til La
Muelle Luz i gamlebyen og krysset Avenida del Puerto for å ta en øl på Dos
Hermanos, en av mine favorittbarer i
Havanna. Her henger det portretter av
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celebre bargjester fra den før-revolusjonære epoken, deriblant Marlon Brando,
Alejo Carpentier og den store spanske
dikteren Federico García Lorca, som ankom Havanna fra New York den 7. mars
1930 på invitasjon fra Sociedad Hispanocubana de Cultura, under ledelse av Fernando Ortiz. Egentlig skulle Lorca bare
holde ett foredrag på Teatro Principal
de la Comedia, men han elsket Havanna
og Havanna elsket ham, så først etter tre
måneder og syv foredrag forlot han endelig byen.
Dagsavisen Diario de la Marina viet
forsiden til Lorca allerede ved ankomsten, og omtalte ham som Spanias mest
prestisjefulle poet, mens avantgardetidsskriftet Revista de Avance hyllet foredragene. Utenfor Teatro Principal var
det lange køer av habaneros som ville
oppleve den spanske stjernen, og unge
menn og kvinner oppsøkte ham privat
på Hotel Unión, for å høre ham lese de
ferske New York-diktene. Og hver dag
endte på en kneipe, ofte i havneområdet
og ofte på Dos Hermanos, hvor han forelsket seg i den cubanske son-musikken
og la cultura negra. Dette ser man i «Son
de negros en Cuba», gjendiktet av Niels
Fredrik Dahl som «Tone fra negrene på
Cuba», det eneste av Lorcas dikt som direkte omhandler Cuba.5 Her er det ikke
Havanna som er i sentrum, men Santiago de Cuba, slik man ser i de avsluttende verselinjene: «Hvit hete, død frukt,
/ jeg drar til Santiago. / Å, krøtterfriske
sukkerrør! / Å, Cuba! Å, bukt av sukk og
leire. / Jeg drar til Santiago».6
Diktet er dedisert til Fernando Ortiz,
men muligens inspirert av den unge cubanske poeten Nicolás Guillén, som under Lorcas opphold publiserte flere dikt
i Diario de la Marina, dikt som senere
ble gitt ut i Motivos de son (1930). I sam70

lingen beskrives fattige, afrocubanske
nabolag, og Guillén spiller ut «neger-karikaturer» som i lang tid hadde sirkulert
i teateret, på tobakkspakker osv., og som
lar seg gjenkjenne i tittelen på et dikt som
«Negro bembón» (Tykkleppede neger).
Med besk humor iscenesetter Guillén
stereotypiene via samtaler og konflikter
mellom afrocubanere, men latteren åpner også revner hvor undertrykkende
strukturer kommer til syne, der skam og
fattigdom ødelegger menneskelige relasjoner. Med denne utgivelsen ble Guillén
raskt Cubas fremste eksponent for la poesía negra – den svarte poesien.
Guillen beundret Lorca, og de møttes
flere ganger. Det var dessuten tematiske
forbindelser mellom forfatterskapene, for
to år i forveien hadde Lorca publisert Romancero gitano (Sigøynerballader), som i
likhet med Motivos de son søkte å nærme
seg kulturer som av politiske, sosiale
og økonomiske årsaker var marginalisert. García Lorca forlot Havanna i juni
1930, og da Guillén dro til Spania syv år
senere, for å delta på den berømte antifascistiske kongressen «II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa
de la Cultura» (Den andre internasjonale
forfatterkongressen til forsvar for kulturen), var Lorca død, sannsynligvis drept
av fascistisk milits. I hyllestdiktet «Fjerde
engstelse» fra España. Poema en cuatro
angustias y una esperanza (Spania. Dikt
i fire engstelser og ett håp) iscenesettes
Lorca av Guillén – innenfor rammene av
sine egne Sigøynerballader. «Jeg banker
på døren til en sigøyner. / Vanker ikke
Federico her? / Ingen svarer, ingen snakker / Federico! Federico!». Men Federico
er ikke mer; «han gikk ut en søndag, og
kommer ikke tilbake». 7 Nei, Federico
kom aldri tilbake, og fascistene som tok
ham av dage skulle også sette varige mer-

Hans Jacob Ohldieck

ker i Guilléns poesi, for etter den spanske
borgerkrigen tok denne en mer eksplisitt
politisk form, der arbeiderens revolusjon
også fortrengte afrocubaneren fra diktets
sentrum.
Slangen må drepes
Da Guillén flyttet til Havanna fra hjembyen Camagüey på 1920-tallet, kom
han til en by som fremdeles kjente ettervirkningene av la danza de millones,
milliondansen. Cuba hadde forsynt Europa med sukker til rekordpris under og
umiddelbart etter første verdenskrig, og
optimismen fikk plantasjeeiere til å ta
opp store lån for å utvide produksjonen.
Men dansen tok brått slutt i 1921, da sukkerprisene falt drastisk. Plantasjeeierne
hadde ikke lenger råd til å betale renter,
og dermed ble konkursboene overtatt av
USA-eide banker. Slik ble den nykolonialistiske situasjonen intensivert, både
økonomisk og politisk, en situasjon som
også kom til å prege det litterære Havanna, og kanskje særlig det avantgardistiske
Grupo Minorista-miljøet som Guillén
tilhørte.
Også innenfor europeiske avantgardebevegelser begynte man å interessere seg
for «svart kultur» på 1920-tallet, men
Guilléns beskrivelser av afrocubanernes
sosiokulturelle situasjon har en annen
politisk valør enn den mer overfladiske
negrophilia som man vanligvis finner
der, selv om Guillén også var påvirket
av denne. En langt viktigere påvirkning
kom imidlertid fra Langston Hughes og
The Harlem Renaissance i USA, for slik
Hughes løftet frem den svarte befolkningens erfaringer gjennom jazz poetry,
knyttet Guillén an til den cubanske sonmusikken. I likhet med jazzen er sonmusikken en hybridform, der tradisjonelle spanske balladeformer ledsages av

rytmiske elementer fra afrikanske tradisjoner. For å fremheve klanglige aspekter gjør Guillén blant annet omfattende
bruk av jitanjáforas, ord som innlemmes
på grunn av sine rytmiske kvaliteter snarere enn semantisk substans. Tittelen på
Guilléns andre diktsamling, Sóngoro Cosongo (1931), blir ofte betraktet som kroneksemplet på en slik figur, men tonen
er likevel mindre leken nå. Det muntlige
preget og de lingvistiske deformeringene som kjennetegnet Motivos de son, er
borte, men fortsatt er det afrocubanerens
erfaringer som står i sentrum, som i «La
llegada», gjendiktet av Kjartan Fløgstad
som «Vi kjem fram», der første strofe lyder som følger:
Her er vi!
Frå skogane kom ordet fuktig mot oss
og ein energisk sol står opp frå blodet vårt.
Neven er sterk,
Og grip om åra.8

¡Aquí estamos! Her er vi, stolte og sterke,
og vi er en ufravikelig del av den cubanske kulturen. Her fortelles det ikke om
slavetransporten eller det knallharde arbeidet på plantasjene, for afrocubanernes
liv er ikke bare en historie om lidelse og
traumer. Det er også en historie om tilstedeværelse, styrke og vilje. Her er vi, og
vi krever anerkjennelse – nå!
Det politiske aspektet blir enda tydeligere i Guilléns tredje diktsamling, West
Indies Ltd. (1934), en tittel som fremhever samlingens anti-imperialistiske tone:
Karibia – også kjent som Vestindia –
knyttes til epitetet Ltd., som gir området
karakter av å være privat eiendom (under
USA). Utgivelsens politiske bakteppe var
studentenes langvarige kamp mot diktatoren Gerardo Machado og mot USAs
innflytelse og kontroll over sukkerindus71

Transport

trien, som ikke bare var bærebjelken i
cubansk økonomi, men også et sentralt
symbol for nasjonal identitet. Machado
ble styrtet under revolusjonen i 1933 og
den progressive Ramón Grau San Martín
ble innsatt som president, men til tross
for Frank D. Roosevelts good neighbor
policy, ville ikke USA tillate San Martíns sosiale reformer, og de bidro til å
avsette ham i 1934. Deretter befestet de
sin nykolonialistiske kontroll gjennom
cubanske marionette-presidenter, først
og fremst Fulgencio Batista, som med
unntak av et eksil-opphold i Florida på
1940-tallet skulle forbli Cubas sterke
mann frem til Castros revolusjon i 1959.
I West Indies Ltd. finner vi flere av
Guilléns beste dikt, deriblant «Sensemayá – canto para matar a una culebra»
(Sensemayá – sang for å drepe en slange),
hvor den afrocubanske tematikken er
løftet opp på et politisk nivå. Diktet beskriver en rituell seremoni som kretser
omkring drapet på en slange, i tråd med
Carpentiers beskrivelse av opptogene
under De hellige tre kongers dag. Sensemayá er en gudinne innenfor en av de
afrocubanske religionene, der slangens
styrke overføres til dem som er vitne til
den rituelle ofringen, og ved første øyekast kan scenen se ut til å være avgrenset
til den tradisjonelle dimensjonen, særlig
gjennom refrengets insisterende gjentakelse:
¡Mayombe-bombe-mayombé!
¡Mayombe-bombe-mayombé!
¡Mayombe-bombe-mayombé!

Etter hvert gis imidlertid den rituelle
funksjonen en politisk klangbunn, for
slangen – et velkjent bilde på ondskap i
kristen tradisjon – begynte etter hvert å
opptre som koloniherrens stedfortreder
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i slavenes ritualer. Slangen har dessuten
glassøyne i Guilléns dikt, et motiv som
peker mot kolonialistisk og imperialistisk begjær også andre steder i West Indies Ltd, og slik styrkes diktets opprørske
dimensjon. Idet slangen kveiler seg rundt
en stokk – et grensemerke? – aner vi at
det handler om erobring. Slangen smyger seg langsomt gjennom gresset, før
den stille og langsomt inntar det nye territoriet, og for det afrocubanske kollektivet er det ingen tvil: Slangen må drepes,
men ikke med foten, for da vil den bite
og stikke av (for så å komme snikende
tilbake). Den må drepes med øks, kuttes
i biter – ¡dale ya! – og det er dette som
skjer mot slutten:
Sensemayá, slangen,
sensemayá.
Sensemayá, med øynene sine,
sensemayá.
Sensemayá, med tungen sin,
sensemayá.
Sensemayá, med munnen sin,
sensemayá.9

Slangen er død, og seremonien kulminerer i ekstase, i en forløsende katharsis.
Nå kan ikke slangen lenger bevege seg,
se, drikke, puste, bite. Den er ufarliggjort,
kuttet opp, og sett i lys av samlingens tittel er det rimelig å tolke kuttet som en revolusjonær, anti-kolonial løsning, slik det
også er i titteldiktet «West Indies Ltd»,
hvor det handler om å «cortar cabezas
como cañas / ¡zas, zas, zas!.» (kutte hoder som sukkerrør / zas, zas, zas!). Gjennom samlingens tittel forstår man at antagonisten er USA, imperiemakten som
alltid vender tilbake dersom den ikke
møtes med revolusjonær og kompromissløs besluttsomhet. Også formmessig har
diktet et fragmentarisk, oppkuttet preg,
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bortsett fra refrenget, som bidrar med
stabilitet gjennom balladeversets åtte
stavelser: ¡Mayombe-bombe-mayombé!
Refrenget er en jitanjáfora, men samtidig
er Mayombé en region på den afrikanske vestkysten, og en av tre dominerende
afrikanske etnisiteter på Cuba. Er det den
afrikanske arven som danner refreng og
stabil grunntone i den anti-imperialistiske kampen? Er det revolusjonære koret
å finne blant afrocubanere som allerede
har gjennomlevd århundrer under koloniherrenes svøpe?
Mytenes kraft
Jeg forlot Dos Hermanos og fulgte Calle
Sol innover i gamlebyen, for så å ta til
høyre da jeg kom til Mercaderes, en av
Havannas eldste gater. Da jeg kom til
Calle Obrapía, stoppet jeg ved Casa de
África, et museum som forteller om afrocubanernes historie, der kontorpulten til
Fernando Ortiz står utstilt i andre etasje.
«Det å studere cubansk historie», skrev
Ortiz i sin tid, «er i all hovedsak å studere
sukkeret og tobakken som økonomiens
grunnleggende systemer». 10 Dermed
må man også studere slavenes historie,
og Ortiz sine studier har vært uvurderlige for den generelle oppvurderingen av
afrocubansk kultur innenfor den cubanske ajiaco, som han i hovedverket Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar
(Cubansk kontrapunkt av tobakk og sukker, 1940) også knyttet til transculturación, et begrep som senere ble sentralt
innenfor både cultural studies og postkolonial teori.
Casa de África er viet kunst og håndverk fra den afrikanske vestkysten, hvor
afrocubanerne har sine aner, men her
finner vi også informasjon om slaveriets
historie på Cuba, og om ulike slaveopprør, som det kjente 1812-opprøret, under

ledelse av José Antonio Aponte. Diverse
avisutklipp forteller dessuten om såkalte
cimarrones urbanos, rømte husslaver som
måtte leve i skjul utenfor bymurene, deriblant María Dolores, som etterlyses i Diario de La Habana i 1828: «Dusør utloves
til den som leverer en negra av mandinga
osusu-opprinnelse til hus nummer 30 i
Merced-gaten. Hun heter María Dolores og er liten av vekst, slank, og med to
striper i pannen som sammen former en
oval figur, og to striper til på ryggen». En
rekke av gjenstandene her er beskrevet i
Lydia Cabreras El Monte (Fjellet, 1954)
og Cuentos negros de Cuba (Svarte fortellinger fra Cuba, 1933), der Cabrera
samlet historier fra Abakuá-medlemmer
i Havannas forsteder, noe som fikk Alejo
Carpentier til begeistret å sammenligne
henne med Selma Lagerløf. «Det som er
sjelden», fortsetter imidlertid Carpentier,
«er å finne en forfatter på vårt eget kontinent som er så interessert i å utforske vår
egen kultur i dybden».11
Samtidig var det Carpentier selv som,
sammen med Guillén, skulle komme
til å knytte fremveksten av el negrismo
på 1920- og 1930-tallet til revolusjonen,
både forstått som litterær tematikk og
som sosiopolitisk nødvendighet. Begge
var medlemmer av kommunistpartiet
fra 1930-tallet av, og begge skulle også
få sentrale posisjoner innenfor cubanske
kulturinstitusjoner etter Castros revolusjon. Det tidligste eksemplet på Carpentiers negrismo finner vi i romanen ÉcueYamba-Ó (1933), hvor han beskriver
den tragiske skjebnen til afrocubaneren
Menegildo Cué. Romanen er tydelig inspirert av den europeiske avantgardens
nativism, der såkalte primitive kulturer
ble iscenesatt som simpel, adamittisk
kontrast til den vestlige sivilisasjonens
forfall. Carpentier hadde bodd i Paris si73
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den 1928, og hadde internalisert André
Bretóns surrealistiske dogmer, som også
er tydelig til stede i romanens fragmenterte struktur og drømmeaktige scenarier.
Innkapslet i den europeiske avantgardens formspråk henfaller også Carpentiers beskrivelser av santería-ritualer og
hans imitasjoner av afro-havannesernes
språkføring til «vitenskapelig eksotisme», ifølge den chilenske poeten Fernando Alegría.12 Carpentier var enig, og
han ville ikke at romanen skulle komme
i nye opplag. Etter at han vendte tilbake
fra Paris til Havanna i 1939, innledet han
imidlertid et intenst studium av afrocubansk kultur og musikk, et studium som
i 1946 ledet til utgivelsen av referanseverket La música en Cuba (Musikken på
Cuba). Carpentier hadde gjennomsøkt
gamle og glemte manuskripter og dokumenter fra kirker og katedraler, private
samlinger og biblioteker, og han hadde
lest studiene til Fernando Ortiz på nytt,
og også Ramiro Guerras epokegjørende
Azúcar y Población en las Antillas (Sukker og befolkning i Antillene, 1927).
Grundige undersøkelser av historisk
materiale skulle fra nå av bli Carpentiers
metodiske varemerke også som skjønnlitterær forfatter, og hele hans litterære
produksjon på 1940-tallet springer direkte ut av studiene han gjorde i forbindelse med La música en Cuba. Det
Carpentier også oppdaget, var at det var
umulig å studere Cubas musikk uten å ta
i betraktning viktige begivenheter i Karibia for øvrig, særlig slaverevolusjonen
i Haiti. Revolusjonen førte til masseflukt
av hvite kreoler til Cuba, noe som på den
ene siden bidro til den cubanske sukkerboomen på begynnelsen av 1800-tallet, på den andre siden til nye musikalske uttrykk hvor franske, afrikanske og
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spanske impulser flettet seg i hverandre.
«For første gang hørte man passepieds og
contredanses i Santiago de Cuba», skriver Carpentier i El reino de este mundo
(Riket av denne verden, 1949), en roman
som handler om Haitis revolusjon, og
som markerte det skjønnlitterære gjennombruddet til Carpentier.13
Forordet til Riket av denne verden
skulle dessuten gjøre Carpentier til ledestjerne for den magiske realismen som
fra og med 1960-tallet kom til å prege
Europas syn på latinamerikansk litteratur, først og fremst gjennom Gabriel
García Márquez’ forfatterskap. I forordet
lanserer Carpentier begrepet om lo real
maravilloso – det virkelig-fantastiske –
idet han argumenterer for at Haitis revolusjon ble mulig gjennom folkets tro
og mytenes kraft som, ifølge Carpentiers
Spengler-inspirerte tenkning, fortsatt var
virksom i Latin-Amerika, i motsetning
til i Europa. «Dette ble gjort spesielt tydelig for meg under mitt opphold i Haiti»,
skriver Carpentier, «idet jeg befant meg
i daglig kontakt med noe vi kunne kalle
det virkelig-fantastiske. Jeg betrådte en
jord hvor tusenvis av frihetslengtende
mennesker hadde trodd så sterkt på
Mackandals lykantropiske evner at denne kollektive troen produserte et mirakel
på dagen for henrettelsen hans».14 Opprørslederen Mackandal ble henrettet,
men slavene lot seg ikke affisere, for de
visste at også etter sin død ville Mackandal bevare forvandlingens kraft, for slik å
kunne innta ulike dyreskikkelser og videreføre kampen mot koloniherren i det
skjulte. Slik kom Mackandal i sentrum av
en ny mytologi innenfor voodoo-registeret, opprettholdt av magiske hymner og
ritualer, og nettopp denne troen på det
overnaturlige gjorde revolusjonen mulig,
ifølge Carpentier. Mens surrealismens
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europeiske «mirakelmakere» gjorde seg
til «byråkrater» gjennom sine anstrengte
forsøk på å fremskape det fantastiske, ga
altså den latinamerikanske troen en annen og mer autentisk tilgang til lo maravilloso. Derfor avslutter også Carpentier
forordet med følgende retoriske spørsmål: «Men hva er hele Amerikas historie
foruten en krønike om det virkelig-fantastiske?»15
Eksplosjonen i katedralen
Jeg forlot Obrapía-gaten og fulgte Mercaderes til Katedralplassen, der det alltid finnes en poserende babalao kledd i
hvitt, og sigar-røykende abuelas omkranset av turister. Herfra fulgte jeg Empedrado-gaten forbi den konstant overfylte
Bodeguita del Medio-baren, hvor Ernest
Hemingways drakk sine daiquirís, og da
kom jeg til det herskapelige Casa de la
Condesa de la Reunión, hvor det i dag
står som følger på en tavle ved døren: «I
dette huset utspiller Havanna-scenariet
seg i Alejo Carpentiers roman El siglo
de las Luces», romanen som på norsk er
utgitt under tittelen Eksplosjonen i katedralen.
I likhet med andre herskapelige Havanna-villaer, har Casa de la Condesa de
la Reunión en patio eller åpen gårdsplass
i midten, et svalt sentrum i skyggen av
galleriet. Dørene og galleriets rekkverk
er malt i skarpe blåtoner som kontrasterer den hvite murbygningen, og i dette
velholdte huset befant Alejo Carpentierstiftelsen seg inntil nylig. I Eksplosjonen
i katedralen beskrives dette huset som
et slags Havanna i miniatyr, ikke minst
gjennom skildringer av søyleganger og
andre barokke elementer som også er
sentrale trekk ved Carpentiers berømte
Havanna-portrett, essayet La ciudad de
las columnas, «Søylenes by». I dette huset

bor Carlos, Sofía og deres fetter Esteban
på slutten av 1700-tallet, og når vi møter dem i romanen, har faren deres – en
spanjol som har flyttet til Cuba og blitt
rik på sukker og andre handelsvarer i en
blomstrende tid for den cubanske økonomien – nettopp gått bort. Farens død
innebærer et symbolsk sceneskifte for
Cuba, og kaoset som råder i huset idet
ungdommene endevender både møblement og dagsrytme gjenspeiler mer
omfattende regionale omveltninger. Vi
befinner oss i 1789, og den franske revolusjonen er underveis, en revolusjon
som etter kort tid forplanter seg i Karibia. Toussaint-L’Ouverture og de svarte
jakobinerne i Haiti vender nemlig revolusjonens slagord mot kolonimakten
selv, slik vi ser i C. L. R. James’ kanoniske
studie, The Black Jacobins – Toussaint
L’Ouverture and the San Domingo Revolution (1938):
Frihet og likhet, revolusjonens slagord,
betydde mye mer for dem enn for en hvilken som helst franskmann. Det var derfor
Toussaint – som ikke hadde noen skolegang – kunne gjenskape språket og tonen
til Diderot, Rousseau, Raynal, Mirabeau,
Robespierre og Danton idet farene truet.
Og på ett punkt overgikk han dem alle.
For selv disse mesterne av det talte og
skrevne ord måtte altfor ofte stoppe opp,
nøle og nyansere på grunn av kompliserte
klasseforhold i samfunnet de levde i. Toussaint kunne forsvare de svartes frihet uten
forbehold, og dette ga erklæringene hans
en styrke og besluttsomhet som ellers var
sjelden kost i datidens dokumenter.16

Toussaint L’Ouverture, slaven som ble
en stor strateg og uslåelig opprørsleder,
kombinerte det absolutte kravet om slaveriets opphør med en diplomatisk inn75
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stilling til de franske koloniherrene, som
likevel lot ham råtne i fransk fengsel på
uverdig vis. Men selv under Napoleon
Bonaparte var franskmennene sjanseløse
i Haiti, både i møte med gulfeberen og
slavenes taktiske krigføring, og i 1804 var
det Jean-Jacques Dessalines’ kompromissløse besluttsomhet som endelig kuttet
Haitis bånd til Frankrike.
Når Victor Hugues i Eksplosjonen i katedralen banker på døren til de
opprørske ungdommene her i Casa de
la Condesa de la Reunión, kommer han
fra nettopp Haiti, og den insisterende
bankingen innevarsler det nært forestående epokeskiftet, og begynnelsen på
jakobinernes revolusjonære tid. Den nye
tiden får imidlertid et tvetydig preg, for
samtidig som Hugues er den som bringer
budskapet om slaveriets (midlertidige)
opphør i de fransk-karibiske koloniene,
bringer han med seg giljotinen, en «maskin» som her beskrives gjennom Estebans blikk under reisen til Karibia:
Jeg så Maskinen reise seg igjen i natt.
Den sto i baugen som en åpen dør mot
den umåtelige himmelen. Duften av land
ble alt ført gjennom den, over et hav så rolig og behersket i sin rytme at skipet virket
som det sov, der det vugget på sin kurs,
midt mellom fortiden og en fremtid som
flyttet seg med oss.17

Skipet blir et bilde på revolusjonens absolutte presens, samtidig som det karibiske
landskapet filtreres gjennom giljotinens
ramme. Det revolusjonære kuttet, som vi
har sett i aksjon via øksen og macheten
i Guilléns tilfelle, blir her knyttet til giljotinen – en markør for den franske revolusjonens terror, som etter hvert skulle
utfoldes i Karibia. Estebans beskrivelse
av reisen til Karibia er preget av ambiva76

lens og frykt, for på dette tidspunktet har
han gjort nok erfaringer med den franske revolusjonen til å vite at jakobinernes
dyrking av fornuften var iblandet en stor
dose tro og overtro, og dessuten en banal – og tidvis brutal – form for vilje til
makt. Det tydeligste uttrykket for ambivalensen finner vi i Estebans betraktninger av Eksplosjonen i katedralen, François
de Només maleri, som har gitt tittel til
den norske versjonen av romanen. Maleriet viser søyler som er i ferd med å velte
inne i en barokk katedral, i etterkant av
det vi kan anta er den eksplosjonen som
tittelen refererer til. Innenfor romanens
tematiske rammer alluderer maleriet til
revolusjonen som en apokalyptisk begivenhet, og bildet fremstår som en miseen-abîme eller miniatyrversjon av romanen som helhet, en roman som søker å
gripe den revolusjonære begivenhetens
kompleksitet:
Plutselig bråstoppet Esteban foran Eksplosjonen i katedralen av den ukjente
napolitanske mesteren. Som i et glimt så
han bildet av sitt eget liv, sin egen tid. Hvis
katedralen var ham selv, var det sannelig
skjedd en eksplosjon i den. Alter og symboler var falt i grus. Hvis katedralen var
Epoken, hadde en voldsom eksplosjon
sprengt murene, og kanskje tatt sprengningsmennene med seg i fallet. Hvis katedralen var Kirken, så Esteban nå at en
søylerekke ennå var intakt.18

Tidligere var det kraften i den revolusjonære hendelsen som vekket Estebans oppmerksomhet, men etter å ha
gjort sine erfaringer som oversetter for
jakobinerne, fester han nå blikket på
søylerekken som fortsatt er intakt. Det
han har vært vitne til, er nemlig troens
standhaftighet, som er tydelig både hos
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hans egne landsmenn, hos spanjolene
og hos jakobinerne selv. Heller ikke den
revolusjonære fortroppen maktet nemlig å løsrive seg fra overleverte verdier og
tradisjoner, hvor mye de enn måtte fremheve den universelle fornuftens primat.
Tolkningen viser til Estebans intellektuelle modenhet, der en ungdommelig vilje
til å jevne søylene og de gamle verdiene
med jorden – både i katedralen, i Havanna og i huset her i Empedrado-gaten
– nå er erstattet av en barokk etos, hvor
endring skapes gjennom foldens modus
operandi. Ved å folde nye impulser inn
i overleverte tradisjoner kan nemlig en
reell endring ta form, slik man har sett i
den cubanske ajiaco, og slik man har sett
i Havanna, søylenes by, hvor «alle søylenes stilarter [er] representert, og de er
sammenstilt og blandet i det uendelige»,
ifølge Carpentier.19
Casa de las Américas
Eksplosjonen i katedralen ble skrevet
mellom 1956 og 1958, mens Fidel Castros gerilja forberedte Cubas egen revolusjon fra sin base i Sierra Maestra-fjellene i øst-Cuba. Da romanen til slutt ble
publisert i 1962, kom den umiddelbart i
sentrum av intense intellektuelle debatter om hva som skulle kjennetegne Cubas revolusjonære kultur og litteratur, og
hvilken rolle forfatteren og kunstneren
skulle ha innenfor det nye revolusjonære
samfunnet. Mange av de viktigste diskusjonene fant sted i Casa de las Américas
i El Vedado-distriktet, og for å komme
dit fra Empedrado-gaten kan man gå via
Havannas egen barokke katedral, og derfra følge San Ignacio-gaten forbi Centro
Wifredo Lam – oppkalt etter 1900-tallets
store cubanske maler, som Carpentier
hyller i forordet til Riket av denne verden:
«Det måtte være en maler fra Amerika,

cubaneren Wifredo Lam, som viste oss
den tropiske vegetasjonens magi, vår naturs utøylelige Skapelse av Former».20 Fra
San Ignacio tar man av til Chacón, før
man følger koordinatene i Cubas revolusjonshistorie langs Malecón, forbi Máximo Gómez-monumentet, forbi Antonio
Maceo-monumentet og forbi den antiimperialistiske plassen som ligger strategisk plassert foran USAs ambassade. Ved
José Martí-parken følger man Avenida
de los Presidentes i et knapt kvartal, til
man ser Casa de las Américas på hjørnet
ved Calle 3, med et stort – og slitt – kart
over Latin-Amerika på den ene veggen.
Casa de las Américas ble grunnlagt i
april 1959 for å skape latinamerikansk
samhold langs intellektuelle og revolusjonære linjer. Man arrangerte seminarer
og delte ut litterære priser, og i den første
fasen hadde Carpentier nærmest carta
blanca i sitt arbeid for å sette sammen juryer. Intellektuelle, kunstnere og forfattere strømmet til Casa de las Américas fra
både Europa og Latin-Amerika, og dersom man lar blikket vandre mellom plakatene i vestibylen, forstår man at institusjonens utsyn også strakk seg mot andre
kontinenter fra og med andre halvdel av
60-tallet: «Sammen med Vietnam», «Mot
rasisme og apartheid», «Solidaritet med
folkene i Guinea-Bissau og Kapp Verde»,
«Mandela: frihet bak gitter», «Frihet for
Angela Davis», «Black Power». Trelldommen skulle knuses i alle sine former, og i
januar 1966 arrangerte Fidel den trikontinentale konferansen i Havanna. «Revolusjonære bevegelser hvor som helst i
verden kan stole på støtte fra cubanske
soldater», sa Fidel den gang, til jubel fra
fremmøtte representanter for mer enn
500 frigjøringsbevegelser fra Asia, Afrika og Latin-Amerika.21 På denne tiden
hadde Cuba allerede brukt Algerie som
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base for sine afrikanske operasjoner i
flere år, og Che Guevara hadde blant annet deltatt som comandante for en gerilja
i Kongo. Senere fulgte engasjement i flere
afrikanske land, særlig Angola, hvor cubanske soldater var avgjørende for at det
sørafrikanske apartheid-regimets invasjon mislyktes etter at de portugisiske
koloniherrene trakk seg ut på 1970-tallet.
Omkranset av revolusjonær plakatkunst her i Casa de las Américas kan jeg
likevel ikke annet enn å tenke på hvordan både Angola-krigen – hvor tusenvis
av cubanere mistet livet – og rasismen
har vært tabuiserte tema frem til i dag
på Cuba. Og rasismen eksisterer fortsatt
i beste velgående, selv om den formelle
rasediskrimineringen tok slutt gjennom
revolusjonen i 1959, og selv om Fidel allerede den gang hevdet at rasismen var
en absurd, nedarvet fordom som var ensbetydende med fravær av revolusjonær
moral.22 Tankene fører meg tilbake til
Muelle de Luz, hvor jeg hadde tatt fergen
tidligere på dagen, for det var nettopp
her den 13 minutter lange dokumentaren PM utspilte seg i 1961, det omstridte
free cinema-portrettet av afrocubanske
arbeidere som tok fergen fra Regla for
å drikke og danse på noen barer i gamlebyen. Hvorfor ble filmen sensurert og
nektet fremsyning av det nasjonale (og
revolusjonære) filminstituttet ICAIC?
Angivelig fordi filmen var obskøn og
kontrarevolusjonær, og den viste en
type fremferd som ikke samsvarte med
det oppbyggelige bildet man ville skape
av cubansk ungdom. Disse skulle nemlig tjene statens overordnede ideologiske
mål, knyttet til produksjon og utdanning, ikke ødsle energi på forlystelser
når historiens plikter kallet. Men var det
tilfeldig at sensurens kutt falt på afrocubanernes fest? Kanskje ikke. Kanskje var
78

det en rasistisk understrøm som kom
til overflaten, og som utdefinerte den
afrocubanske Revolución con pachanga
– afrocubanernes tolkning av Castros
revolusjon som en ikke-moralistisk og
ikke-paternalistisk omveltning hvor
afrocubanernes egne tradisjoner, fester
og dans kunne bidra til utformingen av
det nye samfunnet.
Også rasismen er åpenbart en del av
Cubas afrikanske arv, tenker jeg, med
utsikt mot Havanna-bukten, som helt
siden 1700-tallet har vært beskyttet av
la Virgen de Regla, den svarte jomfruen
som bærer et hvitt barn. Men jomfruen
kunne ikke verne om de mange tusen
som døde under transporten til Amerika, eller på sukkerplantasjene i Karibia. Hun har heller ikke kunnet forhindre at rasismen varer ved, selv om hun
har stått afrocubaneren bi i kampen for
rettferdighet. Kampen har vært blodig,
men den har vært nødvendig, for som
Plácido sa: «å dø i bøddelens hender /
er nødvendig for å bryte trelldommen».
Jeg ser opp på på Black Panthers-plakaten her i Casa de las Américas, der
«Black Power» står skrevet med store
bokstaver, omkranset av tennene til den
svarte panteren, og jeg leser undertittelen langsomt og oppmerksomt: Retaliation to crime: Revolutionary Violence. Jeg
nikker anerkjennende, men det slår meg
samtidig hvordan den cubanske ajiaco
etter hvert stivnet i en offisiell form, der
revolusjonær retorikk om fedrelandets
enhet la lokk på en kompleks diskusjon
som man nå – langsomt – begynner å
løfte frem på nytt. Alle som har smakt
den cubanske ajiaco, vet hvor eksplosiv
den kan være. Måtte den frembringe en
ny revolución con pachanga, der rasismen på nytt løftes frem som en av trelldommens mange former. Og måtte det

Hans Jacob Ohldieck

bli en foldens revolusjon, for rasismen
er like standhaftig som troens søyler i
Carpentiers Eksplosjonen i katedralen,

og slike søyler lar seg aldri velte av en
apokalyptisk hendelse, hvor radikal den
enn måtte være.
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stereotype
steroide stjerne
drømme diabolske
anabolske anti
klimaks i
bjergtoppe blod
bane fixerum
testoteron ikoniske
great balls of fire
væksthormonalt
tag selv bord
steriliseret syle
spidse prik
solar plexus
punktering
af myten
doping dum
dommedag uden
sky klapper på
ørnen er landet
svedråber på månen
nedturen er startet
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Reiselitteraturens
rasefetisjering i Vigdis
Hjorths Snakk til meg
(2010) og Gunn Marit
Nisjas Naken i hijab
(2011)
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Hovedbøygen
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Linn Laloo Storevik

Hva handler masteroppgaven om?
Tittelen er en direkte referanse til et sitat
fra Franz Fanons «Peau noire, masques
blancs» (Svarte fjes, hvite masker) som
handler om hvordan hvit sivilisasjon blir
tilgjengelig for svarte menn gjennom
seksuelt samkvem med hvite kvinner.
Det er en komparativ lesning av to norske
bøker som på litt ulikt vis skildrer hvite
kvinners romantiske involvering med
fargede menn i to ulike land. Jeg undersøker blant annet hvordan mennenes annethet konstrueres, hvordan annetheten
brukes som basis for seksuell fetisjering,
og hvordan hvite kvinners sexturisme
bygger på og forsterker koloniale maktstrukturer. Siden begge romanene regnes
som reiselitteratur, beskriver jeg også reiselitteraturen som en forlengelse av det
imperialistiske prosjektet. Reiselitteraturen som sjanger var noe jeg hadde lite
fordypning i fra før, og spesielt et kvinnelig perspektiv på reiselitteraturen. Her
ble Odyssevs i skjørt: kvinners erobring
av reiselitteraturen en antologi samlet av
Anka Ryall en livredder, ikke bare fordi
den er et grundig stykke arbeid i seg selv,
men fordi den åpnet tankene mine rundt
historisiteten til kvinnelig reiselitteratur
og deres kontekst i imperialistisk historie, i stedet for å se det som et moderne
fenomen.
Hva var ditt teoretiske utgangspunkt?
Det helt grunnleggende utgangspunktet
er nok postkolonial grunnteori av f.eks.
Edward Said, Homi Bhabha og Frantz

Fanon. I forlengelsen av dette har det
blitt skrevet en del om vestlig reiselitteratur som en potensiell videreføring av
kolonialismens tankegods, ideologi og
perspekiv, av for eksempel Edwards og
Graulund, McClintock, Pratt, med flere.
Jeg søkte også viktige motperspektiver
som for eksempel Elisabeth Oxfeldt, og
fikk god hjelp av veilederen min, Christine Hamm, til å nyansere. I tillegg leste
jeg filosofiske tekster som Traveller’s tales
og andre tekster som ble stående ubrukt
i masteren men allikevel bidrog til at jeg
fikk flere kritiske perspektiver på både
reiseperspektivene, raseperspektivene og
de seksuelle og erotiske motivene i bøkene. Jeg leste og tolket bøkene gjennom
en linse jeg vil karakterisere som interseksjonell feminisme, med hovedvekt på
den spesifikke interseksjonen mellom
kjønn og rase. En annen del av teorien
handlet om å beskrive hvordan svarte
og fargede menns maskulinitet oppfattes og konstrueres. Dette er ikke teoretiske perspektiver som er særlig etablerte
innenfor nordisk litteraturforskning, så
jeg hentet inn en del kryssdisiplinær teori fra bl.a. sosiologifeltet, som Kimberlé
Crenshaw, opphavskvinnen til begrepet
«intersectional» og bell hooks. I tillegg så
jeg på Jamaica Kincaid sin bok A Small
Place som kategoriseres som kreativ sakprosa, og ga et skarpt kritisk perspektiv
på «den uskyldige reisende» - de som
reiste for nysgjerrighetens del, og ikke
eksplisitt for å erobre nytt land, og hvordan deres plassering i narrativet allikevel
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gjorde dem medskyldige i etableringen
og videreføringen av kolonialistisk tankegods. Det var viktig for meg å finne
perspektiver fra forfattere og teoretikere
fra (tidligere) koloniserte områder, og
selv om ikke alt fikk plass i oppgaven til
slutt føltes det ikke som å kaste vekk tiden å sette seg inn i synspunktene til de
som faktisk ble og er rammet av imperialisme. Her var hjelpen til Paal Bjørby på
UiB, som ikke var veilederen min, men
fattet stor interesse i det teoretiske rammeverket for oppgaven min, uvurderlig.
Hvor går veien videre for deg?
Akkurat nå har jeg mer enn nok med å
være norsklektor på videregående, noe
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som er en hverdag fylt med å måtte tenke
på beina og ikke alltid gir så mye tid til å
dvele lenge ved ting på en måte jeg føler
er nødvendig for å gjøre dyptgående akademisk arbeid, men jeg har vært i kontakt med tidsskrifter som vil at jeg skal
skrive artikler basert på – eller i alle fall
innenfor samme rammeverk som – masteroppgaven. Jeg sitter igjen med mye
usagt etter å ha fullført masteroppgaven,
noe jeg tror er en sjokkerende vanlig
opplevelse, og vil gjerne få disse usagte
tingene ned på papir og ut i verden. Det
skjer forhåpentligvis i fremtiden.

Transport 2, Vera Lunde
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Varianter av
virkelighet:
Nasjonstemaet og
personlig og kollektiv
identitet i Tante
Ulrikkes vei (2017) av
Zeshan Shakar og Allt
jag inte minns (2015)
av Jonas Hassen
Khemiri
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Hva handlet oppgaven din om, og hva
var det teoretiske utgangspunktet?
Siste semester av bachelorgraden min
gikk med til å samle frie studiepoeng
innen sosiologi. Dét skulle skinne igjennom da jeg skrev masteroppgaven min i
nordisk litteratur to år senere. Til å begynne med ønsket jeg å studere kulturmøter i nyere nordisk litteratur. Zeshan
Shakar var et åpenbart valg. At han fikk
selskap av Jonas Hassen Khemiri, handlet delvis om at Shakar tematiserer identitet på måter som gir grunn til å tro at
han er inspirert av Khemiri.
Da valgets time var kommet, ville jeg
heller undersøke forfatternes anvendelse
av narrative virkemidler og bestemt tematikk for å utfordre etablerte forestillinger om nasjonale fellesskap. Den sosiologiske gnisten hadde ikke sluknet,
men måtte vike for et dundrende litteraturhjerte. For å helgardere meg mot en
spekulativ lesning begynte jeg analysene
med å gå tekstene etter i sømmene i tråd
med klassisk narratologi. På veien ble
Gérard Genette akkompagnert av Mikhail M. Bakhtin. At Tante Ulrikkes vei og
Allt jag inte minns begge på sin måte er
bærer av forskjellige stemmer, gjorde det
vanskelig å gå utenom Bakhtins ideer om
den polyfone romanen. Et utvalg fortellerstemmer tilsvarer et like stort utvalg
diskurser. Med aktualiseringen av denne
tesen var også Michel Foucaults språkfilosofi praktisk talt uunnværlig.
Foucaults diskursbegrep hadde en
viktig funksjon i oppgaven fordi det gir

en forståelse av virkeligheten som en
språklig konstruksjon kontra et objektivt
fenomen. Vi oppfatter verken historien
eller de nåtidige omgivelsene likt. Hvilke
oppfatninger vi har, avhenger både av
erfaringer vi får opp igjennom livet, og
hvilke offentlige fortellinger som dominerer. Dette er noe Mo i Tante Ulrikkes
vei virkelig får kjenne på kroppen da
politikernes innvandringsfiendtlige retorikk begynner å vinne terreng i det
offentlige ordskiftet midt på 90-tallet.
Det får god mediedekning og store politiske ringvirkninger at to passasjerfly
styrter inn i tvillingtårnene i New York
9. september 2001. Mos krig med seg selv
bare fortsetter, men etterdønningene av
hendelsen utgjør et viktig vendepunkt
i teksten. Slike virkelighetsreferanser
innvirker dessuten på leserens forståelse
av hva teksten forsøker å si noe om. Romankarakteren Carl I. Hagens uttalelser
forstyrrer ikke bare Mos livsførsel, men
gjenspeiler samtidig årsaken til at negative holdninger til fremmede folkeslag i
det virkelige liv fortsetter å spre seg.
Jamal er lik Mo i utseende og får derfor de samme uttalelsene rettet mot seg,
men han håndterer hverdagen annerledes enn ham. I stedet for å synke ned i
dypet av fremmedgjørende ord og setninger dyrker han en gruppeidentitet
han både er komfortabel med og har
gode forutsetninger for å oppnå. Jamal
anvender en taleform som for det første
har en tydeligere kobling til deres etniske
opphav enn Mos skolestilnorsk, og for
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det andre yter motstand mot de subjektposisjonene de blir forsøkt tvunget inn i
av politikere og journalister.
Med begrepet subjektposisjoner ønsker
Louis Pierre Althusser, Foucaults lærer,
å forklare hvordan vi blir tildelt sosiale
roller gjennom måten vi blir snakket til
på. Når Jamal henvender seg til Mo som
«bror», for eksempel, føyer det Mo inn i
et fellesskap han desperat forsøker å skape avstand til. Mo oppnår heller ikke den
tilhørigheten han aktivt søker, så lenge
det offentlige ordskiftet nører opp under
fordommer mot beboerne på Stovner.
Jamals plassering av etniske nordmenn
i begrensende subjektposisjoner er kanskje det som gjør at han holder hodet
over vann. Mo bukker derimot under
som følge av en identitetskrise utenom
det vanlige.
Ved siden av språk er minner og glemsel viktige komponenter i identitetsdannelse, noe både Shakar og Khemiri virker opptatt av. Oppgavens beskjeftigelse
med kollektiv identitet gjorde ideen om
kollektive minner til en sentral analytisk
nøkkel. Begrepsparet beskriver noe som
har spilt en stor rolle i nasjonsbygging,
og som kan sies å virke stabiliserende
på nasjonale fellesskap som fremdeles
finnes i dag. Nasjoner er ikke naturgitte
størrelser, men er tvert imot manet frem
av mennesker på de mest groteske vis.
Nasjonene som finnes i dag, er i siste instans utfallet av etnisk rensning. Geografisk samhørighet mellom forskjellige folkeslag lå i veien for realiseringen av ideen
om et enhetlig folk, det vil si en nasjon,
og folkemord ble løsningen. For å unngå
splid innenfor landegrensene er dette biter av historien som har blitt omskrevet
eller dekket over. Strengt tatt viser dette
oss at den etniske rensningen også har
vært en potensiell hindring i nasjons90

byggingen. Når det har vært nødvendig
å dekke over denne delen av historien
for å beholde fellesskapsfølelsen i en nasjon, kan man lure på om folkemordene
kunne være unngått og nasjonene likevel
oppstått. Khemiri ser i hvert fall ut til å
anvende upålitelige karakterer for å påvise nettopp det at kollektiv identitet i
all hovedsak bygger på en lang rekke av
usanne fortellinger.
Romaner utvikler forestillingsevnen.
Forenklingen av det litterære språket
og den markedsdrevne spredningen av
bøker gjorde det mulig for mennesker å
forestille seg at forskjellige begivenheter
kunne inntreffe samtidig på forskjellige
steder på planeten (ikke glem at vi aldri
har vært mer geografisk mobile enn vi
er i dag). Denne innsikten banet vei for
erkjennelsen av at kloden og menneskene på den er inndelt i nasjoner. Når jeg
nå har gitt fra meg stafettpinnen, er det
med et hittil uuttalt ønske om at noen ser
nærmere på denne historiske utviklingen
fra den nasjonsbyggende til den nasjonskritiske romanen.
Hvor går veien videre for deg?
I dag vikarierer jeg fulltid som studiekonsulent ved Institutt for litteratur,
områdestudier og europeiske språk. Akkurat hva fremtiden bringer, er ennå vanskelig å si, men jeg håper jeg greier karre
til meg en fast stilling i universitets- og
høyskolesektoren i løpet av det neste året.
Ellers holder jeg liv i litteraturviteren i
meg ved å publisere halvakademiske bokomtaler på Instagram (@joakimtheim).
Jeg ble også medlem av Litteratur på Blå
denne våren. Masteroppgaven min, eller
i hvert fall bruddstykker av den, blir etter
planen å se i samtaleform sent i mai.

Hege Haugan
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Å være underveis:
Transport i
reiselitteraturen

Båten, Amalie Trones
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Når den tyske filmregissøren Werner Herzog legger ut på sin fotreise fra
München til Paris i 1974, er det med et
helt bestemt formål. Han har fått vite at
hans venn og filmhistoriker Lotte Eisner
er syk og ligger døende. I den hensikt å
holde Eisner i live, bestemmer Herzog
seg for å gå til henne. I forordet til Of
Walking in Ice (Vom Gehem im Eis, 1978)
skriver han: «I took a jacket, a compass,
and a duffel bag with the necessities. My
boots were so solid and new that I had
confidence in them. I set off on the most
direct route to Paris, in full faith, believing that she would stay alive if I came
on foot» (Herzog 2015, u.p.). I løpet av
de tre ukene turen tar, vandrer han gjennom de kalde vinterstormene i det tyske
og franske landskapet. For Herzog er det
nettopp vandringen som står i kontrast
til den stillstanden Eisner er tvunget til,
og som skal ha kraft til å motvirke døden.
Og Eisner lever faktisk nesten et tiår til.
Herzogs forestilling om vandringens
betydning føyer seg inn i en lang litterær
tradisjon som knytter den fysiske bevegelsen til en indre utvikling. I akkurat
dette tilfellet er riktignok den uttalte
målsetningen mer utadvendt – det handler om å redde Eisner fra døden. Men
reisen fra München til Paris er også et
konkret uttrykk for Herzogs reaksjon på
Eisners sykdom. Den er også et forsøk på
å styre begivenheter som ligger utenfor
hans kontroll. Denne tilliten til vandringen som vi finner hos Herzog peker mot
en slags rangorden i reiselitteraturen, der

ulike måter å være underveis på tillegges
ulik verdi – og der det å ta seg frem til
fots helt klart er tillagt en særskilt posisjon og betydning. I denne teksten vil jeg
imidlertid se nærmere på andre måter å
være underveis på i reiselitteraturen, og i
det følgende henter jeg opp eksempler på
ulike fremkomstmidler i utvalgte tekster
for å belyse hvilken rolle transport spiller
for både reiseerfaringen og for skildringen av den.
Å komme seg frem
Transport, i betydningen «flytte, sende,
frakte fra ett sted til et annet (især ved
hjelp av transportmiddel)» (NAOB
2020), former reiseerfaringen. Slik den
britiske reiselitteraturforskeren Tim
Youngs påpeker, former transporten
vår oppfatning av tid og av avstandene
vi legger bak oss i løpet av denne tiden (Youngs 2013, 68). I så måte er den
tekniske og industrielle utviklingen på
1800-tallet særlig viktig, ettersom mye av
1800-tallets reiselitteratur har sitt grunnlag i, og ble muliggjort av, nye former for
transport. Dampskipet, jernbanen, sykkelen og bilen er eksempler på hvordan
det å reise ble tilgjengelig for flere, både
fordi transportmidlene ble flere og bedre,
og fordi det ble billigere (Youngs 2013,
53-54). I tråd med denne utviklingen
vokser det også frem en differensiering
mellom ulike typer reisende. Denne har
selvsagt økonomiske aspekter, hvilket gir
seg utslag i at man kan ta samme transportmiddel, men i ulike klasser og med
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ulike grader av komfort. Differensieringen har også et noe annet element som er
tett sammenknyttet med spørsmålet om
privilegier, og som handler om transport som en identitetsskapende markør
der fremkomstmiddelet sier noe om den
som skal komme seg frem.
I sitt boklange essay om den moderne
reiselitteraturen, diskuterer Arne Melberg de ulike posisjonene den reisende
kan innta. Han trekker her frem vitnet,
turisten, flanøren, oppdageren og emigranten som tilbakevendende figurer.
Til tross for ulikhetene mellom disse
posisjonene, er de beslektede og glir av
og til inn i hverandre. Ikke desto mindre: Det er helt klart turisten som er den
mest foraktede skikkelsen i den moderne
reiselitteraturen, preget som den er av
«anti-turistiske» innslag (Melberg 2002,
31). Melberg knytter disse ulike posisjonene særlig til blikket. I motsetning
til vitnet, ser for eksempel turisten bare
det alle andre allerede har sett, motivert
av en slags vulgær fascinasjon for det
merkverdige (Melberg 2002, 31). I den
forbindelse spiller også transport en rolle
nettopp fordi den legger føringer for hva
og hvordan vi ser. Når den britiske forfatteren Jenny Diski beskriver sine togreiser
på tvers av USA i En fremmed på toget
(2005), reflekterer hun rundt hvordan
toget og dets bevegelser former hennes
erfaring av det:
Jeg ønsket ofte at toget skulle gå saktere, så jeg kunne granske bekker og elver, prærier, fjell og ørken nøyere. Jeg ble
klar over at når landskapet passerte i revy
foran øynene på meg, så var det i seg selv
en spesiell måte å se landet på. Eller iallfall
en spesiell måte å være i landet på (Diski
2005, 98).
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Fremkomstmiddelet gir dessuten i seg
selv en pekepinn på hva slags reisende vi
har med å gjøre, og hvor han eller hun
kan plasseres i reisens og reiselitteraturens verdisystem. Slik Melberg skisserer
opp et hierarki mellom de ulike figurene i reiselitteraturen, kan vi skimte et
lignende system for transport der ulike
fremkomstmidler tillegges ulike grader
av autentisitet: En måte å reise på fremstår som mer ekte enn en annen, gjerne
hvis den legger til rette for interaksjon
med landskap og lokalbefolkning. Mens
charterflyet er kroneksempelet på en
fremkomstmåte som er turistisk og lite
autentisk, er backpackerens bruk av lokaltransport og haiking ofte forbundet
med det motsatte – selv om dette nok har
endret seg etterhvert som ryggsekkturismen har vokst i popularitet og selv blitt
mainstream. Begge reisemåter er likevel
eksempler på at transport betyr noe og at
den er identitetsskapende.
I noen reiseskildringer spiller fremkomstmiddelet en avgjørende rolle for
både reisen og den reisende. Eksempler
på dette er luftballongen i Salomon August Andrées nedtegnelser fra den fatale
ekspedisjonen til Nordpolen, de fire kamelene på Robyn Davidsons vandring
gjennom den vest-australske ørkenen
som hun beskriver i Tracks (1980) og
bussen i Rory MacLeans reise fra Istanbul til India i Magic Bus (2006). I alle
disse tekstene utgjør transportmiddelet
en sentral del av selve reisen og skildringen av den. Som oftest er imidlertid
selve fremkomstmidlene lite vektlagt i
reiselitteraturen. Kanskje har dette sammenheng med at økonomiske og andre
praktiske omstendigheter ofte er lite synlige. Slik Alasdair Pettinger (2014, 150)
påpeker i sin artikkel om reiselitteraturforfatteres bruk av penger, er det gjerne

Janicke S. Kaasa

bare hvis den reisende har økonomiske
vanskeligheter, at slike forhold nevnes
eksplisitt i teksten. På samme måte er
det gjerne slik at reiselitteraturforfattere
understreker de situasjonene da det er
vanskelig og anstrengende å komme seg
frem, slik tilfellet er i Paal Brekkes En
munnfull av Ganges (1962):

fremmede på et tog og ta kontakt med
andre fremmede […] Vi vet at vi bare er
sammen midlertidig, vi utgjør en stadig
skiftende gruppe der folk kommer og
går, men jeg har allikevel en underlig –
og enestående – følelse av å høre til her
i røykekupeen, her på toget. (Diski 2005,
102-103)

Jeg stod en halvtime og så til begge sider langs skinnene. Men intet tog. […] Og
mens jeg strøk svetten av pannen, ble det
slått opp togtabeller. Dessverre, ikke noe
tog til Benares før om kvelden. Men busser? Nei. Men drosjer? Det bare lo de av.
[…] Og så gikk jeg da (Brekke 1962, 96-97).

Diskis følelse av å være en fremmed og
samtidig del av et fellesskap – noe hun
også opplever om bord på skipet som
tar henne fra England til USA – peker
mot et viktig trekk ved den reisende
skikkelsen. Slik Youngs konstaterer, har
den reisendes ensomhet verdifulle og
berikende konnotasjoner i reiselitteraturen (Youngs 2013, 80). Dette henger
utvilsomt sammen med sjangerens antituristiske tendenser – den reisendes avsondrethet vil sikre ham eller henne fra
å bli en turist – og kan nok også forstås
som en etterdønning fra da reisene og
reiseskildringen var mer motivert av å
gjøre oppdagelser og av den reisendes
medfølgende heltestatus.
Forestillingen om den ensomme reisende har, slik Youngs gjør et poeng ut
av, også et kjønnsaspekt. Dette har satt
sitt merke på deler av reiselitteraturforskningen som finner at kvinnelige reiselitteraturforfattere oftere legger mer vekt
på å knytte bekjentskaper underveis og
gjør dette til en sentral del av reiseerfaringen (Youngs 2013, 81). Ut ifra et slikt
perspektiv blir kvinnelige reiseforfattere
oppfattet som mindre representative for
den ensomme reisende. Det er imidlertid flere reiseforfattere, både kvinnelige
og mannlige, som nyanserer dette opptegnende skillet. Et eksempel er den polske reporteren og forfatteren Ryszard
Kapuściński, hvis reiser og forfatterskap
er preget av nettopp menneskemøter og

Det er den motstanden Brekke møter og
vanskelighetene ved å komme seg frem,
som gjør den verdt å skrive om: En likefrem og problemfri togtur til Benares
ville kanskje ikke fortalt oss noe hverken
om India eller om Brekke selv.
Mennesker underveis
«Men hva skal jeg gjøre med all denne
utsikten?» (Diski 2005, 100), spør Diski i
den nevnte reiseskildringen En fremmed
på toget, og signaliserer dermed det som
er selve kjernen i hennes togreise gjennom USA. I all hovedsak beskriver hun
møtene med de ulike menneskene hun
treffer i togets røykekupé – «mennesker
jeg aldri ville ha møtt om jeg hadde valgt
en annen måte å reise på» (Diski 2005,
67) – og gjør det klart at disse treffene
er betinget av nettopp toget som fremkomstmiddel. For Diski er landskapet
som ruller forbi av liten betydning. Det
er toget som møteplass og som anledning
til et slags fellesskap som synes å gi reisen
og beskrivelsen av den kraft og mening:
Men jeg liker å være en fremmed blant
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tilknytninger til andre underveis. I Ibenholt (Heban, 2001) skildrer han blant
annet en busstur fra Accra til Kumasi,
Ghana i 1958. Kapuściński beskriver her
landskapet de ruller igjennom, men slik
tilfellet er med Diski, er det medpassasjerene som fanger interessen hans. Mens
Kapuścińskis ene sidemann er pratsom
og munter, er den andre mutt og innesluttet. Men bussturen tar tid og gir dermed tid til tilknytning og utveksling. Og
etter hvert, helt mot slutten av bussturen,
forteller den tilbaketrukne medpassasjeren sin historie til Kapuściński:
Omsider, da storskogen begynner å
skrumpe og minke, som tegn på at vi etterhvert nærmer oss Kumasi, bestemmer
han seg allikevel for å betro meg noe. Nei,
han har det ikke bra. Han er syk. […] Saken
er den at oppe i hodet, under skallen, har
han dyr. Det er ikke slik at han ser disse
dyrene, tenker på dem eller er redd dem.
Langt ifra. Det dreier seg om det at disse
dyrene befinner seg inni hodet hans, de
lever der inne, løper omkring, beiter, jager eller simpelthen sover. […] Men stundom kommer det en sulten løve. Den er
skrubbsulten og rasende – derfor brøler
den. Og da sprenger brølet til denne løven
skallen hans. (Kapuściński 2001, 25)

Det er som om bussen – på samme måte
som toget – utgjør et slags mulighetsrom
for slike møter og samtaler. Og både Diskis og Kapuścińskis tekster viser hvordan reiselitteraturens menneskemøter
ikke bare kan knyttes opp til et kjønnsperspektiv, men like mye må forankres i
hvordan den reisende er underveis.
Disse menneskemøtene skjer riktignok ikke bare mellom reisende, men også
mellom den reisende og en lokalbefolkning. Her kan fremkomstmiddelet både
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tilrettelegge for så vel som forhindre slike
møter. I eksempelvis Andrew X. Phams
reiseskildring Catfish and Mandala
(2002) spiller sykkelen en viktig rolle
gjennom hele hans reise i Vietnam. Den
amerikanske litteraturforskeren Stacy
Burton argumenterer for at det er en tett
sammenheng mellom Phams sykkel og
hans søken etter sine vietnamesiske røtter. Slik Burton poengterer, legger sykkelen til rette for – og nærmest tvinger
ham – til å ta del i det lokale gatelivet, og
den manifesterer hans anstrengelser for
å finne en balanse mellom sitt vietnamesiske opphav og amerikanske oppvekst.
På samme tid som sykkelen muliggjør en
interaksjon med den vietnamesiske hverdagen, er det også sykkelen – og særlig
det at den er relativt ny og velutstyrt –
som understreker at han er en fremmed
(Burton 2014, 186). I likhet med Diskis
togreise og Kapuścińskis busstur, påvirker Phams sykkelfarkost dermed hvordan han forholder seg til de menneskene
han møter underveis.
Blikket ovenfra
I North to the Orient (1935) skriver den
amerikanske flyveren og forfatteren
Anne Morrow Lindbergh: «Travelers are
always discoverers, especially those who
travel by air. There are no signposts in
the sky to show a man has passed that
way before. There are no channels marked. The flier breaks each second into
new uncharted seas» (Lindbergh 1935,
13). Det heroiske synet på flyvning som
Lindbergh legger frem, skiller seg utvilsomt fra den statusen flyreisen har fått
i nyere tid: Ikke bare har det å fly blitt
kommersialisert og tilgjengeliggjort –
oppdageraspektet som Lindbergh understreker synes å være helt fraværende
– men det forbindes også med en måte
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å reise på som er ødeleggende og som
helst bør unngås. Dette gjenspeiles i den
økokritiske vendingen i litteraturen generelt og i reiselitteraturen spesielt, og
som blant annet kommer til uttrykk i en
tilbakevending til nettopp vandringen
med utgivelser som W. G. Sebalds Saturns Ringer (Die Ringe des Saturn, 1995),
Rebecca Solnits Wanderlust: A History of
Walking (2001) og A Field Guide to Getting Lost (2005) og Robert Macfarlanes
The Old Ways (2012), for å nevne noen.
I den grad flyreisen opptrer i reiselitteraturen er det, slik Elizabeth E. Wein
påpeker, i form av den individuelle oppdagelsesreisen med småfly som Lindbergh jo er et eksempel på: «The notable,
noteworthy airplane journeys seem to
remain with the individual; they occur
aboard small aircrafts rather than aboard
the packed commercial airliners» (Wein
2003, 6). Kanskje er det nettopp det kommersielle og det etter hvert hverdagslige
ved flyreisen som gjør den tilsynelatende
lite interessant å skrive om. I motsetning
til toget, skipet eller bussen, synes heller
ikke flyet å legge til rette for mellommenneskelige møter i reiselitteraturen. Det
kommersielle passasjerflyet representerer
heller en anonym og steril reiseform der
de reisende er avsondret fra hverandre,
blottet for opplevelser og autentisitet – på
samme måte som flyplassen er det i Pico
Iyers reiseessays i The Global Soul (2001).
Ofte er flyreisen utelatt fullstendig til fordel for den reisendes førsteinntrykk av
det nye stedet umiddelbart etter landing,
slik vi for eksempel finner det i Brekkes
En munnfull av Ganges: «Bombay. India.
Jeg tok det første skrittet ut av flyet, og ble
stående og snappe etter været. Et pust som
fra en badstuovn slo mot meg» (Brekke
1962, 8). Selve flyreisen gis her ingen oppmerksomhet, men flyet blir synekdokisk

for det Brekke kjenner til og har forlatt,
og understreker dermed kontrasten til det
nye og fremmede han skritter inn i.
Kanskje viktigere enn flyet selv er hva
det muliggjør for den reisende og for
reisebeskrivelsen: Fugleperspektivet gir
anledning til å både se og skildre landskap på måter som ellers ikke ville vært
realiserbare. I sine selvbiografiske essays i Terre des hommes (1939), utgitt på
norsk med tittelen Sand, vind og stjerner
i 1952, understreker den franske flyverhelten Antoine de Saint-Exupéry det helt
særskilte blikket ovenfra, der den reisende kan betrakte landskapet uten å måtte
bevege seg i det:
Flyet har lært oss den rette linje. Ikke før
har vi startet, så slipper vi veiene som søker mot brøndene og stallene eller snor
seg fra by til by. Befridd fra et slaveri som
vi hadde vennet oss til å like, og løst fra vår
avhengighet av kildene, setter vi kursen
direkte mot våre fjerne mål. Og da først
oppdager vi – høyt oppe fra vår rettlinjede
bane – jordens egentlige grunnlag: et fundament av sten, sand og salt, hvor livet en
gang i mellom våger seg til å spire fram
– slik mosen gjør det i sprekker i ruinene.
(Saint-Exupéry 1952, 57)

Hos Saint-Exupéry er flyet altså forbundet med en radikal frihet som innebærer en løsrivelse fra jordoverflaten, og da
særlig fra kulturlandskapet. Dette innebærer en løsrivelse fra det han anser som
en begrenset kjennskap til kloden. Med
flyet blir det mulig å se landskapet slik
det faktisk er: Det vi har trodd har vært
en grønn og frodig jord viser seg fra flyet
å være brun, sandfarget og grå, skriver
Saint-Exupéry, og det er fra luften at han
for første gang ser og forstår planeten.
Den friheten ved flyreisen som Saint97
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Exupéry bejubler, beror imidlertid på en
avstand. Det er nettopp denne avstanden
som har bidratt til at reiselitteraturen ofte
opererer med en oppfatning om at flyreisen er en begrenset reiseerfaring: Den
reisende i luften får ingen førstehåndserfaring med hverken landskapene eller
menneskene der nede. Ut ifra et slikt perspektiv er flyreisen heller et hinder enn
en forutsetning for innsikt og forståelse.
Herzog er inne på denne forskjellen når
han helt i begynnelsen av reisen kontrasterer sin egen vandring med flyet som
passerer over ham:
The region I’m traversing is infested with
rabies. If I were sitting in the soundless
plane right above me, I would be in Paris in one and a half hours. Who’s chopping wood? Is that the sound of a church
clock? So, now, onward (Herzog 2015, 7).

På grunn av både dets avstand og hurtighet, er flyet ute av kontakt med det
som skjer på bakken. Rabies-smitten og
lydene fra øksen og kirkeklokkene som
Herzog viser til i denne passasjen synes
å gjensidig forsterke flyets lydløse og
fjerne tilstedeværelse langt der oppe. Og
kanskje er det nettopp denne nærheten
til virusbefengte landskap og menneskeskapte lyder som gjør at vandringen har
en så sterk betydning for Herzog, mens
flyreisen ikke har det.
Til tross for den forringede statusen
flyreisen kan sies å ha fått i den moderne
reiselitteraturen, spiller den klassiske
forestillingen om menneskets muligheter
til å fly fortsatt en rolle. Denne forestillingen er for eksempel helt sentral i den
kanadiske forfatteren Rory MacLeans
Falling for Icarus (2004) hvor han beskriver sitt opphold på Kreta, Ikaros’ øy, og
arbeidet med å bygge et lite fly av typen
98

Woodhopper. Hele skildringen har den
omstendelige prosessen med å bygge
flyet som sitt omdreiningspunkt og det
er gjennom denne linsen at MacLean
skildrer Kreta, kreterne og sin egen sorg:
Ønsket om å fly springer direkte ut av
morens død noen måneder tidligere.
Flyet ferdigstilles, men selve flyturen blir
kort. MacLean styrter flyet etter noen få
sekunder i luften, og kommer seg mirakuløst fra det uten skader. I Falling for
Icarus får flyet som transport en helt annen betydning. MacLeans forsøk på å fly
er mer enn noe annet et forsøk på å forflytte seg bort fra sorgen:
I’d simply set my heart on lifting off the
ground in an attempt to lighten my despair. I’d wanted to bid farewell to my
mother and to recognize the power of love
and life to transform sadness (MacLean
2004, 329).

For MacLean er det altså snakk om en
forflytning som er mental og emosjonell heller enn fysisk, og som består i å
komme seg videre heller enn å komme
seg frem.
Siste stopp
Vi kan som tidligere nevnt forstå transport
som ledd i en differensiering mellom reisende. Denne berører reisens økonomiske
aspekter og, i forlengelsen av disse, reisens
identitetsskapende faktorer. De reisende
jeg har vist til i denne teksten er alle privilegerte i den forstand at de har mulighet
til å reise (og skrive om det i ettertid) og,
i flesteparten av tilfellene, mulighet til å
velge hvordan de vil være underveis. De
reiser med andre ord av nysgjerrighet,
ikke av nødvendighet.
Dette skillet mellom nysgjerrighet og
nødvendighet er ikke alltid like tydelig i
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reiselitteraturen, men det er så absolutt
nysgjerrigheten – den selvvalgte reisen
– som preger de moderne reiseskildringene. Den britiske litteraturforskeren og
forfatteren Charles Forsdick er inne på
dette i sin diskusjon av fotreisen og retter
oppmerksomheten mot vandringen som
en komponent i den reisendes selvdifferensiering og nostalgi: «There is a major
difference between walking by choice
and walking out of obligation, and the
current trends for texts based on walking
journeys is to be read in part as evidence
of a form of self-differentiation in an era
of mass travel and a nostalgia for earlier
modes of journeying» (Forsdick 2015,
73). Også eksempelet med Herzog som
jeg nevnte innledningsvis kan leses i de
rammene Forsdick trekker opp her: Slik
Herzog ser det, vandrer han av nødvendighet. Men det ligger en nostalgi i hans

tro på vandringens betydning, og det er
lett å se det privilegerte i det at han kunne valgt å fly, og ikke minst i det at han
har tid og anledning til å velge det bort.
Slike privilegier manifesterer seg også
i transport slik vi finner den i reiselitteraturen, eller kanskje særlig slik vi ikke finner den i reiselitteraturen. Den reisendes
fremkomst kan først og fremst knyttes til
den frivillige reisen: Her er ennå ingen
hermetisk lukkede lastebiler eller strandede gummibåter, og slik Forsdick påpeker er den tvungne forflyttingen i det
hele tatt lite representert i reiselitteraturen. Etter hvert som de ufrivillig reisende
kanskje vil få muligheten til og privilegiet
av å komme frem og å skrive, vil forhåpentligvis også disse reiseerfaringene
få plass i reiselitteraturen. Slik vil den i
større grad kunne favne om og skildre de
mange måtene å være underveis på.
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Annerledes og briljant
om sivile i krig
Agota Kristof
Beviset
Cappelen Damm forlag,
190 sider
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Omtale
Anna Serafima
Svendsen Kvam

Da Tvillingenes dagbok i 2019 kom i
ny språkutgave, var vi mange som undret oss over hva slags roman dette var.
En historisk inspirert fortelling ispedd
eventyraktige elementer, eller den faktiske dagboken til to uvanlig intelligente
og tilpasningsdyktige barn i et krigsrammet land? Det var i alle fall liten tvil om
at en samlet leserskare ble trollbundet av
tempo, vendingene og bokas nådeløse
blikk på menneskenes overlevelsesevne
og tilbøyeligheter i ekstreme situasjoner.
I Kristofs romandebut fra 1986 ble
vi introdusert for de to nærmest sammensmeltede, guttungene Claus og Lucas gjennom en synsvinkel plassert i
førsteperson flertall. Det krigsrammede
landet de lever i og de merksnodige karakterene de omgir seg med, beskrives
med deres felles stemme. Tvillingene er
tilsynelatende aldri alene, når vi følger
dem fra de ankommer en liten grenseby
i et krigsherjet land. Det er ikke vanskelig
å plassere dem i det vestlige Polen eller
Ungarn under andre verdenskrig, selv
om hverken krigen eller landet navngis.
Dette grepet, at (dag)boken skrives fra et
vi-perspektiv gjør det spesielt dramatisk
når Tvillingenes dagbok avsluttes med at
den ene av brødrene rømmer til nabolandet under krigens siste dager. Og det er
nettopp smerten ved splittelsen av de to
som løper som en kløft gjennom Beviset:
«Jeg hadde en bror. Vi var ett. Nå er han
borte», forteller den gjenværende tvillingen noen år etter adskillelsen. Den ordknappe konstateringen summerer opp
hele den sinnsstemningen som omslutter

oppfølgerromanen, hvor livet ved grensen skildres gjennom den gjenværende
tvillingens perspektiv. Det er ikke lenger
frykten for soldatene, matmangelen og
de mystiske flyktningestrømmene som
legger rammene for tilværelsen, men tilblivelsen av et autoritært og diktatorisk
regime. Makthaverne omtales gjennomgående som «de», eller «utlendingene».
Gjennom et knippe handlingstette og
tidvis rystende scener, som avveksles av
korte betraktninger om årstidene, følger
vi Lucas intense søken etter menneskelig
nærvær, tilgang på informasjon og faste
holdepunkter i en tilværelse som er preget av store omveltninger for ham, landsbyen og storsamfunnet.
Beviset er konstruert rundt Lucas flere tiår lange forsøk på å skape seg et liv
med tilgang til det vi anser som normale
goder: fiksjonsfortellinger og hverdagslig samvær. Vi møter den stadig sykere
sognepresten. En mann med syndige tilbøyeligheter som blir inngående skildret
i Tvillingenes dagbok, men som Lucas
velger å lage middag til og spille sjakk
med. Etter dette kveldsritualet tilbringer
den unge mannen mye tid på landsbyens kroer og kafeer. Han drikker, spiller munnspill og forfølger bibliotekaren
Clara, hvis hår ble grått over natten da
«de» henrettet ektemannen hennes. I
den nitide kampen for å finne en ulovlig bok, gir ikke Lucas opp håpet om at
bibliotekaren er nøkkelen. Selv ikke når
jakten går på bekostning av hans evne
til å ta vare på den incestrammede Yasmine og hennes forkrøplede sønn Mat103
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hias. Persongalleriet er rikt, men blottet
for personskildringer som lar oss sortere
hver enkelt som gode, onde, snille eller
slemme. Ingen av karakterene i Beviset
fremstår endimensjonale.
Leser vi Beviset eller Tvillingenes dagbok gjennom hverdagens og fredens briller fremstår det som en fortelling med
- om ikke utenkelige, så i alle fall påfallende - skremmende og tidvis groteske
handlinger og hendelser. Det spesielle
ved fortellingen er at Kristof nærmest
aldri bruker denne typen adjektiver i
den faktiske skildringen av seksuell vold,
forræderi, sykdom eller maktovergrep.
Egennavn, historiske referanser og adjektivrike skildringer er strippet ned til
et minimum. Kanskje kan vi kalle det
tvillingenes egen poetikk:
«De ordene som går på følelser, er veldig uklare. Det er bedre å unngå å bruke
dem, og heller beskrive gjenstander,
mennesker og seg selv. Det vil gi en etterrettelig beskrivelse av tingenes tilstand»,
sier det ene barnet til sin tvillingbror, i
den første boka. Dette litterære formgrepet videreføres i bok to og åpner også
i Beviset for at leseren må vurdere på
egenhånd hvordan skyld og ansvar skal
fordeles. Marta Norheim påpeker i sin
omtale av romanen, at dette gir enorme
muligheter for leseren til selv å rette dom
over karakterene.1 Spørsmålet om hva
som er godt blir vidåpent fordi karakterenes følelser og beveggrunner nærmest
konsekvent ikke skildres. Sjeldent har jeg
sett et mer slående eksempel på hvordan
det å vise, gjennom scenisk framstilling
og knapp dialog, snarere enn å forklare,
kan skape nerve og rette søkelyset mot
eksistensielle spørsmål.
Til Norheims beskrivelse vil jeg føye
til at dette virkemiddelet fungerer spesielt effektivt i en fortelling som tematiserer
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menneskets livsvilkår i krig og som innbyggere i et diktatur. Hvordan kan vi, som
har tilgang på grunnleggende rettigheter
og kulturelle goder, stille oss til doms over
enkeltmenneskets måter å overleve på under helt andre forhold? Det er det åpenbart ikke et enkelt svar på, og kanskje er
det nettopp det Kristofs roman inviterer
oss til å erkjenne. Og som om det ikke
var nok: spørsmålene om godt og ondt,
på både indvid- og samfunnsnivå er ikke
den eneste besnærende problemstillingen
Kristofs roman tematiserer.
Sammenhengen mellom identitet og
skrift, og i forlengelsen av det: hva som
er sant, løftes nemlig fram gjennom usikkerheten som skapes om fortellerposisjonen i Beviset, og dermed også Tvillingenes dagbok. Sistnevnte roman er det
relativt likefrem å lese som den faktiske
dagboken tvillingene skriver. De stilanvisningene for skriften som Claus og
Lucas foreslår, gjenspeiler tross alt språk
og form gjennom hele fortellingen. Men
fra hvor fortelles, og eventuelt skrives,
teksten i Beviset? Handlingen i romanen
kan leses som ett sammenhengende lag
gjennom nesten hele boka. Mot slutten
skjer det imidlertid en vending som gjør
at leseren blir nødt til å vurdere om det
finnes ytterligere minst ett lag i teksten:
det stedet som Beviset skildres, eller diktes opp fra. Tvilen som sås om hvem som
eventuelt fører ordet, og pennen, skaper
også uklarhet om flere av karakterenes
identitet. På denne måten evner Kristof
ikke «bare» å skrive fram en original og
til tider eventyraktig fortelling som tematiserer menneskets sjelsevner under
et autoritært styresett. Beviset blir en
hyllest til skriftkunsten og litteraturen
som rom for ettertanke og bearbeidelse
av traumer, men også et sted for fiksjon
og lek. Tvillingenes trang til å lese, skrive
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og deres desperasjon utløst av å leve i et
samfunn hvor man er frarøvet fri litteratur, fremheves av Kristofs tvetydige identitetskonstruksjoner. Jeg skal ikke avsløre
alle tvetydige elementer i fortellingen. Jeg
nøyer meg heller med å legge ut noen
agn til lesere som lar seg inspirere til å
begynne med Tvillingenes dagbok, eller
lese den om igjen. Først og fremst: følg
dagboka! Dernest: nærles kapitlet om
bestefars grav!
Beviset står seg godt som en isolert
fortelling om personlig tap, sorg og savn,
gjennom presise og rystende skildringer
av å være alene: «Han later trillebåren
full av sand (…) tømmer den igjen, og
sånn holder han på lenge. Plutselig er
det natt, og kulden kommer, og det er
ikke et menneske å se der, bare stjernene
blinker i sin uendelige ensomhet». Den
historiske, men likevel ikke-spesifiserte
rammen rundt romanen gir også rom
for å betrakte hver enkeltskjebne som
små studieobjekter for refleksjon rundt
siviles dilemma i krisetider. For min del
er det nettopp det, enda mer enn Kristofs

kreative lek med fortellerposisjon, som
gjør romanen til en viktig beretning om
mellomstatlig og mellommenneskelig
vold. Den skiller seg ut fordi skildringer
av krig så ofte bygges rundt tydelige og
skarpe kontraster. Litteraturviteren Sara
Cole2 peker på flere motsetningspar som
gjør seg gjeldende i krigslitteratur: skillet
mellom sivil og stridende er ett eksempel.
Skillet mellom fiende og venn er et annet. Populariserte, så vel som kanoniserte
verk om krig orienterer seg rundt karakterer som opererer i eller mellom slike
ytterpunkter, og ofte ligger synsvinkelen
tett på en eller flere karakterer som er tydelig plassert i én av kategoriene. Agota
Kristofs bøker er et ypperlig eksempel på
hvordan en kan skrive fram menneskets
umenneskelighet ved å bruke krig som
ramme, men forkaste de binære motsetningene. Det er kombinasjonen av disse
to grepene: en litterær framstilling uten
et fastlagt moralunivers og den geografiske stedsløsheten, som gjør Beviset, til
en genial og aktuell utgivelse. Og ikke
nok med det: fortsettelse følger.

Sluttnoter
1 Norheim, Marta. 2020. «I all sin lysende enkelhet». NRK. 15.januar 2020.

2 Cole, Sarah. 2009. “People in War”. In: Kate
McLoughlin, The Cambridge Companion to
War Writing. Cambridge: Cambridge University Press
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Athena Farrokhzad debuterte i 2013
med diktutgivelsen Vitsvit, et poetisk
verk strukturert som en dialog mellom
jegets familiemedlemmer. Farrokhzads
nyeste diktsamling, I rörelse, skiller seg
fra debuten ved at den er en samling av
forskjellige dikt, hvorav flere er skrevet
til ulike anledninger. Det er likevel flere
tematiske likheter mellom de to verkene. Ett fellestrekk er den fremtredende
språkkritikken. I Vitsvit skriver Farrokhzad «Min bror sa: Det enda språk du
kan fördöma förgripelsen på är förgriparens språk / och förgriparens språk är
ett språk som uppfanns för att rättfärdiga
förgripelsen» (Farrokhzad, 2016 [2013],
s. 62). Språket er åstedet for overgrep og
vold, og i Vitsvit er ordene bokstavelig
talt hvite. Samtidig stiller verket det rasistiske samfunnet mot veggen nettopp
gjennom språket.
Språkkritikken er også til stedet i I
rörelse. I diktet «Bläck är det skarpaste
krutet» opponerer Farrokhzad mot
en naiv forståelse av at «pennen er det
sterkeste våpen». Hun understreker at
det finnes en materiell virkelighet utenfor språket, og at vi ikke må glemme at
«makt är makt». Gjennom diktets språk
oppfordres leseren til å rette blikket mot
virkeligheten som finnes utenfor diktet.
Dette er et godt metapoetisk grep, som
tydeliggjør at litteratur aldri er skrevet i
et vakuum.
Samtidig finnes det i språket også
muligheter til å «skrive om». Det er et
potensiale i språket, som ligger i nettopp
«rörelsen». I bokens etterord skriver for-

fatter Lars Raattamaa om poesiens muligheter til å igangsette noe nytt, noe annet: «Dikten är den förbjudna utopien».
Poesi speiler samfunnet, men kan også
peke utover mot en utopisk fremtid ved
å gjøre leseren oppmerksom på urettferdighet og overgrep. Utopien er for Lars
Raattamaa revolusjonen, og han skriver
at: «Revolutionen är i rörelse». Drømmen
om den omveltende revolusjonen deler
også Athena Farrokhzad, og venstresidepolitikk er en gjennomgående tematisk
linje i forfatterskapet. Vitsvit åpner med:
«Min familj anlände hit i en marxistisk
idétradition» (Farrokhzad, 2016 [2013],
s. 7). Denne idétradisjonen spøker fortsatt bak flere av diktene i I rörelse.
Den mest fremtredende av diktsamlingens marxistiske spøkelser er Rosa
Luxemburg. I «Brev till Europa» skriver
Farrokhzad: «När jag går längs Landwehrkanal viskar Rosa Luxemburg att
hon fryser». Rosa Luxemburg var polsktysk revolusjonær filosof og aktivist. I
januar 1919 ble hun drept av tyske frikorpssoldater og dumpet i Landwehrkanal. Rosa Luxemburg var på mange
måter en utypisk politisk frontfigur. Som
kvinne, jøde og dels funksjonshemmet
tilhørte hun grupper som ikke kom til
ordet uten kamp. Selv om hun på mange
måter var en minoritet, var hennes primære fokus betydningen av massene.
Hun er særlig kjent for sine teorier om
massestreiken, og i diktet «Slå tillbaka»
baserer Athena Farrokhzad seg på Luxemburgs tekst «Masstrejk, parti och fackföreningar». Diktet er presentert som en
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lyrisk bearbeiding av denne teksten, og
den er skrevet av Farrokhzad til forsvar
for streikeretten. Farrokhzad har med andre ord lyttet til Rosa Luxemburgs hviskende ord, og bruker poesien til politisk
agitasjon. Med utgangspunkt i Luxemburg kobler hun den politiske samtiden
til en politisk bevegelse som har lengre
historiske røtter, noe jeg synes styrker
alvoret i diktets politiske tematikk.
«Slå tillbaka» er preget av et håp om at
små bevegelser kan føre til større omveltninger: «Slå tillbaka: när stenen en gång
satts i rullning kan den inte stoppas»
(s.73). Diktet er, som mange av tekstene
i samlingen, en oppfordring til kamp.
For det er en faktisk, virkelig kamp, som
kjempes både i og utenfor diktene. Et annet dikt, «För Joel», henvender seg for
eksempel til den fengselsdømte antifacisten Joel Bjurströmer Almgren. «No
pasarán» er tilegnet Malmøs antifascister, og i dette diktet er det tydelig at
samlingens tittel blant annet refererer til
folkerørsler og massemobilisering: «Säg
något om rörelse som förvandlar oss till
många». Det lyriske jeget er erstattet av
et «oss». Flertallspronomenet rommer de
aller fleste, men ikke én spesiell gruppe:
«Var bor riskkapitalisterna? Inte vet jag.
/ Men här bor de i alla fall inte». I Farrokhzads dikt etableres altså «oss» og «de
andre», men det er nettopp de som sitter
med pengemakten som er «de andre».
Flere av diktene i samlingen er skrevet til ulike anledninger, grupperinger og
folk i Farrokhzads omgangskrets. Kommentarene bakerst i boken opplyser om
dette, og de utvider forståelsen av diktene. Det det er nærliggende å forestille
seg at enkelte av diktene, for eksempel
«Förlorarnas fest» er skrevet for å deklameres i kameratslige lag: «Det här är en
sarg; släpp den och kom in i leken. / Det
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här är en förlorarnas fest; en dag utropar
vi segern. / Det här är en sång till segern;
jag kan inte fatta att vi fick den». Diktene
tematiserer kollektivismen, samtidig er
det tydelig at flere av dem har utspring
fra nettopp de kollektive bevegelsene.
I rörelse er også en metakritisk diktsamling ved at Athena Farrokhzad påpeker at ikke alle har rett til å tale og til å
være kunstner. Dette er kanskje tydeligst
i diktet «Reduktionen»:
det värsta är att rätten att tala / om ingenting i en död form / aldrig kommer
att vara förbehållen mig / att misstaget är
mitt / för jag trodde att jag skulle betraktas som jämlike / om de kände igjen mig
som konstnär / men de kände inte igjen
mig som konstnär / eftersom de inte betraktade mig som jämlike

Det kan være problematisk å tolke det
lyriske jeget som tilsvarende den biografiske forfatteren, men akkurat i dette
tilfellet oppfordrer diktsamlingens baksidetekst til nettopp dette: «I rörelse är en
samling fristående dikter skrivna till och
genom de gemenskaper som format Athena Farrokhzads liv och poesi». Det er
altså en samhørighet mellom levde livserfaringer og det poetiske uttrykket. En
interessant detalj er at bokens tittel ikke
er kursivert i baksideteksten. Kan det
være et virkemiddel for å understreke at
det poesien ikke er noe eget, separert fra
samfunnet, politikken og det levde livet?
Samlingen avsluttes med titteldiktet,
og avslutningsstrofen lyder: «Skriv om,
skriv om. Den nya dagen gryr. / Deras
fantasier om oss har gått överstyr». Strofen rommer håpet om revolusjonen, men
også kritikken mot språket som er nødt
til å omskrives. Jeg leser Athena Farrokhzads poesi som et vellykket forsøk på å
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fremvise sammenhengen mellom poesi,
politikk og egne livserfaringer. I rörelse
kan leses som et kampskrift, men også
som en poetikk. Farrokhzad poesi er politisk, fordi poesien alltid er politisk i en
eller annen form.
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I anledning et samarbeid med
litteraturtidsskriftet Filosofisk
supplement vier vi neste nummer
av Bøygen til tema FILOSOFI.
Filosofi og litteratur er to nære fenomener. Hva litteratur
er, hvordan vi skal lese litteratur og, ikke minst: hva som
gjør litteraturen god, er alle filosofiske spørsmål som
forfattere og litteraturlesere kan beskjeftige seg med,
og litteraturforskere må forholde seg til.
Aristoteles, Jean-Jaques Rousseau, Simone de
Beauvoir er bare et bitte lite knippe av de navnene som
har hatt stor innflytelse på tenkningen, både for og
gjennom litteratur. En rekke akademikere, forskere og
forfattere har også operert i en gråsone mellom litteraturteori og skjønnlitteratur; Roland Barthes og Walter
Benjamin er to eksempler. I tillegg er grunnleggende
spørsmål knyttet til sannhet, kjærlighet, relasjon mellom
språk og virkelighet sentrale tema i både roman-, essayog lyrikksjangeren, i dag såvel som i nær og fjern fortid.
Litteratur-, idé- og filosofihistorien er tett sammenvevd.
Idéhistorisk har gjennombrudd i filosofi og vitenskapsteori hatt stor innvirkning på samfunnets litteratursyn,
forståelse av forfatterrollen, men også omvendt:
litterære verk som Emilé, Faust og Prosessen tok ikke
bare opp i seg datidens idéstrømninger, men bidro
også til å forme dem.
Har filosofene noe å lære av litteraturforskerne eller
omvendt? Hvordan påvirker dagens nytenkning innenfor
transhumanisme, økologi og feminisme samtidslitteraturen? Hva er relasjonen mellom litteratur og
virkelighet? Påvirker estetikken etikken og motsatt?
Hva er god litteratur?
Til vårt neste nummer søker vi fag- og skjønnlitterære
tekster på inntil ti sider, gjerne også kortere, som
på en eller annen måte tematiserer filosofi eller
relasjonen mellom litteratur og filosofi. Alle tekster
sendes i Word-format. Vi søker også illustrasjoner,
og disse må være mellom 1 og 5 MB.
Send bidrag til boygen.bidrag@gmail.com.
Frist for innsending er 15.april.

