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Sylvia Aalde 
(f. 1997) Frilansillustratør. @skogsymre 
(Instagram)

Azadé Azad
(f. 1984) är doktor i psykologi, jobbar 
som forskare och har gått Biskop Arnös 
författarskola. Hun skriver just nu en 
diktsamling om mäns våld mot kvinnor 
och det omöjliga i den heteronormativa 
tvåsamheten och de patriarkala 
strukturer som manifesterar sig i 
kvinnors och barns innersta väsen.

Tor Åge Bringsværd   
(f. 1939) «Jeg er en gammel forfatter og 
dramatiker, som like gjerne skriver
for barn som for voksne, og som 
overraskende nok fortsetter å gi ut 
romaner, bildebøker og sakprosa hvert 
eneste år, både under eget og andre 
navn. Jeg har fått en mengde priser opp 
gjennom årene, noe jeg naturligvis er 
takknemlig for, selv om jeg vet at de fleste 
like gjerne kunne vært gitt til noen andre. 
Livet i en stor by tiltrekker meg ikke 
lenger, jeg synes det er mer meningsfullt 
å tilbringe alderdommen på et sted hvor 
det går an å se stjernene om natten. Og 
så får jeg heller bære over med at jeg for 
tiden ikke har en grevling i taket, men 
at det bor en hel familie under gulvet i 
skrivestuen».

Patrick Brock 
(f. 1979, Brazil) holds an MA in literature 
from CUNY and is a doctoral research 
fellow at UiO. He studies science fiction 
and futurism in Latin America as part of 
the CoFutures project at IKOS.

Marianne Bugge 
(f. 1998) er utdannet grafisk designer 
ved Fagskolen Kristiania i Oslo, og tar nå 
en bachelor i Anvendt Datateknologi på 
OsloMet. Elsker å holde på med kreativt 
arbeid som illustrasjon, akvarell, foto, 
video, og redigering! Mer av hennes 
prosjekter finner du på plattformene: 
Nettside: barebugge.no, Instagram:  
@barebugge 

Terje Dragseth
(f. 1955) er forfatter, filmregissør og 
musiker i bandet I Sing My Body Electric.
Epifanier 2, kortprosa (Lord Jim 
Publishing) kommer høsten 2021. Han 
arbeider med et verk for 2022: VOODOO 
SCIENCE, sci-fi poesi.

Martin Archer Dreyer
(f. 1998) er sosialansvarlig i 
Mørkerommet fotokollektiv. Bosatt og 
studerer i Bergen. Insta: @martindreyer 
Mail: martindreyer98@gmail.com  

Ivo Ek
(f. 2001) studerer kunstfoto ved Norsk 
Fotofagskole i Trondheim.
@ivo.ek // ivoek.com

Benedicte Engesland
(f. 1995) studerer statsvitenskap på 
Universitetet i Oslo.  
@benedicteengesland 

Karolina Eriksen 
(f. 1996) har en mastergrad i allmenn 
litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo 
og jobber på Norli bokhandel i Ski.

Bidragsytere

Åsa Rones Gullvåg  
(f. 1988) bor i Trondheim. Hun har 
gått ett år ved Nordens Författarskola 
Biskops Arnö og har en mastergrad 
i allmenn litteraturvitenskap fra 
NTNU. Masteroppgaven handlet om 
den østerrikske forfatteren Ingeborg 
Bachmanns roman Malina.

Kjersti Halvorsen 
(f. 1993) er psykolog, og debuterte i 2019 
med romanen Ida tar ansvar.

Tim Hereid 
(f. 1996) er medlem i Mørkerommet foto-
kollektiv. En ikke-studerende youtuber og 
spirende musikkprodusent fra Sandviken.

Trude Hoel
(f. 1971) er professor i Lesevitenskap ved 
Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. 
Hun forsker blant annet på vilkår for 
barns deltakelse og engasjement i lesing, 
og leder forskningsprosjektet SPrELL. 
Hoel er i ledergruppen for FILIORUM – 
Senter for barnehageforskning.

Turi Hoem  
(f. 1988) er illustratør i Ålesund. 
@illustraturi / illustraturi.no

Ingrid Vigerust Kallestad  
(f. 1999) studerer medier og kommunika-
sjon ved UiB. Kunstbruker på instagram: 
@feberunivers

Heidi Karlsen 
(f. 1977) er ph.d i nordisk litteratur 
med master i franskspråklig 
litteratur, har hovedfag i filosofi og 
er sertifisert filosofisk praktiker. 

Jobber med digital tekstanalyse og 
forskningsdatahåndtering, samt filosofisk 
samtalepraksis. Er en digital humaniora-
entusiast. 

Julia Kleppestø
(f. 1996) er masterstudent i 
litteraturformidling. Hun er 
redaksjonsmedlem og ansvarlig for 
sosiale medier i Bøygen.

Kristine Kleveland
(f. 1995) har en master i nordisk 
litteratur.

Cahtrine Knudsen
(f. 1970) er forfatter. Hennes foreløpig 
siste bok er Kjærlighetsfragmentet (Pelika-
nen forlag). Hun har blant annet studert 
filosofi og natur- og miljøvern.

Martine Falkeid Kommedal 
(f. 1994), nyutdannet illustratør fra Solent 
University, Southampton og Høysko-
len/Fagskolen Kristiania, Oslo. Jobber 
for øyeblikket som freelanceillustratør, 
kunstner og designer. @mfkxillu /  
www.mfkxillu.no

Emilie Kooyman
(f. 2000) har gått skrivekunstlinja på 
Nansenskolen, Norsk Humanistisk 
Akademi. Hun skal studere ved UiO til 
høsten.

Ranveig Kvinnsland 
(f. 1997) er lektor i norsk og engelsk, og 
hun har en master i nordisk litteratur fra 
Universitetet i Oslo.
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Robert Lange  
(f. 1999) går på Einar Granum 
kunstfagskole i Oslo. Instagram: @skrtnes

Katrine Rørbakken Lund  
(f. 1989) er billedkunstner, og arbeider 
med tekstil, illustrasjon, tekst og skulptur. 
Hun har en bachelor i tekstilkunst fra 
Kunsthøgskolen i Oslo, og har tidligere 
studert ved Strykejernet Kunstskole og 
Arkitekthøgskolen i Oslo. Hun studerer 
nå til kunsthistoriker ved Universitetet i 
Oslo. Instagram: @kuroshimu 
Nettside: www.katrine-lund.com

Anna Malkenes
(f. 2004) går første året på Foss videregå-
ende skole. Instagram: @malkenez

Mons Malkenes 
(f. 2008) går i 7. klasse på Steinerskolen 
på Nordstrand.

Peter Mork  
(f. 1994) er masterstudent i allmenn 
litteraturvitenskap og redaktør for dette 
nummeret av Bøygen.

Eirik Riis Mossefinn 
(f. 1992) er masterstudent i allmenn 
litteraturvitenskap, journalist og forfatter 
av boken Privatskoleparadokset (Forlaget 
Manifest, 2019).

Mariann Fugelsø Nilssen 
(f. 1971) jobbet i De norske Bokklubbene i 
perioden 1995–2008, blant annet som red.
sek og redaktør for flere klubber. Hun har 
vært ansatt i Cappelen Damm siden 2008, 
og er i dag redaksjonssjef med spesielt 
fokus på krim og underholdningsfeltet.

Laura op de Beke
(f. 1992) is a PhD fellow at the University 
of Oslo. She has degrees in literary 
studies and American studies from 
the University of Leiden. Her current 
work is part of the Lifetimes project at 
IKOS, which looks at the entanglement 
of human history and earth history in 
the age of the Anthropocene. Laura 
is also the principal investigator of 
the collaboratory “Playing With Deep 
Time.” On the side she runs an online 
environmental humanities reading group 
called un-earthed.

Mikael Schultz Rasmussen
(f. 1993) er utdannet litteraturviter ved 
Universitetet i Oslo. Siden 2019 har han 
undervist i norsk litteratur, folketro 
og akademisk skriving ved Vilnius 
Universitetet i Litauen.

Daniel Røkholt  
(f. 1992) har en mastergrad i 
litteraturformidling og en bachelorgrad 
i engelsk litteratur. Han jobber i dag som 
programmedarbeider på Litteraturhuset.

Gisle Selnes 
(f. 1965) bor i Bergen og er professor 
i allmenn litteraturvitenskap ved 
Universitetet i Bergen. Hans siste 
bokutgivelse er The Aesthetics of Violence 
(red. sm.m. Hans Jacob
Ohldieck), Scandinavia University Press, 
2020. 

Runa Skjeldal  
(f. 1998) går på Forfatterstudium 
2 i Tromsø. I fjor gikk hun på 
Forfatterstudiet i Bø. Denne høsten er 

hun aktuell med boken Eleonora på 
Forlaget Oktober.

Olve Skutevik
(f. 1998) jobber som tekniker. Foto er en 
forholdsvis ny interesse. olve.skutevik@
gmail.com. Instagram 
@grainboy.advanced

Anna Swanberg
(f. 1967) är arkitekt och studerar på 
Författarskolan vid Lunds universitet. 

Dag T. Straumsvåg 
(f. 1964) har gjeve ut sju bøker med dikt 
og gjendiktingar, m.a. The Lure-Maker 
from Posio (Red Dragonfly Press, 2011), 
Nelson (Proper Tales Press, 2017) og  
Spøkjelse i japanske drosjar av Michael 
Dennis (gjendikting, A + D, 2020). I 
tillegg er eit større utval av dikta hans 
inkludert i Robert Hedin: At the Great 
Door of Morning—Selected Poems and 
Translations (Copper Canyon Press, 
2017). I 2020 starta han miniforlaget 
A + D saman med den amerikanske 
kunstnaren Angella Kassube. Han bur i 
Trondheim.

Bjørn Vatne
(f. 1976) er utdannet ved Universitetet 
i Bergen og to år ved Forfatterstudiet i 
Tromsø. Han er forfatter av tre romaner, 
sist Død og oppstandelse (Gyldendal 
2020). Han jobber for tiden med en 
roman om noe ganske annet, med 
planlagt utgivelse våren 2022.

Liv Wallace 
(f. 2002) går akkurat nå på Amalie Skram 
videregående skole i Bergen. Til høsten 

skal hun begynne å studere grafisk design 
i Bergen. Hun holder på med maleri, 
akryl på lerret, og lager bilder inspirert 
av fauvismen, mennesker og sterke farger 
og følelser.
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Leder

I arbeidet med dette nummeret av Bøygen har vi plukket opp krystallkula for å un-
dersøke fenomenet framtid. Da vi begynte å gnikke på glasset, meldte noen spørsmål 
seg umiddelbart: Hvilken rolle spiller framtiden i litteraturen? Hvordan kan litteratur 
om framtid påvirke oss i nåtiden? Og en av de store og vanskelige: Hva er litteraturens 
framtid?

Framtiden er noe vi hele tiden konfronteres med som mennesker, både den fjerne 
og den nære. Varmerekorder og skogbranner er bilder fra virkeligheten som under-
streker de dystre utsiktene FNs klimapanel skisserer for framtiden i sin nye rapport. 
Men det er ikke bare illevarslende økologiske og klimatiske vippepunkter som truer i 
nærmeste framtid. Samtidig har den ene smittebølgen større enn den andre skylt inn 
over verdens ustabile politiske terreng.

For mange, særlig unge i dag, er tanken på framtiden forbundet med frykt. Det gjel-
der også en del av oss i redaksjonen. Kanskje syntes vi det var appellerende å jobbe 
med denne tematikken fordi noen av tekstene kunne virke betryggende? Framtids-
frykten gir ikke slipp så lett, men tekstene i nummeret tillater oss å se hvor mye for-
skjellig framtiden kan inneholde. Og heldigvis er det ikke gjensidig utelukkende at 
det kan (og vil) skje mye skummelt og mye spennende. Litt frykt er dessuten kanskje 
bra for å unngå den farlige passiviteten. Dette er ikke et nummer vi har skapt med 
eksplisitt mål om å avskrekke eller gi håp, men både håp og redsel er følelser som 
naturligvis oppstår når man skal fabulere om framtiden. Disse følelsene dukker også 
opp gjennom foreliggende nummer, både i fagtekstene, de skjønnlitterære tekstene, 
bokomtalene og svarene vi har fått på spørsmålene vi har stilt forfattere og bransjefolk 
om litteraturen og framtiden.

Denne gangen kan vi by på skjønnlitterære tekster som åpner for refleksjon rundt 
samfunnets framtid, eller som bare lar oss synke inn i de små, korte øyeblikkene. Det 
er fagtekster som gir oss noen gløtt mot litteraturens framtid, og andre igjen som gir 
oss perspektiver på tidens virkning innenfor det litterære verkets rammer. En tekst 
om digital humaniora viser hvilke muligheter som åpner seg for litteraturforskningen 
med nye metoder tilgjengelige, og digitale kunstverk viser hvordan utradisjonelle 
modaliteter kan få oss til å erfare verden på nye måter. Og hvordan påvirkes vi som 
lesere av forventningene om det som vil skje når vi leser en skummel, mørk og tåke-
full tekst fra 1800-tallet?

I et nummer om framtid må naturligvis science fiction-sjangeren dukke opp. Scifi-
litteraturen kan ofte forbindes med dystopier og apokalypsetenkning. Men brasiliansk 
afrofuturisme, en kunstretning født i Brasils politiske kaos, spiller på fantasiens mu-
lighet til å se for seg alternative, håpefulle framtider vi kan lære av. En annen fagtekst 
igjen undersøker hvordan vår opplevelse av verden er knyttet til infrastruktur på en 

måte som inspirerer til å tenke nytt om infrastrukturen og være den mer bevisst.

En slags rød tråd som går gjennom hele nummeret, er lærdommen om at det er umu-
lig å si noe om framtiden uten å ta utgangspunkt i nåtiden. Framtidsbilder stemmer 
sjelden med virkeligheten, den faktiske framtiden. Men disse bildene, visjonene, my-
tene, hva enn man velger å kalle dem, kan gi oss noen koordinater, slå noen sprekker i 
vante forestillinger, slik at vi ser muligheter til å sikre de allerede skrantne framtidsut-
siktene. Vi er stolte over å ha fått fire fantastiske forfatteres perspektiver på det å skrive 
framtidslitteratur, og hvilke perspektiver denne litteraturen kan åpne for.

Framtidsrapportene om verdens tilstand forteller oss at de komplekse utfordringene 
er her allerede nå. Men midt i alt dette kompliserte kan det være deilig å se hvor enkel 
en framtidsdrøm kan være. Noen ganger kjennes det som at hvis man bare får nyte 
det å trø barbeint i grønt gress, kan vel ikke framtiden være altfor ille? Nummerets 
første tekst begynner nettopp med en sånn drøm, en forfriskende start. Videre i num-
meret får du både alvorspregede, lettsindige, oppmuntrende og tankevekkende tekster 
i ulike sjangere. God lesing! 
         
Hilsen redaktørene
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Emilie Kooyman

Emilie Kooyman

Jeg våkner i den hvitmalte senga, den som knirker når man snur seg. Det 
ene kinnet mitt er varmt og krøllete mot puta, øynene mine er tunge. 
Først er hjernen helt stille. Jeg har sovet uten å drømme, jeg har ikke 
eksistert de siste ni timene, nå ligger jeg stille og venner meg til følelsen 
av å finnes.     

Lyset i rommet rundt meg er hvitt og varmt. Sola ligger over stolen 
med kjolen min og strømpene fra i går. Sandalene mine står stille foran 
senga. Jeg strekker på hele kroppen, spenner alle muskler til jeg dirrer. 
Når jeg slipper, faller kroppen mykt tilbake mot madrassen. Et innpust, 
så lungene mine folder seg ut. Utpust, jeg slenger beina mine utenfor 
senga, setter tærne forsiktig i gulvet og tripper stille gjennom rommet.

Gulvplankene er varmere der sola har truffet lengst. Jeg tar kjolen min 
fra stolen, drar den over hodet, det ene øret blir sittende fast i ermet, en 
knapp lugger meg. Sokkene mine blir liggende igjen, skoene mine blir 
stående. Jeg lister meg tilbake til vinduet over senga min og åpner det. 
Gardinene flagrer. Himmelen er blå, så blå at den bare er én farge. Treet 
i hagen vinker med lange greiner, mellom de grønne bladene spirer små 
eikenøtter. De er ikke utvokst på lenge enda. Jeg klatrer opp i vinduskar-
men og hopper den lille avstanden fra soverommet ned til plenen. Støtet 
fra bakken forplanter seg oppover i kroppen. 

Jeg står helt stille en stund og puster. Gresset under føttene mine er 
duggvått, det kjøler ned kroppen, som enda er varm av dyna. En humle 
vimser rundt i gresset foran meg, durer som besatt. Det er et bol i nær-
heten, jeg har sett dronninghumla surre i plenen. Jeg setter meg på huk, 
støtter hodet på knærne, følger humla med øynene. Den flyr i en vid bue 
og bumser til slutt ned i hullet sitt i bakken. Det blir stille rundt meg. 

Jeg gjesper, kjenner kjevene strekke seg. Det verker av søvn i skuldrene 
mine, smaker søvn der tunga klistrer seg mot ganen. Øynene mine ruller 
i kraniet. Et vindkast tar tak i håret mitt og greinene over meg. Det 
bruser i tynne kvister og løv. Bak dem kommer en sky langs horisonten. 
Grenene på treet blir harde streker mot den mørke fargen.  

Jeg vipper meg bakover på helene, lander på rumpa. Så strekker jeg 
meg utover på ryggen, slipper armer og bein slapt i bakken. Jeg ligger 
der helt stille og puster til jeg ikke lenger merker at brystet mitt hever 
og senker seg. Jeg stikker fingrene ned i bakken under meg og klemmer 
til, kjenner neglene bli fulle av mørk, kald jord. Ryggen på kjolen min 
blir våt av dugg.

En liten framtidsdrøm

Benedicte Engesland
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Ranveig Kvinnsland

Ranveig Kvinnsland

«The release of Evolution will mark the 
end of Johannes Heldén writing poetry 
books. He has, in a sense, been replaced». 
Slik avsluttes Johannes Heldén og Håkan 
Jonsons beskrivelse av det digitale poetis-
ke verket Evolution (2014).1 Verket stiller, 
og forsøksvis besvarer, en rekke spørsmål i 
kraft av å være digital poesi: Hva skjer når 
poesien er skapt av en datamaskin i ste-
det for et menneske? Kan en datamaskin 
være en poet, eller kan en poet være en 
datamaskin? Og hva skjer når leseren ikke 
lenger er autonom, når en rekke ukjente 
algoritmer bestemmer hvordan et verk 
skal oppleves og forstås? Som poetisk verk 
er Evolution interessant fordi det utfordrer 
etablerte forestillinger om poesiens virk-
ning og realitet, spesielt korrelasjonen 
mellom poetisk form og innhold. Verket 
kommer fra et sted i fremtiden og prokla-
merer hvordan en ny heldénsk poesi kan 
ta form i nåtiden, uten at Heldén selv er 
en del av det. Slik utforsker verket poesi-
ens særegne temporalitet gjennom dets 
mediale bevissthet. I det følgende vil jeg 
utforske tre aspekter ved verket som kan 
relateres til tid og temporalitet: kunstne-
rens poetikk, verkets medium og verkets 
mediale utforming.

Digital litteratur og poesi er etablerte 
praksiser. Helt siden datamaskinens inn-
tog har kunstnere utforsket de estetiske 
mulighetene som finnes i det teknolo-
giske universet som datamaskinen tilbyr. 
Den digitale poesien vil, som en utvidelse 
av bokpoesien, stille andre spørsmål om 
hva poesien er, og hva den kan gjøre. Evo-

lution er et digitalt verk som kan omtales 
som det Katherine Hayles kaller «digital 
born», altså at verket er skapt for og med 
digitale medier.2 Til forskjell finnes det di-
gital litteratur som er skapt for bokmediet 
og deretter tilpasset digitale medier, ek-
sempelvis Instagram-poesi. Scott Rettberg 
beskriver den digitale litteraturen som 
ulike litterære uttrykksformer som «take 
advantage of the computational, multime-
dia, and networked properties of the con-
temporary computer in the production 
of born‐digital experiences and works of 
a narrative or poetic nature that are spe-
cific to this context».3  Eller som Stefan 
Kjerkegaard og Dan Ringgaard skriver: 
En mediespesifikk praksis som er «acu-
tely conscious of its relation to its own 
media».4 Den digitale poesien, fordi den 
fremdeles er poesi, vil legge til rette for at 
leseren kan dykke ned i hver eneste de-
talj, hvert eneste visuelle forelegg og hvert 
eneste ord, sakte og uforstyrret. Likevel vil 
den digitale poesien utforske og utfordre 
leserens autonomi. Leseren vil stå som en 
av flere aktører som sammen produserer 
verket. Begrepet poesi går dermed over i 
en estetisk og medial opplevelse.

Digital poesi skiller seg fra paraplybe-
grepet digital litteratur ved at den medi-
ale organiseringen utforskes sammen 
med poesiens særegenheter. Den digi-
tale poesien vil, i likhet med bokpoesien, 
utfordre hverdagsspråkets sammenhen-
ger, ha en særegen musikalsk og visuell  
utforming og ikke minst en særlig tem-
poralitet og romlighet. Tid og temporali-

Om Evolution som digital 
poesi og verkets forhold 
til tid

Martine Falkeid
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tet er, etter min oppfatning, et overordnet 
blikk som ofte er relevant i møte med di-
gital poesi. Poesiens temporalitet krysser 
syntaktiske, morfologiske og semantiske 
grenser på helt andre måter enn prosaen. 
I den digitale poesien blir denne tempo-
raliteten ytterligere forsterket fordi algo-
ritmene åpner opp for et fastsatt tempo, 
en egen tidsoppfatning for det enkelte 
verket. I Evolution vil også verket selv in-
vitere til en slik lesning, og det gjør det 
allerede i tittelen. 

Evolusjon regnes som en gradvis ut-
vikling eller forandring over tid. Denne 
temporale bevegelsen går fra fortid til 
fremtid, fra noe etablert til noe nytt, og er 
et grunnelement i dette verkets organise-
ring og prosjekt. Verket Evolution baserer 
seg på det vi kan regne som Heldéns for-
tid, og som utvikler seg til en ny fremtid. 
Sammen med kunstneren og program-
mereren Håkan Jonson har Heldén kom-
binert all musikk og poesi han har skapt 
frem til 2014. Disse dataene er samlet i en 
database som er grunnlaget for algorit-
menes mønster. Dette utgjør et slags nytt 
heldénsk vokabular og lyddesign. På nett-
siden har kunstnerne selv skrevet at «[t]he 
application analyzes a database of all the 
published text- and soundworks by the ar-
tist and generates a continuously evolving 
poem that simulates Heldén’s style: in vo-
cabulary, the spacing in-between words, 
syntax.».5 I en av sine analyser av verket 
poengterer Katherine Hayles at datamas-
kinen både er medforfatter og -kunstner, 
samtidig som den er Heldéns «poetic ri-
val».6 Det er fordi datamaskinen skaper 
egne dikt og egen musikk som utkonkur-
rerer Heldén sine. Algoritmene bruker 
dermed Heldéns kunstneriske fortid til å  
omprogrammere, gjenskape og utforske i 
et jevnt tempo, og de skaper en ny fremtid.

Tittelens betydning blir ytterligere in-

teressant når den ses i sammenheng med 
Heldéns overordnede poetikk. Heldén 
kaller verkene sine «alien archeology» 
og «field recordings from the future», og 
kunstverkene hans markerer et skjærings-
punkt mellom det som var, det som er nå 
og det som kommer.7 Slik henter Heldén 
og Evolution elementer fra fortiden og 
plasserer dem i fremtiden, men fremtiden 
brukes også for å forstå nåtiden. Med det-
te som utgangspunkt, krysser verket våre 
grunnleggende og normative tidsoppfat-
ninger. Fremtiden er en uviss og uforut-
sigbar størrelse som vi ikke kan proklame-
re med stor sikkerhet. Gjennom Evolution 
viser Heldén også hvordan fremtiden kan 
forstås som forskjellige størrelser, kun av-
hengig av leserens egen forestillingsevne. 
I dette verket fremstår datamaskinen, al-
goritmene og teknologien som en slags 
fremtid, eller rettere Heldéns fremtid, 
fordi verket kan, så lenge teknologien fun-
gerer, overleve Heldén. 

Det andre tidsaspektet uttrykkes gjen-
nom verkets forhold til eget medium. 
Krysningene mellom fortid og fremtid, 
det som var, er og blir, er interessante i 
verkets bevegelser mellom digitale medier 
og bokmediet. Som en utvidelse av det di-
gitale verket har Heldén og Jonson også 
gitt ut Evolution som bok. Denne boken 
er likevel ikke en gjenskapelse av det di-
gitale verket, men en fortsettelse, og de to 
bestanddelene må forstås som to deler av 
den samme helheten. I 2014 mottok den-
ne boken The N. Katherine Hayles Award 
for Criticism of Electronic Literature. 
Vekslingen mellom bokmediet og digi-
tale medier avslører, ifølge Jesper Olsson, 
noen av de historiske betingelsene digita-
liseringen verket representerer.8 I tillegg til 
seks essay om ulike forståelser av Evoluti-
on som digital poesi, består bokversjonen 
av alle JavaScript-kodene man behøver for 

å skape Evolution. Hvem som helst, gitt at 
man forstår JavaScript og kan program-
mere, kan med andre ord lage et identisk 
Evolution som det Heldén og Jonson selv 
har skapt. Slik blir kunsten allemanns-
eie, for prosjektet er nettopp å undersøke 
hvorvidt datamaskinen og digitale medier 
kan overleve uten kunstneren.

Digital litteratur ligger med andre ord 
tett på de digitale medienes affordanser. 
Det vil si sentrale trekk ved disse medien-
es modaliteter som utvider vår forståelse 
av verket. I Evolution ser vi blant annet 
at verket anvender de digitale medienes 
særegne uttrykksmuligheter gjennom 
lyd og bilde. For at dette verket skal fun-
gere, må datamaskinens spesifikke funk-
sjonaliteter tas i bruk. Det innebærer 
også at det må oppleves på dataskjerm i 
en nettleser for at alle modalitetene i ver-
ket vises. Det er mulig å åpne nettsiden i 
nettleseren på en smarttelefon, men da er 
det visuelle forelegget begrenset og hele 
verket vil dermed ikke komme til syne. 

Også i sin visuelle utforming spiller 
Evolution på bokmediets særegenheter. 
Nettsiden er statisk, og det visuelle fore-
legget har bare ett nivå. Bakgrunnen lig-
ner mørkt, brunt trevirke og kan minne 
om et bord. Den brunfargede bakgrun-
nen suppleres med et hvitfarget kvadrat 
som på grunn av dets særpregede skyg-
gelegging ser ut som en bok. Det visuelle 
utgangspunktet er altså en åpen bok som 
ligger på et bord. Det er i denne boken 
at Evolution kommer til syne. På bokens 
venstre side finnes det informasjon om 
verket og den digitale boken, blant annet 
en ISBN-kode, Heldéns og Jonsons navn 
og årstall for publisering, akkurat som i en 
vanlig bok. ISBN-koden er til og med reell 
og er den samme som i bokversjonen av 
Evolution. På den høyre siden står diktet, 
eller rettere diktene. Begge boksidene er 

statiske, det vil si at det ikke er flere nivåer 
i verket. Innholdet på den høyre siden 
endrer seg likevel etter hvert som verket 
startes og presenteres. Verkets visuelle ut-
forming viser hvordan Evolution krysser 
grenser for forventningene vi har til de 
ulike mediene, og, som Hans Kristian Ru-
stad har foreslått, utfordrer den grunnleg-
gende ideen om lesning og fortolkning.9 
Vi er vant til at bokmediet er en konstant 
størrelse som vil bestå i sin opprinnelige 
utforming og innhold. I Evolution utfor-
dres denne forestillingen om boken gjen-
nom verkets skiftende karakter. 

Det tredje tidsaspektet kan knyttes 
til oppbygningen av algoritmene og den 
mediale organiseringen i verket. Algorit-
mene er et integrert teknologisk aspekt 
som uttrykker emosjoner, mening og 
affekter på andre måter enn det vi fin-
ner i verbalspråket. De kan ikke leses 
direkte, men oppleves underveis i ver-
ket. Det er spesielt to sentrale systemer 
som algoritmene følger. Det første er 
en sannsynlighetsberegning som kalles 
Markov-prosessen. Denne beregningen 
bestemmer at hver algoritme betinges av 
den pågående tilstanden, i stedet for den 
foregående. Det andre systemet er gene-
tiske algoritmer. Det er disse genetiske 
algoritmene som gjør at verket fremstår 
intelligent, nettopp fordi det lærer av 
seg selv. Det innebærer at algoritmene 
vil regenereres i verket og lære av egne 
prosesser, og dermed også optimalisere 
foregående datasett.10 Slik kan den nye 
heldénske poesien bli bedre enn den 
originale, og verket kan nå målet om å 
erstatte Heldén som poet. 

De genetiske algoritmene er en type 
teknologi som stiller spørsmål ved 
kunstnerens posisjon i den digitale tids-
alderen. Hvis teknologi og algoritmer 
kan produsere kunst som er bedre enn 
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kunstneren selv, hvor står kunstneren 
da? I et intervju med NRK uttrykker Ale-
xander Refsum Jensenius lite bekymring 
for dette, fordi «det er jo mennesker som 
har laget og programmert maskinene».11 
Spørsmålet er fremdeles både interes-
sant og relevant fordi det bryter med den 
etablerte forestillingen om en linearitet 
mellom skaper og verk. Det er tydelig at 
Evolution aldri ville eksistert uten verken 
Heldéns tekster og komposisjoner, eller 
Jonsons programmeringsferdigheter. Det 
er også et faktum at Heldén og Jonson 
sammen har bestemt hvilke elementer 
ved kunsten som skal være viktigst for 
algoritmene. De to har analysert hoved-
trekk ved Heldéns kunst og konstruert et 
mønster, presentert gjennom et sett med 
regler som algoritmene skal følge. Uten 
regler vil nonsensfaktoren bli høy, men 
med for mange regler vil algoritmene 
kun kopiere de originale diktene. Disse 
reglene er dermed helt sentrale for at den 
poesien som kommer til syne i verket, 
skal ligne Heldéns personlige og kunst-
neriske særegenheter. Begrepet «genetis-
ke algoritmer» er hentet fra evolusjonen 
som konsept, fordi de begge omtaler små 
eller store endringer i den genetiske sam-
mensetningen i et fenomen. De innehar 
sånn sett sitt eget tidsperspektiv. Fordi de 
fremstår som om de lærer av egne pro-
sesser, gjør de dette i et fastsatt tempo og 
presenterer sådan en egen evolusjon. 

På den digitale bokens høyre side vil 
det, når leseren setter i gang verket, duk-
ke opp en rekke ulike ord på forskjellige 
steder på siden. Det er de samme ordene 
som Heldén har brukt i tidligere verk som 
algoritmen her presenterer på nye må-
ter. På grunn av de to grunnsystemene, 
Markov-prosessen og de genetiske algo-
ritmene, vil det samme diktet aldri frem-
stilles to ganger i den samme prosessen. 

Leseren kan hele tiden trykke på pause 
for å lese de gitte ordene nøyere enn ver-
kets satte hastighet, men algoritmene gjør 
hver generasjon spesiell. Slik vil de dik-
tene som har vært presentert, bli værende 
i fortiden, samtidig som det er umulig å 
kalkulere frem hvilke dikt som vil komme 
i fremtiden. 

Leseren står på utsiden av verket og vil 
heller ikke være en deltaker i skapingen 
av verket – det gjør algoritmene på egen 
hånd. Leseren presenteres imidlertid for 
tre handlinger i oppstarten av verket som 
må gjennomføres for at verket skal settes i 
gang. Først må leseren velge språk (valget 
står mellom svensk og engelsk), deretter 
velge å starte eller pause verket og til slutt 
velge tempoet i visningen av diktene. Det 
er spesielt de to siste handlingene som 
skaper en kobling mellom leseren og ver-
kets temporalitet. Start-stopp-funksjonen 
gir assosiasjoner til dataspillestetikk, et ut-
trykk som ofte er til stede i digital poesi. 
Den indikerer også en temporal bevegelse 
og skaper en illusjon av at leseren selv kan 
kontrollere verkets tilblivelse og tempo-
ralitet. Denne funksjonen gir leseren an-
ledning til å følge generasjonene i verket 
nærmere, hun kan pause utviklingen og 
lese enkeltdikt som etter hvert dukker 
opp. Alternativt kan leseren holde verket 
gående og justere tempoet generasjonene 
utvikles i. På verkets venstre side er det, 
over ISBN-nummeret, en spak der leseren 
kan dra mot saktere eller raskere tempo. 
Både denne spaken og start-stopp-funk-
sjonen er konkretiseringer av den digitale 
poesiens særegne temporalitet. 

Algoritmene både representerer og 
symboliserer den sammensatte og kon-
stante relasjonen mellom mennesket og 
teknologien. Mennesket har alltid utvi-
klet seg i takt med teknologisk utvikling, 
og den digitale teknologien er like viktig 

som den første øksen, bålet eller hjulet 
for menneskelig atferd i dag. Hayles kal-
ler dette fenomenet «contemporary tech-
nogenesis», altså at mennesket alltid vil 
utvikle seg i takt med den gjeldende og 
mest effektive teknologien som er tilgjen-
gelig.12 Anne Balsamo har tidligere skrevet 
at det er mange som bruker mediene som 
redskaper, men uten et kritisk, reflektert 
blikk på hvordan mediene bidrar til å en-
dre våre tankeprosesser.13 Digitaliseringen 
spiller en viktig rolle i en kritisk undersø-
kelse av konsekvensene av dens økte makt 
i samfunnet. Medier og teknologi gjen-
nomsyrer all vår aktivitet, og for å kunne 
stille kritiske spørsmål må man også vite 
hvordan det fungerer. Implementering 
av teknologi som kunstig intelligens er 
allerede et faktum, men også et konkret 

eksempel på Friedrich Kittlers påstand 
om at mediene, og her kanskje til og med 
algoritmene, bestemmer vår situasjon.14 

Evolution er et komplekst og mange-
fasettert verk som det er utfordrende å 
forstå i sin helhet. Det er interessant i seg 
selv at det er et verk som krever en for-
klaring fra kunstneren selv, fordi det ikke 
er intuitivt i sin gjennomføring, i alle fall 
ikke at verket baserer seg på et allerede 
kjent og etablert datasett. Svarene på 
spørsmål verket reiser om poetens makt 
og leserens makt, krever tålmodighet og 
åpenhet. Heldén forteller selv at diktene 
blir overraskende gode etter omlag 30 
000 regenereringer, men med selv den 
høyeste hastigheten tar det et halvt døgn 
å oppfylle. Evolution, i likhet med evolu-
sjonen selv, tar tid. 
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Kjære dusteengel.
 Ansiktet ditt er ikke stort eldre enn mitt.
 Korgutten med vievannet. Han studerer Paganini, spilt uten pauser. Vurderer 

fingersetningen, om den er korrekt notert. Jeg hørte på radio, hørte amerikanerne si 
Paganini, de sa Paganainai, som var det mindre kompakt. 

 Alle de groteske ornamentene: frukt, masker, vaser, menneskefigurer og vegg-
malerier. Et innsyn, naturligvis, en opprinnelse jeg plukker og knuser mellom fingrene. 

 Salen er full, jeg hører mumlingen. Du venter på at sørgesanger skal fødes 
i et bryst. Du holder bønneboka. Korgutten heller vievannet, senere skal vi se ham 
hoppe paradis. Elegant. Jeg tenker han ligner Rafael. 

Se på den jenta, rødbrystet og sint. 
 Jeg ser åpne munner og tennene inni dem.  Syng! Løp! Syng! Flykt! 
 Jegerne fjerner seg. Geværene i hylster. Så åpenbare metoder. De gjemmer 

seg i rokokko grotter. Episodisk har vi delt tematisk materiale. Men jeg er ikke bundet 
til å beholde dem. Jeg spiller solo i fff, holder ped. nede. 

Tidlig nyttårsmorgen, med sår i hjernen.
 En ung mann pisser. Dette kunne vært min by. Og jeg spør ham pur og rund, 

om han synger søndag, mandag og alltid. 
 Han kommer i høyde med solen. Hjelpesløs. Jeg ser på ham og tenker 

likkiste, og at apostelen er kommet. Enda rødere enn forventet. 
 Hva vil du gjøre? spør jeg ham. Jeg venter ikke på svar. Han vil være en 

helgen. Byen er i sorg for biskopen er død. 

Dear angel of dust.
 Tidligere versjoner vil aldri bli publisert.

Dusteengel

Katrine Rørbakken Lund All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, in any form or by any means, without the 
prior written permission of Ernst Eulenburg Ltd., 48 Great Marlborough Street. London W1V 2BN. 
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Ta en titt på disse innledende linjene i 
Dagny Juels prosadikt «In questa tomba 
oscura» og kjenn hvilke følelser de 
vekker:

Hun iled med bøiet hoved gade op og 

gade ned.

Det var mørkt og vinden peb imellem 

de høie, dystre huse. Den drev hende 

fremad som et skib for fulde seil. Hun 

vidste, det nytted ikke at stritte imod, hun 

vidste, hun maatte fremad, fremad, til hun 

naaed sit maal.1 

 
En mørk by. Vind. Dystre hus. En kvinne 
som iler frem, krum i nakken, bevisst at 
det ikke nytter å snu. Hun må fortsette. 
Forover og forover. Mot sitt foreløpig 
uante mål. Hva føler vi? Nysgjerrighet, 
vil jeg tro. Kanskje en viss uro? Som 
lesere er det mye vi ikke vet på dette 
tidspunktet, så mye som er usagt, men 
like fullt er vi grepet av forestillingen om 
denne kvinnen som haster seg, maktesløs 
av ennå uuttalte grunner, mot et mål som 
er eneveldig fremmed. Teksten fortsetter, 

likesom bevisst vår nyfikenhet:

Hvad søgte hun? Hvor vilde hun hen i 

denne skrækkelige nat? Hun vidste det 

ikke selv. Hun lukked øinene og lod sig 

viljeløst drive med.2

Prosadiktet fra 1900 er kort, bestående 
av i underkant tre knappe sider, men 
kortfattetheten til tross byr den på en rik 
og ikke rent lite gotisk fortelling om en 
kvinne som, drevet av en skrekkblandet 
higen, tar seg frem i nattens mulm. 
Tittelen, som er identisk med italieneren 
Giuseppe Carpanis dikt fra 1808, las 
oversette på norsk til «i denne mørke 
krypt» og bidrar til å sette tonen for 
enhver av Juels lesere som måtte være 
kjent med det italienske språket. Mye kan 
sies om den gotiske sjangeren, og ikke 
alle dens kjennere er enige i hvordan den 
skal defineres, men er det én ting ingen 
lærde strides om, så er det følgende: 
at det i gotikken florerer av nettopp 
mørke graver. For døden er overalt i 
disse tekstene. De døde er overalt. Det 

Det kommendes 
gjenferd

Om tid, gotikk og 
verdien av å være en 
førstegangsleser

Ingerid Kallestad

Jeg frykter de hendelser som hører fremtiden til, ikke dem i seg selv, men 
konsekvensene av dem. Jeg skjelver ved tanken på enhver hendelse, selv den mest 
trivielle, som kan komme til å anfekte denne uutholdelige sjeletilstand. Riktignok 
fornemmer jeg ingen fare, men huser likevel en engstelse for dens absolutte virkning 
– for redsel.

– Edgar Allan Poe
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er som om de nekter å gi seg. Kjent er 
det at gotiske fortellinger fremmer en 
opplevelse, ikke bare for de tekstinterne, 
men også for leserne og kritikerne, av 
at fortiden hersker over nuet. Fortiden 
griper inn i det pågående, nådeløst, ofte 
bærende med seg løfter om ulykke.

I sin Spectres de Marx (1993) gir Der-
rida liv til den såkalte hantologien, et 
konsept som i bevisst vaghet betegner 
tilbakevendingen av, eller utholdenhe-
ten til, elementer som tilhører fortiden. 
Likeledes, i sitt berømte essay om Det 
uhyggelige (1919), peker Freud på hvor-
dan uhyggen, eller das Unheimliche på 
tysk, både i livet og i litteraturen våkner 
når undertrykte minner trenger seg fram 
i bevisstheten og føles fremmede når de 
egentlig er gamle kjenninger: spøkelses-
aktige psykiske relikvier fra en smerte-
full, skambelagt og ikke minst fortrengt 
fortid. Både den derridistiske hantologi-
en og den freudianske uhyggen refereres 
vilt til i talløse artikler og bøker om go-
tikken – og ikke uten grunn. Jeg erkjen-
ner at fortidens udødelige dominans over 
nåtiden er av vesentlig betydning for de 
gruoppvekkende følelsene gotikken vek-
ker i oss. Når det er sagt, spør jeg like-
vel: Er fortiden alene om dette? Eller kan 
det tenkes at også en annen type tid har 
makt over nuet og de urolige følelsene lit-
teraturen vekker? Kort stilt: Hvilken rolle 
spiller framtiden for gruen i den gotiske 
fiksjonen?

Hvad vilde hun? Hvad vented hende?

Hun vidste kun, at i denne nat skulde 

hendes livsgaade løses, at hun i denne nat 

skulde staa ansigt til ansigt med sit livs 

lykke, eller – var det en forbrydelse, hun 

havde begaaet?3 

Uvissheten som gjennomsyrer Juels 

prosadikt er påtagende, og jeg tror 
ingen vil nekte for at den, snarere enn 
til fortiden, er knyttet til framtiden. Der 
den angstridde kvinnen tar seg frem 
gjennom mørket, har hverken hun eller 
vi noen innsikt i hva som venter henne. 
Som henne aner vi imidlertid at det er 
noe viktig, noe uunngåelig. Noe i natten 
skjuler seg og vil, utvilsomt, gjøre seg 
gjeldende. Men ikke ennå.

L i t t e r atu r fors ke re n  Mi ch a e l a 
Bronstein skriver i artikkelen «How Not 
to Re-read Novels» (2016) om hva vi, 
som litteraturkritikere, går glipp av når 
vi alltid analyserer og fortolker litteratur 
fra perspektivet til en (tenkt) leser som 
allerede har lest teksten som analyseres. 
Med henvisninger til Virginia Woolf, 
Percy Lubbock og Vladimir Nabokov 
redegjør Bronstein for modernistenes 
angst for litteraturens temporalitet. Å 
lese en tekst, til forskjell fra å anskue et 
bilde, tar tid. Er teksten lang, kan det 
ta dager eller uker. Ifølge Woolf og Co. 
kunne ingen leser verdsette for eksempel 
en roman uten, på en eller annen måte, 
først å få romanen på avstand og likesom 
se den i dens helhet. En avsluttet og 
formelig spatial estetisk størrelse, løsrevet 
fra den temporaliteten de forbandt med 
kunstløshet. Med andre ord skulle en 
litteraturkjenner ha absolutt oversikt 
over verket han vurderte og se det som 
en enhetlig, avsluttet enhet. Ufordervet 
sagt: De mente at en roman skulle sees 
som et maleri: alt på én gang! Og de er 
ikke alene. Enten vi er bevisste denne 
kjensgjerning eller ikke, har det seg 
slik at de fleste av oss, når vi analyserer, 
fortolker eller kritiserer litteratur, inntar 
perspektivet til en slags «allvitende leser». 
En som har lest teksten fra A til Å, gjerne 
flere ganger. En som, i barthiansk ånd, 
har lest teksten så mange ganger at den 

har «åpnet seg opp» for henne. Enhver 
som aldri leser en tekst på nytt, er jo 
ifølge Barthes dømt til å lese den samme 
teksten overalt – siden vedkommende må 
fylle inn manglene underveis ettersom 
han eller hun leser og, derfor, likesom 
bare kan se «seg selv» i enhver tekst. For 
det er jo slik, ved en førstegangslesning, 
at vi ikke vet «hva som vil skje» og derfor 
tolker hvert avsnitt vi leser i lys av hva 
vi forventer at skal skje. Først etter å ha 
lest den en gang, kan den ifølge dette 
idealet leses på nytt med «respekt» for 
selve teksten. 

Sagt med andre ord er førstegangsles-
ning uglesett blant litteraturvitenska-
pens ypperste. Sammenlignet med 
flergangslesning forbindes den med 
forestillinger om å «sluke» litteraturen 
istedenfor å verdsette den. Den forbindes 
med konsum. Med kapitalistisk hjerne-
vask. Men kan det tenkes, undres jeg, at 
denne ideologisk betingede dikotomien 
– mellom den «kloke» flergangsleseren 
og den «glupske» engangsleseren – har 
ledet oss til å neglisjere en rekke fascine-
rende dimensjoner ved den litteraturen 
vi fortolker? Enhver dimensjon som di-
rekte har å gjøre med den kjensgjerning 
at litterære tekster er temporale kunst-
former som det tar tid å absorbere – går 
vi glipp av dem? Enhver dimensjon av 
litteraturen som «spiller på lag» med 
den uvitende førstegangsleseren og dens 
følelser, dens nysgjerrighet og forvirring 
underveis i lesningen. Dens forventnin-
ger. Går vi glipp av dem?

Hun gjøs. Hun havde glemt det for saa 

mange aar tilbage. Hun havde troet det 

glemt og gjemt, men nu i denne sorte 

nat, medens stormen hvinende drev 

hende mod dette ukjendte maal, nu følte 

hun stærkere og pinefuldere med hvert 

angstens sekund, at dette ene havde 

levet i hendes sjæl, havde levet sit eget 

underjordiske liv, havde vokset sig til et 

flammende, blodrødt spørgsmaal, som 

skreg efter svar, efter forløsning.4

Her ser vi tydelig hvordan Juel-kvinnens 
fortid griper inn i hennes nåtid. Glemt og 
gjemt trodde hun det var, dette gåtefulle 
«det», men nå føler hun det sterkere enn 
noensinne. Et litterært prakteksempel på 
Freuds das Unheimliche: det fortrengte 
som returnerer, lik en gjenganger. Men 
hvor, spør jeg, ligger de hendelsene vi 
nå frykter? Fortidens skrømt trenger seg 
fram i nuet og vi aner med gru at noe 
vondt er i emning. Hvilken tid er det 
altså vi frykter?

Nettopp: framtiden! 
Hvis dette lyder banalt, er det fordi at 

det er banalt. Det er ingenting fagmessig 
grensesprengende ved dette jeg lirer 
av meg. Ingenting sjokkerende. Det 
som imidlertid er sjokkerende, er at så 
mange av oss (meg selv inkludert) aldri 
engang har vurdert å reflektere over 
dette åpenbare faktum. At en lesning 
(og helst en førstegangslesning) når som 
helst kan fryses i tid, av analytikeren, for 
så å benyttes som et perspektivmessig 
utgangspunkt hvorfra vi kan analysere 
den gjeldende teksten. 

La oss for eksempel si at ingen av 
oss som leser Bøygen er kjent med 
Dagny Juels prosadikt «In questa tomba 
oscura». La oss si at det eneste vi vet, på 
dette tidspunkt, er det jeg har gjenfortalt. 
Vi vet at kvinnen i prosadiktet haster 
seg angstridd gjennom en dyster by i 
mørket, på vei mot noe som tilhører 
fortiden, men som nå føles sterkere enn 
noen gang. Allerede på dette tidspunktet, 
knappe avsnittene inn i teksten, vet vi at 
dette er en nifs og urovekkende tekst, full 



24

Framtid

av svarte skygger, gamle hemmeligheter 
og jagende angst. Jeg mistenker at mange 
med letthet kan skrive side opp og side 
ned om hva de, på dette tidspunkt, venter 
seg fra resten av teksten, og jeg ville, med 
hånden på hjertet, gladelig ha lest de 
sidene. For hvilke aspekter av lesningen, 
for ikke å si av teksten, ignorerer vi når 
vi aldri setter ord på våre foreløpige 
tanker? De tankene vi tenker underveis 
når vi leser. De følelsene vi føler når vi 
ennå ikke vet hva som skjuler seg bak 
neste side. Visst er det fortiden som 
hersker over Juel-kvinnens nåtid, men 
det er i framtiden at fortidens demoner 
vil komme og ta henne. Kanskje. Vi vet 
ikke ennå.

Og det er i nettopp det, i usikkerhe-
ten og spenningen, i forventningene 
Dagny Juel elegant plukker fram i oss i 
disse innledende linjene, at fryktfølel-
sen har sin kime. Ja, visst frykter vi at 
fortidens gjenferd, som nå trenger seg 
inn i nåtiden og gjennomsyrer heltin-
nen med freudiansk uhygge, et uttrykk 

for derridistisk hantologi, ja visst, jeg 
benekter ikke det. Men ikke minst, må 
vi fatte, frykter vi «de hendelser som hø-
rer fremtiden til», som Poe skrev det, og 
«ikke dem i seg selv, men konsekvensene 
av dem.»  Når vi leser gotiske tekster av 
dette slaget, frykter vi lite så meget som 
frykten selv: den forventede konsekven-
sen av fremtidens hendelser, etter at for-
tiden har vekket dem til live.

Hvordan det går med kvinnen i 
Dagny Juels prosadikt, ville det ha vært 
i overkant hyklersk av meg å meddele 
her. Min anbefaling til enhver hvis 
interesse har blitt vekket av dette essayet, 
er å oppsøke teksten selv og lese den fra 
start til slutt. Men vent ikke til slutten 
med å kjenne etter, tenke og spekulere. 
Vent ikke med å føle på hvordan 
det hele fungerer. Les langsomt. Les 
oppmerksomt. Vær til stede i din egen 
lesning og søk erkjennelse gjennom den 
uvitenheten som beror på det herlige 
fraværet av allvitenhet.

Sluttnoter

1 Przybyszewska, «In questa tomba oscura», 127 

2 Przybyszewska, «In questa tomba oscura», 127

3 Przybyszewska, «In questa tomba oscura», 127

4 Przybyszewska, «In questa tomba oscura», 127

5 Poe, «The Fall of the House of Usher», 322. 
Min oversettelse.
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Forfatterspørsmål

På hvilke måter kan 
litteraturen hjelpe oss 
med å forestille oss 
ulike framtider? Har 
dette konsekvenser for 
hvordan vi forholder 
oss til samtiden?
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Jeg er ikke noen spåmann og har heller ingen interesse av å late som. Når jeg legger 
en handling til fremtiden, så er det aldri fremtiden jeg skriver om, det er alltid Her 
og Nå. Jeg bruker litterære knep for å skape avstand. For på avstand ser vi klarere hva 
ting dreier seg om. Det er det samme som skjer hvis du står med nesa klint inntil et 
maleri, alt du ser er flekker og streker, det er først når du tar et par skritt tilbake at du 
ser hva bildet egentlig prøver å forestille.

Når jeg så ofte lar handlingen utspille seg i «fremtiden», er det altså hver gang for-
skjellige tendenser i min egen samtid jeg ønsker å rette oppmerksomheten mot. Jeg 
finner noe jeg mener er et skjevt trekk, og forstørrer det opp til en grimase. Overdri-
ver. Jeg spår ikke om hvordan det vil gå, men sier hvordan det kanskje kan eller helst 
ikke bør gå. Fortellingene blir ønskebilder eller skremmebilder. 

Utgangspunktet for en historie kan være nesten hva som helst. Det kan være noe 
jeg leser i avisen, ser på Dagsrevyen eller hører folk snakke sammen om på nærbu-
tikken. Og så tenker jeg: Jammen sett at det blir mer av den slags og mindre av noe 
annet, eller at det blir helt slutt på noe eller rett og slett omvendt – og hva blir da 
konsekvensen? Det er alle slike muligheter vi må la tankene våre få løpe etter og leke 
litt med. Eller for å si det slik: På samme måte som man i tidligere tider avmerket de 
hvite flekkene på kartet med advarsler som «Here there be Tygers» eller «Her kan det 
være drager», ønsker jeg å sette opp varselskilt der jeg mener det er blindgater, og der 
hvor jeg er redd vi kan rase utfor rundt neste sving. Vi trenger å lage veikart for alle 
alternative fremtider. 

 
Har dette konsekvenser for hvordan vi forholder oss til samtiden? 
Jeg vet i det minste at det har forandret og satt spor i meg selv. Jeg har lært mye av 
mine egne bøker (og det er nå 54 år siden jeg ga ut den første). Jeg er mer usikker på 
hva det gjør med andre. Men det er i hvert fall lov å håpe. Selv om jeg er klar over at 
det kanskje ikke er så mange jeg når frem til. Det virker som om de fleste lesere i dag 
fortrekker bøker hvor de «kjenner seg igjen», dvs. møter personer som mener akkurat 
det samme som dem selv. De søker speilbilder, ikke fabler og karikaturer. De vil ha 
såkalt realisme og mener de har vokst fra eventyr.

We are walking through the dark forest, trying to spot the breadcrumbs and follow the path. But 

the birds have eaten them, and we are in our own. Now is the time when we all must become 

trackers and readers of signs. Fairy tales give us something to go on. It's not much, but it'll have 

to do. It is something to start with.

– Marina Warner: Once upon a Time (2014)

Foto: Roger Pihl

Tor Åge Bringsværd
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Jeg har nettopp – i februar– utgitt Kintsugi, en roman hvor handlingen ikke bare er 
lagt til fremtiden, men også til en helt annen verden, en klode menneskene har ko-
lonisert, på samme måte som man «oppdaget» og koloniserte Nordamerika – uten 
tanke på at det kanskje bodde noen der fra før. Romanen handler først og fremst om 
hvor vanskelig der er å akseptere noen som er annerledes. Kan vesener med hale 
likestilles med mennesker?

Hvordan jobber jeg når jeg skal konstruere en slik verden?  
Jeg prøver ikke å konstruere noe som helst. Det greier seg med en antydning. En ny 
drikk eller et tre med ukjent navn. («Vi satt i skyggen av et rabakatre og drakk varm 
palasaft.») Det er nok, det bør holde. Jeg vet godt at det finnes mennesker som har det 
som en hobby å konstruere andre verdener, hvor alt skal være «riktig»: klima, årstider, 
tyngdekraft og you name it. Men jeg er ikke der. Det interessere meg ikke. For det er 
moralske spørsmål, tvil og konflikter, likeverd og toleranse, økologiske problemer, vår 
forståelse av dyr, ja, av hele skaperverket. Det er det jeg vil skrive om. Fremtiden og 
den andre verden gir meg bare den avstanden jeg trenger for å ta opp de spørsmålene 
jeg brenner for. Spørsmål vi bør lete etter svar på i vår egen samtid – her og nå.

Syliva Aalde
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Noen tanker om skriving og framtid.

Mulighetene. Det er en åpning der som snart kommer til å benyttes. Vi er klare for 
det. Vi venter uten å vite at vi venter, uten å vite at vi har laget en åpning for akkurat 
dette, denne rydningen i nåtiden. Suksesjonen har alt startet, det er en voldsom 
konkurranse i gang mellom frø, spirer, det er et utall arter som kan utbre seg, det 
handler om hvilke andre frø og spirer som er tilstede, hva som kan utnytte lys og 
næring raskt, og slik få en posisjon til å ta rommet fra de andre artene. Dette foregår 
side om side med kultiveringen og monokulturene, de vi har kontroll over, det som er 
definert, planlagt, har et tidsperspektiv. Der det for øyeblikket lønnsomme og nyttige 
foregår, disse områdene vokter vi bedre. Men jeg ser etter de stedene der interessene 
er svakere, der guarden er nede. Ja, slik er det, jeg ser etter de svakeste leddene, de 
halvblinde flekkene. Det som ikke er definert som særlig viktig. For bare her kan 
noe uventet vokse fram. I disse lommene som er fylt av udefinert blandingsliv. Der 
samfunnet står med ryggen til og er opptatt av viktigere saker. Framtiden har ikke 
tidsperspektiv. 

Samtidens genotype og fenotype. Ingen vet hvem som skal bli født selv om hvert 
menneske har sine ubestridelige genomer. De fleste blir aldri født, de fleste blander 
ikke sine gener. Hvert menneske er en oppskrift som følges til punkt og prikke, og 
samtidig noe det er umulig å forestille seg. Slik er det med fenomenene i en nær 
framtid også. Derfor kan jeg, forfatteren, velge ut noe livskraftig genmateriale 
i samtida og se hva som skjer når det får nedfelle seg i skrift. Studere samfunnets 
genotype, og fra det skrive fram en fenotype. Det som ennå ikke synes. Litteraturen 
kan vise fram flere sanne framtider. Å skrive er på mange måter å sekvensere nåtiden. 

En modell. Jeg har alltid vært tiltrukket av modeller. Det som er laget av ekte elemen-
ter som bygger opp noe naturtro, men nytt. Der alt er «ekte» men blir artifisielt. Slik 
som landskap der steiner blir fjell, kvister blir trær, pinner blir stokker, en spade med 
sand blir et helt elveleie, noen desiliter vann et vassdrag.

Vanen. Som lar oss leve som om vi lever i det samme. For er det ikke slik at 
overgangene er skjult, forandringen har alltid allerede skjedd når vi er oppmerksom 
på den, og på det tidspunktet er vi egentlig ute av den og inne i en ny forandring, en 
pågående forandring som legger premissene, men som vi ennå ikke ser, fordi vanen 
fører oss trygt fra dag til dag. Noen av oss er ikke vant til å være oss selv, men må bygge 
tilværelsen på nytt hver dag. Tingene er iøynefallende, tilværelsen er iøynefallende.

Cathrine Knudsen

Foto: Tommy Ellingsen
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Vi lever i en konstant utfasing. Vi er oppmerksomme på svært lite av det som omgir 
oss, fordi vi er beskjeftiget med det. Å være beskjeftiget er ikke å være i posisjon til 
å se. Å skrive er å ha tatt et skritt ut av beskjeftigelsen. Det handler ikke om å spå 
framtiden. Eller se framtiden. Bare om å forsterke noe av det man lever under og 
svekke noe annet. Det eneste som er avdekket er det som allerede er her. Og mye av 
det som er her har bare inntrådt, men ennå ikke begynt å virke.

Det å skrive er i seg selv framtid. Skriften, bokstavene, ordene er skapt for å brukes 
i framtiden. Som bindemiddel mellom fortid og framtid. Og min skriving? Ved å 
legge den til en nær framtid føles det som rommet gir mer plass å skrive i. Plassen er 
ikke fylt opp av alle nåtidsfenomenene. Det er større plass i framtiden! Akkurat som 
vi alltid tror vi vil få mer tid i morgen enn vi hadde i dag, at det blir en rydning, et 
åpent sted. 

Men først og fremst handler det om å vise nye punkter for menneskelig sårbarhet. 
Vi er alltid nysgjerrige på hva et menneske er, på hvilke måter vi er sårbare som vi 
ennå ikke har klart for oss. Sårbarheten flyttes. Framtidsscenarioer er et utstillingsrom 
for menneskelig sårbarhet. Når vi har dekket til ett område, åpner det seg et nytt.

Om noen uker skal jeg på Spiral festival i Drammen, som ingen (?) vet at jeg skapte 
for ti år siden. Jeg har ventet på den. Den lå der i kim, men noen måtte lage den og 
gi den et annet navn. Framtiden gjemmer seg i detaljene som utgjør den massive 
hverdagen. 

Det finnes ikke samtidslitteratur. Så man kan like gjerne sikte litt lenger, siden 
litteraturen likevel er usann i tid, den finnes bare i sannsynlig tid. Om vi kaller det 
samtid, nåtid eller framtid - vi vet jo ikke selv hvilken tid vi lever. Samtid, det er vel en 
slags teoretisk nåtid? Alt det egentlig fremmede som vi omgir oss med, gjenstander og 
teknologi som vi raskt tar i bruk og ikke aner rekkevidden av, som blir implementert i 
livene våre med et formål, men har i seg et enormt potensial med små forskyvninger 
og analogier som kan brukes i litteraturen for å skru tiden.

Olve Skutevik
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Hvorfor enhver forfatter må være en katastrofetenker

Katastrofetenkning er nyttig, mens drømmer, i positiv forstand, om at problemer 
skal løse seg til vår fordel, eller at vi eller samfunnet skal nå høye mål, er unyttige og 
uproduktive. Ønsketenkning tjener kun ett formål, og det er å orke å fortsette det 
arbeidet vi gjør akkurat nå, i den tro at det arbeidet skal lede oss dit vi vil. Selvfølgelig 
kan det slå heldig ut, men har man via positiv tankekraft nådd et mål, er det kun 
snakk om nettopp det: hell. Viser det seg derimot at drømmen ikke oppfylles, har vi 
ikke bare kastet bort kreftene, men vi må også gjennomleve nederlaget ved at vi har 
trodd på noe som beviselig er galt. 

Den som først og fremst tenker på alt som kan gå galt, derimot, garderer seg 
ikke bare mot nederlagsfølelsen ved å være forberedt på det verste, men han eller 
hun ligger faktisk bedre an til å nå målet, som han eller hun fremdeles selvfølgelig 
har, men velger å ikke tro på som en sannsynlighet. Forklaringen på det er enkel. 
Vedkommende har ikke kastet bort tiden på å sverme, men i stedet investert den 
i bekymringer rundt de sannsynlige hindringer som ligger i veien for å nå dit, og 
dermed også naturligvis utviklet strategier for å unngå disse hindringene. Derfor kan 
bare en katastrofetenker bli forfatter, fordi en fortelling, hvor modernistisk og fri man 
ellers måtte ønske å være, fremdeles oftest består av en serie hindringer på veien mot 
noe, og beskriver arbeidet noen gjør med å komme rundt dem. En drømmer, eller 
ekstremutgaven av denne, en såkalt vinnerskalle, vil ikke eller kan ikke riktig tro på 
det utallet av potensielle negative retninger som livet kan ta, og ser ikke for seg noe 
annet enn målet, og kan derfor ikke skrive noe annet enn drømmer, som derfor blir 
urealistiske, og uproduktive, og bare tjener som en bekreftelse av det bestående. Den 
som tviler på at en tekst kan bli en bok, ja, holder det høyst usannsynlig gitt alt det 
tøvet som man kan rote seg inn i underveis, vil derfor skrive den bedre enn den som 
ikke kan eller vil se for seg annet enn omslaget med sitt eget navn og bilde på. Det er 
også mer sannsynlig at vedkommende vil klare å i det hele tatt fullføre teksten, fordi 
selve skrivingen, i likhet med handlingen, også er en endeløs rekke forlis, avbrutt 
av noen heldige oppstrømmer som gjør at en likevel beholder en slags likevekt og 
fremdrift.

Man må også velge å tro det verste om folk, mener jeg, inntil de overbeviser en om 
det motsatte, og ikke nødvendigvis se det beste i alle. For kan man ikke tro det verste 
om selv den mest sympatiske av sine karakterer, eller medmennesker, kan man heller 
ikke forestille seg at det verste lar seg gjøre, hvilket det beviselig gjør, gang etter gang, 
og man står i fare for å skrive verdensfjernt og drømmende.

Begrepet verdensfjernt kan også anvendes på et annet problem i skriving som 

Foto: Gyldendal Norsk Forlag

Bjørn Vatne
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ikke direkte har med håp å gjøre, nemlig en tilstand i teksten der spriket mellom 
våre erfaringer og det som foregår i handlingen, er for stort til å krysse uten at 
man liksom forlater seg selv og flyter opp i luften, til et sted hvor man ikke stiller 
spørsmål ved det utrolige, hvilket jeg tror bare kan skje i barndommen. Skriver 
man for eksempel om en fjern fremtid eller et tenkt sted der våre fysiske lover ikke 
gjelder, må det mye sementering til i ordinær dialog og åpning av dører og vinduer 
for at ikke hele fundamentet i fortellingen skal briste. I hvert fall har jeg det slik 
som leser, at når vektingen mellom det fantastiske bikker over i la oss si seksti til 
sytti prosent fantastiske skapninger med fantastiske navn, og knappe tretti til førti 
prosent gjenkjennelig hverdagsliv, blir sementen for porøs, og hele konstruksjonen 
raser sammen, og jeg faller i avgrunnen sammen med restene av den i veggen kastede 
boken. Jeg vil egentlig si at dette inntreffer langt tidligere, lenge før blandingen er 
femti-femti. Blandingsforholdet må alltid ha en god overvekt av det realistiske, men 
det kan heller ikke ha for mye, slik at det blir en fortelling som like gjerne kunne vært 
fortalt i nåtid eller i her-sted, og som bare er påført noen virkelighetsoverskridende 
effekter for å virke nettopp overskridende eller nyskapende, med et skinn av opprør 
mot etablerte tankesett. Å treffe dette optimale blandingsforholdet er noe av det 
vanskeligste ved å skrive om fremtiden, synes jeg. Vil man være på den sikre siden vil 
jeg si at det alltid er bedre med mer sement enn vann, så om blandingen heller i favør 
sytti-åtti og kanskje til og med nitti prosent gjenkjennelig menneskeliv er man langt 
bedre stilt enn i motsatt fall.

Klarer man det, kan man slumpe til å skrive noe som fungerer nettopp som 
katastrofetenkning, at man forbereder seg selv og leseren på det verste gjennom å 
tenke gjennom det på forhånd, altså er det en måte å se etter nødutgangen på, før 
man er nødt til det. Det trenger ikke være en advarsel, men det kan være en invitasjon 
til samtenking om nødutgangens plassering, og samfabulering om dens bruk, og 
først da er det tilrådelig for leseren å drømme om at det skal ende godt, fordi man 
vet at forfatteren har gjort unna det meste av katastrofetenkningen, utsatt sin helt 
for de verste farer, og presentert mulige løsninger på disse problemene. Lesing er 
altså en aktivitet for den som vil overlate noen av sine bekymringer til en kvalifisert 
katastrofetenker, og skriving er en aktivitet for den som egentlig ikke tror på at 
skriving, eller noe som helst annet for den del, er mulig å gjennomføre uten å først ha 
tenkt seg godt om, for så å ha gitt opp både boken, seg selv og sine medmennesker, 
men som likevel til stadighet lar seg overraske over at alle disse representerer en 
mulighet for at det går bra, tross alt.

Liv Wallace
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Det er det imaginære (imago. lat. bilde), forestillingskraften, som gir oss fantastiske 
visjoner, og som har skapt verden gjennom myter og sagn, fortellinger og litteratur. 
Forestillingskraften er evnen menneskene har utnyttet for å skape seg selv inn i 
verden. Hjernens evne til å forestille er skaperkraft de luxe. For Gud skapte mennesket 
i sitt bilde.

Folkeeventyrenes nisser og troll er skabeloner i en slags science fiction for barn og 
voksne. Moralske fabler og eventyr setter i spill det onde opp mot det gode ved å 
forstørre mentale menneskelige egenskaper. De klassiske sci-fi-scenarioene vi kjen-
ner fra litteratur og film, forholder seg til mellommenneskelige utfordringer – makt 
kontra individ, subjekt kontra teknologi (overvåking), eller syntetisk materiale kontra 
organisk, maskinen som blir menneske(lig), med Mary Shelleys Frankenstein som 
ur-avataren.

Science fiction er utopi og dystopi, i grenselandet ligger fabelen og fantasy. Underteksten 
er paradisisk idyll eller tilsvarende helvete. I surrealistiske framtidsscenarioer får vi 
tilgang til perspektiver vi ikke tidligere har hatt, og som samtidig kan forstyrre de 
konvensjonene som holder oss fast i traurige vaner ved å sette motsetninger radikalt 
opp mot hverandre.

Sci-fi er tradisjonelt en visuell, stilisert kunstart som avkrever konkrete virkemidler. 
Den abstrakte ideen om hva tid er, for eksempel, visualiseres i en film som «2001: 
En romodyssé» (Stanley Kubric, 1968)  og maskinen HAL 9000, som kan snakke, le, 
elske, hate, kontraherer det dypt menneskelig med overmot, hybris.  

Gjennom kunstneriske konsepter forvandles abstrakt teknologi til konkrete funk-
sjoner, som får uforutsette virkninger. Kunstneren gir en visjon om en Avatar, som 
agerer nesten som et fullkomment menneske. Et enkelt sci-fi-konsept kan være: den 
fullkomne ufeilbarlige maskinen kontra det ufullkomne og feilbarlige mennesket. 
Og vice versa.

De klassiske naturlovene viser seg å ikke være så holdbare som vi har blitt fortalt. Den 
tilsynelatende statiske materien er plutselig ikke-statisk, det tredimensjonale er ikke 
lenger gjeldende som mål, men det fem-seksdimensjonale er. Fantasien, eller for den 
saks skyld naturvitenskapen, kjenner ingen grenser.

Konstruksjonen av fiktive og fantastiske verdener må ha konkrete betingelser for 

Foto: Thyra Dragseth
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at vi som lesere skal kunne forholde oss «realistisk» til det fiktive. Opphever man 
fysiske lover, må man erstatte dem med andre og være lojal overfor disse. Litterære 
virkemidler som besjeling, især i fantasy, gir plass til poesi, som kan være grim, 
frastøtende, vakker og forlokkende. Metaforene kan være ikke-naturalistiske, 
fantastiske, surrealistiske - en blomst blir en blå sol, en hest av smør står (smeltende?) 
i solnedgangen, en stemme utsender lyn. 

Beveger vi oss inn i kvantefysikkens nærmest absurde opphevelser av de gjengse 
fysiske lovene, kan vi virkelig tillate oss det umulige.

Kunstig intelligens innen nevrovitenskapelig forskning vil i den nærmeste framtid gi 
oss virtuelle maskiner og holistiske programmer. Det vil bli en helt annen opplevelse å 
game, for å si det mildt. Avansert programvare fra våre framtidsprodusenter vil endre 
våre grunnleggende livsvilkår og spørsmålene er fortsatt de samme: Vil maskinene 
få en bevissthet? Hva er bevissthet? Skal vi være maskinstormere - eller la framtida 
designes av kommersielle varemerker og konserner? 

Sci-fi-sjangeren kan problematisere og anskueliggjøre hva som kan bli en reell 
virkelighet og hva realitetene eventuelt vil innebære av konsekvenser.

Om framtida er det som bekjent umulig å spå, men litteraturen har vist seg å kunne, 
om ikke spå, så i hvert fall skape og visualisere tanker og stimulere til nytenkning. 
Mareritt eller paradis, det er opp til oss.

Benedicte Engesland
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«Karosseriet» er navnet på en mytologisk klippe markert virtuelt på et elliptisk kart 
jeg har montert under hvelvingen i hula. De brune luftmassene som kan studeres 
tredimensjonalt ligger som en karbonade over landskapet. Øya består for det meste 
av kalkklipper, blåleire, stikkende kratt og gress. Med mitt tredje øye kan jeg se at 
granskogen har strukket seg etter massivt regn, og ses som en ovalforma, grønn plan-
tasje i kartets topografi. Inne i granskogens lune tussmørke ser jeg at vannet i kanylen 
jeg jevnlig mates av, er grumset, opplevd, fremdyrket. Jeg vet ikke hvorfor jeg skal 
ernæres så gjerrig.

«Kamp er alts sammenheng og begynnelse» står det på flyveblad Statskabinettet 
slipper ut fra lavtflyvende droner. Bulletiner, hvis fulle mening og hensikt bare en 
profet kan forklare eller tyde alene. Om kvelden, etter å ha samlet blad opp fra stiene, 
fiklet dem ut av tornene på greinene, brenner jeg dem bunkevis. Det hvitflammede 
bålet blafrer heftig opp og avbilder skarpe designa menneskelignende skygger mot 
huleveggen.

Jeg går fort på alle fire, som en gorilla. Stien leder til øyas østlige kyst hvor det 
ligger vindskeive hus bygget av plank drevet i land, og med tak av grå vinyl. Et 
forsamlingshus med knuste vinduer står halvt nedbrent. Verkstedet for elektronikk 
har stadig en propell kjørende på toppen av en antenne. Et legalt utsalgssted for den 
populære harpiksvinen står brukket og plyndret. Det er ingen å se. Alt er forlatt. På 
tilbaketuren går jeg over gjørmemyra, det gjør godt for de såre beina. Og innerst i 
den gamle urskogen har det vokst fram en trekirke av ubestemt kjønn. Evigvarende 
blomsterklaser henger ned fra portalen som leder inn i kirkeskipet. En kjeller i sval 
havtemperatur ligger inn under alteret. Menigheten har fanget en kentaur som 
er festet i lenker der, med vridde lemmer ligger den på en palle og glor tomt mot 
bittert vann i en blikkskål omgitt av gulnede rester av kjøttbein. En kiste av jern, 
med kobberslag på lokket, står midt på kjellergulvet. Innholdet i kisten er det bare 
kentauren og et vesen av en høyere substans som kjenner til.

Seinere samme dag klasker jeg sauekjøtt mot blikktaket til den stengte kiosken. 
Utskårne grankongler og gipsfigurene av kentauren i miniatyr henger i sølvtråder på 
små rustne spiker. Sauekjøttet skal seinere knyttes til en kjetting og henges til tørk i 
sola. Navnet på øya er Kjerne.

 
Tiden klynker slik den blir fremstilt på historiens klaviatur av loslitte embedsmenn 
begravd i dokumenter arkivert i aluminiumsmapper (ikke-magnetisk). Kvinnene står 
under regnbuen, syr igjen øyenlokkene på de unge ufordragelige guttene som bare vil 
feste og forurense. Militærparadene på den en gang så polerte paradeplassen var alltid 
så vidunderlig koreograferte. Som vekkeklokka operert inn i buken til kroverten. Han 

KYKLOPEN  

Katrine Rørbakken Lund
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så jeg ofte, men mindre nå. Paradeplassen er overgrodd av høyt sivaktig gress, eller 
er det bambus? Når jeg graver i jorda med kvessa klør, kan jeg være heldig å finne 
spor etter de gule markeringsstripene som en gang fungerte som landingsmarkører 
for fremmede fly. Jeg skjuler meg i en kjølig kløft, forferdelig kløe over den skamferte 
ryggen. Har vært altfor synlig under åpen himmel.

En katamaran med nye kartografer i kahytten er ankret opp i bukta, og med 
kapteinen som arbeidsleder skal de redigere inn en ny standard i øyas ortografi. Øya 
er uryddig. Vokser over evne. En geografisk knute. Jeg ligger døsende i hula og tygger 
på min klo. Ombord i katamaranen gjør skipshunden med de tre hoder. Klitoris vil 
klinge.

Verdensbildet i det virtuelle kartet i hvelvingen har fått programmert inn navn på 
elveleier med erotisk etymologi. Åtte vindretninger virker i det elliptiske kartet. Det 
er min episke himmel.

En uhellsvanger komité av sytten medlemmer, syv kvinner og ti menn, er nedsatt 
av formannskapet på fastlandet og har fått mandat til å løse den rebus øya har blitt 
til, en rebus av sju ulike kombinasjoner av tallet sju (man tror det er en kode), og 
som kan tolkes som et apokalyptisk varsel, eller en doktrine, eller en kommentar til 
en kommende statsforanstaltning, skriver embedsmannsfører Olsen og sender sin 
anmerkning med en brevdue. En svimlende utfordring til komitemedlemmene. De 
har gått på vann og brød i ti dager og begynner å bli ganske iltre.

Kapteinen på katamaranen kollapser på fordekket etter å ha lest brevet fra Olsen, 
og han ligger krøllet i mental forvirring. Matrosen losser kapteinens kofferter ombord 
i en plastjolle i fem omganger, og vasser med sterke lår i land på stranda og tenner 
seg en røyk. Dønningene langt ute i den smale bukta kolliderer med en ubetydelig 
tsunami, og totalt uventet løsner et stort flak av blåleire fra klippene og faller massivt 
tungt i sjøen og danner et enormt krater, og en måkeflokk forsvinner i dragsuget med 
en skrekkinnjagende hastighet.

Monotone dager over primitive selvbygde instrumenter i hula. Idiosynkratisk måle 
konsekvensen av himmelen som et konsern. Krype og avstå. Sørge for at nattens 
konkubine får luft, sine fem kongler, som hun spiser grådig ved å gnage med spisse 
fortenner. Natten er konkurs og uten likviditet. Sove, hygiene, operere testiklene, 
tenne fakler, væte sauekjøttet, gi konsesjon til en konkylie, avstå, avstå, avstå. Jeg 
kunne ønske meg et fjell (det er én aktiv vulkan på øya). Sitte ytterst på fjelltoppens 
flate platå med lupe, lyttende til suset fra trafikken mellom polene.

Det er utstedt lammende kontroll over generasjonene. De næres av konspiranter 
fra produksjonshallene, blir det proklamert. De har kopister i konvoier koordinert inn 
i et sinnrikt rørsystem under jorda, hviskes det utenfor kirka etter kirkegang. Epler 
dyrkes fram i drivhus i varmen fra reaktorer. Korallreservatet ligger i en konvolutt. 
Frykt vokser og tenker sitt, under enhver samtale mellom de øyboere som er igjen. 
Kyklope med liljekonvall i vase av finslepet glass.

Denne øya var en gang i tidenes morgen en lykkelig koloni for einstøinger. Men vi 
kan alle ende sånn som dette, kryptiske i kalyptiske huler med voktere sittende med 
et titalls spaker i førerhuset. En dagsmarsj herfra stiger blågul røyk krampeaktig mot 
himmelen. Tegn på ufred. 

Kapteinen våkner fra den opiumsaktige bevissthet og fortsetter å legge til rette for 
å omdanne øya til et lukket reservat. Jeg sitter og iakttar fra en høyde mot stranda 
og klør meg på ryggen, gjesper. Min trofaste søvnige konkubine subber gjennom 
våtmarka og venter (forgjeves) på lovede fluktplaner, eller så er det bare løse rykter 
hun har snappet opp i kirka. Hun har vært der alt for ofte og meditert over et 
stearinlys. Fra dette fødes diktverk, sier predikanten, og slår henne med en pinne.

Havområdet i nord bare gult skum. Strukturen i vannet likner en bevissthetstilstand, 
som å gå i søvne på tynn is. Panteismen, som er dyrket hemmelig fram av predikanter 
i kirka, er en nødvendighet for livskvaliteten i det som er igjen av dyreliv her.

Dagdrømmerne, med sine glassaktige gjennomsiktige ansikter driver svakt 
klirrende og utilgjengelige på stiene og går i ett med den snart brune, snart grønne, 
snart gule vegetasjonen. Teoriene jeg har fra astronomien, og som jeg hadde absolutt 
matematisk tillit til, som en gang var aktivt vakre og blei omdanna til etisk praksis, 
har blitt til sløve vaner. Jeg ligger i dvale i kursiv mellom to parkometer i to dager.

Gud er en maskin lik en mikroskopisk spilledåse jeg har funnet levende innkapslet 
– og som bare kan beskrives metaforisk – i et gjenglemt jentebarn, letende etter sitt 
opphav i det intrikate nettverket av stier jeg har trampet inn på kryss og tvers over 
hele øya. Hennes monoteistisk strenge far er en forkynnende olding på flukt. Det fin-
nes ingen rettferdige dommer, sier jentebarnet, lespende og rusa av harpiksvin. Jenta 
er en kulminasjon av råtnende organisk og uorganisk materie som muterer i henne i 
vanvittig komplekse mikrobiologiske prosesser. Også nevrobiologisk og intermental 
påvirkning fra trafikken mellom polene har gitt henne en helt avgjørende betydning 
for alt som lever på øya. Hun blunker sympatisk med det ene øyet, klør seg på fregne-
ne, denne lille jenta med hesteansiktet. Hun er en sannsigerske. Tro mot sin muterte 
natur. Hun tumler med sin egen lette vekt. Og en gang ville jeg male havets fortid blå 
for henne. Dekke kroppen med glassmaneter. Bære henne på ryggen min av skorper 
og væskende sår, langs hovedstien, over granskogbunnens bløte teppe, labbe over det 
uttørka Visslevannet, og så til nordsiden for å slippe å lengte. For å slippe å be.Vi ville 
stå på klippene og kjenne glede og se havet bølge elektromagnetisk. 

Jenta etterlater seg søtsur lukt av harpiks, og jeg kan merke den elektriske 
spenningen i hennes maktfulle tilstedeværelse. Jeg lar henne gå, hun vil allikevel surre 
i evige sirkler.

Et ukjent antall tannhjul dreier knakende innerst i skogen bak kirka, hvis spir nå 
er festet til nymånen. En månefisk våkner i skyggen fra en uværssky over bukta, og 
det skjelver litt i vannet rundt den. Og fiskerne der ute, i sine skrøpelige fiskebåter, 
sover ennå etter nattfisket, men med et våkent indre blikk for det de daglig sliter med.
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Imagining is a strategy of survival and 
regeneration. This simple proposition 
stands both at the heart of what we are 
trying to do with CoFutures, and as 
a starting point to understanding the 
contribution that Brazilian Afrofuturism 
is making to the country amid these 
troubled times. Funded by the European 
Research Council and headed by 
UiO associate professor Bodhisattva 
Chattopadhyay at IKOS, CoFutures1  
studies contemporary science fiction 
and futurisms from marginal and 
non-Anglophone traditions, including 
how these works respond to our time’s 
global challenges, like climate change, 
demographic shifts and technological 
trends.

Afrofuturism as a global movement, 
and particularly its Brazilian offspring, 
fits neatly into these goals. Gaining 
prominence in the USA since the 1960s 
but not limited to North America, 
Afrofuturism is an aesthetic and political 
movement that uses science fiction to 
occupy spaces and challenge established 
notions of race, all the while asserting 
identity and envisioning possible futures. 
Crucially for the notion of a cross-
border phenomenon also taking place in 
Brazil and other places, Isiah Lavender 
III defines it as “a narrative practice 
that enables users to communicate 
the interconnection between science, 
technology, and race across centuries, 
continents, and cultures.”2   

Interestingly, the movement is 

reaching critical mass globally while 
the developed world appears to be at 
an impasse with the rise of reactionary 
movements and an overall sense that 
the future has been canceled as the 
developing world is wrestling with how 
to depart the old order and enter a new 
paradigm. Technological, social, and 
cultural changes all play a role in this, 
and since literature and art exist in 
dialogue with and as a reflection of these 
dramatic changes, cultural studies can 
help us make sense of these trends. 

In Brazil, for instance, with its 
longstanding and apparently intractable 
problems of education, corruption and 
underdevelopment, writers and other 
artists from marginalized communities 
are rising in response to challenges and 
self-organizing.3 More than just another 
imported fad from the North that will be 
digested and regurgitated by the market, 
Afrofuturism clearly is a spontaneous 
development in Brazil. It has its books, 
films, songs, and activists building a 
counter-hegemonical discourse that 
screams for change as a mass movement 
is in motion, building momentum amid 
the ebb and flow of our turbulent times. 
It is past, present, and future. Foremost, 
it represents hope countering despair.

A structural crisis
B efore  we  delve  into  Braz i l ian 
Afrofuturism’s artistic and literary 
contribution, a necessary preamble on 
the contemporary political woes of Brazil 

Seeds of optimism 
and resistance in 
Brazilian Afrofuturism

Ivo Eko
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is due here to make clear what is at stake. 
Even before the pandemic, the country 
was already going through one of the 
most critical moments of its history. 
The end of the commodities boom 
(2000–2014) laid bare deficiencies in the 
country’s economic and political models 
and led to the removal from office on 
technical grounds of democratically 
elected president Dilma Rousseff 
– she was accused of manipulating 
the budget. This political movement 
won support from broad elements of 
Brazilian society that sought to end 
the 12-year cycle of the Workers’ Party 
(PT) in power and institute even more 
pro-market economic reforms than had 
been imposed until then. It was also a 
broad social cry against corruption, but 
the struggle became less about law and 
order than about using the law to further 
political goals.

This local trend aligned with global 
shifts toward radical conservatism 
to produce the rise of Jair Bolsonaro, 
who for 30 years stood in the Brazilian 
Congress as a frivolous backbencher. The 
former army captain was given to making 
outrageous statements in support of the 
military dictatorship (1964–1985) and 
its violent policies of torture and extra-
judicial killings, courting hate speech as 
a political strategy while defending better 
pay and benefits for the military.4 For 
its part, the PT administration, which 
sought to attack historical inequality 
by fostering economic development 
and enacting social welfare and racial 
reparation policies, ended up becoming 
entangled in the country’s political 
establishment as it clung to power. It 
was ultimately weakened by strategies of 
lawfare5 and mass protests supported by 
corporate media as the economy entered 

a deep recession and all the wasteful 
spending to host the Olympic Games 
and the World Cup became obvious. 
Amid this scenario, the combination 
of a politically savvy but self-interested 
and incompetent leader, with the biggest 
pandemic in 100 years, produced an 
immense catastrophe. The destruction 
has been such that indigenous peoples 
have already requested that  the 
International Criminal Court investigate 
Bolsonaro for crimes against humanity, 
and since 2019 Norway has suspended 
donations to the Amazon Fund of 
conservation. 

The backlash to yesterday’s backlash 
is now in full swing, even as Bolsonaro 
tries to attain what Hungarian sociologist 
Bálint Magyar has called an autocratic 
breakthrough6 by mobilizing the lower 
rungs of Brazil’s military and law 
enforcement. Throughout last year 
he sought to intimidate and overrule 
whatever institution stood in his way: 
Supreme Court, state governors, and 
even common sense. Fortunately, 
other segments are also standing 
up to Bolsonaro: Congress, social 
organizations, and parts of the military 
are trying to block his most destructive 
policies. According to World Bank 
data, Brazil’s murder rate stood at 27.4 
per 100,000 people in 2018, compared 
with 0.47 in Norway that same year. 
But Bolsonaro’s solution is to relax gun 
laws, setting the stage for even more 
bloodshed. A last-minute ruling by the 
Supreme Court halted the change, in one 
example of how Brazilian institutions are 
trying to push back.

Brazil may finally defeat Bolsonaro 
at some point, but the country’s legacy 
of structural racism requires a much 
deeper approach than struggling against 

the political ephemera of democratic 
cycles. Even before the current crisis, the 
country’s racist heritage became clear 
as some White Brazilians questioned 
the newly empowered stance of Blacks, 
thanks to the widespread institution of 
racial quotas at public universities and 
civil service during the PT years, and 
any reaction against veiled racism. The 
ossified racial hierarchies of post-colonial 
Brazil were under threat, generating a 
conservative backlash. 

This is where the Brazilian Afrofutu-
rist movement comes in. It is not as much 
an explicitly expressed movement as an 
organic one going viral in the weakened 
body politic of a nation in convulsion 
amid momentous shifts of the ongoing 
post-colonial and post-Western era. By 
borrowing from the toolkit pioneered by 
African American artists and activists, 
Blacks in the Latin American country 
reinvigorate their longstanding resolve 
to attack structural racism and hegemo-
nic cultural notions. Like Sun-Ra in the 
1960s and 1970s USA, using experimen-
tal jazz and borrowing from Egyptian 
visual vocabularies and science fictio-
nal notions to posit, only half-jokingly, 
that Blacks are aliens who will return to 
their long-lost land7, Brazilian Afrofutu-
rists use imagination as a powerful tool. 
Having a voice and engaging in a soci-
ety that refuses to listen, and to survive 
against all the odds of a necropolitical 
moment, is a radically utopian act of 
agency.

The real big lie
For far too long, the official discourse 
of racial harmony among the European, 
Indigenous, and Black peoples who 
populated Brazil since colonialism, 
served to sweep under the rug any 

challenge for actual equality and racial 
justice. Denial served as a tool of dubious 
efficiency to keep things under control 
by claiming that nothing was wrong. We 
Brazilians have often heard passionate 
denials that our country is not racist, 
with some even claiming that challenging 
that notion was akin to importing North 
American racism. Meanwhile, soap 
operas on TV were populated by White 
actors, while Blacks were relegated to the 
roles of servants. I remembered well the 
cognitive dissonance felt while living in 
Mozambique in early 2015 and watching 
a local subsidiary of a Brazilian media 
group broadcast these racist dramas 
interspersed by ads that reflected the 
overwhelmingly Black ethnicity of the 
African country. It turns out that racism 
can be exported as supposedly harmless 
entertainment.

But in contemporary Brazil’s case, 
what was being imported there was the 
activist stance against racism that pro-
duced the Civil Rights movement in the 
1960s USA. Scholar, artist and politician 
Abdias do Nascimento (1914-2011)8, 
who as a federal deputy after the dicta-
torship first proposed racial reparations 
policies in Congress, often characterized 
Brazilian racism as cowardly because it 
insisted on denying what was clear for 
everyone in the country. In the last 20 
years, thanks to the groundwork laid 
by Nascimento and other activists, this 
struggle entered mainstream Brazilian 
society and became even more visible, 
precisely as the world’s decolonial move-
ment gathered strength. As Afrofuturism 
went global, it sowed its seeds in the co-
untry, bearing the fruit of a globally con-
nected, immigratory political movement 
that is still highly grounded on local 
conditions. Affirmative action policies 
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empowered by the previous government 
and the historical activism of people like 
Nascimento and many others laid the 
groundwork for the movement in Brazil, 
precisely as its institutions started failing 
and voters turned to the politics of shock 
and hate epitomized by Bolsonaro.

This movement has its writers, 
composers, theorists and filmmakers, 
and has laid deep roots unparalleled to 
any other country in Latin America. 
Fabio Kabral is breaking new ground 
with his speculative writings, which 
de-center knowledge by emphasizing 
African culture and bridging the gap 
between humankind and nature that the 
rationalizations of imperial colonialism 
had artificially created.9 In his world-
building, Kabral envisions a city where 
companies are led by the matriarchal 
leaders of Afro-Brazilian spiritual 
traditions. Technology does not stand in 
opposition to nature but complements 
it; science and magic aren’t mutually 
exclusive but coeval; the fluidity of 
gender identities is normalized. He 
recently announced his break with the 
Afrofuturist label, showing how the 
struggle for agency is at the essence of 
his work.10 In stating his break, Kabral 
was not rejecting the movement. He 
only pulled away from a perceived focus 
on entrepreneurial efforts as Brazilian 
Afrofuturism became so big that it 
splintered away from artistic expression 
or identity assertion. Instead, he decided 
to create his movement, macumbapunk 
– macumba being how the Afro-
Brazilian religion is informally called 
in Brazil – combining fantasy, SF, and 
African cultural elements.11 With this 
act, Kabral, himself a member of such 
a spiritual community, continued the 
tradition of agency and imagination that 

seeded Afrofuturism. 
Another substantial example of 

Brazilian Afrofuturist literature is Lu-Ain 
Zaila, the pseudonym of Luciene Ernesto, 
a university teacher who rose through 
the marginalized periphery of Rio de 
Janeiro to self-publish her influential 
duology Brasil 2408 – (In) Verdades 
and (R) Evolução in 2016 and 2017, 
respectively. She uses a multifaceted 
patchwork of imaginary news reports, 
didactic materials from the future, first-
person points of view, science fiction, 
political thriller and police procedural 
to propose social technologies to 
deal with the destruction caused by a 
climate catastrophe in the 23rd century, 
constituting a vibrant example of an 
organically creative mind exploring the 
narrative possibilities of the movement.

In the duology, climate change 
destroyed the Brazilian coast, the 
country’s most populous area, and 
produced 200 years of chaos and strife. 
The country had to reorganize itself from 
scratch, basing its economy on managing 
scarce water and biological resources. 
Instead of a post-scarcity economy, 
Brazil becomes an uneven utopia where 
wealth accumulation is forbidden, 
and consumption is strictly controlled 
through a system of personal devices 
akin to smartphones. Some rebel against 
the technological totalitarianism of this 
surveillance society and are allowed to 
live on its margins. While stable, life for 
those who accept this tightly regimented 
surveillance is still threatened by 
criminality, high-level corruption and 
unstable weather. After the climate 
catastrophe, weather conditions changed 
irreversibly, with the southernmost 
portion of Brazil rendered uninhabitable 
by tornadoes while powerful storms that 

can form on short notice force people 
to take refuge in the rest of the country. 
Nature seems to have shifted from 
exploited and dominated by humankind 
to a terrifying force. Venturing out into 
the wilderness becomes a task either 
for highly trained forces or those on the 
margins of law. Reconstruction is led by 
a highly streamlined government akin 
to the governing council of Switzerland, 
combining executive and legislative 
branches. Still, the only way of defeating 
a plutocratic conspiracy lurking in the re-
emerging body politic ultimately resides 
in radical transparency and collective 
action.

The eminently musical side of 
Afrofuturism would have to find its 
expression as well in Brazil with its 
powerful musical culture. Elza Soares, the 
90-year-old singer of samba, the Brazilian 
musical genre, has joined the movement 
by giving her interpretations of classics 
an Afrofuturist reading, like “Juízo 
Final” by Nelson Cavaquinho.12 Nelson 
is part of an earlier generation of popular 
composers of sambas from humble 
origins, and this particular song, released 
in 1973, at the height of the repressive 
Brazilian military dictatorship, speaks 
of hope and justice defeating evil. With a 
videoclip inspired by technoculture but 
which argues for the same integration 
between nature and humankind backed 
by other works of Brazilian Afrofuturism 
and SF, Elza repurposes the powerful 
idea of Nelson, as the threat of repressive 
authoritarianism again starts looming 
large over Brazil.

In cinema there is Adirley Queirós, the 
filmmaker from a “satellite” (peripheric) 
city of Brasília who charmed global 
audiences with his innovative blend of 
documentary and fiction. The award-

winning feature film Branco Sai, Preto 
Fica (2014), created in collaboration 
with residents of Ceilândia, a low-
income community around Brasília, is 
an exceptional example of Afrofuturism’s 
operative mechanism. During the 
community’s meetings to discuss cinema, 
culture and local problems, residents 
decided to tell the story of a police 
massacre in the late 1980s. Using two 
survivors and blending their testimony 
with a science-fictional narrative about 
a future Brazil sending a time traveling 
agent to investigate the massacre, 
Adirley and the residents employed the 
Afrofuturist kit of musical expression, 
satire, temporality and science fiction 
to denounce the forgotten injustices 
of a false racial democracy and attack 
Brasília’s utopian image.13

Also, as already mentioned above, 
entrepreneurs are using this same toolkit 
of creativity and optimism to foster 
entrepreneurship, self-education, and 
activism for survival. On April 8 and 
9, as the death toll from the pandemic 
approached 4,000 a day, cultural 
association Ilê Aiyê, which since 1974 
has dedicated itself to promoting Black 
culture in the street carnival of Salvador, 
Bahia state, held an Afrofuturist online 
event with experts and scholars. The 
stated goal is all too familiar to CoFutures: 
how to use this powerful, global cultural 
movement, and the musical heritage of 
Afro-Brazilians, to build a better future 
for their community.14

Utopia as regeneration
All of this is immensely refreshing 
for any Brazilian concerned with 
the country’s overall future. And for 
CoFutures, it represents the ground we 
are seeking as researchers of how science 
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fiction can help find solutions to present 
problems. Brazilian Afrofuturism 
goes beyond the science fiction genre 
and market conventions to offer a 
regenerative approach to culture; it 
counters hegemonic notions about the 
right skin color in society, what the right 
knowledge is, and proposes alternative 
futures. As many Blacks who survived 
the treacherous Atlantic Passage later 
learned, the struggle to stay hopeful 
against slavery is as powerful as any 
other survival instinct.

Imagination, optimism, creativity, 
contestation, and curiosity are the 
watchwords of socially conscious creators 
employing the genre toolkit of science 
fiction in laying down the groundwork 
for better, possible futures. While science 
fiction indeed has become the currency 
of a mass cultural genre besieged by 
market and social pressures which, in 
rich countries, have increasingly pushed 
it to envision dystopias that betray the 
exhaustion of the neoliberal model 
through their failures of imagination, 
socially conscious science fiction is 
neither limited nor driven by these 
shortcomings. 

As we increasingly find in CoFutures, 
these works are inherently optimistic 

even as they reflect present challenges, 
in a multitemporal game – like the many 
promises and revolutionary proposals of 
solarpunk, which would demand another 
and even bigger essay. As famously defi-
ned by Raymond Williams in the essay 
“Utopia and Science Fiction” (1978), 
utopia and dystopia in the genre are both 
concerned with the “presentation of oth-
erness.” By going for an “open utopia” 
that is imperfect but still represents a 
pathway in which temporalities are fluid 
(as Williams pointed out about the work 
of Ursula K. Le Guin, The Dispossessed)
Brazilian Afrofuturism also embodies 
a regeneration of the utopian impulse, 
“which now warily, self-questioningly, 
and setting its own limits, renews itself.”15 

Despite my country’s many problems, 
watching this grassroots renaissance 
taking place is a powerful source of pride 
and optimism. It means that people 
everywhere can and should bring upon 
themselves the arduous task of being 
radical utopians, because the alternative 
is despair and destruction. We thus begin 
the work of building a better future by 
imagining what it can be.  
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Lågtrycken i väster
Lågtrycken i väster
stod på kö
och drog med våldsam kraft
in från Atlantiska oceanen.
Blötregnet spreds
horisontellt
med den ökande vindstyrkan.
Gatorna glänste
av växande vattenpölar.
Brunnarna gapade
drack regn
och satte i halsen.
Rälsen rullade ihop sig
och rosten kröp fram.
Tågen gled trögt
när hjulen skrapade
mot rostfläckarna.

Pendlarna fick
på grund av regnet
och de försenade tågen
köa länge under ordnade förhållanden
och i linje med
trottoarkanten
fälla upp
sina transparenta paraplyer.
I rinniga stråk
trummade regnet
på utsidan av de
genomskinliga plasthuvarna.

I stationsparken
mellan rhododendronbuskarna
gick påfåglarna
med uppfällda stjärtfjädrar
men de annars så
färgstarka djuren

Anna Dordisdatter Malkenes
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fick i takt med uppblötningen
finna sig i
en gradvis urblekning.
De nyutslagna krokusarna
la sig ner på gräset
och grät sakta.
Och de knappnålsstora äggen
som mördarsniglarna hade lagt
seglade iväg
på grusgångarnas rännilar
när marken blivit så genomsur
att den inte orkade svälja
mer regnvatten. 

Kulingen klev upp till storm
i vindbyarna
och en murken platan
framför stationshuset
föll ljudlöst
raklång
mot en busskur
och kraschade med ett brak
på stålkonstruktionen.
Genom busskurens splittrade glasrutor
kunde påfåglarna flaxa
som om de aldrig
hade känt av
sina begränsningar.

På raka led
stod pendlarna
och sträckte fram tungorna
för att smaka på
de tyngsta vattendropparna
medan
vattnet på gatan steg
upp till trottoarkanten
samtidigt
som ersättningsbussarna glömde 
att köra in till stationen.
Istället
tog sig bussarna direkt
ut på motorvägen
och accelererade

i ytterfilen
på södergående körfält.

Till sist
kom ett extrainsatt tåg
draget av ett ånglok
hämtat från 
det närbelägna järnvägsmuseet.
Pendlarna kunde
gå ombord
vrida ur sockorna
och placera de våta paraplyerna
på hatthyllan.

I rask fart
rasslade tåget
ut ur den östra staden
mot den fasta förbindelsen över Sundet. 
Mot Bron och Ön och Tunneln.
Regnet spolade över rutorna
så att sikten skymdes.
Vinden slet i vagnarna
när de lämnade fastlandet.
Pendlarna
satt och vaggade
värmde sig på skärmarna
nickade
över böckerna
stickade
och såg på klockan.
Loket stånkade sig
puffande
över den branta bron
och när tåget sedan nådde ön
som kallas Pepparholm
kunde pendlarna se
att havet var vitt av bränningar
och hade stigit så mycket
att vågorna sköljde över öns kanter.

I högtalarna
försäkrade lokföraren
att allt var fullständigt
under kontroll.
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Den återstående biten
till västra fastlandet
genom Tunneln
skulle tåget dock
köra med något reducerad hastighet
på grund av
de rådande
väderförhållandena.

I backen
ner i Tunneln
fick tåget
trots dessa förhållningsregler
upp farten
och dök
med nosen före.
Dök ner i det djupa vattnet
som stod och väntade
på Tunnelns botten.
Plumsade ner i vattnet
och bromsades
och stannade
och blev stående
flytande
med hjulen en decimeter
ovanför rälsen.

Kretsarna slocknade.
Elden fräste och dog.
Kolet sörplade i sig vätan.
Allt blev stilla.
Mörkret utanför rutorna.

Pendlarna såg upp från böckerna
och stickningen.
Skärmarna med återstående batteritid
lyste svagt i kupén.
Pendlarna såg ut genom fönstren.
Tryckte näsorna platta mot rutorna.
Utanför simmade en haj
som rymt från det närliggande Akvariet
där stormvågorna slitit upp ett hål 
i ytterväggen av pansarglas
så att hela saltvattensavdelningen

kunde smita ut i havet.

Tågpersonalen
gick runt
och delade ut våtdräkter.
Alla simkunniga
med stor lungkapacitet
ombads 
att fortsätta framåt
i tågets färdriktning
ta sig ut genom dörrarna
dra ett djupt andetag
och simma vidare
till det västra fastlandet.
Det informerades om
att denna simning framåt
innebar
att simma en längre sträcka
under vattnet
för att komma igenom
den vattenfyllda tunnelns lägsta parti.
Det visade sig
att den framåtsimmande gruppen
blev fyra stycken trettiosex- till fyrtioåriga män
med en kroppsfetthalt om åtta procent
och vikande hårfäste.

De övriga pendlarna 
ombads
att gå till det bakre tågsetet.
Här hjälpte konduktören dem
att talka insidan
av våtdräkterna
och kränga dem på sig
och därefter
med karbinhakar
kroka sig fast
på ett klätterrep
för att i samlad trupp
med lokföraren först
och konduktören sist
som klädesplagg på en tvättlina
vada tillsammans
tillbaka mot tunnelmynningen
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och Pepparholm.

 *

Tre timmar senare
hukade den vadande pendlargruppen
i lä bakom signalstationen
på öns mitt
och de såg 
hur pylonerna knäcktes
av vinden
som nu nått
orkanstyrka
och de såg
hur Brons högdel
rasade ner i havet
och lämnade dem
mitt i Sundet
på den obebodda Ön
med unika naturvärden.
En ö skapad av uppgrävda massor
från brobygget.
En ö där ingen människa
någonsin
stannat över natten.

 *

Så gick det till
när kolonin med storskarvar och vitkindade gäss
på Pepparholm
utökades med
den åldersblandade pendlargruppen.

Dagen efter stormen
gick de omkring
och samlade smultron
tuggade bitterkrassing
och upptäckte
de vita kaninerna
som någon bilförare
olagligen släppt ut på ön
eller möjligen
kastat ut

genom ett nedvevat bilfönster.
Den första stora konflikten
i gruppen uppstod nu
på grund av
att några ville fånga
och äta kaninerna
medan en majoritet
avvisade tanken
och hänvisade till
att kaninerna varit husdjur.
Det hela rann ut i sanden
eftersom kaninerna
skuttade så fort
att ingen fick fatt i dem.

På den andra dagen
började hungern
gnaga sönder tarmarna.
Som av en händelse
hade en av de framåtsimmande männen
glömt kvar sin ryggsäck
och i den låg
tre harpuner
för undervattensjakt.
Med klätterrepet som livlina
gav sig tre frivilliga pendlare
ut på en jakttur
vid de närmsta bropelarna.
När de provade att dyka ner
en bit under ytan
öppnade sig
havets hemligheter.
Klasar med blåmusslor
klängde på pelarna
klara att plockas.
Finlemmade märlor
lät sig fångas
i hemmagjorda nät av nylonstrumpor.
Ålgräset vajade på sandbottnen
och slött glidande
rödspättor och skrubbskäddor
blev enkla offer
för harpunens hullingar.
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Otippat nog
var det oftast de äldre pendlarna
som lyckades få fisk
med harpunerna.
De yngre
hade sämre
koncentrationsförmåga
och fick inrikta sig på
att ta hand om fångsten
och de interna
relationerna.

Pendlarseniorerna
blev efter någon vecka
allt modigare
och började simma ut
i farleden
där de större fiskarna fanns.
När en oljetanker
passerade
på sin rutt
mellan det bräckta innanhavet
och den salta oceanen
gällde det
att ducka snabbt
och dyka djupt.

Undervattensjakten
blev den primära källan
till proteiner och fetter.
Tidigare för pendlarna okända fiskarter 
som smörbult
och havsnål
blev succéer i kosthållningen.
De landbaserade pendlarjuniorerna
plockade kolhydrater
i form av örter och blåstång
och experimenterade med kokta rötter.
Kaninjaktsförespråkarna
högg flintastenar
till spjutspetsar
och letade drivved till spjutämnen
i öns flacka vattenbryn. 

 *

Då och då
när det behövdes omväxling
på menyn
gjorde pendlarna expeditioner
till den närbelägna grannön Saltholm
där det förutom saltfyndigheter
fanns en jaktmark
i form av en sälkoloni
på öns sydspets.
Gråsälarna låg oftast
i fläckvisa flockar
och solade sig
men fick maka sig
när de mer platskrävande knubbsälarna
kom knölande
och knökade runt
och tog över de bekvämaste stenarna.
Å andra sidan
var knubbsälarna
mindre vaksamma
och i många fall
träffade gruppens två bästa spjutkastare
mitt i prick
från sitt bakhåll
där de låg kamouflerade i tångruskor
medan resten av gruppen
skrapade salt
från stenbumlingarna
i vattenkanten
och därigenom
drog sälarnas uppmärksamhet
till sig.

 *

Dagen då helikoptern kom
hade flera månader gått
sedan stormen.
Sommaren var varm.
Oregano och timjan
doftade på strandängarna.
Pendlarnas hud var solbrun.
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De två bästa spjutkastarna
hade simmat ensamma
tidigt på morgonen
över till Saltholm
för att jaga säl.
De andra låg hemma
och sov
i den regn- och vindskyddade
passagen för servicefordon
under motorvägsbanken.
Spjutkastarna
var precis i färd
med att samla tångruskor
till kamouflage
när de hörde
helikoptersurret
från luften.
De såg den flyga
lågt
och sökande
över Saltholms norra spets.
De släppte tångruskorna.
De tömde påsarna av sälskinn
där de bar med sig
jaktredskapen
och kröp in i påsarna
och rullade ihop sig
till två pälsbylten.
De låg
på den fuktiga sanden
och hörde
hur maskinen
närmade sig
cirklade
runt
runt
flög 
fram
och tillbaka
över dem
och sälarna
och stenarna
och hur den slutligen
gav upp

flög bort
bort från dem
och sälarna
och stenarna
på öarna
i Sundet.
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I et forsøk på å sirkle inn dette store 
spørsmålet har vi stilt noen spørsmål 
til litteraturprofessor Gisle Selnes og 
redaksjonssjef i Cappelen Damm, 
Mariann Fugelsø Nilssen
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Tilbake til fremtiden gjennom litteraturen
Min beste leseopplevelse i fjor ble funnet av en av kollegene mine – i arkivet på for-
laget. Tvillingenes dagbok, første bok i Agota Kristofs trilogi om tvillingene Claus og 
Lucas, ble gjenutgitt i 2019, men utkom første gang på norsk i 1986. I forrige århundre 
altså, ikke uendelig lenge siden, men lenge nok til at bøkene hadde gått i glemmebo-
ken og få kjente til Kristof på norsk. Jeg ser for meg min kollega vandre ned i andre 
underetasje og finne den norske originalutgaven. Forhåpentligvis fikk han den sam-
me tilfredsstillende følelsen som meg ved å lete opp en bok man vet er utgitt mange 
år tidligere, og nå helt uavhengig av alle andre omstendigheter har sin plass i disse 
hemmelighetsfulle, verdifulle, mangfoldige hyllene i kjelleren. Dette er fundamentet 
og kjernen i virksomheten. Og kanskje vil noen om mange, mange år lete etter bøker 
vi har jobbet med. Det føles trygt å vandre rundt her nede. Meningsfullt. Fremtiden 
er merkelig nok tryggere når man holder en gammel bok i hendene. Som redaktør og 
forlegger kjenner man sterkt på dette. Og kanskje også som leser? For dette er kanskje 
en trygghet beslektet med den leseren får ved å søke til litteratur om fortiden. Mye 
av den aller mest populære oversatte skjønnlitteraturen har et historisk tidsnivå, ja 
gjerne en tidslinje og handling som forklarer og forløses i en samtidshistorie. Bare se 
på bestselgerlisten hvor Lucinda Riley i skrivende stund dominerer. 

I minnelitteraturen blir en historisk epoke eller hendelse, og de menneskelige 
erfaringene knyttet til denne, behandlet litterært. Vi ser oss tilbake for å forstå livet 
vårt og verden omkring oss. Elena Ferrantes «Napoli-kvartett» trekkes gjerne fram 
som en representant for minnelitteratur, men ikke minst er Ferrante en italiensk 
storselgende forfatter. Et trekk ved oversatt litteratur i dag er den store variasjonen i 
språkområder som er representert på norsk. Nede i arkivet fylles det opp med alt fra 
italienske, tyske og brasilianske thrillere til litterære perler fra for eksempel Ungarn, 
Russland, Japan. Mon tro om det norske publikummet er klar for en brasiliansk 
thriller?  Flere og flere leser engelske og amerikanske bøker på originalspråket, 
samtidig med at fascinasjonen for anglo-amerikansk litteratur har dabbet av. Innen 
en sjanger som krim har «skandikrim» og «nordic noir» blitt store verden over. Der 
det før var vanlig å selge inn en norsk forfatter med å trekke likheter til en engelsk, 
kan sammenligningen nå gjerne gå andre veien.

Hva så med litteraturen om fremtiden? På et tidspunkt begynte man å tenke på 
fremtiden som et eget «konsept», og ikke bare en forlengelse av fortid og nåtid. Lit-
teratur om fremtiden handler sjelden om fremgang og optimisme, det handler fort 
om å advare mot noe man frykter. For mange av oss er fremtidslitteratur synonymt 
med dystopier, altså beskrivelser av et «ikke-godt» sted. Og nylig fikk vi til og med 
bekreftet at den beskriver et sted vi allerede har havnet. Under Donald Trump toppet 
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Hvordan tror du arbeidet med oversatt litteratur vil endre seg i årene som kommer, og 
hva har endret seg de siste årene?

Ferrante, Ernaux, Ginzburg – oversettelser av både eldre og nyere «erindringslitteratur» 
har blitt populære med forfattere som dette. Hvorfor ser så mange av oss mot fortiden 
i litteraturen? 

Hvilke fortellinger om framtiden gjør seg gjeldende i den internasjonale litteraturen om 
dagen?
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plutselig 1984 amerikanske bestselgerlister, og et klarsynt frampek var blitt til realis-
tisk virkelighetslitteratur. Margaret Atwoods Tjenerinnens beretning og Gileads døtre 
handler ikke lengre om en fjern fremtid, men om høyst reelle problemstillinger som 
en mengde kvinner identifiserer seg med og kjenner på kroppen. Atwood ga for øv-
rig rosende omtale til Naomi Aldermans futuristiske og feministiske thriller Kraften 
(The Power), som ble utgitt på norsk i 2018.  Mye av rendyrket «science fiction» har 
aldri blitt oversatt til norsk, som for eksempel Ursula K. Le Guin. Da hun i 2014 fikk 
æresprisen ved utdelingen av National Book Award, kvitterte hun med å si at det vil 
komme tider da vi vil ønske å høre stemmen til forfattere som evner å forestille seg 
alternativer til hvordan vi lever nå. Jeg tenker at det allerede er konturer av dette i nor-
disk litteratur, og flere skjønnlitterære forfattere har allerede beveget seg inn på denne 
arenaen, som Kaspar Colling Nielsen. Hans hittil tre romaner er alle betegnet som 
kvass samtidssatire med dystopiske elementer. En skandinavisk Houellebecq, mener 
mange. Apropos Houellebecq, han er godt representert her i arkivkjelleren. Han står 
stille og rolig ved siden av en oversatt biografi om en politisk filosof, en kokebok og 
en høytlesningsbok for barn. Harmonien mellom sjangere og forfattere er total her, de 
er alle en viktig del av et stort forlag. Før, nå og fremover. Som Kristof, vil det tidløse 
og klassiske utkrystallisere seg over tid og sive opp til overflaten igjen. Så vil det vise 
seg om en brasiliansk thriller tåler tidens tann.

Liv Wallace
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Litteraturvitenskapens fremtid? (En optimistisk dystopi)
Farvel til litteraturvitenskapen, Death of a Discipline, The Limits of Critique, 
Litteraturens slut – de siste tiårene har vært rause med avskjeder, endetidsscenarioer 
og dødsdommer over litteraturen og dens faglige rammeverk, litteraturvitenskapen.1  
Men hvor ny er egentlig denne apokalyptiske fornemmelsen? Våre faglige forfedre, de 
hellenistiske filolog-bibliotekar-poetene, skrev idyller og randbemerkningen til den 
store greske litteraturen og beklaget seg over at alt som det var mulig å si, allerede 
var blitt sagt. Både en skriftlig og en muntlig gresk litteratur var da gått til grunne, 
neppe uten et visst rabalder, for ikke å snakke om den mesopotamiske litteraturen, 
som hadde forsvunnet sammen med de sumeriske skrivernes språk. Vel 2000 år 
senere definerte den argentinske bibliotekaren Jorge Luis Borges litteraturen som den 
kunstformen som er i stand til «å spå om den tiden da den selv har forstummet» – «og 
forelske seg i sin egen oppløsning».2 

Det betyr selvsagt ikke at vi kan blåse av «humanioras krise». I likhet med de 
fleste andre «ikke-instrumentelle» fag er litteraturvitenskapen – eller litteraturstudier, 
«litteraturfaget» – utvilsomt under hardt press. Akademia er, som så mange andre 
områder av offentligheten, blitt offer for en besynderlig miks av deregulering – «kon-
kurranseutsetting» – og overstyring: Norske universiteter er underlagt en bedrifts-
økonomisk finansieringsmodell der «produksjon» av studenter (tidligere i form av 
studiepoeng, nå i form av avlagte grader) og forskning (såkalte publikasjonspoeng 
eller «tellekanter») danner grunnlag for økonomiske tildelinger. Samtidig forven-
tes det at fagmiljøene skaffer seg egne – «eksterne» – inntekter, primært i form av 
prosjektmidler fra EU og Norges forskningsråd. Og disse systemene er ikke akkurat 
skreddersydd for humanvitenskapene: De – vi – oppfordres, både direkte og indirek-
te, til å tilegne oss en «kunnskapsfilosofi» som minner mer om samfunnsvitenskapelig 
oppdragsforskning enn genuin om humanvitenskapelig faglighet. «Kunnskap» opp-
høyes til absolutt verdi, en vare som markedet aldri kan få nok av, fordi den, i likhet 
med sukker og narkotika, er avhengighetsskapende og genererer stadig økende etter-
spørsel. Satt på spissen, selvsagt – men det er dette systemet nå avdøde Mark Fisher 
treffende har kalt «akademisk kapitalisme».3  Betegnelsen er presis – og nødvendig. 
Selv har jeg qua representant i fakultetsstyret ved UiB fått reprimande for å ha brukt 
betegnelsen «akademisk kapitalisme» i et styremøte. Med en vri på Adorno kunne 
vi si at det er et vesentlig trekk ved dagens akademiske kapitalisme at den vil forby 
ethvert språk som kan artikulere de lidelsene den selv produserer. 

For all del: Enhver disiplin med livets rett forutsetter både kunnskap og en faglighet 
denne kan «forvaltes» ved hjelp av. Men faglig virksomhet – studier, forskning, kritisk 
refleksjon – er også mye mer enn produksjon og forvaltning av kunnskap. Uten en 
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Hvordan er forholdene for litteraturvitenskapen i en akademisk virkelighet som av 
kritiske røster beskyldes for å dreie seg mer og mer om budsjett, og å produsere 
samfunnsmennesker med håndfaste, 'matnyttige' egenskaper?

Hvilken rolle spiller litteraturvitenskapen i denne samlebåndsmentaliteten, og hvordan 
kan den hjelpe oss å se utviklingen med et kritisk blikk?

Hvilke teoretiske strømninger eller tendenser liker du spesielt godt, og hvilke stiller du 
deg mer tvilende til? Hva er ditt syn på diskusjonen om kritisk teori og postkritikk?
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viss kunnskapskritikk, en erkjennelse av at kunnskapen aldri rommer «alt», at den er 
strukturert rundt en mangel, kan man verken skape litteratur eller litteraturvitenskap. 
En genuin vitenskapelig «sannhetsprosedyre» har nettopp denne mangelen som sin 
forutsetning. Dersom dette høres paradoksalt ut, er nok det et symptom på dagens 
ideologiske situasjon – der akademia i stadig større grad administreres som om det 
var snakk om en markedsstyrt kunnskapsbedrift. I økonomiens verden er sannhet et 
ikke-begrep. Profitt trenger ikke å være sann, så lenge den er reell.

Akademia har for lengst forlatt selve ideen bak universitetet – universitas magis-
trorum et scholarium, altså et fellesskap av studenter og lærere. De nye rammene er 
drevet frem av direktiver og spuriøse administrative beslutningsprosesser over ho-
dene på studentene og de vitenskapelig ansatte, som har vist alt for lite ‘vilje til’ makt 
og motstand i forbindelse med de siste tiårenes reformer. Litteraturvitere og andre 
fagpersoner murrer i korridorene, men de – vi – har manglet evne til organisert fag-
politisk opposisjon. Studentene likeså. Derfor har vi i dag langt på vei tapt kampen 
om hvordan vår egen institusjon skal fortolkes – og følgelig også om hvordan den 
skal drives. Mens vi satt og sov på kontorer og lesesaler, ble universitetet omformet 
til foretakslignende enheter og næringslivsinspirerte «klynger», styrt av et nytt sjikt 
(relativt) høyt gasjerte mellomledere. 

Den dystre spådommen er at neste generasjon litteraturvitere kommer til å være 
oppdratt av A/S Kunnskap og karriere – det reform-byråkratiserte akademia – til å 
tenke produksjon, selv-promotering og innhenting av eksterne forskningsmidler. På 
den andre siden: Det finnes fortsatt ukuelig kritisk engasjement og faglig talent i stadig 
nye studentkull. Og så lenge det foregår genuin kreativ aktivitet, faglig refleksjon og 
kompromissløse lesninger, er det en rest av håp. The hope of hopelessness: Alvoret i 
situasjonen tilsier at det vil kunne skje et mirakel – en begivenhet, en åpning mot noe 
nytt – selv om det knapt finnes stipender eller stillinger igjen å søke på.

*
Seint på 1960-tallet utmyntet og formaliserte Jacques Lacan sitt begrep om «univer-
sitetsdiskursen», som fanger den nye situasjonen in statu nascendi forbløffende godt. 
I sin enkleste, men muligens avskrekkende, algebraiske versjon ser den slik ut:

«Subjektet» for denne diskursen er eksperten, eller egentlig kunnskapen selv, S2, som 
dekker over det faktum at den egentlig opptrer på vegne av en styrende vilje, en «mes-
ter» (S1). Dagens ideologiske regime benekter at det faktisk er det det er – nemlig et 
regime, en ideologi – under dekke av at det er realitetene selv som dikterer beslutnin-
gene: «There is no alternative!» Denne diskursen – dette diktatet – er henvendt til den 
uformelige «nytelsessubstansen» (a) enhver ny generasjon utgjør, og som skal formes 
til (splittede/proletære) subjekter ($) tilpasset et stadig mer prekært arbeidsmarked. 
Betegnende nok sier Lacan – som slett ikke var noen revolusjonær – at universitets-

diskursen er den diskursen (logikken) som kjennetegner kapitalismen så vel som 
stalinismen. Med andre ord er det snakk om tøylesløs produksjon, men innenfor 
rammene av et tilnærmet allmektig byråkrati.

Det er på ingen måte tilfeldig at Lacans teorier om «de fire diskursene» – hvorav 
universitetsdiskursen kan sies å være den mest avskrekkende – ble formulert i 
kjølvannet av 1968-opptøyene: Det var på denne tiden man begynte å prøve ut de 
universitetsreformene som resulterte i dagens system. Den nye valutaen vi i Norge i 
dag kaller studiepoeng – men som den gang, på fransk, ble kalt unités de valeur, altså 
«verdienheter» – hadde nettopp blitt innført. Disse studiepoengene, sier Lacan til 
studentene, «disse små papirlappene de vil trykke opp og gi til dere, er nettopp dette: 
et signal om hva kunnskap i stadig økende grad kommer til å bli på det markedet man 
kaller Universitetet».4 

*
Selv er jeg tilbøyelig til å se dagens «postkritiske» og antiteoretiske strømminger som 
nok et symptom på dette regimet: De kan lett omsettes på et større marked, samtidig 
som de bidrar til å fase ut den spesifikke fagligheten og formbevisstheten som lit-
teraturvitenskapen ikke kan klare seg uten. Dette har de – paradoksalt nok, kunne 
man si, men paradokset er kun tilsynelatende – til felles med den pragmatiske, «lit-
teraturkritiske» posisjonen, som vil bygge ned skillene mellom litteraturforskning 
og «journalistisk» litteraturkritikk ved å forankre dem begge i estetisk erfaring og 
smaksdommer. Men litteraturforskning er en langt mer omstendelig og teoretisk-
metodologisk bevisst praksis enn det «kritikken» kan og bør være. Man kunne nesten 
tro at sammenblandingen skyldes det som i oversettelsesfaget kalles «false friends»: 
På engelsk ble «literary criticism» lenge brukt i betydningen litteraturforskning, men 
det betyr ikke at det dreide seg om «litteraturkritikk» i norskspråklig forstand. Este-
tiske dommer avsies i mange ulike sammenhenger, også i akademia, men det er ikke 
dette som er litteraturvitenskapens raison d’être.

Begrepet om «mistankens hermeneutikk» – som postkritikken har gjort et stort 
nummer av – beskrives av opphavsmannen, Paul Ricœur, over noen ganske få sider 
av hans Freud-monografi fra 1965.5 Hovedideen er at dette er en særegen lesestrategi, 
som Freud har felles med Marx og Nietzsche, der fortolkeren leter etter en sannhet 
som er skjult under tekstens overflate, gjemt bak dens form, så å si. «Kritikken» går da 
ut på å splitte/skille/dele (krinein) denne overflaten for å avdekke «hemmeligheten» 
– på bakgrunn av en mistanke om at det skjuler seg noe der. «Postkritikken» velger 
derimot å ha tiltro til det som blir sagt og holder seg derfor på tekstens overflate. 
Men dette er – så vidt jeg kan skjønne – en upresis utlegning av Freud & cos prosjekt, 
og den ender opp med en falsk dikotomi. Ricœur overser det vesentlige poenget at 
formen i seg selv er et konstituerende element, dvs. at formen kan være sannheten om 
et fenomen eller en tekst. Hos Freud er for eksempel ikke den manifeste drømmens 
sannhet å finne i det latente drømmeinnholdet som analysen avdekker: Den finnes 
derimot i selve drømmearbeidet som omformer det latente til det manifeste innhol-
det, eller med andre ord i drømmens formgiving, i dens form. Tilsvarende hos Marx: 
Sannheten om varen finnes ikke ved å avsløre/kritisere de magiske egenskapene den 
gir inntrykk av å besitte, men derimot ved å erkjenne at det er vareformen selv og dens 
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fetisjkarakter som avstedkommer denne illusjonen. Derfor er det først når vi innser 
det «objektive» bedraget denne formen representerer, at vi kan begynne å forstå hvor-
dan den kapitalistiske vareøkonomien fungerer.

Kan det ikke tenkes at litteraturen fremtrer på lignende vis? At dens sannhet – 
dens singularitet – er dens form: litteraturen som språklig hendelse? Selv om de fleste 
tekster vil kreve at vi får med oss en viss «anekdotisk» handling for at vi i det hele tatt 
skal oppleve dem som betydningsfulle, er det egentlig ikke handlingen, men måten 
den er utformet på, som «skjer». Dersom vi glatter over de formelle forskjellene – og 
reduserer det retoriske til innpakning og ornamentikk – går vi glipp både av hva 
litteraturen gjør, og av hva den er. Som Gayatri Spivak sier, bør vi bestrebe oss på å 
være retorisk sensitive i våre lesninger også av politiske (også fagpolitiske) årsaker: 
Slike lesninger kan i beste fall lede frem til en etisk hendelse som underminerer det 
ideologiske feltet vi ellers er betvunget av.6 I så fall kan litteraturvitenskapen være til 
uvurderlig hjelp for den som vil se den globale så vel som den lokale (akademiske) 
utviklingen med et kritisk blikk.

*
13 år etter at kollega Erling Aadland hadde vinket farvel til litteraturvitenskapen, 
gav han ut sitt opus majus: en 682 sider lang traktat med tittelen Litteraturens verden 
(Vidarforlaget, 2019), og med undertittelen «en undersøkelse av litteraturens antino-
mier». Litteraturvitenskap, noen? 
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Elg i solnedgang
En elg kommer stadig for nært et nybygd boligfelt, og kommunen får stadig klager fra 
beboere i boligfeltet om at elgen er til generell forstyrrelse. 

Kommunen – som er en juridisk person uten å være en fysisk person – skal prøve å 
jage elgen vekk fra boligfeltet og inn i skogen, der elger jo hører hjemme. 

Elgen er ingen person i det hele tatt, verken fysisk eller juridisk. Den er bare en elg. 
Men elgen er fysisk nok, selv uten å ha personstatus. 

Beboerne er (som elgen) ikke juridiske personer, men de er (som kommunen) heller 
ikke elger. Beboerne i det nybygde boligfeltet er fysiske personer, hver og en av dem. 

Saken byr på to hovedproblemer – eller utfordringer, som kommunen liker å kalle 
dem: 

Problematikk 1 ligger i at kommunen (som er en person, bare ikke en fysisk en) skal 
forhandle med elgen (som er fysisk så det holder, men som ikke er noen person). 
Elgen forstår bare et fysisk språk, men kommunen, som kun er en person i juridisk 
forstand, sliter med å formulere seg fysisk. Forhandlingene mellom elg og kommune 
blir dermed vanskeliggjort. 

Problematikk 2 har med orden og tilhørighet å gjøre. En orden er brutt fordi personer 
og vesener nå befinner seg på andre steder enn der de egentlig hører hjemme. Det 
råder altså en tilstand av kaos som bunner i en serie malplasseringer: Elgen hører 
hjemme i skogen, beboerne hører hjemme i boligfeltet og kommunen hører hjemme 
i rådhuset. Men akkurat nå er elgen i boligfeltet, beboerne er på rådhuset for å klage, 
og kommunen har gått seg vill i skogen mens den lette etter veien til boligfeltet. 
Kommunen, som er rette person for å gjenopprette orden (eller administrere 
nyordninger i de tilfellene der ordensgjenoppretting ikke er aktuelt), er med andre 
ord like stedvill som de andre involverte. 

Om natta sover beboerne i husene, mens elgen står utenfor og ser inn. Mens elgen 
drøvtygger ute på boligfeltet, drømmer beboerne at de rusler innover i skogen, senker 
fortennene i den beste selja og skreller barken av i lange, smakfulle strimler. Beboerne 
har da fullstendig glemt klagene de skal levere til kommunen neste dag angående 
elgens skadepotensiale. Slik forløper hver natt, uten at kommunen har den fjerneste 
anelse om det, noe som er like greit, ettersom det uansett er utenfor åpningstid. Det 

Tim Hereid
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ville bare vært ubeleilig for kommunen og beboerne å få kjennskap til alt som foregår 
mellom husene på det nybygde boligfeltet utenfor kommunens åpningstider. Dette 
er ikke ubeleilig for elgen. Det fins mye å lytte til når man tygger bark på nettene. 
En lærer å høre alle de minste lydene. Noe som åpner og lukker seg litt lenger borte. 
Noen som puster. Selja som risler. Noen som letter. Elgen er et vanedyr, akkurat som 
fysiske og juridiske personer, så den vet å lære av sine retter.

Kjernen i saker som denne er hvem som har rett over hvem. Her er det kommunen og 
beboerne i boligfeltet som har rett, fordi de er personer. Elgen, skogen og boligfeltet 
er rettsobjekter. Et rettsobjekt har verken rettigheter eller plikter, det må forvaltes av 
personer som er fysiske eller juridiske. Skogen er det mange som har rett på, blant 
annet beboerne og kommunen, men ikke elgen. Beboerne har rett på boligfeltet. 
Kommunen (ikke skogen) har rett på elgen. 

Beboerne kjøpte seg inn på boligfeltet allerede før husene ble bygd, og flytta inn like 
etter at de sto ferdige. Ingen av beboerne hadde sett stedet før ryddinga av tomta til 
boligfelt og bygginga var i gang. Ingen av beboerne visste at elgen hadde kommet hit 
i årevis før det. Ingen av beboerne visste at elgen hadde kommet hit og spist kvist helt 
siden den var en årsgammel kalv jagd vekk av mora.

Kommunen visste for så vidt heller ikke det, selv om alt dette skjedde innenfor 
kommunens egne grenser. 

Skogen visste. Alle rettsobjektene i skogen visste at elgen hadde kommet hit i 
årevis, akkurat som dem, lenge før hogst og boligfelt, lenge før private aktører, 
lenge før fysiske personer flytta inn i hus kledd i liggende gran og furu. Fortsatt 
stående gran og fortsatt stående furu visste det. Hønsehauken og mariskoen visste. 
Alma og almelaven, lappugla og haren visste det. Gaupa visste det godt. Jerven 
visste det veldig godt. Kystdoggnåla og rustdoggnåla visste det, gubbeskjegget og 
huldrelaven også. Oteren, storspoven, sanglerka, praktrødsporen, fosseneveren, 
ærfuglen, sjøorren, den rødnende lutvokssoppen, vipa, dverggåsa, klosterlaven og 
den dystre korallsoppen, brushanen, trådraggen, lirypa, rimfargelaven og myrriksa, 
alken, ferskenstorpiggen, horndykkeren, hauksangeren, fiskemåken og hettemåken, 
irrneveren og elvemuslingen hadde til og med hørt rykter om det. 

Skogen vet. Men som elgen og gaupa er skogen ingen person, bare et rettsobjekt uten 
rettsevne. Og som elgen har skogen verken rettigheter eller plikter. Så skogen hadde 
ingenting den skulle ha sagt, verken om saken eller om kommunens vedtak om å 
selge. Skogen hadde ingenting den skulle ha sagt om salget av seg selv til en privat 
utbygger eller om hogsten av seg selv for å rydde et boligfelt. Skogen hadde ingenting 
den skulle ha sagt om byggingen på (og av) seg selv for å huse beboere i det nybygde 
boligfeltet. Den private utbyggeren har derimot personstatus, rett skal være rett. Og 
den som har rett, har sitt den skal ha sagt, enten det blir sagt i uvitenhet eller ikke. 

Anna Dordisdatter
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Den digitale bildebokas 
fremtid og kvalitet 

- med vekt på hvordan 
teknologi kan påvirke 
barnelesernes litterære 
engasjement 

Å lese litteratur sammen med barn skaper 
rom for estetiske opplevelser, engasjement 
og gode samtaler. Den papirbaserte bilde-
boka er sentral i yngre barns lesing av lit-
terære tekster, da sammen med en voksen 
som formidler den skriftspråklige teksten. 
Med nettbrettets omfattende utbredelse i 
barnefamilier, og etter hvert også i barne-
hager, kan dette være i ferd med å endre 
seg. Hvordan vil økt lesing av digitale bil-
debøker for eksempel kunne påvirke bar-
nelesernes litterære engasjement?  

De aller fleste digitale bildebøker til-
byr en digital opplesing i tillegg til ver-
baltekst og illustrasjoner. Mange digitale 
bildebøker har også større eller mindre 
grad av mediespesifikke egenskaper (det 
forlagene gjerne kaller «berikelser») som 
bevegelse, bakgrunnslyd/musikk og in-
teraktive funksjoner som gir mulighet til 
å aktivere dynamiske eller spilliknende 
sekvenser ved å trykke ulike steder (hot-
spoter) på berøringsskjermen. 

Flere norske forlag satset på digitale bil-
debøker på starten av 2010-tallet, men som 
følge av store kostnader knyttet til produk-
sjon og vedlikehold samt dårlig fortjeneste, 
er det lite aktivitet nå om dagen.1 Til tross 
for dette har leserne tilgang til mengder av 
digitale bildebøker på nettbrettet; på norsk 
først og fremst gjennom ulike digitale bok-
plattformer og abonnementstjenester; på 
engelsk gjennom internasjonale nettbu-
tikker som App Store og iTunes. Dermed 
er ikke forlagene så avgjørende for hvilke 
digitale litterære tekster barneleseren har 
tilgang til. Nå kan alle som vil enkelt pu-
blisere digitale barnebøker på et internasjo-

nalt marked, hvor man med et tastetrykk 
kan veksle mellom norsk og store interna-
sjonale språk, som engelsk og spansk, som 
gir tilgang til store kundegrupper.

Det finnes etter hvert en god del fors-
kning på det digitale barnebokfeltet. En 
stund fokuserte forskning på hvordan den 
digitale formidlingen kunne teoretiseres, 
gjerne i forlengelse av analysetradisjoner 
fra bildebokforskning og narratologi, el-
ler på teoretisering av nye funksjoner i 
mediet, for eksempel interaktivitet.2 Den 
empiriske forskningen på barns lesing av 
digitale bøker har først og fremst under-
søkt barnas forståelse av tekstene og det 
læringspotensialet som er til stede i barns 
lesing – ofte som sammenlikninger av å 
lese på papir eller skjerm. Men det har 
vært lite oppmerksomhet rundt hvilken 
rolle teknologien spiller for barnas litte-
rære engasjement og mulighet for å gå inn 
i fortellingens forestillingsverden.

Barneleserens engasjement
Forskningsartikkelen Litterært engasje-
ment og innlevelse i bildebokapper,3 ser på 
hvordan teknologi i bildebok-apper påvir-
ker leserne. I fire ulike lesehendelser, hvor 
barnehagelærere leser digitale bildebøker 
sammen med barnegrupper, identifiseres 
ulike former for innlevelse som kan være 
uttrykk for en estetisk lesemåte. Det fin-
nes mange mulige kombinasjoner av ulike 
litterære og digitale trekk som kan berøre 
og engasjere. Litterær innlevelse kan skje 
som respons på verbaltekst og illustrasjo-
ner, eller som respons på bevegelse, lyd og 
interaktivitet, altså modaliteter som kun Turi Hoem
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er tilgjengelige i det digitale mediet. Et ut-
drag fra en lesehendelse kan illustrere en 
slik form for engasjement.4

Barnehagelærer og seks barn leser den 
digitale bildeboka Hvordan gikk det?.5 
Barna sitter i en halvsirkel, og barneha-
gelæreren sitter fremfor dem med nett-
brettet vendt mot barna. Hun strekker det 
frem når barna spør om å få se og studere 
detaljer i illustrasjonene, og når hun gir 
dem mulighet til å trykke på skjermen. 
Det er første gang barna leser denne di-
gitale bildeboka, og de er ikke kjente med 
hvor de interaktive funksjonene – hotspo-
tene – befinner seg.

I lesingen av det fjerde oppslaget opp-
står et stort engasjement i den litt skumle 
karakteren Frøken Hespetre, som sitter og 
fisker. Plutselig finner barna ut at Frøken 
Hespetre har en hotspot i håret:

L: Hva er det som skjer med håret?

B: Det gjør sånn [barn 5 og 6 viser med 

hendene hvordan håret til Frøken Hespetre 

reiser seg fra hodet hennes].

L: Er det fordi hun er sint, tror dere?

B (6): Nei, hun bare gjør sånn [løfter på hå-

ret sitt].

L: Kan jo være at hun ble sint når jeg tryk-

ket på henne? Ah, for en sint dame!

B (4): Kan jeg få prøve?

L: Har dere sett!

B: [alle vil prøve]

B (2): [rekker opp hånden]

L: [barnets navn], vil du si noe?

Barn (2): Det er fordi det blåser.

L: Tror du det er fordi det blåser? Hvorfor 

tror du det blåser?

B (2): Fordi det er regn.

L: Hører dere lyden?

B: Det er regn.

L: Er det regn?

B (6): Det er sjøen.

I denne sekvensen er det barna som kom-
binerer animasjon og lyd i sin fortolkning 
av den litterære teksten. Mens barnehage-
lærerens fortolkning går i retning av at det 
er leserens inngripen i teksten (trykking på 
hotspot) som utløser et sinne hos bokens 
karakter, tar et barn til orde for at det er 
vinden som får håret til å reise seg. I appen 
er det ikke lyd av vind, men det er lyd av 
vann, og for barn som vokser opp på det 
norske Sør-Vestlandet, hvor kombinasjo-
nen av vann (regn) og vind er svært vanlig, 
er denne kulturelt forankrede forståelsen et 
rimelig bidrag. Et annet barn gjenkjenner 
derimot lyden som lyd av havet. 

I den samme lesehendelsen kommer 
det også frem hvordan inntrykkene fra 
det digitale mediet ikke bare kan bidra til 
litterært engasjement, men også føre til 
avsporinger fra den litterære teksten. Like 
etter samtalen om Frøken Hespetres hår, 
blir barna så opptatt av å foreslå hva bar-
nehagelæreren skal trykke på, at de ikke 
tar seg tid til å høre på teksten:

B (6): Trykk på fjeset.

L: Skal jeg trykke på fisken?

B (flere): Nei, trykk på fjeset.

B: Trykk på kjolen!

L: Hæ! Se det fjeset. Skal vi trykke på fjeset 

igjen?

B: Ja.

Både det digitale grensesnittet og barnas 
vaner og erfaringer med digitale medier 
virker inn på hvordan skjermtekster blir 
lest, og lesernes samspill med for eksem-
pel interaktive funksjoner kan både bidra 
til barnas litterære engasjement og stå i 
veien for det. 

Denne dualismen gjenspeiles i fors-
kningslitteraturen: Mens noen forskere 
finner at interaktivitet fører til felles fan-
tasiutfoldelse og kreativitet, og at tryk-

king, berøring og sporing kan øke lese-
rens affektive engasjement,6 finner andre 
at interaktive affordanser kan distrahere, 
trekke oppmerksomheten bort fra fortel-
lingen og forstyrre barnas forståelse av 
fortellingen.7 Hvorvidt teknologien bidrar 
til eller forstyrrer barnas litterære engasje-
ment, avhenger altså av hvorvidt de medi-
espesifikke funksjonene er godt integrert 
i og bidrar til fortellingen, og ikke bare 
inviterer barneleserne til utforsking. 

Det finnes med andre ord ikke ett svar 
på hvilken rolle teknologien spiller for 
barnas litterære engasjement i den digi-
tale bildeboka, det handler om helheten 
og hvordan mediet spiller på lag med den 
litterære teksten.

Den digitale bildebokas 
fremtid og kvalitet
Det å lese digitale bildebøker sammen 
med barn, inviterer til lesepraksiser som er 
annerledes enn ved lesing av trykte bilde-
bøker. Selv om de tradisjonelle forlagene 
ikke er så opptatt av å gjøre den nye bar-

nelitteraturen tilgjengelig på gode lokale 
plattformer for digitale barnebøker, så har 
barneleserne likevel tilgang til mengder av 
digitale bildebøker av varierende kvalitet 
på internasjonale plattformer som mar-
kedsføres mot barnefamilier og barneha-
ger spesielt. Empirisk kunnskap om barns 
lesing av digitale bildebøker kan bidra til 
økt kvalitet. Forutsatt at produsentene av 
digitale bildebøker er interesserte i og for-
holder seg til denne kunnskapen. Per dags 
dato er det lite som tyder på at de gjør det. 

Høsten 2021 skal en tverrfaglig forsker-
gruppe i gang med det NFR-finansierte 
forskningsprosjektet «Samtalebaserte le-
sepraksiser i hjem og barnehage for Erfa-
ring med Litteratur og Læring av språk» 
(SPrELL). I prosjektet skal vi samarbeide 
med både en digital produsent og lesere 
(barn, omsorgspersoner og barnehagean-
satte) for å utvikle digitale bildebøker med 
litterær, språklig og digital kvalitet. Det vil 
lyses ut to stipendiatstillinger i prosjektet.
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Djerve kombinasjoner 
og datagenererte 
komposisjoner 

- Digital humaniora: 
muligheter og 
utfordringer

Tilgangen til digitalisert litteratur er 
enorm. Med digitaliseringen kommer 
også nye måter å produsere litteratur på. 
Hvilke innvirkninger har digitaliseringen 
på leseopplevelsen og litteraturviterens 
virksomhet — i dag og fremover? Noen 
refleksjoner.  

Store digitaliserte samlinger 
Et tastetrykk unna oss har vi store deler av 
norsk kulturarv. Eller vi har i alle fall det 
aller meste av publisert tekst tilgjengelig 
fra flere århundrer tilbake. Mange vil 
ha vært innom Nasjonalbibliotekets 
nettbibliotek, der vi per dags dato (mai 
2021) kan søke i mer enn 500 000 bøker, 
3 millioner aviser, ca 80 000 tidsskrifter, 
samt i flere andre medier. I tillegg til 
nettbiblioteket har NB gjort deler av 
dette materialet tilgjengelig for forskning 
gjennom sin DH-Lab1. 

På en konferanse for noen år siden 
kommenterte en dansk kollega at dette 
enorme digitaliseringsprosjektet «vårt» 
(Nasjonalbibliotekets) er vanvittig og 
forteller hvor stinne vi er av oljepenger. 
Denne anekdoten viser til et vesentlig 
anliggende: Vi er ikke i selskap med så 
mange. Snarere er vi ganske privilegerte 
som har digitalt tilgjengelig slike enorme 
tekstmengder, som opp gjennom tiden 
har blitt publisert i Norge eller for 
det norske markedet. Korpuset har i 
perioder vært det nest største i verden, 
etter Googles korpus for forskning.

Denne privilegerte tilgangen til kul-
turarven vår har åpenbare fordeler når 

det gjelder kildetilfang innen humanis-
tisk forskning. Og som Eivind Røssak 
sier: «Fulltekstsøk på tvers av bøker og 
aviser kan i sum gi oss en rikere tilgang 
på hendelser i fortid og nåtid, og gjøre 
oss i stand til å agere klokere i fremti-
den».2 Ikke bare kan vi gjøre det vi «har 
pleid» å gjøre på mer effektive måter, vi 
kan også helt konkret få utfordret as-
pekter ved hvordan vi har tenkt om og 
forsket på litteratur og kultur. Litteratur-
historikeren Franco Moretti oppfordrer 
oss til å benytte de enorme mulighetene 
vi nå har til å vende blikket langt utover 
den smale kanonen. Det gjør han i den 
mye leste artikkelen «Conjectures on 
World Literature»3  der han lanserer be-
grepet «distant reading» som en motvekt 
til nærlesning. Fjernlesning innebærer å 
studere «units that are much smaller or 
much larger than the text: devices, the-
mes, tropes—or genres and systems».4 
Avstand er en betingelse, hevder Mo-
retti, for kunnskap om det litteraturvi-
teren Margaret Cohen kaller «the great 
unread».5 Korpus som HathiTrust (som 
inneholder digitaliserte samlinger fra 
forskningsbiblioteker rundt om i verden) 
og Nasjonalbiblioteket sitt åpner opp for 
at vi kan forske i det store uleste.

Det vi har tilgjengelig takket være Na-
sjonalbibliotekets digitaliseringsprosjekt, 
tilsvarer ikke bare den norske litterære 
kanon, selv om tekstene som utgjør den-
ne også finnes blant de mange hundretu-
sener av digitaliserte bøker. Det norske 
nasjonalbiblioteket har heller ikke bare Sylvia Aalde
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digitalisert tekster forfattet av nordmenn 
(hva nå for et helt eksakt sett av krite-
rier vi benytter for å avgjøre om noen er 
nordmenn): Tekster som opp gjennom 
tidene har blitt originalt publisert på – 
eller oversatt til – dansk og norsk, for det 
norske markedet, eksisterer side om side 
i de digitaliserte samlingene. Satt på spis-
sen kan vi se at det er ganske store for-
skjeller mellom det å oppsøke en fysisk 
boksamling, kategorisert ut fra forfatter-
nes nasjonalitet, verkenes sjangertilhø-
righet og kanskje begrenset til litteratur 
som har oppnådd en viss anerkjennelse, 
og det å klikke seg inn i en samling av 
digitaliserte tekster der disse kategoriene 
overskrides. Alt kan i prinsippet settes i 
forbindelse med alt. Det er her et anspor 
til Gilles Deleuze og Félix Guattaris be-
grep om rhizomet, som de blant annet 
formulerer som «[p]rinciples of con-
nection and heterogeneity: any point of 
a rhizome can be connected to anything 
other, and must be».6 Begrepet om rhizo-
met er hentet fra botanikken og betegner 
rotsystemer som ikke springer ut fra ett 
sentrum. Deleuze og Guattari bruker be-
grepet som en tankemodell bestående av 
mangfoldige ikke-hierarkiske koblinger. 
De setter rhizomet opp mot en tilnær-
ming til kulturforståelse der kronologi 
og opprinnelse er sentrale prinsipper. 
Rhizomet er som et kart der mengder av 
punkter står i forbindelse med hveran-
dre, uten begynnelse eller slutt. Internett 
vil være et eksempel på en rhizomatisk 
struktur. 

Et spørsmål som melder seg, er 
når og hvordan oversatte tekster 
inngår side om side med opprinnelige 
norskspråklige tekster som kilder til 
å generere kunnskap om «vår» kultur. 
Ut fra hvilke kriterier skal vi søke etter 
tekster om vi eksempelvis vil undersøke 

forholdet mellom litteratur om en 
bestemt tematikk og offentlig debatt 
om det samme i Norge? Skal vi aktivt gå 
inn for å kun se hva anerkjente tekster 
opprinnelig skrevet på norsk, og innen 
en bestemt sjanger, sier om fenomenet, 
eller identifisere mønstre på tvers av og 
uavhengig av slike mulige inndelinger?

Digitale forskningsmetoder
Kollokasjonsanalyse er ett eksempel på 
en digital forskningsmetode som gir 
innblikk i hvilke ord som statistisk sett 
er nært assosiert med et bestemt ord i et 
større digitalt korpus. For å identifisere 
hvilke ord som statistisk sett er sterkt as-
sosiert, eller kollokert, med et bestemt 
ord, er vi ute etter relativfrekvensen. 
Da må ordfrekvensen i kollokasjonene 
divideres på ordfrekvensen i et egnet 
referansekorpus. Nasjonalbiblioteket 
har tilrettelagt for at vi kan utføre kollo-
kasjonsanalyser av det digitaliserte ma-
terialet som er tilgjengeliggjort i deres 
DH-Lab via den åpne kildekodeapplika-
sjonen Jupyter Notebook. I tabellen på 
motstående side ser vi de 50 ordene som 
er sterkest kollokert med ordet «littera-
turkritikk» basert på et tilfeldig utvalg av 
10 000 bøker fra 1965-1990 i NBs bok-
korpus.7  

Foruten enkelte tall i listen vil de fles-
te kollokatene gi mening og/eller vekke 
nysgjerrighet for en litteraturviter, som 
«marxistisk», «litteraturhistorie», «Vi-
denskap», «skjønnlitteratur», «dogma-
tisk», «nouvelle», «critique», «medienes», 
«sosiologien», «realismen», i tillegg til 
navnet på fremtredende forskere. Øn-
sker man å undersøke litteraturkritik-
kens historie i Norge, kunne man for 
eksempel gjøre analyser av mindre deler 
av perioden og sammenligne dem med 
hverandre. 

Temamodellering, eller emnemodel-
lering («topic modeling»), er en metode 
for automatisk generering av «temaer». 
«Temaer» er i denne sammenheng 
mengder av ord – ordkløstre – med høy 
samfrekvens i et korpus. Teknisk sett er 
et “tema” en sannsynlighetsdistribusjon 
over alle ordene i korpuset. Det finnes 
en rekke forskjellige algoritmer som kan 
benyttes, men som gjør mer eller min-
dre det samme. Basert på algoritmens 
statistiske utregning angis en liste med 
ord som ofte opptrer sammen i korpuset 
man analyserer.

Det er viktig å være klar over at algo-
ritmen ikke har noe begrep om hva en 
tekst eller tekstene i et korpus handler 
om. Selv i fremtiden er det vanskelig å 
tenke seg at en algoritme kan foreta en 
tematisk analyse og for eksempel konklu-
dere med at en tekst handler om uten-
forskap. Hvis algoritmen er trent opp til 
at en høy forekomst av visse ord medfø-
rer sannsynlighet for at det eller det er 
tema, vil den kunne angi denne sann-
synlighetsverdien. Antagelig vil det være 
sammen med en del andre ord den også 
er trent opp til at har høy sannsynlighet 
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for å betegne tema basert på ordfore-
komstmønsteret i den aktuelle teksten. 
Temamodellering er altså noe ganske 
annet enn en tematisk analyse slik den 
utføres av litteraturviteren – eller av et 
lesende menneske generelt. Algoritmen 
teller ord, den leser ikke «mellom lin-
jene». 

Likevel kan listene med ordklynger gi 
oss indikasjoner på motiver og tematikk i 
det aktuelle korpuset. I artikkelen «App-
les and Oranges? Large-Scale Thematic 
Comparisons of Contemporary Swe-
dish Popular and Literary Fiction»8 har 
de to litteraturviterne Karl Berglund og 
Jerry Määttä, samt datalingvisten Mats 
Dahllöf, anvendt temamodellering som 
metode for å sammenligne tematikk i 
bestselgende og mer prestisjefylt skjønn-
litteratur. De sammenlignet et korpus ba-
sert på bøker som hadde ligget på best-
selgerlister (2004-2017) med et korpus 
bestående av skjønnlitteratur som hadde 
vært nominert til den prestisjetunge Au-
gustprisen i samme periode. De gjorde 
funn de både hadde forutsett og som 
overrasket dem, blant annet at ord knyt-
tet til naturtilstander og til kropp og 
seksualitet var del av de overrepresen-
terte teamene i sistnevnte korpus, mens 
temaer bestående av ord som «forhør», 
«offer» og «morder» var blant de overre-
presenterte i bestselgerkorpuset.

I likhet med kollokasjonsanalyser er 
også temamodellering en metode der 
unike forskningsobjekter genereres fra et 
korpus. Det er opp til forskeren å analy-
sere om og hva disse sammensetningene 
av ord kan antyde når det gjelder tema-
tikk i korpuset. De formelle objektene 
temamodellering produserer, kan tjene 
til å gi innsikt i tematiske strukturer i 
store korpus som det ville være svært 
tidkrevende og kognitivt utfordrende å 

produsere ved hjelp av kvalitative meto-
der alene.

  
Djerve kombinasjoner og 
datagenererte komposisjoner
Felles for disse metodene er at de på 
effektivt vis genererer unike, formelle 
objekter som kan lede til kunnskap om 
for eksempel tematiske eller stilistiske 
mønstre i store tekstmengder. Et mye 
brukt begrep innen digital humaniora 
er data-mining/tekst-mining. Vi utvin-
ner altså data og forsker på disse, om 
ikke istedenfor, så i tillegg til de litterære 
tekstene dataene er utvunnet fra. I artik-
kelen «Digital epistemologi och tidigmo-
derna tankeformer. Mot en pedagogik 
för 2000-talets humaniora», hevder Jonas 
Ingvarsson at de digitale verktøyene og 
uttrykkene som er en del av vår virkelig-
het i dag, innebærer en radikal endring 
når det gjelder hvordan vi oppfatter og 
håndterer den informasjonen som om-
gir oss.9 Inspirert av Marcel O’Gorman10 
argumenterer Ingvarsson for en forflyt-
ning – innen akademisk og pedagogisk 
praksis – fra tolkning til kreativitet, fra 
hermeneutikk til heuristikk, og fra tolk-
ning til innovasjon. En slik praksis, hev-
der han videre, handler ikke primært om

att ringa in betydelser av enskilda 

verk – istället handlar det om att tillåta 

djärva kombinationer och lösningar 

för att inordna verket i mer kreativa 

sammanhang. Att studera ett verk, inte 

så mycket för att förklara det utan för att 

se vilka nya insikter verket i relation med 

andra företeelser kan generera.11

De digitale forskningsmetodene jeg har 
presentert ovenfor, kan brukes sånn at de 
inngår i en slik akademisk og pedagogisk 
praksis. Vi har sett på nettopp kombina-

sjon – som for eksempel det å benytte 
korpus bestående av tekster det ikke har 
vært tradisjon for å studere i sammen-
heng med hverandre tidligere. Kreativitet 
er en nøkkelferdighet med tanke på å fin-
ne frem til «djerve», innsiktsgenererende 
kombinasjoner. Her er det ikke opprin-
nelse, genealogi, linearitet, provenio som 
gjelder, men forbindelse, relevans, det å 
relatere til, pertineo. Vi ser igjen en kob-
ling til tenkningen om rhizomet som De-
leuze og Guattari åpner Mille plateaux (A 
Thousand Plateaus) med: «The rhizome 
is an anti-genealogy».12  Det er også rele-
vant å reflektere over dette i lys av proble-
matiseringen av mistenksomhetens her-
meneutikk og symptomatisk og paranoid 
lesning, som vi blant annet finner hos 
Rita Felski og Eve Kosofsky Sedgwick.13 
En heuristisk prosess er også avgjørende, 
en prøve-og-feile-metode når det gjelder 
nettopp å sette verk i sammenhenger der 
verdifull innsikt kan genereres, men også 
når det gjelder eksperimentering med 
søkeinnstillinger og det å inngå samar-
beid på tvers av disipliner. Vi har også 
sett på komposisjon – som for eksempel 
det å generere et sett med kollokasjoner 
basert på store mengder tekst, skape me-
ning i dette materialet gjennom de spørs-
målene vi stiller til det. 

Når vi innlemmer slike datagene-
rerte objekter i akademiske tekster eller 
undervisningsopplegg, inkluderer vi en 
egen semiotisk ressurs og skaper dermed 
også et multimodalt uttrykk. Bruken av 
tabeller, diagrammer, ulike grafer eller 
kart som presenterer objekter generert 
ved hjelp av digitale metoder, bør gjøres 
til gjenstand for kritiske, multimodale 
analyser. Innsikt i store mengder data fa-
siliteres – både underveis i forskningen 
og i formidlingen av den – av smart, re-
levant visualisering. Men når humanister 

og datavitere møtes, kan det bli tydelig at 
datavisualisering ikke er nøytralt. Vil lit-
teraturviteren i framtiden i økende grad 
bringe kritisk innsikt i hva de mange 
nettverksgrafer o.l. uttrykker, som én av 
flere modaliteter i tekster? Litteraturvite-
re har trening i multimodal analyse. Slik 
kan vår lesning av hvordan sammenset-
ningen av modaliteter kommuniserer i 
vitenskapelige multimodale tekster, være 
verdifull også utenfor humaniora. Den 
kan artikulere hva visualiseringen tilfø-
rer verbalteksten, analysere om den gjør 
teksten i sin helhet mer tilgjengelig eller 
forvansker uttrykket for målgruppen. 
Hva slags forkunnskaper og forklaringer 
behøves eventuelt for at en nettverksgraf 
skal kommunisere? I tillegg kan littera-
turkritisk virksomhet identifisere grunn-
leggende antakelser, som ideologiske fø-
ringer til grunn for hva som visualiseres, 
hvordan — og hva som også ikke kom-
mer til syne.14 

En tankeform som oppmuntrer til 
kombinasjon og komposisjon, innebærer 
ifølge Ingvarsson «att ‘skapa’ istället för 
att ‘tolka’».15 Denne tankeformen knytter 
han ikke bare til det han betegner som 
en digital epistemologi. Han finner det 
også i den emblematiske epistemologien 
tilbake til 1500-1700-tallet.16 Ingvarsson 
skiller mellom det tidlig-moderne em-
blemet som estetisk uttrykk og den em-
blematiske tankeformen. Når det gjelder 
emblemet som estetisk uttrykk, la oss 
se på et eksempel fra en spansk bok fra 
barokken, nærmere bestemt Emblemas 
Morales av Sebastián de Covarrubias y 
Horozco.17 

Et emblem (se neste side) hadde ofte 
en treleddet komposisjon: en overskrift, 
et bilde og en kommentar.18 Emblemet i 
Covarrubias y Horozcos verk viser, som 
vi ser, en bok som ligger oppslått i en sky. 
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Bokens innhold regner ned, noe av det 
fanges i flasken, men mesteparten faller 
utenfor. Emblemet tematiserer det men-
neskelige minnet: «Periit Pars Maxima» 
– den største delen går tapt. Som Ståle 
Dingstad poengterer, er det noe nærmest 
profetisk ved at boken er plassert i en sky, 
med tanke på de skyløsningene vi har for 
lagring av bøker og annet digitalt materi-
ale i dag.19 De store databasene med vel-
kjente, glemte eller ukjente tekster – det 
store både leste og uleste – gir potensielt 
unike muligheter for å fange opp mange, 
mange flere «dråper» enn det som faller 
i flasken i emblemet.20 Emblemet kom-
muniserer gjennom komposisjon og 
kombinasjonen av modaliteter, og det er 
altså i denne tanke-, kunnskap- eller for-
ståelsesformen Ingvarsson mener vi kan 
finne inspirasjon for dagens og fremti-
dens akademiske og pedagogiske praksis. 

Multimodalitet og verk 
som er «født» digitalt 
Innen digital humaniora er multimodali-
tet sentralt, ikke bare når det gjelder frem-
stillingen av data generert med digitale 
forskningsmetoder, men også for digitalt 
«fødte» verk. Digital litteratur kan define-
res på følgende måter: 

Written for and read on a computer screen 

[and] that pursues its verbal, discursive 

and/or conceptual complexity through the 

digital medium, and would lose something 

of its aesthetic and semiotic function if it 

were removed from that medium.21

Mens digitaliserte bøker like gjerne 
(eller aller helst, vil noen si) kan leses 
og oppbevares i trykt versjon, gjør altså 
digital litteratur bruk av digital teknologi 
og utnytter eksempelvis datamaskinens 
eller mobiltelefonens funksjonaliteter 
i produksjonen. Noen av de estetiske 
og semiotiske funksjonene, som Bell, 
Ensslin og Rustad påpeker, ville gå tapt 
om ikke leseren opplever verket i det 
digitale mediet det er skapt i. Vi finner 
gjerne interaktive aspekter i digital 
litteratur. Verket trer frem i et samspill 
med leseren, eller brukeren, som må 
foreta valg, for eksempel «klikke» eller 
«zoome» for at tekst, lyd, bilder, videoer, 
SMS-er og så videre, kommer frem. 
Digital litteratur er altså ofte multimodal. 
De multimodale og interaktive aspektene 
ved mye digital litteratur innebærer 
at grensene for hva litteratur, kunst og 
teknologi er og kan være, utfordres og 
eksperimenteres med. 

Den svenske poeten, musikeren og 
billedkunstneren Johannes Heldén har 
laget flere digitale kunstverk. Astroeco-
logy22 fra 2016 gir oss opplevelsen av 
å foreta en reise inn i fremtiden. Som i 
flere av Heldéns verk er natur og tekno-
logi fremtredende elementer også i dette. 
Musikk, som mange vil oppleve som 
dyster og foruroligende, er i Astroecology 
kombinert med fragmenter av poesi og 
bilder. Bildene, av blant annet arter som 
er beskrevet som utryddede, vises kun i 
korte øyeblikk. Verket trer frem for oss 
gjennom våre aktive handlinger. Astro-
ecology kan gi assosiasjoner til dataspill, 
og kan sies – gjennom kombinasjonen 
av modaliteter – å tematisere både den 

makt og avmakt som den teknologiske 
utviklingen fører med seg. 

Hva  v i l  s å  f ramt iden  br inge 
når det gjelder digitale kunstverk? 
Problemstillinger knyttet til teknologi 
på den ene siden, og for eksempel 
klima, antroposentrisk epistemologi, 
menneskel ig  er far ing og f r ihet , 
overvåkning og tap av kontroll, på den 
andre siden, finnes allerede. Digital 
litteratur og kunst har vist evne til å skape 
refleksjon over de digitale mediene som 
den selv eksisterer i og utnytter. Det er 
imidlertid vanskelig, eller snarere umulig 
å identifisere en diskurs vi selv er del av. 
Hva de digitale verktøyene og uttrykkene 
som allerede har omgitt oss en stund, 
faktisk sier om oss, gjør med oss og hvor 
de tar oss og omgivelsene våre videre, vil 
sannsynligvis morgendagens kreative 
utnytting av teknologien i kunstnerisk 
øyemed gi økt innsikt i.

Sannsynlighetsberegning 
og (tap av) kontroll 
Det tapet av kontroll vi har sett at 
digitale kunstverk tematiserer og lar oss 
praktisk erfare, kan vi også kjenne på 
som forskere når vi gjør bruk av digitale 
metoder. Vi kan ha en tendens til å tenke 
på dataassisterte analyser og statistiske, 
komputasjonelle utregninger som noe 
nøytralt og objektivt. Med detaljert 
åpenhet om metoder, programvare og 
alle relevante innstillinger er det også 
et faktum at vi kan oppnå høy grad av 
etterprøvbarhet. I den forstand kan det 
fremstå som et paradoks at vi med slike 
metoder i en del tilfeller får generert 
objekter der resultatene vil variere litt 
fra gang til gang, noe de vil så lenge 
vi gjør bruk av tilfeldige utvalg og 
sannsynlighetsberegninger. 

Eventuelle forventninger om full kon-

troll og objektivitet innfris dermed ikke. 
Det er alltid en «risiko» for at fremtidige 
tilsvarende analyser vil gi noe endrede 
resultater. Det ser ut til at dette oppleves 
truende for mange. Dessuten er hva og 
hvordan algoritmene er trent opp til å 
telle, farget av menneskelig forforståelse 
og prioriteringer. Et annet element som 
kan utfordre kontrollen vår, er manglen-
de teknisk kompetanse. Hvor mye data-
teknisk kompetanse trenger en humanist 
for å ta i bruk de aktuelle verktøyene og 
programvarene, og i tilstrekkelig grad 
forstå hva de gjør? Hva ligger i en digital 
epistemologi, eller kan ligge i det, når det 
gjelder problemstillinger som kontroll i 
forskningsprosessen? 

Jeg vil påstå at forebygging av risiko 
henger sammen med kontroll. Slik sett 
er det en viss sammenheng mellom pro-
blemstillinger som reises i forbindelse 
med bruken av digitale forskningsme-
toder og som også tematiseres i digitale 
kunstverk. Nå er det selvsagt forskjeller 
mellom å ville sikre kvaliteten på fors-
kningsresultater og det å kreve noe i nær-
heten av fullkommen objektivitet. Enda 
større forskjeller er det mellom dette og 
det å bekjempe at en taper kontroll over 
egne persondata, eller opplevelsen av å 
miste sammenheng og kontroll i eget liv. 

Hvis det finnes en lengsel etter å kon-
trollere fremtiden gjennom å minimere 
risiko, ledsages den kanskje av håpet om 
å kunne hengi seg til sikker viten. Jeg tror 
det eksisterer en kulturell forestilling om 
at teknologisk utvikling bærer med seg 
lovnader om økt kontroll. Et slikt håp 
impliserer muligens innenfor enkelte 
områder også mistillit til den menneske-
lige subjektivitet. Innen humaniora kan vi 
finne kritikk av teknologioptimisme og 
av digitale metoders inntog i humanistisk 
forskning. Dette fremmes for eksempel i 
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1 Forskningsbibliotekar og programmerer ved 
Nasjonalbiblioteket, datalingvisten Lars G. 
Johnsen står bak DH-Laben. DH-Laben er 
et API (Application Programming Interface) 
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2 Røssak, «Når nasjonens hukommelse digitali-
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vity. Durham: Duke University Press, 2003. 

14 I boken Data Feminism (2020) argumenterer 
Catherine D'Ignazio og Lauren F. Klein for at 
datavitenskap har blitt brukt til å eksponere 
urettferdighet, men også til å diskriminere og 
overvåke. I Data Feminism lanserer de en måte 
å tenke datavitenskap og datavisualisering på 
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våre om hva som er effektiv datavisualisering. 
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innenfor datavisualisering kan få frem den 
betydelige menneskelige innsatsen som kreves 
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kraften som ofte er usynlig (Data Feminism, 
sammendrag: https://mitpress.mit.edu/books/
data-feminism (besøkt 15.05.2021).

15 Ingvarsson, «Digital epistemologi och tidig-
moderna tankeformer», 56

16 Ingvarsson, «Digital epistemologi och tidig-
moderna tankeformer», 56

17 de Covarrubias y Horozcos, Sebastián. Em-
blemas Morales (Madrid: Luis Sánchez, 1610), 
682. Se også Vistarini og Cull. Enciclopedia de 
emblemas españoles ilustrados (Madrid: Akal, 
1999).

18 Ingvarsson, «Digital epistemologi och tidig-
moderna tankeformer», 56.
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ritmiske og det menneskelige, koblet til en 
frykt for at det førstnevnte fortrenger as-
pekter ved det sistnevnte. Samtidig kan vi 
også, som nevnt, se en forventning om at 
hvis man først tar i bruk digitale metoder, 
skal resultatene helst være nær sagt ufeil-
barlige og objektive. 

Temaer som kontroll og kontrolltap, 
makt og avmakt, risiko og sårbarhet – 
gjennom, og som konsekvens av, tekno-

logisk utvikling – opptar humanister og 
vil med all sannsynlighet også fortsette 
å gjøre det. Vi vil trenge flere nyanserte, 
heterogene og kreative perspektiver på 
vår akademiske og pedagogiske prak-
sis når det gjelder hvordan vi kan tenke 
med digitaliseringen. Nye muligheter for 
kombinasjoner og komposisjoner innen 
litteraturen, kunsten og forskningen åp-
ner spennende og viktige felt for oss vi-
dere fremover!
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96 97

Kjersti Halvorsen Framtid

Kjersti Halvorsen 

Hackerman
En hacker tok seg nylig inn i datamaskinen min. Jeg må ha trykket på en link jeg 
antok at var uskyldig, antagelig noe jeg fikk tilsendt på mail eller fra en jeg trodde var 
en venn. Fra det øyeblikket var hele systemet tatt over uten at jeg visste det. Det gjaldt 
filene mine, kameraet, alt som ble tastet inn. Hvem jeg snakket med, passordene til 
nettbanken.

Andre hackere ville sendt en truende beskjed med klart budskap: Filene dine, hele ditt 
digitale liv, er nå gisler hos meg, inntil du betaler en gitt sum i foretrukket valuta. Men 
han her hacker for hackingens skyld. Og dessuten: Det er personlig.

Hackeren er nemlig en skrivende rival. En perifer bekjent fra litterær sammenheng i 
tiden før pandemien. Vi er på hils og følger hverandre i sosiale medier. Men i hem-
melighet synes hackeren at jeg er et irriterende menneske, og at jeg fortjener en lære-
penge. Han har lest et par av tekstene mine. De er platte og overvurderte. Hackeren 
jobber selv med en roman, og dessuten en masteroppgave, og ingen av dem går noen 
vei. I et øyeblikks klartenkt paranoia for en tid tilbake teipet jeg over webkameraet 
mitt med elektrikerteip, men det er uansett ikke kropp hackeren vil ha tilgang til. Det 
er prosess. Han er ingen simpel tyv eller kikker. Han er en kulturhacker.

Hver dag, når som helst på dagen, kan hackeren logge seg inn og se hva jeg holder på 
med i mine tolv til fjorten daglige skjermtimer. Han flirer av den selvgode språkstilen 
min mens jeg skriver, og senere: jafsene av desperat sletting. Han tenker sitt de dagene 
jeg ikke skriver, men isteden ser på musikkvideoer og rullende seler. Hackerman 
gnir seg i hendene og vet at her blir det ingen roman, aldri i verden. Han begynner å 
skrive en kortfattet logg over arbeidsdagene mine: 30. april. Slettet 500 ord, men uten 
å forbedre manuset. Kikket på YouTube og «Livet på garden» på NRK. Skrev noe til 
dels erotisk sent om kvelden, som hun slettet straks etterpå. Kjøpte nok en høyhalset 
genser på Zalando.

Loggen over skrivingen min og dens elementer blir stadig mer detaljert, og omfatter 
for eksempel antall dyr jeg bringer inn i romanuniverset. Når jeg kommer drassende 
med enda et, godter han seg: ekorn, rådyr. Hvilken klisjé! En selvopptatt morsfigur. 
Så originalt. Han fører regnskap i excel. Lager hånlig grafikk.

Hackerman har tilgang til all tekst jeg produserer. Både det som tilhører et fiksjonelt 
univers, og det som tilhører mitt eget, samt alle mine chatter og mailer og googlesøk. 
Derfor er det ingen sak for ham å legge to og to sammen. Det gir ham et unikt 

Marianne Bugge
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innblikk i den nøyaktige forbindelsen mellom mitt liv og det jeg skriver. Ikke bare 
konkret, men også hva de enkelte elementene symboliserer.

Etter en tid med loggføring og statistikk begynner Hackerman å kjenne en slags øm-
het for meg: at vi på sett og vis er i samme båt. Alene foran hver vår skjerm, hvert vårt 
tomme eller kaotiske dokument. Han gir opp hackingen, og begynner på en mail for 
å tilkjennegi sine synder og be meg om unnskyldning. Men han sender den aldri. 
Isteden beslutter han å fokusere på egen skriving. Samfunnet åpner igjen. Vi møter 
hverandre på en slippfest for et tidsskrift der begge har bidratt. Uten å si hvorfor in-
sisterer han på å spandere et glass vin. Jeg takker ja under tvil og spør hva han driver 
med for tiden. Han sier han skriver, men at det går trådt. Samme her, sier jeg. Jeg har 
følt meg så alene med det. Men det er du ikke, sier han.

Hege M. Haugan
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Pipe Dreams: 

the lifetimes of  
petro-infrastructures  
in science fiction 
literature 

On the opening pages of Kim Stanley 
Robinson’s near-future, post-apocalyptic 
novel The Wild Shore (1984), the teenager 
Henry Fletcher leads his gang of friends 
on a grave robbing expedition. They are 
convinced that when the old ones peris-
hed (that’s us!), they carried with them 
to the grave unimaginable treasures: 
«every coffin put down was crusted with 
silver».1 Unfortunately, when Henry and 
his friends have finally dug up one of the-
se coffins, they find out its sidings aren’t 
made of silver at all, but a brittle kind of 
plastic that crumbles in their hands. Our 
present riches will be dulled by time, and 
ultimately turn to dust in the hands of 
our ancestors. 

That does not mean we leave nothing 
behind. The more enduring legacy of the 
old ones in The Wild Shore was never 
buried and is hiding in plain sight. It is 
the vast network of highways, and the 
remnants of train tracks that crisscross 
Robinson’s beloved California, where the 
novel is set. Much of the action is spent 
navigating these dilapidated structures. 
In fact, infrastructure is one of the the-
mes that connects The Wild Shore to the 
other two novels in the Three Californias 
Trilogy. The series follows the expansion 
of the freeway system in the late 2020s 
(The Gold Coast 1988), its dereliction af-
ter a nuclear Apocalypse (The Wild Sho-
re), and the practice by which the roads 
are salvaged and rebuilt in the series’ last, 
most utopian novel (Pacific Edge 1990). 
Literature rarely takes infrastructure as 

its primary subject, even though, as I’ll 
argue here, there are plenty of reasons 
why it should.

As David Farrier explains in his book 
Footprints (2020), just as the Romans left 
us their roads, so our highway systems 
will remain long after we are gone, a 
testament to the global scale of our lo-
gistic operations, and our habits of tra-
vel and consumption. In fact, roads are 
habits materialized. In Walden (1854), 
Henry Thoreau is amazed at how fast his 
feet have worn a path from his cabin to 
the lake, and in one of the classic scalar 
jumps that the book is full off, he won-
ders «[h]ow worn and dusty, then, must 
be the highways of the world, how deep 
the ruts of tradition and conformity!».2 
If we want to bring about a more just, 
and sustainable future, we may want to 
take note of the extraordinary symbols 
and metaphors that roads make for the 
destructive habits that we picked up over 
the last fifty years or so. A road blocked 
by a protest movement is more than an 
inconvenience, it’s a call to change our 
ways.

Unfortunately, the highway system is 
held up by another network, one that is 
more invisible, but no less important. I 
am talking about the network of petro-
leum pipelines through which runs the 
perceived lifeblood of the economy: oil. 
When we think of oil we image a sticky, 
viscous black liquid, something that le-
aves behind a residue. These associations 
can help us understand some of the pro-Sylvia Aalde
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blematic temporalities of oil and its in-
frastructures – specifically inertia, and 
flow. In his discussion on the «inertia of 
energy,» Brent Ryan Bellamy examines 
the temporal politics of the petroleum 
pipeline. He writes: «Pipelines are part of 
a mechanism in fossil capital that gene-
rates an experience of the pure present».3 
That is because pipelines do more than 
just connect oil rigs to refineries; they 
also connect the present to the future. 
Petroleum infrastructure incurs costs 
that take a long time to return on their 
investment. In doing so the petroleum 
industry colonizes the future from the 
present, by indebting us to oil. And once 
in the ground, pipelines are difficult to 
rally around or sabotage, which discou-
rages protest. In this way the temporal 
politics of the petroleum industry gene-
rate a culture of inertia – or the inabi-
lity to imagine, or bring about a post-oil 
society, which means that oil just keeps 
flowing, and the conditions of the pre-
sent merely extend themselves. There is 
something paradoxical about this situa-
tion. It is one of continuous flow, while 
at the same time stasis. The oil industry 
is running in place. 

How can we dismantle what Bellamy 
concludes is the pipeline’s «implied tem-
porality – a future that resembles a kind 
of endless, oil-infused present»4? For Bel-
lamy, «the solution to breaking free of 
the inertia that comes along with energy 
infrastructure is simple: stop building 
rigs, pipelines, and refineries, and start 
re-imagining what those structures can 
be and do».5 This is where science fiction 
can help us. As a world-building genre, 
background features like infrastructure 
are often not merely assumed, but have to 
be spelled out. Moreover, as Robinson’s 
California trilogy demonstrates, the fu-

turist, or temporally protracted narrati-
ves common in science fiction, give us 
an understanding of infrastructures as 
events, events with consequences, but 
also finite lifetimes. 

Merely dwelling on the inevitable 
ruination of infrastructures may not be 
enough, without also pointing out how 
ruination leads to transformation. This is 
demonstrated in another science fiction 
novel that defamiliarizes petroleum 
infrastructure, namely John Lanchester’s 
The Wall (2019), which is set in a 
dystopian, near-future Britain that has 
fortified its borders by building a large 
concrete wall surrounding the island. 
The novel follows a group of border 
patrol guards charged with keeping out 
refugees and other continental threats. 
Towards the end of the novel, when 
two of the protagonists find themselves 
on the wrong side of the wall after 
being banished, they find shelter on a 
derelict oil platform in the North Sea. 
The structure becomes their own sad, 
little fortified island where they install 
themselves in the light of an oil-lamp, 
recursively casting their minds back to 
their time on the Wall, where the novel 
began.  

The scene is completely futureless. 
Instead of gesturing ahead, the novel 
essentially starts over again. That is 
because, as the reader well knows, there 
can be no future on the oil platform. It is 
no place to settle, just a place to hold up 
for a while until the food inevitably runs 
out. While the novel’s ending is bleak, we 
need only to submerge our imagination 
and go below the water level for the 
situation to change. Discontinued oil 
rigs are places where artificial reefs can 
grow, which form important habitats 
and spawning grounds for marine life. 

Although ruins may look desolate, a shift 
in perspective can reveal the opposite. 
There are both human, and non-human 
ways of infrastructure reclamation, and 
both are important if we want to create a 
more habitable world.

Another example can be found in the 
70s cult classic Ecotopia (1975) by Ernest 
Callenbach, where the pipe is reimagined 
as a modular living solution. Produced 
industrially using biodegradable plastic, 
tubes are cut at different lengths and dif-
ferent angles to serve a range of different 
needs and desires. And bathroom add-
ins are easily installed. «Living in plastic 
tubing» affords Ecotopians the flexibility 
to adjust their shelters as their families 
grow and shrink, and move around.6 The 
lengths of pipe can be purchased cheaply 
and being lightweight they can be moved 
around without heavy machinery. And 
when they’ve served their purpose they 
can just be composted. Importantly, we 
do not just have to imagine these reori-
entations (although that is often how it 
starts); we can also live this change. As 
YouTube vloggers like Kirsten Dirksen 
show, people have made comfortable 
shelters out of reclaimed materials like 
shipping containers; and so-called earth 
ships are entirely constructed using was-
te like old tires, and glass bottles. The 
Tempelhof used to be an airport and now 
it is Berlin’s largest park. Interventions 

may also be brief and still offer power-
ful examples of alternative ways of living 
with infrastructure. My home town, 
Brussels, is one of the most congested 
cities in Europe. But one day a year, on 
car-free Sunday, in September, the city is 
closed to private vehicles, and the streets 
are swarmed by pedestrians, cyclists, and 
the public transport service. Some of my 
fondest memories of the city involve cy-
cling, skating, and walking through tun-
nels and down the high street giddy with 
the power that came from reclaiming this 
space. 

It is important to realize that when 
we want to imagine a new world, we do 
not have to start from scratch. It may be 
wiser to rethink existing infrastructures 
and our relationships to them. In 
the face of petro-modernity’s motor 
cavalcade, which is charging headlong 
into the future, what Bellamy calls for is 
a politics of entropy. Entropy is energy 
that cannot be put to work. It leaks away, 
slows down the machine, creates friction, 
and gestures outwards and sideways, 
instead of full steam ahead. Speculation 
– whether in science fiction, or in 
experimental architecture, is such a force 
of entropy that allows us to question the 
given-ness of petroleum infrastructures, 
and to start imagining them and using 
them differently. 

Notes

1 Robinson, Three Californias (New York: Tom 
Doherty Associates, 2020), 4

2 Thoreau, Walden (Princeton: Princeton 
University Press, 2004), 323

3 Bellamy, “The Inertia of Energy: Pipelines and 
Temporal Politics”, 145

4 Bellamy, “The Inertia of Energy: Pipelines and 
Temporal Politics”, 148

5 Bellamy, “The Inertia of Energy: Pipelines and 
Temporal Politics”, 154

6 Callenbach, Ecotopia (New York: Random 
House Publishing Group, 2009), 133
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Till S & N
Dagen jag bär asfalt som hud över graven
hoppas jag på en tid 
då ni vaknar till ljudet av tystnad och inte smaken av tårar
att ni brutit den ackumulerade sorgen
lagrad i generationer
lärt er förnimma dofter
utan att förvillas av det posttraumatiska arvet

när jag slutat bottna ska ni hitta jorden som utgör grunden där motståndet gror

den dagen har varje cirkel en ände 
bortom våldets återvändsgränd

i ett stillsamt ögonblick
som aldrig kan överge er
kastar ni er stupa
låter dikten fånga 
en falllinje

när ni slutat hoppas har jag grävt er en grop utan fall

en dag ska ni hitta tillflyktsorten 
bortom sorgen jag så länge bebott
fyllda av hem jag aldrig växt i 

när barndomens landskap är allt annat än lek
era kroppar ett argument ni inte kan vinna
använd inte alla slag i deras händer
som verktyg att slå sönder ert eget hem
en dag ska ni erfara översättningens konst
sluta klä ilskan i skuld
frammana ett raseri 
som för varje dag den inte artikuleras
annekterar hudens alla lager
köttätande klätterväxter längs insidan av deras trumhinnor 

när skymning övergått till gryningKatrine Rørbakken Lund
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Hovedbøygen

Hva handler 
masteroppgaven  
din om? 

väcker jag er med sånger
smakar sältan på er hud
lyssnar till andetagens påminnelse
om livets bräcklighet
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Hva handlet masteroppgaven om? 
Oppgaven er en komparativ analyse av 
H.C. Andersens kunsteventyr Tommelise 
(1835) og Snedronningen (1845) i to pol-
ske oversettelser. Målet er å undersøke 
hvordan oversetteren bruker de narrative 
strategiene humor og sentimentalitet for 
å avsløre negative egenskaper ved men-
nesker og samfunnet. Denne avslørings-
effekten som jeg kaller den, hevder jeg at 
er sentral for originaleventyrene, og jeg 
forventer derfor at effekten er bevart i 
oversettelsene.

Eventyrene ble skrevet under roman-
tikken. Avsløringseffekten henger etter 
min mening sammen med periodens fi-
losofi og verdensanskuelse, som eventy-
rene bærer tydelig preg av. Romantikerne 
forestilte seg en tid da mennesket var i 
harmoni med seg selv og andre vesener. 
Den strebet de etter å gjenvinne. Forestil-
lingen om en slik tid førte til et nytt ideal: 
barnet. Det var fordi man hevdet at barn 
forholdt seg til verden med umiddelbar-
het og uskyld, og det var ønskelige egen-
skaper som de voksne hadde fortrengt. 
Barnet ble derfor symbolet på mennes-
kehetens mytiske fortid, men også på en 
mulig fremtid der harmonien ville bli 
gjenopprettet. For å gjenopprette harmo-
nien måtte man ifølge romantikerne bli 
som et barn igjen, det vil si finne tilbake 
til uskylden og følsomheten. 

I min lesning viser jeg hvordan ho-
vedpersonene i begge eventyrene lykkes 
med å bevare nøkkelegenskapene uskyld 
og følsomhet etter en lang reise og man-

ge prøvelser. Jeg viser også hvordan det 
som avsløres, er egenskaper og holdnin-
ger som truer forestillingen om Barnet, 
deriblant hovmod, falskhet og ufølsom-
het, representert ved hovedpersonenes 
antagonister.  

De to oversettelsene er på mange må-
ter forskjellige, og det gjør det spennende 
å sammenligne dem. Den første er skre-
vet av litteraturhistorikeren og kritikeren 
F. H. Lewestam i 1859, og regnes som en 
adaptasjon fordi teksten er tilpasset dati-
dens polske publikum. Et fremtredende 
eksempel er at den danske konteksten 
er byttet ut med en polsk kontekst, el-
ler med referanser som jeg antar burde 
vært kjent for leserne i 1850-tallets Po-
len. Den andre er skrevet av oversette-
ren og essayisten Bogusława Sochańska 
i 2005. Sochańska har unngått å endre på 
innholdet, i motsetning til Lewestam, og 
hevder at hennes bidrag er «tro» mot ori-
ginalen. Jeg undersøker om oversettelse-
nes likheter og spesielt ulikheter, som 
tidsspennet på nesten 150 år og overset-
ternes tilnærminger til originalteksten, 
kan ha påvirket hvordan avsløringseffek-
ten fungerer. 
 
Hva var ditt teoretiske utgangpunkt?
Ettersom metoden i lesningen av de 
danske eventyrene er en narratologisk 
nærlesning, definerer jeg og bruker 
begreper fra narratologien,  som 
person, forteller og forfatter. Slik 
skiller jeg mellom de ulike nivåene i 
eventyrtekstene. Under narratologien Foto: Privat
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inngår  også  e lementer  f ra  den 
strukturalistiske eventyrteorien til den 
russiske folkloristen Vladimir Propp. 
Siden materialet mitt var eventyr, kunne 
jeg ikke unnlate å ha med Propp! I 
hovedverket hans i engelsk oversettelse, 
Morphology of the folktale (1994), 
fremgår det at ethvert eventyr er bygget 
opp av et utvalg av 31 funksjoner. De 
defineres som bestemte handlinger en 
karakter kan utføre. I tillegg finnes det 
syv aktører (dramatis personae). Selv 
om Propp analyserte folkeeventyr, deler 
Andersens kunsteventyr mange trekk 
med folkeeventyret. Derfor anser jeg 
teorien hans som nyttig for å beskrive 
eventyrpersonenes funksjoner og roller. 

Utgangspunktet i analysen og sam-
menligningen av oversettelsene er den 
tyske filosofen Friedrich Schleiermac-
hers oversetterbegreper «Einbürgerung» 
(hjemliggjøring) og «Verfremdung» 
(fremmedgjøring). I korte trekk innebæ-

rer hjemliggjøring å bringe forfatteren 
nærmere leseren, mens fremmedgjøring 
er å bringe leseren nærmere forfatteren. 
Før undersøkelsen tar til, antar jeg at Le-
westams tekst heller, mot hjemliggjøring, 
og at Sochańskas tekst heller mot frem-
medgjøring. De oversettertekniske be-
grepene hjelper meg derfor med å drøfte 
hvordan og til hvilken grad de humor- 
og sentimentalitetsskapende strategiene, 
som bidrar til avsløringseffekten, blir be-
vart eller bearbeidet. 

Hvor går veien videre for deg? 
Nå har jeg ikke studert siden i fjor 
høst, og begynner å savne å ta fag og 
være del av et studentmiljø. Etter at jeg 
leverte masteren flyttet jeg ut av Oslo, og 
pandemiens begrensninger førte til at jeg 
på et vis gikk litt under jorden. Derfor 
er det absolutt ikke utenkelig at jeg er 
tilbake på (øvre) Blindern til høsten! 

Robert Lange
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Hva handlet masteroppgaven om?
Eg skriv om Rasmus Nikolajsen sine 
to diktverk Tilbage til unaturen (2016) 
og hvad skal vi med al den skønhed? 
(2018). Nikolajsen, som kallar seg både 
systemdiktar og konseptualist, har eit 
uttalt mål om å skrive 8 bøker etter 
det same systemet: 8 stavingar gonge 8 
linjer er lik 64 stavingar gonge 64 sider. 
Dei to bøkene eg tek føre meg, er skrive 
utandørs og med dette systemet til grunn. 
Eg argumenterer for at systemet bidreg 
til å attgje, gå i dialog med og nærme seg 
naturen. Dikta blir òg til i samhandling 
med omgjevnadene:

Jeg fremstiller, memorerer, 

jeg kan en teknik, det her digt,

mens jeg cykler op ad et bjerg

i Pyrenæerne. [...]

(2016, 21)

Lesinga undersøker korleis dikta, med 
særleg syn på systemet i dei, utvider 
persepsjonen av omgjevnadene og 
modererer dikotomiar som kultur-natur, 
menneske-natur og form-innhald. Eg 
går likevel ikkje den økokritiske retninga 
til endes, men søkjer å lese på verka 
sine eigne premiss framfor å gjere ei 
tendensiøs lesing. For å forstå kva dikta 
rommar må ein òg vere medviten om 
dikta sine rammer: 

Står træerne i vejen for

solnedgangen, eller udgør 

de, idet de blusser op som

fakler, det egentlige show?

(2016, 52)

Systemet avgjer enjambementet og legg 
føringar for tydinga. Her kommenterer 
Nikolajsen ein solnedgang han oppsøker 
kvar kveld på same høgde i Berlin i 16 
dagar. Han kommenterer på same tid 
kva verknad systemet, eller det ein kan 
kalle sjablongen for diktinga, har for 
persepsjonen av kva denne rammar inn. 

Hva er ditt teoretiske utgangspunkt?
Systema legg ikkje berre føringar for til-
blivinga, men også lesinga av dikt. Difor 
let eg dikta eg tek føre meg også diktere 
teoretiseringa av dei. For eit meir over-
ordna teoretisk grunnlag ser eg til Stef-
fen Hejlskov Larsen for å seie noko om 
systemdikt og til Claus Madsen for å seie 
noko om langdikt. Begge nemningane 
inngår i Peter Stein Larsen sitt omgrep 
«interaktionslyrik» som koplar diktinga 
til omgjevnadene. I tillegg ser eg, som 
ein ofte kan, til Inger Christensen sine 
dikt og essay. I Hemmelighedstilstan-
den (2000) skriv ho om korleis tala ligg 
til grunn for språket og verda. Å få tala 
i tale, la tala legge føringar for diktinga 
slik Christensen gjer i alfabet (1981), er 
å «lade universet komme til orde» (2000, 
133). Med det eksisterer også systemdikt 
i ein særleg relasjon til omgjevnadene og 
kan seie noko utstrekt om verda. 

Når no denne premissen er etablert, 
les eg den vidare teoretiseringa ut av det 
konkrete systemet som ligg til grunn for 

«og måske har det noget 
// at gøre med måden man 
er / omgivelserne på»

Ei lesing av Rasmus 
Nikolajsen sine systemdikt i 
Tilbage til unaturen (2016) 
og hvad skal vi med al den 
skønhed? (2018)

Foto: Privat
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dei to diktverka. Systemet påkallar ei ho-
listisk lesing med sine 64 avdelingar som 
står i eit synekdokisk forhold til heilska-
pen og kvadrattalet 64. 8-talet syner seg 
som eit lemniskat, særleg i langdiktet 
hvad skal vi med al den skønhed?, som 
famnar om augneblinken med ei abstrakt 
forståing av temporalitet. 8-talet syner 
seg også som eit møbiusband i diktinga. 
Nikolajsen foreiner motsetnader saum-
laust på same måte som det tosidige ban-
det berre har ei side i kraft av vendinga. 
Dimed kan han skrive «skabe nærvær 
med noget vi / ikke ved hvad er, som 
skyer / der sprænger nuets rammer» og 
«den optimale / løsning forekommer mig 

at / være at indføre global / etbarnspoli-
tik» i same setning (2018, 21; 39). Trass 
det omsluttande og avgrensande som ligg 
i 8-talet, i lemniskatet og i møbiusban-
det, er verknaden av dei utstraktheit og 
ei opning av persepsjon og forståing av 
omgjevnadene. Forståinga som blir eta-
blert i diktet, mogeleggjer «måden man 
er / omgivelserne på», slik det heiter hjå 
Nikolajsen (2018, 59).

Hvor går veien videre for deg?
Me lyt sjå. Eg håpar eg får høve til å 
arbeide med tekst og litteratur på noko 
vis.

Marting Dreyer

Litteratur

Christensen, Inger. 2000. Hemmelighedstilstanden. 
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Det har i et snes år vært en skam 

for norsk åndsliv at vi ikke har eiet 

noen oversettelse av dette betydelige 

hovedverket i moderne åndsliv. Grunnen 

har vært at norske forlag har veket tilbake 

for å oversette boken i sin helhet. Den 

inneholder en del såkalt anstøtelige ord, 

som kunne vekke forargelse. Men utallige 

forsøk har vært gjort på å få boken ut på 

norsk i barbert skikkelse. De har heldigvis 

alle strandet – blant annet på Lawrence’s 

og senere hans arvingers ubetingete 

krav om at hvis boken skal oversettes 

skal oversettelsen være «fullstendig og 

nøyaktig».

Fra Hans Heibergs forord til  

Lady Chatterleys elsker (1952)

 
Når er en bok en bok? Hva regnes som 
et verk? Når vi diskuterer bøker, kan vi 
være sikre på at vi alle har lest samme 
tekst? Disse spørsmålene ligger sentralt 
i masteroppgaven min om den norske 
resepsjons- og publiseringshistorien 
til D. H. Lawrences hovedverk Lady 
Chatterley’s Lover. Romanen er et mindre 
kjent eksempel på hva bokhistorikere 
gjerne kaller en «ustabil» tekst, det 
vil si at boken ikke kan regnes som et 
konstant og helhetlig verk, men heller 
byr på kompliserende forhold om man 
ser nærmere etter. Spørsmål om tekstlig 
autentisitet gjennomsyrer romanens 
tilblivelsesprosess og ettermæle, så vel 
som ethvert forsøk på å få den oversatt 
til norsk. Denne problematikken inngår 
i en bibliografisk forståelse av bøker 

som uttrykk for sosiologiske krefter, og 
danner mye av grunnlaget for hvorfor 
jeg valgte å skrive om akkurat Lady 
Chatterley’s Lover.

Med Chatterleys norske nedslagsfelt 
s om  s tu d i e obj ekt ,  b e g y nte  j e g 
forskningen. Jeg leste tidligere studier om 
Chatterley-bøkene, og kartla de norske 
og mange europeiske versjonene der det 
var mulig. Jeg søkte i Nasjonalbibliotekets 
digitale avisarkiver etter omtaler av 
utgivelsene jeg hadde funnet. Jeg befant 
meg ofte på NBs spesiallesesal, hvor 
jeg gravde metodisk i deres Cappelen-
arkiver frem til den første nedstengingen 
gjorde samlingen utilgjengelig for meg. 
Da biblioteket etter hvert åpnet igjen, var 
det mulig å fullføre oppgaven.

Oppgaven min heter «‘Fullstendig og 
nøyaktig’: Lady Chatterley’s Lover i Nor-
ge», og viser hvordan romanen absolutt 
er å regne som et ustabilt verk. Boken 
vi tenker på som Lawrences mest kjente 
roman, sensurert i Storbritannia og USA 
på grunn av dens eksplisitte sexscener, 
er i all egentlighet én av tre romanver-
sjoner. Lawrence skrev tre utkast i årene 
1925–1928, og attpåtil reviderte han det 
«ferdige» manuset etter å ha utgitt tredje 
versjon i Firenze i 1928. Etter at roma-
nens beslagleggelse i Storbritannia førte 
til at utallige piratutgaver florerte, fikk 
Lawrence publisert en «endelig» versjon 
i Paris i 1929. I årene etter Lawrences 
død i 1930 ble det i tillegg utgitt flere 
«autoriserte» (sterkt avkortede) utgaver, 
med det såkalte obskøne materialet luket 

Om masteroppgaven 
«‘Fullstendig og 
nøyaktig’: Lady 
Chatterley’s Lover 
i Norge», levert 
desember 2020.

Foto: Runa Fjellanger
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vekk. Dermed fantes nok en romanver-
sjon som britiske og europeiske lesere 
fortsatte å kalle «Lady Chatterley’s Lo-
ver».

Det har med andre ord aldri fun-
nes noen definitiv versjon av Lady 
Chatterley’s Lover, heller ikke i Norge. 
Oversettelse tilfører historien et ekstra 
lag med ustabilitet, og Lawrences roman 
ble oversatt til norsk to ganger. Forla-
get A. Holbæk Eriksens Den første Lady 
Chatterley utkom i 1950 og baserte seg 
på Lawrences første (og mindre dristige) 
utkast, og J. W. Cappelens Lady Chatter-
leys elsker ble utgitt i 1952 etter Firenze-
versjonen fra 1928. Ved å fordype meg i 
historien før, under og etter de to norske 
Chatterley-oversettelsene ble masteropp-
gaven min stående som en casestudie i 
hvordan pikant litteratur ble produsert 
og mottatt i Norge i perioden 1928–1960. 

Oppgaven understreker også viktig-
heten av å studere tekstlig ustabilitet – 
spesielt når teksten er populær. Flere ver-
sjoner fører til sprikende leseopplevelser 
og et uoverensstemmende grunnlag for 
diskusjon og debatt. Dette siste poenget 
er særlig viktig når man tar høyde for 
Chatterleys viktighet for norsk åndsliv. 
Et eksempel: Etter at Agnar Mykle ble 
stilt for retten for utgivelsen av Sangen 

om den røde rubin i 1957, figurerte Lady 
Chatterleys elsker som en grensesettende 
utgivelse, og ble mye omtalt som «stor, 
men nedvurdert» litteratur. Kjente kri-
tikere tok Mykles og Lawrences bøker i 
forsvar både innenfor og utenfor dom-
stolen, og motkreftene svarte dem med 
kristen-konservativ moralisme. Chat-
terleys tekstlige ustabilitet var ikke noe 
tema i debatten, men ble likevel tonean-
givende, da omtalene kunne vise til for-
skjellige romanversjoner eller -utgaver. 
Dette er også i tråd med Chatterleys bri-
tiske publiseringshistorie, som er full av 
versjoner og varianter, gjort som følge av 
eller i påvente av sensur.

Siden jeg leverte masteroppgaven i 
desember i fjor, har jeg jobbet frilans for 
forlag og fortsatt stillingen min i bok-
handel. Hvis jeg skulle forsket videre på 
tilfellet Lady Chatterley’s Lover, så ville 
jeg undersøkt resepsjonen i årene etter 
1960 og frem til i dag. Romanen har hatt 
mange «liv» i norsk kulturoffentlighet si-
den da, og det er givende å se hvordan 
de samme forestillingene om romanens 
innhold og ustabilitet går igjen. Alter-
nativt ville jeg valgt meg et annet verk 
som studieobjekt, for det er virkelig ikke 
mangel på ustabile (og innflytelsesrike) 
tekster. 

Katrine Rørbakken Lund
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PERFEKT FOR VÅR TID

Det har vore ei stille veke i hola, og neandertalaren fingrar med ein hårball han 
fann i magen på ein moskus. Det er ein feittete hårball, og han oppdagar at han kan 
forme den til figurar, kva som helst fingrane hans er i stand til å skape. Han klappar 
ballen til ein firkant, rullar runde kuler av talg og kliner dei i eit tilfeldig mønster på 
kvar side. Nydeleg. Det er noko moderne over denne forma, nesten minimalistisk. 
Ei perfekt form for vår tid, tenkjer han, enkel og tydeleg. Han kastar firkanten i 
lufta, legg den på hovudet, rullar den over holegolvet. Han klarar knapt å ta auga frå 
den. Kva for mønster vil vere synleg når den stoppar? Han kastar den ein gong til 
og prøver å gjette. Etter fem kast gjettar han rett. Han pustar ut, reiser seg, går bort 
til holemunnen. Dette er noko heilt nytt. Kona hans sukkar. «Dette er turbulente 
tider,» seier han, «alt mogleg kan skje.»

BLIKK

I dag øver eg på dyreblikk. Eg vinglar att og fram mellom jaktande løve og angrande 
hund før eg landar på sau i regn. I motsetning til den offentlege meininga, tykkjer 
eg blikket er lett. Ei fjør som dansar i vinden. Ein måte å sjå livet på. Den vanskelege 
delen er å tenkje seg eit anna liv enn dette. Eit liv utan sildrande regn og våt ull. 
Tørre dagar. Den humpete køyreturen til slakteriet.

Katrine Rørbakken Lund
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Verdens tilstand og 
menneskelige behov 
Marit O. Kaldhol 
enno var dei kroppar

Samlaget, 2021 
Novellesamling, 184 sider

Marit O. Kaldhol har en spesiell evne til 
å skildre barndom og har blant annet 
oppnådd internasjonal anerkjennelse for 
flere av sine bildebøker for barn. Denne 
evnen viser seg også i flere av voksenbø-
kene hennes, inkludert hennes nyeste 
novellesamling enno var dei kroppar. 
Boka byr på både sår, gripende og tan-
kevekkende lesning. Novellene handler 
om mennesker som blir satt i umennes-
kelige situasjoner. Det er fremfor alt de 
sårbare barna jeg får medlidenhet med i 
flertallet av novellene, de som er avhen-
gige av hjelp og omsorg for å få oppfylt 
sine behov.

De til sammen 13 novellene i enno var 
dei kroppar skildrer på mange måter en 
mangelfull tilværelse. Det er mangel på 
mat, vann, ly og trygghet. Det er man-
gel på det som tilfredsstiller mennes-
kers grunnleggende behov. Mest brutale 
er nok likevel historiene som skildrer 
mangel på medfølelse. En bestemor som 
brutalt skilles fra sine barnebarn, en mor 
som fratas sønnen sin, mennesker uten 
hjem og hjem som brennes til grunnen, 
og barn som forlates i veikanten. Hva 
som skjer, hvor man befinner seg og hva 
som kommer til å skje er aktuelle spørs-
mål for flertallet av menneskene leseren 
møter. «Vi fekk ikkje gå nokon stad. Ikkje 
ut. Ikkje vidare. / Ikkje tilbake». Histo-
rienes jeg-person forteller om spesifikke 
hendelser og situasjoner som slutter 
åpent, og munner ut i muligheter vi ikke 
blir fortalt om. «– Kor lenge skal vi vere 
her? Kviskra Yocasta til meg. / Eg kunne 
ikkje svare».

Historiene i novellesamlingen kan 
virke som dystopiske framtidsskildringer. 
Likevel er utgangspunktet for alle fortel-
lingene hentet fra små og store hendelser 
i verden i dag. Kaldhol har diktet inn rap-
porter om mangel på vann, avskoging, et-
nisk rensing, og fremfor alt om mennes-
ker på flukt. Enno var dei kroppar gir korte 
innblikk i tilværelsen til enkeltmennesker 
som på ulike måter rammes av klimakrise, 
politiske konflikter og sosiale og økono-
miske ulikheter. Fortellingene setter lys på 
bestialske brutaliteter som vel å merke er 
realiteter i vår samtid, selv om man skulle 
ønske det handlet om en fjern, oppdiktet 
framtid. Kaldhol er langt fra den eneste 
som tar opp denne aktuelle tematikken i 
litteraturen, men at hun lykkes med det 
på en måte som virker original og forfris-
kende, gjør at det fortsatt føles viktig.

Kynisme, egoisme og vold skildres 
intenst, treffende og effektivt. Kaldhol 
skriver brutalt om konkrete konsekven-
ser for rammede mennesker, og gjør lese-
ren vitne til hvordan livet kan fortone seg 
for millioner over hele verden. Novellene 
er konstruert av korte prosastykker med 
observasjoner og replikker, noen avsnitt 
er en side lange, mens andre består av 
noen få linjer. Det kortfattede og presise 
språket blotter innholdet for sentimen-
talitet, og skaper intensitet og tetthet i 
teksten: «Her fann dei seg leie for natta. / 
Under tak, bakom veggar. / Nokre eins-
lege. Nokre to og to. / Skaut glei av, hen-
der greip. / Enno var dei kroppar. / Enno 
pusta dei hud mot hud. / Sjølv sov eg ved 
vindauget».
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Den nådeløse nærheten i  jeg-
fortellingene gjør at blikket holdes fast 
på det som skildres. Kaldhol viker ikke 
unna det ubehagelige, og griper leseren 
i de nøkterne og alvorstunge tekstene 
med knapp ordbruk og presisjon: «Vi 
var alle barn. / Det var då leiaren sa: / –
Flokken er for dei som kan gå sjølve. / 
Dei minste sat i vegkanten. Dei forundra 
auga deira / såg etter oss nå vi gjekk. / Ein 
liten gutunge stabba fram, løfta armen 
og vinka. / Ei jente sprang tilbake og tok 
han i handa. / Leiaren dytta begge to ut i 
grøfta. Vifta oss vidare».

Likevel er det ikke bare bekmørke. 
Novellene skildrer også håp og medmen-
neskelighet. Kjærligheten i de nære rela-
sjonene, mellom mødre og barn, mellom 
søsken, venner og fremmede skinner 
gjennom, og blir stående som en mulig 
redning når alt annet ser ut til å svikte. 
Kontrasten mellom det håpefulle og for-
tvilelsen speiles i det noen ganger håp-
løse i dagens overstimulerte samfunn, 
som likevel er sulteforet på nærhet. Det 
gjør det nærliggende å spørre om dagens 
selvrealisering kan ha blitt et feilfoku-
sert egoprosjekt. Psykologen Abraham 
Maslow (1908-1970) er kjent for sin 
motivasjonsteori «Maslows behovspyra-
mide», som handler om menneskelige 
behov. Pyramiden har fem nivåer, hvor 
de tre første er mest grunnleggende: de 
første er kroppslige behov; de andre er 
trygghetsbehov; de tredje sosiale behov; 
de fjerde behov for selvaktelse; og til slutt 
behov for vekst og selvrealisering. 

De to siste nivåene, altså behov for an-
erkjennelse, selvtillit og selvrealisering, 

blir ifølge Maslow ikke viktige før de 
foregående grunnleggende fysiologiske 
behovene er tilfredsstilt. Likevel ser det 
ikke ut til at vi følger pyramidens hierar-
ki i rekkefølgen av behovenes oppfyllelse. 
Siden Maslow presenterte behovspyra-
miden på 40-tallet, har den preget den 
moderne vestlige verdens syn på menin-
gen med livet, og hva som skal til for å 
bli lykkelig. Selvrealisering er blitt noe 
mange ser på som et mål. Bildet av selv-
realisering som toppen på en pyramide 
har antagelig ikke minsket synet på det 
som en prestasjon. Det dreier seg om et 
ønske om selvfullførelse, «å følge drøm-
mene», eller å bli den beste versjonen av 
seg selv. Det trenger ikke være noe galt i 
å strebe etter det, likevel var Marit Kald-
hols novellesamling for meg en påmin-
nelse om i hvilken grad muligheten til 
selvrealiseringen er en luksus.

I Norge har vi noen av verdens beste 
forutsetninger for å kunne tilfredsstille 
alle våre behov. Kanskje har mange 
likevel byttet om på rekkefølgen av 
hvilke behov som bør komme først, hva 
vi egentlig trenger. Når mange av oss 
flykter bak hver vår skjerm istedenfor å 
søke kontakt, så har vi kanskje forvekslet 
våre sosiale behov med sosiale medier. 
Kanskje har vi fortrengt noe av det vi 
trenger mest, nærhet og tilhørighet, til 
fordel for selvrealiseringen. Dette er 
verken nye eller revolusjonerende tanker, 
men enno var dei kroppar ble for meg 
en aktuell påminnelse om at vi trenger 
hverandre. Det er det medmenneskelige 
i møte med det bestialske som gjør det 
utholdelig. 

Olve Skutevik
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Håpet som svinner
Ngugi wa Thiong’o 
Ikke gråt, barnet mitt

Oversatt av Reidulf Molvær

Solum Bokvennen, 2021 
Roman, 215 sider

 

Drømmen om det kommende er ofte 
koblet sammen med å gjøre om en urett. 
Enten det er dommens dag, verdensre-
volusjonens lenkebrytning eller, som i 
Ngugi Wa Thiong’os debutroman Ikke 
gråt, barnet mitt, om å gjenvinne mak-
ten over sitt eget land fra den hvite ko-
lonimakten. For romanens hovedperson, 
den unge Njoroge, manifesterer dette hå-
pet seg i et evig «i morgen»: Håpet om 
at den rasistiske undertrykkingen av den 
svarte befolkningen i Kenya på 50-tallet 
en dag skal etterfølges av frihet og likhet, 
hvor landet tilbakeføres til den svarte 
befolkningens hender. Gjennom en ti-
årsperiode fremstilles den visjonære og 
kunnskapshungrige unge mannens håp 
om en individuell og kollektiv utvikling 
som skal skape et nytt liv, men møter 
uavbrutte utfordringer og motforestil-
linger i hans nære omgivelser. 

Ikke gråt, barnet mitt er den første ro-
manutgivelsen til kenyanske Ngugi Wa 
Thiong’o, forfatteren og akademikeren 
som mang en høst har blitt nevnt blant 
favorittene til å motta Nobels litteratur-
pris. Boka er nylig oversatt fra engelsk av 
Reidulf Molvær, som de siste årene har 
oversatt flere av Thiong’os romaner, og 
annen litteratur fra det afrikanske kon-
tinentet. Fortellingen er sentrert rundt 
Njoroges dannelsesreise i et rasistisk og 
undertrykkende kolonialt Kenya. Det 
akutte historiske bakteppet er Mau Mau-
opprøret, hvor medlemmer av kikuy-
stammen gjennom streik og voldelige 
aksjoner angriper de britiske settlerne 
og deres støttespillere. Njoroges familie-

struktur blir et prisme for å undersøke og 
fortelle om ulike strategier for med- og 
motspill med den undertrykkende over-
makten: gjennom kollektive aksjoner, 
voldelige hevnaksjoner og individuell 
utdanning. 

Hvordan Njoroges fremtidshåp kobles 
til den vestlige institusjonen skole blir 
klart allerede i den første av romanens 
mange krystallklare replikker: Njoro-
ges mor Nyokabi som spør sin sønn 
«ville du like å begynne på skole?» For 
Njoroge er skolegang selve drømmen, en 
rømningsvei fra det harde livet for den 
undertrykte og hans familie. Samtidig er 
ikke bare utdannelse en løsning: Skole-
gangen er også utviklet i og av maktens 
språk og kunnskap. Denne dobbeltheten 
presenteres gjennom utdannelsesinsti-
tusjonens vesen: Den er både befriende 
og maktutøvende på en og samme tid – i 
det ene øyeblikket lærer Njoroge seg lit-
teraturens og skriftspråkets muligheter, 
før elevene blir slått av lærerne. Språket 
de lærer på skolen er også kolonistenes 
eget språk, engelsk – og det er når de 
feiler i korrekt engelsk grammatikk læ-
rerne viser sin vrede. Selv om kunnskap 
tilskrives en form for naiv optimisme, 
bidrar grepet med å la fortelleren ligge 
tett opp til Njoroge til at det forblir uav-
klart hvordan individuell utdannelse skal 
kunne sørge for kollektiv befrielse. Opp-
rørshelten Jomo – «den svarte Moses» 
– binder på sett og vis sammen kollektiv 
makt og individuell kunnskap, samtidig 
forsvinner han, som så mange andre som 
motsetter seg undertrykkelsen ved å ar-
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gumentere mot kolonimakten med dens 
egne idealer, i fengsel. Selv om Njoroge 
gjør suksess på skolen, synes det kollek-
tive «i morgen» stadig å utsettes. 

Inn kommer maktens og motstandens 
andre ansikt: volden. Verdenskrigene 
lusker i  bakgrunnen, ikke som i 
europeisk litteratur fra samme tidsepoke, 
som oppgjør med svik, fascisme og 
holocaust, men som bevis på den 
hvite manns krigslyst. Ved at andre 
verdenskrig antar nærmest mytologisk 
karakter i fortellingens randsoner, 
beskriver Thiong’o hvordan den svarte 
lokalbefolkningen brukes som brikker 
i stormaktenes geopolitiske spill. Hitler 
er verken verre eller bedre enn de øvrige 
kolonimaktene, de er begge uttrykk 
for og av den rasistiske ideologien og 
militarismen som muliggjør okkupasjon 
av andres landområder. Nettopp land 
og jord står i hjertet av historien om 
undertrykkingen og motstanden mot 
den. Ved å holde romanen tett knyttet til 
livet i landsbyen og Njoroges skolegang, 
samtidig som historiske hendelser og 
mytologi alltid finnes i fortellingens 
horisont,  synliggjør Thiong’o at 
okkupasjon og kolonialisme både er et 
økonomisk og sosiokulturelt spørsmål. 
Jorden som har blitt tatt av Njoroges 
familie er både materiell og immateriell: 
Når de går fra jordeiere til leilendinger, er 
det både tap av livsgrunnlag og kulturell 
arv på en og samme tid. At landet fratas 
den svarte befolkningen, og videre 
fordeles på de hvites premisser, gjør 
kampen om landet til både et slag om 
jorden og nasjonal stolthet.

Thiong’o skildrer, i Molværs overset-
telse, konfliktene i et konkret og usen-
timentalt språk. Dette, sammen med 
å fortelle et stykke kolonihistorie med 
startpunkt i at området allerede er kolo-

nialisert, synliggjør den harde realiteten: 
at noe uopprettelig har funnet sted. Det 
som har skjedd kan ikke omgjøres, og 
det som skal skje i fremtiden må uansett 
skje som reaksjon på historien. I løpet av 
første verdenskrig, før Njoroges fødsel, 
ble hans familie drevet bort fra landet 
de en gang eide. Njoroges bror, Boro, er 
selv en tidligere militær som har kjempet 
på de alliertes side mot Hitlers Tyskland. 
Boro legemliggjør hva hans bror man-
gler: potensialet til aktiv fysisk motstand, 
grunnlagt i et raseri mot overmakten og 
historiens undertrykte. Som han tenker 
etter å ha hørt historien om hvordan fa-
milien (og hele nasjonen) mistet sitt eget 
land: «Hvordan kunne hans eget folk ha 
latt den hvite mann okkupere jorden og 
landet uten å gjøre motstand?» Dette 
spørsmålet bærer i seg den voldelige 
motstandens fødsel og blindsone. Sam-
tidig som Boro ønsker å vinne tilbake 
hva forfedrene har mistet, er han blind 
for hvordan hans forfedre har blitt offer 
for den kolonialistiske maktens militaris-
tiske overlegenhet. Ved en enkel dikoto-
misk oppsplitting av motstandens to an-
sikter i disse to brødrene, gir romanens 
mikrokosmos en forklaringshorisont til 
motstandens problem: Både intellek-
tuell og fysisk makt er avgjørende for å 
kunne utfordre kolonistyret. Samtidig er 
disse fanget i et system skapt av de hvite: 
Kunnskapen er en del av det hvite syste-
met, og blodsutgytelsen er allerede inn-
stiftet av de hvite. De er begge fanget i det 
hvite nettet. 

Slik er Ikke gråt, barnet mitt noe 
mer – noe annet – enn en ren historisk 
og politisk roman. Det aktivistiske 
prosjektet er åpenbart, men like mye 
forteller romanen en historie om å vokse 
opp, om kjærlighet, og hvordan håp og 
fortvilelse kan leve side om side – ja, 

om de ikke er gjensidig avhengig av 
hverandre. I kjernen av denne historien 
står en annen duo: Njoroge og Mwihaki, 
datter av kollaboratøren Jacobo. De 
er jevngamle, begge svarte, men står 
i et klassemessig motsetningsforhold: 
Jacobo er den svarte mannen de britiske 
kolonistene har gitt jorden som en gang 
tilhørte Njoroges familie. Gjennom sin 
utdannelse beveger Njoroges forhold til 
Mwihaki seg fra underdanig via likestilt 
til akademisk overlegen. Samtidig som 
den borgerkriglignende situasjonen 
fører til et brudd mellom de to som etter 
hvert fremstår som det eneste håpefulle 
båndet i boken, svinner også håpet om 
«i morgen» ut av Njoroges horisont. Det 
illusoriske i Njoroges visjoner avdekkes 
– nettopp fordi det får menneskene til 
«å glemme prøvelsene i dag». I en av 
bokens mange megetsigende scener 
som tematiserer hvordan kulturelle og 
individuelle sår aldri fullstendig leges, 
knuser Mwihaki Njoroges siste håp: at de 
to sammen skal forlate Kenya. Mwihaki 
kan ikke glemme prøvelsene av i dag, 
men Njoroge kan ikke leve med dem. 
Idet håpet flyttes fra i morgen til i dag, 
er det ikke lenger håp, men realitet. Og 
realiteten er mørk i et kolonisert land 
hvor drømmen om frihet forsvinner for 
hvert opprør som blir slått ned, for hver 
interne splid som oppstår: «Solen var like 
ved å gå ned. Njoroge hadde mistet sitt 
siste håp. For første gang innså han at 

han var ganske alene i verden, uten å ha 
en eneste sjel han kunne støtte seg til.» 
Å miste Mwihaki er selvsagt å miste sin 
store kjærlighet. Men det er også tapet av 
drømmen om å legge fortiden bak seg, 
å kunne skape et fellesskap på tvers av 
skiller, kulturelle og individuelle traumer 
og tidligere forbrytelser. 

Agamben skriver i The Adventure at 
håpet innfris fordi det ikke innfris – å 
håpe på noe som ikke kommer er i seg 
selv en handling som oppfyller håpet. 
Ved å være en på samme tid eksistensi-
ell, historisk og politisk roman, som ko-
bler den europeiske romantradisjonen 
sammen med kikuystammens mytologi 
og de svartes erfaringer, er romanen i 
seg selv et uttrykk for noe håpefullt. Når 
Njoroge innhentes av historiens grusom-
heter og ikke lenger ser noen utveier, må 
også denne håpets roman ende. At det nå 
foreligger en norsk oversettelse viser ikke 
bare til at historien om akkurat denne 
uavhengighetskampen føles aktuell, men 
at Ikke gråt, barnet mitt er en roman som 
lever utenfor sitt historiske øyeblikk. 
Like viktig som å være en beretning om 
en historisk gruppes erfaringer, forteller 
Ikke gråt, barnet mitt om enkeltmennes-
kets og felleskapets håp og fortvilelse i 
møte med overmakten. Når håpet knu-
ses, må historien fortsette andre steder 
– for eksempel i den rike og bejublede 
bibliografien til Ngugi wa Thiong’o. 
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Ikke begynn nå igjen! Hvor mange 
ganger skal du gjenta den historien?

Med denne replikken avsluttes Na-
talia Ginzburgs Familieleksikon. Det er 
Ginzburgs far, Giuseppe Levi, som sier 
det til moren hennes, Lidia, når hun set-
ter i gang med en av sine velkjente his-
torier om en eller annen fra familiens 
store omgangskrets. Når moren hører 
noe som minner henne om en person 
eller hendelse, strømmer historiene på, 
til stadig irritasjon for faren. På samme 
måte bygger Ginzburg opp Familielek-
sikon, der hun forteller sin egen fami-
liehistorie. Minnene Ginzburg baserer 
fortellingen på, ligger lagret i språket, i 
frasene, ordene og utrykkene som har 
blitt brukt gjennom årene, fra barndom-
mens fjellturer, som faren sleper familien 
med på, til fascismens framvekst, krigen 
og de vanskelige årene etterpå. Men det 
er ingen detaljert og omstendelig fami-
liekrønike, som den norske oversettelsen 
av tittelen Lessico famigliare, kan antyde. 
I denne sammenhengen er det ikke «lek-
sikon» som et tungt oppslagsverk over 
hele slektas forgreininger, men i betyd-
ningen vokabular. Det henviser til fami-
liens språklige vendinger, en helt egen 
samling av ord og uttrykk som romanen 
konstrueres rundt og som gjør familiens 
historie til litteratur. 

I dag kan vi være glade for at 
Ginzburgs far ikke fikk gehør for sin 
avslutningskommentar. Denne romanen 
utkom for første gang i 1963, godt 
mottatt av både publikum og kritikere i 
Italia. Men i Norge forble det stille, far 

Levis høylytte kjefting og morens glade 
utsagn nådde aldri våre kyster. Ikke før i 
år kom bekreftelsen på at disse historiene 
er noe vi absolutt skal begynne med 
igjen, i form av en helt fersk oversettelse 
av Astrid Nordang. 

Familieleksikon er en jeg-fortelling 
der jeget, Natalia selv, stiller seg i skyg-
gen, nesten usynlig. Med skarpt blikk for 
alt som foregår rundt henne, i og utenfor 
familiens hjem i Torino, inntar hun rol-
len som observatør. Hele tiden er det for-
skjellige mennesker som kommer og går, 
onkler, tanter, nære venner og perifere 
bekjente. De strømmer gjennom kjøk-
kendøra i Torino, enten i egen person, 
eller i form av morens historier og slad-
der, eller farens fnysende kommentarer. 
Og ved å trekke seg tilbake, snakke lite 
om seg selv og la personenes replikker og 
handlinger tale for seg, skaper Ginzburg 
uforglemmelige øyeblikk. I mylderet av 
personer er moren og faren de mest sen-
trale, de binder det hele sammen. Han er 
en oppfarende og bedrevitende fjelltur-
entusiast og eksentrisk vitenskapsmann, 
og den lett forfengelige moren er hans 
lystige og imøtekommende motstykke. 
De fleste av minnene spinner rundt dem, 
eller blir på en eller annen måte kom-
mentert av dem. Øyeblikkene og hen-
delsene blir stadig avløst av hverandre, 
men knyttes sammen av faren og mo-
rens tilstedeværelse og av et familiebånd 
som opprettholdes av språket: «Disse ut-
sagnene er vår latin, vokabularet til vår 
felles, forgangne tid […], grunnlaget for 
samholdet i familien vår, som vil bestå så 
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lenge vi vil være i denne verden». 
Flere ganger spør jeg meg selv om 

hva det er som holder på interessen 
her.  Det er ingen enkeltpersons 
historie vi følger, og oppbygningen er 
anekdotisk og springende. Menneskene 
kommer og går, noen dør og andre 
forsvinner ut av den utvidede familien 
uten videre forklaring. Så det er ikke 
skjebnene til disse personene som fanger 
oppmerksomheten, selv om mange av 
dem er innhyllet i historisk dramatikk. 
Det er Ginzburgs lette og luftige prosa, 
som vekkes av talemåter og fraser, og 
får minner om menneskene hun har 
sett og hørt om, til å tre fram fra det 
tåkelagte erindringsrommet. Fortellerens 
blikk er distansert og avmålt, men det 
blir aldri kaldt. Ginzburg forteller om 
menneskene rundt seg med varme – 
uten å være påtrengende sår og følsom, 
nostalgisk eller overforklarende. Og 
midt i denne strømmen av mennesker 
og skjebner runger farens «utålmodige 
stemme» gjennom hele fortellingen, 
som et voldsomt, ruvende fyrtårn, som 
sveiper over de mørklagte delene av 
hukommelsen med lyskjegler av hissige 
gloser og fraser.

Med sin dominerende skikkelse 
tar faren mye av oppmerksomheten i 
romanen. Det er han som prater høyest, 
som regel skråsikker og sint. «Hjemme 
levde vi i et konstant mareritt av fars 
raseriutbrudd, som eksploderte uten 
forvarsel», skriver Ginzburg. Selv om 
faren er et tyrannisk fyrtårn av skjellsord, 
blir han ikke ensidig framstilt på den 
måten, men med en form for omtenksom 
humor. Under sitt ugjennomtrengelige 
skall av bustete øyenbryn og fastlåste 
holdninger er han omsorgsfull og 
hjelpsom. Derfor skapes det ikke noe 
inntrykk av at forholdet er en kjølig 

isfront – omsorgen siver fram mellom 
linjene. 

Den litterære behandlingen av 
personene gjør at de får et karikert 
preg, noe som kaster en eventyraktig 
glans over historien, og gjør dette til 
fortellekunst, til noe som strekker seg 
forbi en familiememoar. For dette er 
historie, med portretter av høyst virkelige 
personer som hver for seg bærer på 
et mørke, vevd sammen i det tunge 
historiske bakteppet. Den livsbejaende 
komikken fra observasjonsposten rundt 
kjøkkenbordet blir et skall som holder de 
dystre tidene som utspiller seg på utsiden 
av kjøkkendøra på avstand, så lenge 
det lar seg gjøre med farens motløse 
raseriutbrudd og morens skrekkblandede 
fryd (for henne skaper krigen en form 
for spenning i et ellers monotont liv). 
Krigen og fascismen står ikke i sentrum, 
men bygger seg opp rundt familien som 
et mørkt uvær, som til slutt trenger inn 
i livene deres med nådeløs kraft. Når 
krigens dramatikk rammer bekjente 
av familien eller familien selv, er det 
innflytelsen disse hendelsene har på 
personene i hjemmet som får betydning 
i fortellingen. 

Språket i romanen modnes i takt med 
blikket til kvinnen som observerer. Til å 
begynne med, når det fortelles om barn-
dommen, er skildringene kortere og let-
tere. Men utover i romanen, når krigen 
kommer og går igjen, og Natalia blir 
eldre, modnes skildringene og refleksjo-
nene, og de blir lengre og dypere. Men 
sentimentaliteten holdes fortsatt på av-
stand, og det er nettopp dette som gjør 
at de grusomste hendelsene kaster en så 
stor skygge over de varme og humoris-
tiske personskildringene. Som Cesare 
Segre poengterer i forordet til den ita-
lienske 2010-utgaven, setter Ginzburg i 

sving to typer utelatelser. Den første er 
av henne selv. Hun formulerer hele tiden 
kjensgjerninger som angår henne, men 
den personlige opplevelsen av dem utela-
tes. Og denne fortielsen blir stadig stren-
gere desto mer smertefulle minnene er. 
Det nevnes knapt at hennes mann, Leone 
Ginzburg, jøde, antifascist og hardnakket 
motstandsmann, blir arrestert og drept: 
«Leone ledet en hemmelig motstandsavis 
og var aldri hjemme. De arresterte ham 
tjue dager etter ankomsten vår; jeg så 
ham aldri igjen». Men døden – og den 
store sorgen som følger – kjennes like-
vel som et mørkt tomrom mot slutten av 
romanen.

Den andre typen utelatelse, eller 
subtraksjonen – sottrazione – som 
Ginzburg selv kaller det, vedrører alle de 
andre. Også om dem blir refleksjoner og 
motiver redusert til et minimum. På den 
måten blir de vonde følelsene dempet, 
holdt på avstand, men ikke borte. De 
siver fram gjennom kommentarer og 
adferd, de finnes i vennenes og familiens 
ensomme ansikter og bitterkomiske 
bemerkninger. Som her, i skildringen 
av broren Mario når Natalia møter 
ham igjen etter krigen: «Om han hadde 
opplevd tap eller noe skremmende, 
skuffelser eller sorger, sa han ingenting 
om. Men noen ganger kom det til syne, 
når han hvilte med hendene samlet 
og klemt mellom knærne i en av sine 
kjente positurer […], krøllet leppene 
seg i et slags bittert og mildt smil i det 
melankolske steinansiktet».

Disse kvalitetene ved romanen er alle 
forankret i språket, noe som lett kan få 
en til å tenke på en oversettelse som pro-
blematisk, i verste fall umulig. For det 
første fordi uttrykkene og talemåtene 
er karakterisert og farget av dialektale 
forskjeller og finurlige italienske språk-

vendinger. Generelt er det en oppgave 
oversetter Astrid Nordanger greier over-
raskende bra, selv om noen uttrykk føles 
vaklende oppstyltet, uten spensten og 
energien fra det søreuropeiske rappkjef-
tede temperamentet. Men iblant glimter 
det til med gode oversatte uttrykk som 
«lille stormfrøken» og «månefjes», som 
er blant familiens beskrivelser av sinne 
og innesluttet tungsinn. 

Det andre punktet som må ha 
gjor t  oversettelsen ut fordrende, 
er altså språket Ginzburg fører i 
disse personskildringene preget av 
hennes særegne «subtraksjoner». 
Setningene hennes er enkle og korte, 
og flyter knirkefritt av gårde, som ikke 
nødvendigvis lar seg overføre uten videre. 
Men Nordanger får det fint til. En del av 
utfordringen, vil jeg tro, er oversettelsen 
av verbformen som gjennomsyrer 
Ginzburgs prosa, og som ikke eksisterer 
på samme måte på norsk – l’imperfetto. 
Det må ha vært en vrien fortidsform å 
erstatte i en velskreven skjønnlitterær 
tekst. Det er den ufullendte fortidens 
form, som uttrykker vaner, det som 
gjentok seg, den uavbrutte fortid, men 
også drømmens tid, den barn i Italia 
bruker når de leker og later som. Og 
denne formen er også den beskrivende 
fortidsformen, som skildrer en tilstand 
– setting, karaktertrekk, stemninger. 
Det er en tid som gjør teksten flytende, 
og Ginzburg bruker den for å få fram 
spenning mellom det som gjentas, den 
iterative fortellingen, og enkelthendelser. 
Det samme problemet må ha plaget 
oversetterne av både Flaubert og Proust, 
som lot det ufullkomne, det ufullendte – 
l’imperfetto – strømme gjennom tekstene 
sine.

Og Ginzburgs metode kan minne om 
Proust, en forfatter det refereres til tidlig 
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i romanen. En av de første karakterene 
vi møter av den utvidede familien, er 
en viss Terni, en slags Swann-skikkelse, 
en kunstinteressert og forfengelig 
vitenskapsmann som kommer på jevnlige 
visitter til faren og snakker med barna og 
moren om Proust. Selvfølgelig til en skur 
av hånlige gloser fra faren, som mener 
moderne kunst er «smørerier» og at 
Terni er en tosk og en posør, som burde 
holde seg til vitenskapen: «Ikke vær sånn 
en tosk! Ikke oppfør deg som en narr!». 
Ginzburg oversatte også første bok av 
På sporet av den tapte tid. Likhetene er 
imidlertid overflatiske. Det sanselige og 
dvelende ved Proust finner vi ikke hos 
Ginzburg. Prousts setninger er dvelende, 
et sanserike som hele tiden utvides, 

hos Ginzburg går det i rasende fart. 
Situasjonene og følelsene virvles fram 
av sammenstøtene mellom personene, 
handlinger og replikker. Det er i de 
språklige sedimentene at erindringene 
kan hentes fram. Dette er romanens 
styrke, den stopper ikke for å grave eller 
dvele. Den tikker og går tilsynelatende 
like ubetenksomt som mange av 
personenes slengbemerkninger, men 
lodder likevel dypt. At så mye sorg og 
glede får leve side om side i den samme 
teksten, til og med i samme uttrykk, er en 
stor litterær prestasjon. Så denne leseren 
vil ikke høre på den strenge far Levis 
utsagn ved romanens slutt. Når Natalia 
Ginzburg forteller, vil jeg gjerne høre alt 
på nytt, snu boka og lese den igjen.

Benedicte Engesland
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