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INNLEDNING 

I første nummer av Vinduet i 1998 publiserte Tom Egil Hverven artikkelen '''Kjære familie, 

det finnes ingen familie.' Om foreldre og barn i norsk litteratur på 1990-tallet", der han gjør 

oppmerksom på en etter hans mening sentral tematikk i norsk samtidslitteratur - oppløsning 

av familien og forholdet mellom foreldre og barn. Hverven knytter den brede interessen for 

familien i nyere norske romaner til utviklingen i familiemønstre i andre halvdel av det tjuende 

århundret, og oppfatter denne interessen som et signal om eksistensen aven felles sosial 

bakgrunn hos yngre norske forfattere. Han leser romanene deres på et sosiologisk grunnlag -

som viktige dokumenter aven historisk tid, som vitner til virkelige hendelser i familien mot 

slutten av 1900-tallet. 

Hanne 0rstaviks roman Kjærlighet (1997), som er en av romanene Hverven fokuserer 

på, blir tolket som avspeiling av den sosiale virkeligheten. Hverven insisterer på at romanen 

beskriver noe som har skjedd i det norske samfunnet og som han selv kan identifisere seg 

med: "Når jeg leser Hanne 0rstaviks fortelling kommer egne bilder fra et seint nittensekstitall 

glidende: Jeg er Jon" (7). Han legger ikke skjul på at han selv er et skilsmissebarn, snarere 

tvert imot. Det er opplagt hvor Hverven vil hen: Det avtrykte fotografiet av den nyfødte 

babyen Tom Egil fra 1960, samt et utsnitt fra en erklæring der tiåringen Hverven frasier seg 

faren sin, og som gir seg ut for å være et autentisk dokument brukt i rettssaken, skal øke 

troverdigheten av at det som Kjærlighet (og andre 90-tallets romaner) handler om, virkelig 

fant sted. For kritikeren Hverven er det altså dette samsvaret mellom det beskrevne universet i 

romanen og en dokumentbar historisk epoke, som teller. Det er denne referansen til verden 

som for ham betinger romanens intensitet og sannhet, og det er dermed her romanens verdi 

ligger. 

Hvervens lesning av Kjærlighet som diagnose av familietilstanden på slutten av det 

tjuende århundret har som kjent hatt en stor innflytelse på forståelsen av 0rstaviks 

forfatterskap i flere år fremover. Hverven selv fortsetter å tolke de neste romanene hennes i 

samme ånd. I en anmeldelse av Like sant som jeg er virkelig (1999) i Dagsavisen skriver han 

at 0rstaviks to siste bøker blir sterke fordi de viser til verden: "Disse bøkene foregir å si noe 

sant om norsk virkelighet i 1998-1999 ved å referere direkte til tider og steder. De ber ikke 

om å bli lest som eventyr eller oppdiktede historier. De insisterer på å bli lest som realisme, 

som beskrivelser av noe som virkelig har skjedd - og fortsetter å skje." 

Anmeldelsen, som bærer tittelen "Sterk realisme", blir mer eksplisitt enn artikkelen i 

Vinduet når det gjelder å definere 0rstaviks skrivemåte: I artikkelen ble ikke realisme nevnt 
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med ett ord, selv om det ikke var vanskelig å skjønne hva det ble siktet til. I anmeldelsen, 

derimot, blir "beskrivelser av noe som virkelig har skjedd" eksplisitt referert til som realisme. 

Det er nærliggende å beskylde Hverven for en forenklet og overflatisk definisjon av 

realismen, idet den bygger på det konvensjonelle og institusjonaliserte realismebegrepet, som 

knytter seg til en bestemt skrivemåte i en bestemt litteraturhistorisk epoke (det nittende 

århundret), og går ut fra at verden kan bli gjengitt objektivt i litteraturen, og at språket er et 

transparent medium. 

Med en slik tradisjonell realismeforestilling i bakhodet må man innvende at romanene 

til 0rstavik ikke er realistiske i det hele tatt; de er heller eksperimenterende. Språket anses 

ikke for å være gjennomsiktig hos 0rstavik, men blir problematisert som estetisk medium, 

slik at romanene i stor grad handler nettopp om representasjonens muligheter. Med denne 

innvendingen vil man imidlertid også fastholde det tradisjonelle skillet mellom 'realistisk' på 

den ene siden og 'modernistisk', 'avantgardistisk' eller 'eksperimenterende' på den andre. 

Problemet er at et slikt skille ikke lar seg beholde hos 0rstavik, der et realistisk innhold 

forenes med en eksperimenterende form. 

Det intrikate i Hvervens anmeldelse er imidlertid ikke at han er seg ubevisst hvor 

konstruerte 0rstaviks romaner er. I undertittelen heter det nemlig: "Romanen som er godt 

skrudd sammen fra Hanne 0rstavik". Hverven innrømmer at Like sant som jeg er virkelig er 

konstruksjon, dvs. at den ikke bare gjenspeiler eller dokumenterer en foreliggende virkelighet 

(det som virkelig har skjedd), men bygger litterært opp sin egen verden. Noe av det samme 

mener han faktisk også i artikkelen sin, i forbindelse med Kjærlighet, nemlig at "den 

organiserte, gjennomtenkte og effektive utelatelsen av informasjon, er et viktig stilgrep" (6). 

Slik antyder han at fremstillingsformen er med på å skape virkelighetsillusjon i disse to 

tekstene i minst like stor grad som referansen til verden. 

Hverven har også et annet poeng som heller underminerer enn bekrefter (hans egen) 

forestilling om at nittitalls-romaner fungerer som pålitelige vinduer mot den faktiske 

virkeligheten: Muligheten aven personlig identifisering med det beskrevne universet. I 

"Kjære familie, det finnes ingen familie" søker han en litteratur som kan øke "den 

følelsesmessige mottakeligheten for det som skjer i familien mot slutten av 1900-tallet" (9). 

Han understreker sin egen personlige, følelsesmessige involvering 1 det som 

samtidslitteraturen beskriver, og da blir hans påstand om at romanene er sterke fordi de sier 

noe sant om norsk virkelighet, mistenkelig. Vi får heller inntrykk av at grunnen til at 

romanene virker intense på kritikeren Hverven, er at de beskriver noe som leseren Hverven 

kan kjenne igjen fra sin personlige erfaring. 
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Til tross for disse to observeringene Hverven gjør, er det ikke til å ta feil av hva 

realismen på slutten av nittitallet er for ham. Han bemerker riktignok at måten fortellingene er 

konstruert på, er viktig for hvordan de skaper mening, men tilskriver en større betydning den 

måten fortellingene refererer til verden på når han betegner dem som realistiske. Dette gjør at 

han selv diskvalifiserer seg fra en potensiell "debatt om hva som er realisme", som han ser ut 

til å ønske seg, og unngår en mer nyansert innsikt om realismen. Han er på rett spor når han 

konstaterer at Kjærlighet er "en av de mest overbevisende behandlingene av forholdet mellom 

mor og barn i norsk litteratur på 1990-tallet", men utelater å utforske hvorfor den er så 

overbevisende. Han blir ved å insistere på at det er fordi romanen refererer til verden. Det 

personlig-subjektive og det kunstnerisk-estetiske aspektet ved romanene har imidlertid ingen 

konsekvens for hans konklusjon om realismen i 0rstaviks romaner. 

At det i dag kan stå i en kritisk tekst at en roman både er sterk realistisk og en kunstnerisk 

konstruksjon, vitner om at realismen ikke er den samme som før. Det er selvsagt ikke noe å 

undre seg over, men det er heller ikke uten konsekvenser for selve realismebegrepet. Vi kan 

dermed spørre: Er 0rstaviks romaner realistiske? Og hva ligger i det? 

Min ambisjon er ikke å foreta en syntese av realistiske og ikke-realistiske trekk i 

0rstaviks romaner og avgrense dem mot en eller annen realismedefinisjon, for eksempel 

nettopp det tradisjonelle realismebegrepet, noe som også ville være lite hensiktsmessig. Min 

hensikt er først og fremst å bidra til en mer estetisk eller formfokusert lesning av 0rstaviks 

romaner enn man tradisjonelt har foretatt. Heller enn å definere 0rstaviks realisme vil jeg J 

beskrive hennes estetiske virkemidler og hva det er ved dem som gjør at romanene virker 

realistisk~. _~eg tar for meg hele forfatterskapet fra de kortprosaiske Hakk (1994) og Entropi 

(1995), til de episk bredere Kjærlighet (1997), Like sant som jeg er virkelig (1999), Tiden det 

tar (2000), Uke 43 (2002) og Presten (2004), og til den hittil siste, selvbiografiske romanen 

kallet - romanen (2006). En viktig forutsetning for dette har vært at forfatterskapet utgjør en 

homogen helhet, at 0rstavik skriver med en konsekvens som både er tematisk og formmessig. 

TMitt utgangspunkt og metode har vært at form og innhold er tett forbundne hos /' 
~ 

0rstavik, med en fenomenologisk impuls som forbindelsesleddet.:Fenomenologien utgjør det 

ideologiske grunnlaget i romanene, og gjør seg gjeldende på alle nivåer - det tematiske, det 

formelle og det estetiske. Jeg behandler alle disse nivåene. 

l del l, Realisme, virkelighet, det reelle ser jeg tilbake på den foreldede 

realismeforståelsen i lys av nyere realismeforskning, shm - ved å oppheve det strenge skillet 

mellom realisme, modernisme og avantgarde - foretar en revurdering, utvidelse og revisjon 
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av realismebegrepet. Jeg slår ned de viktigste punktene i nyforståelsen av realismen, som er 

aktuell i forlengelse av nye realistiske tendenser i dagens kunst, og skisserer hvorfor det er 

høyst relevant å betrakte 0rstavik i en slik nyrealistisk kontekst. 

I del Il, Fenomenologisk verdensanskuelse; argumenterer jeg for at verdensanskuelsen i 

0rstaviks romaner er fenomenologisk. Jeg går ut fra Maurice Merleau-Pontys 

kroppsfenomenologi, som jeg kort utlegger, og påviser hvordan denne kroppsfilosofien 

avspeiler seg i romanenes tematikk. 

I del Ill, Hanne Ørstaviks poetikk/ skisserer jeg hvordan den fenomenologiske 

anskuelsen er projisert i romanenes formelle gestaltning og estetikk. Særlig trekker jeg veksel 

på kroppsfenomenologiens epistemologiske tese om at erfaringen konstitueres gjennom en 

sansende kropp i rommet, og utpeker kropp og rom som nøkkelord i 0rstaviks poetikk. For å 

utlegge denne poetikken beskriver jeg hvordan det litterære rommet skapes i teksten. Jeg 

fremhever visualisering og konkretisering som viktige fremstillings teknikker, og utlegger 

språklige bilder og retoriske figurer i romanene med utgangspunktet i kognitiv semiotikk. Jeg 

påpeker at det romlige perspektivet utspiller seg også mellom teksten og leseren, og at det 

ikke minst skjer i kraft av romanenes minimalisme. Det minimales estetikk resulterer 

imidlertid ikke i fortolkning, men i leserens sansernessige reaksjon, og det er dette som 

fremkaller realistisk effekt. 
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I 

REALISME, VIRKELIGHET, DET REELLE 



REALISMEN SOM MYTE 

I vår alminnelige forståelse av realismen forbinder vi realismebegrepet med en mimetisk 

kunstoppfatning, mimesis forstått på den måten at kunsten avspeiler eller etterlikner 

virkeligheten, det vil si skildrer virkeligheten som den faktisk er eller var. Vi forbinder 

realismen slik forstått med en bestemt litteraturhistorisk periode, som er det nittende århundre, 

og med skrive- og fortellemåten typisk for litteraturen i denne perioden. Det er med andre ord 

en konvensjonell forestilling at det nittende århundrets litteratur, altså det vi i 

litteraturhistorien betegner som realisme, eller også klassisk realisme, er et identisk avtrykk av 

det nittende århundrets sosiale virkelighet. I dette inngår en forestilling om realismen som 

nøytral framstillingsform, dvs. en form som ikke har noen innflytelse på selve gjengivelsen.! 

I Realismen som myte setter Asbjørn Aarseth (1981) dette realismesynet på plass som 

det nittende århundrets myte. At de realistiske forfatterne skildret virkeligheten som den er 

eller var, er disse forfatternes litterære selvforståelse og må forstås i sin historiske kontekst, 

fremhever Aarseth. Det nittende århundret er en epoke der man tror på vitenskapelig 

framskritt og der det dominerer positivistiske idealer og en positivistisk 

virkelighetsoppfatning. Det nittende århundrets litteratur er en rasjonell, objektiv og 

naturvitenskapelig inspirert litteratur. Den tar på seg oppgaven av å skildre samfunnet og 

individets forhold til det; å gjengi karakteristiske miljøer, sosiale situasjoner og virkelige 

mennesker i typiske, mellommenneskelige relasjoner. En sann gjengivelse aven psykologisk 

og sosial virkelighet er det som oppfattes som en troverdig, virkelighetsnær kunst på denne 

tiden (Aarseth 1981). 

Det nittende århundrets realisme må altså forstås som realisme i pakt med sin tid. 

Nøkkelordet i denne realismen er objektivitet. Realistene har imidlertid usurpert 

realismebegrepet i objektivitetens navn. De presenterte sine verk som objektive gjengivelser 

aven foreliggende virkelighet, eller - formulert med den kjente metaforen - som 

gjennomsiktige vinduer mot verden. I sin korte artikkel "Realismens (ud)fordring" slår Per 

Stounbjerg (2005) ned noen punkter om det nittende århundrets realisme, som godt belyser 

hvorfor denne litteraturen virker realistisk for oss: 

Som fiktion pålægger den sig den begrænsning ikke at kunne sige hvad som helst. Vist 
er dens univers opdigtet, men det strider ikke demonstrativt mod de givne facts. 
Verden foreligger - ikke kun fysisk, men også som social, kulturei og tekstuel 
tradition - før og uafhængigt af det skrivende subjekt, og realismen nægter at reducere 
den til private drømme eller frie sprogspil. Tværtimod indfælder den mennesker i 

11 



konventioner, strukturer og institutioner, der ikke bare kan fortælles væk. For at virke 
troværdig sætter den af fra fælles forestillinger om, hvad der tæller som virkelighed. 
Typisk holder den sig til det, der er acceptabelt inden for et empirisk-materielt 
verdsligt verdensbillede. (Stounbjerg 2005: 83) 

Det nittende århundrets litteratur trekker veksel på det faktum at vi gjerne forbinder det 

realistiske med det objektive, og at det objektive tilskrives en høy verdi i vår kultur. Vår 

forestilling om hva som er realistisk litteratur har nok grunnlag i denne objektivismens myte. 

For øvrig skyldes den også selve litteraturhistorien, som har overtatt realistenes selvforståelse 

og tradert det helt til vår tid (Aarseth 1981). Og den skyldes også skoledefinisjoner, som med 

pedagogiske hensikter forenkler realismen til en mimetisk gjenspeilingsteori (Andersen 

2001). 

Den klassiske realismens selvforståelse er imidlertid utilstrekkelig for vår tids bruk. 

Dette er blant annet Aarseths poeng. Anno 1981 kaller han på et utvidet realismebegrep. Han 

uttrykker et ønske om og en nødvendighet av å se litteraturhistoriens periodebegreper som 

aktuelle tolkningsrammer eller som dynamiske organer, i stedet for å bruke dem som 

betegnelser på faktiske tidsavsnitt. Tjue år senere er denne påkallelsen fortsatt aktuell. Anno 

2002 kaller forskere igjen på å gjenvurdere og utvide realismebegrepet - og denne gangen 

også virkelighetsbegrepet. Dette gjør de i forbindelse med en ny realismebølge innenfor 

kunsten, som har opphav i den nye medievirkeligheten og den visuelle kulturen som den 

frembringer. 

Forskerne jeg her refererer til, er de som har vært tilknyttet det tverrfaglige og 

tverruniversitære forskningsprosjektet "Realitet, realisme, det reelle i visuel optik", som 

foregikk i årene 1999-2002, og som er nok det mest omfattende og systematiske nordiske 

bidraget til nyere realismeforskning. De står bak temaseksjonen "Ny realisme i Norden" 

i årboken Nordisk litteratur (2005), og bak de to antologiene Virkelighedshunger. 

Nyrealismen i visuel optik (2002) og Virkelighed, Virkelighed! Avantgardens realisme (2003). 

Disse publikasjonene sikter ikke kun til å beskrive de nye realistiske kunst- og kulturformene, 

og slik innføre et nytt realismebegrep, men også til å påpeke at det er problematisk å skjelne 

for kraftig eller generaliserende mellom begrepene realisme, modernisme og avantgarde. 

Realismeforskningen ser seg tilbake i en større historisk kontekst og foreslår at disse 

tradisjonelt uforenelige begrepene må snarere oppfattes som forskjellige linjer eller 

strømninger i den samme historiske perioden. 
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REALISMEN SOM ESTETISK BEGREP 

N år vi forholder oss til realismen, må vi ta høyde for at realismebegrepet fungerer både som et 

allment estetisk begrep og som epokebetegnelse (Andersen 2001). Som estetisk begrep er det 

ikke begrenset til den estetikken som den klassiske realismen foreskriver. Realismen er ikke 

en ferdig norm, men heller en gjenkommende kritisk-polemisk gestus (Stounbjerg 2005). Det 

betyr at andre estetikker kan levere et realistisk bilde av verden, men ingen av disse vil være 

en nøytral, objektiv eller umiddelbar virkelighetsgjengivelse. Heller enn om 

virkelighetsetterlikning er vi i kunsten nødt til å snakke om virkelighetsillusjon. Hvor effektiv 

illusjon kunsten makter å skape, er et spørsmål om kunstneriske virkemidler og retoriske grep. 

Dette gjelder også for det nittende århundrets realisme. 

Det er grunnleggende misvisende å påstå at det fins et privilegert forhold mellom 
realisme som estetisk fenomen og realitetene eller virkeligheten an sich. I forhold til 
virkeligheten står realismen i nøyaktig samme posisjon som hvilken som helst annen 
retning innen kunst og litteratur. Realisme er et sett av kunstneriske virkemidler og 
retoriske strategier som bygger på og formidler noen bestemte fortolkninger av 
tilværelsens betingelser og muligheter. [ ... ] Virkeligheten har ingen naturlig eller 
selvfølgelig måte å fremstå på i kunst. [ ... ] Det er ikke noe naturlig ved realismen, den 
er like kunstig som all annen kunst. (Andersen 2001: 209-211) 

Det er i første rekke i forlengelse av slike enkle fakta at de litteraturhistoriske begrepene i dag 

revideres og revurderes. Som antydet gjelder revisjonen og revurderingen både realismen, 

modernismen og avantgarden. Med hensyn til realismen har man blant annet påpekt at "den 

såkaldt naive 1800tals realisme ikke var så naiv, som den fordomsfuldt er blevet 

kategoriseret" (Petersen og Sandbye 2003: 10). Stounbjerg har for eksempel fremhevet at 

realistenes erklæringer om objektivitet og nøytrale fremstillingsteknikker som skulle 

reflektere en foreliggende virkelighet, var en gjennomtenkt strategi til å legitimere den 

realistiske estetikken i polemikken mot idealismen. Realistene var ikke naive i forhold til 

representasjonsmediet, men brukte retoriske grep bevisst og taktisk til å skape 

virkelighetsillusjoner. De mente imidlertid at det var fokuset på innholdet, ikke formen, som 

ville gi en sann og troverdig virkelighetsgjengivelse: 

Fornemmelsen af plausibilitet forstærkes ofte af en række tekstkneb: præcise 
benævnelser, udfoldede beskrivelser, psykologisk motivation, en sammenhængende 
fortælling og et diskret litterært sprog, der lader, som om det er uden retoriske effekter 
- hvad der blot udstiller, at realismen også er en retorik, en særlig litterær 
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fremstillingsform, hvis kunststykke netop er at henlede opmærksomheden på det 
fremstillede univers snarere end på fremstillingens former. (Stounbjerg 2005: 83) 

At realistene usynliggjorde sine litterære valg, slik at stilen virket nøytral og naturlig 

(Stounbjerg 2005), var nok en forutsetning for at den realistiske litteraturen fikk et lavt 

kunstnerisk verdi i ettertiden, og i forhold til den etterfølgende modernismen. Skillet som slik 

ble etablert mellom realismen og modernismen, ble enda utdypet av den såkalte 

modernismeideologien, som har dominert det tjuende århundrets litteratur- og kunstteori. 

Modernismeideologien er navnet på den type estetikk som setter form og kunstnerisk 
selvrefleksjon i høysetet og dessuten privilegerer kunst som handler om kunstens eller 
språkets umulighet. [ ... ] Resultatet er at det konstrueres en kanon, der verker som 
fremstår som realistiske og dermed som naive i forhold til representasjon, vurderes 
lavere enn verker som kalles modernistiske og som dermed oppfattes som 
selvrefleksive og sofistikerte. (Moi 2006: 20) 

Revisjoner av modernismen er også revisjoner av realismen. Poenget med slike revisjoner er 

at modernistiske verk også kan handle om uttrykk og innhold, og omvendt, at realistiske verk 

kan være formeksperimenterende og selvrefleksive. Slike reVISjOner utfordrer 

litteraturhistorien. 

Litteraturteoriens realismedefinisjoner har typisk vært i uoverensstemmelse med 

dikternes syn på forholdet mellom virkeligheten og representasjonen. Forsøkene på å definere 

både realisme- og virkelighetsbegrepet har alltid basert seg på en mimetisk litteraturteori 

(Aarseth 1981). Når vi ser på den litterære praksis helt fra de store modernistiske forfatterne 

og gjennom avantgarden i det tjuende århundret, ser vi at den er dominert av antimimetiske 

holdninger til virkeligheten. Den nyere realismeforskningens påkallelse av et utvidet 

realismebegrep skjer ikke minst i forlengelse av den litterære praksisen, hvis store deler kan 

betegnes som realistiske, skjønt på andre premisser enn ut fra den mimetiske teorien. "Å 

uttrykke skepsis til en slik teori er ikke det samme som å hevde at litteraturen ikke har noen 

som helst relasjon til den verden den er blitt til i. [ ... ] Poenget med en antimimetisk 

betraktningsmåte er at relasjonene mellom den språklige framstillingen og verden utenfor 

språket ikke forenkles" (Aarseth 1981: 111). 

Det jeg vil i denne sammenhengen fremheve, er at det antimimetiske kunstsynet fra 

slutten av det nittende århundret har å gjøre med et oppgjør med objektivismen, og en vending 

mot subjektivismen. Det skjer et betydelig skifte i epistemi på denne tiden: "'intimitet og 

hverdagslighed' bliver en epistemologisk kategori i slutningen af 1800tallet som erstatning for 
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det filosofiske begreb sandhed, der implicerer en idealistisk, universaliserende essentialisme. 

[ ... ] Dette skift fra en sandheds- til en virkelighedsbaseret epistemologi - fra det metafysiske 

til det bogstaveligt tilstedeværende og det kropsligt sansede - artikuleres også af f.eks. 

fænomenologien fra Husserls livsverdensbegreb over Heidegger og til Merleau-Pontys 

kropsligt forankrede fænomenologi" (Petersen og Sandbye 2003: 14). 

Den antimimetiske estetikken i modernistisk litteratur er et klart uttrykk for dette 

skiftet, og en avskjed med det mimetiske virkelighets synet. Høymodernistene som Joyce, 

Woolf og Proust oppfattet sin diktning som virkelighetstro og ikke mindre realistisk enn 

realistenes diktning. Forskjellen var nettopp av epistemologisk karakter: For dem var verden 

ikke like tilgjengelig, og den fantes ikke en gang for alle og forut for det erkjennende 

subjektet. Tvert imot avviser de det objektive virkelighets synet og skifter det for et subjektivt 

syn på verden. De flytter fokuset fra det persiperte objektet til det persiperende subjektet og til 

selve persepsjonsprosessen. Den modernistiske estetikken er en slags 'subjektiv realisme' som /" .. 
-'-'~'" 

sikter til å "gengive verden så sandfærdigt som muligt i overensstemmelse med den subjektive 

perception af den" (Petersen og Sandbye 2003: 13). 

Den historiske avantgarden og neoavantgardens antimimetiske holdninger står heller 

ikke i motsetning til deres realistiske intensjoner. Det er heller slik at virkelighet og 

formeksperiment kun har vært oppfattet som antiteser av kunstinstitusjonen. For 

avantgardistiske kunstnere "er en tematisk interesse for den konkrete virkelighed, 

hverdagslivet og det omgivende samfund ikke uforeneligt med et avantgardistisk 

eksperimenterende formsprog i pagt med sin tid. Avantgardens forhold til realismen som form 

og 'det reelle' eller 'virkeligheten' som tema har således altid været diskuteret, 

problematiseret og sågar helt afvist som uforenelige størrelser" (Petersen og Sandbye 2003: 

7). 

Det er i forlengelse av disse modernistiske og avantgardistiske strømningene, som 

problematiserer en umiddelbar virkelighetsgjengivelse, men som samtidig har en realistisk 

intensjon, at man i dag korrigerer realismebegrepet. Virkelighed, Virkelighed! gjør 

oppmerksom på at man ved å "marginalisere 'realismen' som en konkret historisk periode i 

det 19. århundrede [ ... ] har vendt det blinde øje til visse 'realistiske strømninger' i det 20. 

århundrede" (Petersen og Sandbye 2003: 10). Virkelighedshunger betrakter disse realistiske 

strømningene i den avantgardistiske kunsten nettopp som forløpere til de aktuelle realistiske 

tendensene på 90- og OO-tallet. 
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90- OG 00-TALLETS NYREALISME 

Virkelighedshunger. Nyrealismen i visuel optik beskriver et realistisk nybrudd man har kunnet 

se i både massemediene og kunsten siden begynnelsen av 1990-tallet. Det gjør seg gjeldende 

som en "hunger etter" virkeligheten, hverdagslivet og den personlige erfaringen, inkludert det 

personlig opplevde traumet. Virkelighets hungeren reflekteres i oppkomsten av reality-tv, i 

renessansen av biografisk litteratur, i hverdags- og vitneberetninger, liveart og 

performanceelementer i installasjoner og presentasjoner, suksessen av dogmefilmene, i 

kortprosaens minimalistiske og registrerende språk, i utbredelsen av dokumentarismen m.m. 

Denne hungeren kan oppfattes som en kulturell lengsel etter noe irredusibelt reelt bak alle 

verbale og estetiske iscenesettelser (Nielsen 2005), som en bestrebelse på å vinne 

virkeligheten tilbake, grave virkeligheten frem igjen etter postmodernismen. Man kan 

forenklet si at 80-tallets dogme om at "alt er representasjon" erstattes av 90-tallets dogme om 

at "alt er virkelig", representasjonen inkludert (Knudsen og Thomsen 2002). 

Groft sagt kan man sige, at hvor 80'erkunsten dyrkede eller måske ironiserede over 
den medialiserede virkelighed og gen gav verden som teatralsk simulakrum, så 
forsøger man i dag snarere at fastslå, at virkeligheden og den privat gennemlevede 
erfaringjindes, og at vi kan nærme os den gennem f.eks. kunstværket. Man kan se en 
tendens til, at mange billedkunstnere i dag forsøger at konkretisere, af-abstrahere, 
eksemplifisere og præsentere virkeligheden frem for at abstrahere og afbilde eller 
represæntere den, eller frem for at fremmedgøre værket fra virkeligheden gennem en 
stadig sprængning af og fornyelse af etablerede formbegreber, som det var i al fald 
dele af modernismens erklærede mål. (Petersen og Sandbye 2003: 8) 

Den nye realismen formulerer seg i direkte opposisjon til postmodernismen, som ikke bare 

har et antimimetisk syn på representasjonen, men postulerer at vår verden er en språklig 

konstruksjon. Mens modernismen er dominert av epistemologiske spørsmål om hvordan 

virkeligheten kan bli erkjent av sinnet, språket eller teksten, betrakter postmodernismen 

virkeligheten som ikke-eksisterende eller utilgjengelig, og undersøker hvilke verdener 

tekstene kan projisere (McHale 1989). 

Tilbakevendingen til realismen i samtidskunsten er imidlertid ikke en tilbakevending 

til et mimetisk kunstsyn. En tilbakevending til den referensielle uskyld er umulig (Knudsen 

1992). Den nye realismen er først og fremst en tilbakevending til en realistisk intensjon. 

Revitaliseringen av viljen til realisme er viktigere enn den realistiske formen, og de aktuelle 

verkene knytter ikke konsekvent an til en historisk skrivekonvensjon (Stounbjerg 2005). I de 
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nye verkene lever realistiske trekk og avantgardistiske formeksperimenter side om side. "Den 

realistiske form er blevet problematisk; bestræbelsen er det ikke" (Stounbjerg 2005: 86). 

Som Virkelighedshunger påpeker, har selve virkelighetsbegrepet blitt problematisk. 

Det er nettopp her den nye realismens avsats ligger: I den nye medievirkeligheten. I 

antologien brukes betegnelsen "nyrealisme" som et operativt begrep om "1990'ernes og 

00' ernes kunst og kulturelle praksis, hvor grænserne mellem virkelighed og kunst, det 

dokumentariske og det fiktive og mellem realitet og medie udfordres. [ ... ] I kunst og kulturliv 

afsøges tydeligvis på ontologisk vis, hvad der er konstrueret og hvad, der faktisk foreligger 

som virkelighed" (Knudsen og Thomsen 2002: 7). Det virtuelle mediebildet oppfattes ikke 

lenger som en motsetning til virkeligheten. Dagens nyrealisme er en kunst som undersøker 

"mellomrommet" eller "mellomfeltet" mellom det virkelige, det reelle eller det kroppslige på 

den ene siden og det virtuelle, det symbolske eller det representerte på den andre. Dette er 

grunnen til at man i dag gjør oppmerksom på nødvendigheten av - ikke kun et utvidet 

tekstbegrep om realisme - men et utvidet virkelighetsbegrep. 

Mellomrommet betyr blant annet at den realistiske estetikken i de aktuelle verkene er 

en relasjonell estetikk.2 Det er en estetikk "hvor forholdet mellem eller den dialogiske 

kommunikation mellem mennesker er i højsædet. Det er en kunst, hvor der som regel ikke 

formuleres politiske eller revolutionære utopier. [ ... ] Der skabes snarere reelle møder og 

handlemuligheder i virkelige rum. Vi har her bl.a. at gøre med en fortsættelse eller 

genoptagelse af den historiske avantgardens forsøg på at opløse værkbegrebet og skabe en 

sammensmeltning af kunst og liv" (Petersen og Sandbye 2003: 9). r ( l 

Dagens realisme viser mange forbindelseslinjer til avantgardens kunstneriske--tt i<J: i ( 
praktikker, men det er også forskjeller. Det nye er først og fremst vektlegging av sansningen. 

Mens 60-tallets eksperimentalkunst flyttet kunstens grenser med hensikt om å dra inn det 

personlige og det politiske, forsvinner grensene i dag snarere "som et udtryk for, at vore 

vurderingskriterier for, om noget er konstrueret eller faktisk foreliggende, bliver usikre" 

(Knudsen og Thomsen 2002: 9). Verkene sikter ikke til å teste beskuerens estetiske eller 

politiske dømmekraft. Det som settes i fokus i stedet, er sansningen, og det er via sansningen 

at realiteten aktualiseres. 

Spørgsmålet om følelsen og sansningen af tingene, kunstens værker og mediernes 
udtryk rykker i forgrunden for en undersøgelse af dømmekraften på et mere 
fællesmenneskeligt niveau. Man kan sige, at de klassiske ontologiske spørgsmål om 
tingenes væsen formuleres på et nyt, realistisk-sanseligt grundlag, hvor alle kan være 
med, uanset baggrund. Spørgsmålet om, hvorvidt vores verdens billede er en sproglig 
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konstruktion eller ej, er forladt til fordel for en rapportering om, hvad vi ser, hører og 
mærker i et kulturelt felt (Knudsen og Thomsen 2002: 9). 

Sansningen er et nøkkelord i den nyrealistiske estetikken. Kunsten knyttes til virkelighetens 

sosiale rom, og verkene fremstiller seg selv som "bevægelse, handling, affektskabelse, 

begivenhed" (Knudsen og Thomsen 2002: 10). Relasjonell estetikk betyr at verkene 

medtenker en mottaker, da verkets begivenhetsfelt ikke kan reduseres til verket selv. Det 

skapes et sansbart mellomfelt mellom verket og beskueren/leseren. Dette feltet skapes ikke 

kun gjennom innholdet, men også gjennom formen. 

I udtrykkene arbejdes der med publikums reaktion, hvilket ikke henfører til en 
betydningsmæssig afkodning (alene), men til en sansemæssig, affektiv respons. 
Responsen skyldes ikke blot det sentimentale indhold, men også den formelle 
gestaltning eller tekniske henvendelsesform, udtrykkene betjener sig af. [ ... ] Det synes 
som om læserens medproducerende rolle, som 80' ernes kritik abonnerede så stærkt på, 
i 90'ernes kunst dels erstattes af en ny form for patoshenvendelse til modtageren, dels 
simpelthen er beskrivelser af følelser, sansninger og chokvirkninger (Knudsen og 
Thomsen 2002: 8, 10). 

I l ,( II 
Den aktuelle realismen angår verkets effekt heller enn verkets mimetiske karakter/Vi snakker ,( 

"---
i forlengelse av Roland Barthes, for hvem har realisme snarere å gjøre med 

sannsynlighetseffekter som involverer leseren enn med et mimetisk forhold mellom tekst og 

den beskrevne virkeligheten. "Vi går m.a.o. her fra realisme til realitetseffekter, vi går fra det 

vellignende til det, der "slår os", rammer os - fra en værkimmanent kritik til et kompositorisk 

plan, der også involverer beskuerens/læserens sanseperception" (Knudsen og Thomsen 2002: 

17). 

Den realistiske effekten inkluderer det som Barthes kaller for punctum-effekter, det vil 

si leserens affektive reaksjon i møtet med verket, der det er leserens personlige erfaring som 

utløser sansningen av verket. Det dreier seg om et møte med det reelle, et traumatisk punkt 

der det reelle kommer til overflaten, punkterer overflaten. Jacques Lacan kaller det for tuehe; 

tilskueren blir berørt (touched) av det sette (Foster 1996). Lacan definerer det reelle i termer 

av trauma: Det reelle er det traumatiske som ikke lar seg symbolisere. Trauma er ofte det 

sentimentale innholdet i de aktuelle verkene, og de kan kalles for realistiske nettopp i kraft av 

punctum-effekter de iscenesetter. 

Den nye realismen handler ikke kun om erkjennelse, men kanskje, slik man også har 

diskutert det på 60-tallet, først og fremst om gjenkjennelse, "en tydeliggørende formulering af 

allerede eksisterende sociale og personlige erfaringer" (Petersen og Sandbye 2003: 15). 
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Verkene er ofte hverdagslige og pragmatiske, idet de skildrer trivielle hendelser fra en 

hverdagslig situasjon. 

Man kan nuancere kunstens realisme ved at vriste begrebet ud af kløerne på 
vinduesmetaforen, forestillingen om mediets transparens, og sige at realisme ikke blot 
er noget med hvordan men også med hvad. Det har ikke nødvendigvis noget at gøre 
med objektivitet, referentialitet og illusionisme, men med at trække den umiddelbart 
erfarede omverden ind i kunsten. Realisme kan handle om genkendeise af en 
hverdagserfaring, den være sig nok så banal, uden at værket nødvendigvis leverer en 
styret erkendelse på et metaforisk/symbolsk plan eller en eksistensiel sandhet. Frem 
for en stabil verden i en objektiv gengivelse, kan man betragte realisme som en 
udveksling, hvor det avantgarderealistiske værk også smitter af på vores måde at være 
i verden på. (Petersen og Sandbye 2003: 14) 

Den nye realismen spiller direkte på det subjektive: Verkets troverdighet avhenger av den 

enkelte leserens tidligere personlige erfaringer og den sansningen som verket - ved å 

aktualisere disse - evner å fremkalle. Men puctum-effekten fungerer i 90-tallets kunst også 

annerledes enn Barthes skriver om den: "Nærhedsstrategien" forenes med "coolness" og 

distance; kjølig "overflade-bevidsthed" og affektiv henvendelse spiller sammen (Knudsen og 

Thomsen 2002: 18). Kunsten arbeider med flater, som også har romlige dybder; for eksempel 

er minimalistisk kortprosa pragmatisk og overflatisk, men samtidig romlig-visuelt organisert 

(Knudsen og Thomsen 2002: 19). 

Gjenoppdagelsen av sansene og den relasjonelle estetikken kan i mange av de 

nyrealistiske produskjonene sies å ha et fenomenologisk grunnlag. Denne realismen forholder 

seg ikke til en objektiv verden, men orienterer seg på fenomenologisk vis mot den levde 

verden, dvs. den konkrete sanseverdenen slik den blir erfart av mennesket i hverdagen. 

I henvendelsesformen tar store deler av de nye verkene utgangspunkt l 

kroppsfenomenologien, der kropp og rom er to vesentlige instanser: Kroppens erfaring 

konstitueres i en interaksjon med det konkrete rommet den befinner seg i. Anvendelse av 

"rummet og dets flerdimensionalitet (der for eksempel kan indeholde fortid eller fremtid), 

eller dybdevirkninger, som anskuelsesform" (Knudsen og Thomsen 2002: 8) i dagens kunst er 

et ledd i en fenomenologisk orientering. Det romlige perspektivet utspiller seg mellom leseren 

og verket. Vi kan si at den fenomenologiske epistemologien blir anvendt i forhold til verket. 

På samme måte som man erfarer verden, kan man nærme seg kunsten: Verket persiperes 

kroppslig av leserenlbeskueren. 
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HANNE ØRSTA VIKS REALISME 

Hanne 0rstavik skriver realistisk i overensstemmelse med den karakteristikken som jeg her 

har gitt. Min tese er at oppfatningen av verden er fenomenologisk i romanene, og dette 

avspeiler seg i tematikken. Videre er min tese at den fenomenologiske verdensanskuelsen er 

projisert inn i tekstenes formelle utforming og estetikk. Vi kan kalle det for fenomenologisk 

realisme. Den utfolder seg på to plan. Det første planet er formelt og gjelder beskrivelsen av 

personenes relasjoner til sin omverden og til hverandre. Beskrivelsen foregår gjennom et blikk 

som er mer objektivt registrerende (deskriptivt) enn fortolkende (interpretativt), noe som gjør 

at beskrivelsen får et overflatisk preg. Samtidig er perspektivet knyttet til en kroppsliggjort 

bevissthet, slik at det også skapes romlige dybder. Det andre planet er estetisk og gjelder 

forholdet mellom leseren og teksten. Dette utspiller seg i et sansbart rom, der både teksten og 

leseren bidrar. Når vi snakker om fenomenologi i tilknytning til 0rstavik, snakker vi både om 

et engasjement (tekstnivået) og en metodologisk tilgang til teksten (lesernivået). 

0rstaviks realisme dreier seg først og fremst om å gjengi en personlig og subjektiv 

erfaring på en autentisk måte, det vil si slik at gjengivelsen virker reell for leseren. Romanene 

er realistiske og formeksperimenterende på en gang. 0rstavik tar utgangspunkt i en skepsis 

mot at ord alene kan bære mening, og baserer sin poetikk på former og fremstillings teknikker 

som går utenom det verbale. Disse formene og teknikkene kan oppsummeres med begrepene 

om det visuelle, det romlige og det konkrete. Tekstene tilføres slik en stor sanselighet. Et 

annet viktig stilgrep er det minimale: Romanene handler i en viss grad om det som ikke står, 

slik at leseren aktiveres som en medskapende instans. Leserens rolle er imidlertid ikke kun 

interpreterende, men først og fremst affektiv. Teksten skaper en narratologisk og stilistisk 
o 

virkelighetseffekt idet leserens kroppslige reaksjoner på det fremstilte går gjennom hennes J 

forbindelser til det personlig opplevde. 

0rstaviks realisme dreier seg om en utforskning av representasjonens muligheter eller 

representasjonens grenser, med andre ord mellomrommet mellom det virkelige og det 

representerte. Det reelle er i disse romanene langt på vei en traumatisk erindring, men siden 

trauma ikke lar seg symbolisere, presenteres det gjennom en form som kan bli sanset. Det er 

en realisme på sanselig grunnlag, knyttet til et kroppsperspektiv. 
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FENOMENOLOGISK VERDENSANSKUELSE 



MERLEAU-PONTYS FENOMENOLOGI 

Fenomenologi betyr bokstavelig 'studium eller beskrivelse av fenomener', der med 'fenomen' 

menes det som blir erfart av noen. Fenomenologiens oppgave er beskrivelse av ting slik en 

erfarer dem, eller av ens erfaring med ting. En fenomenologisk beskrivelse av erfaringen av 

verden vil holde utenfor all forutinntatthet (all forhåndsgitt viten) om denne verden? 

Fenomenologien opererer ikke med en dikotomi mellom en subjektiv sfære (det som 

'kun' blir erfart) og en objektiv sfære (det som 'virkelig' finnes). 4 Erfaring er nemlig alltid en 

erfaring av noe, og kan ikke bli beskrevet uavhengig av det. Vi kan ikke separere vår 

kunnskap om verden fra vår erfaring av den, og dermed ikke snakke om en objektiv verden i 

seg selv. Den eneste verden vi har tilgang til, er for fenomenologien den som er før-begrepslig 

og før-objektivt erfart. Det er den verden som blir erfart av et menneskesubjekt i hverdagen, 

gjennom persepsjonen. Den omtales som den levde verden eller livsverdenen. Den levde 

verden er verden slik den egentlig blir erfart. Den levde verden er for fenomenologene den 

eneste virkelige verden. 

Følgelig avviser fenomenologien de skildringene av 'virkeligheten' som bygger på 

den nevnte dikotomien og som setter den ytre verden av 'offentlige objekter' foran den indre 

verden av 'privat erfaring'. De empiriske fagene er de som har utført slike skildringer, og blir 

av fenomenologien beskyldt for å dyrke 'vitenskapelig realisme' - det synet at verden 

eksisterer i seg selv, uavhengig av ens viten om den, og at menneskene er, på linje med resten 

av verdenen, legitime 'objekter' for vitenskapelig undersøkelse og forklaring. Slike antakelser 

om verden inngår ifølge fenomenologene i 'objektiv tenking'. Denne blir avvist fordi den 

misrepresenterer verden slik man egentlig erfarer den. 

Fenomenologi er imidlertid på ingen måte et ensartet filosofisk standpunkt. 

Hovedsakelig skiller man mellom 'transcendental' fenomenologi, representert av Edmund 

Husserl, og 'eksistensialistisk fenomenologi', representert av Jean-Paul Sartre og Maurice 

Merleau-Ponty.5 Det er eksistensialistisk fenomenologi som interesserer oss i vår 

sammenheng. 

Eksistensialistenes grunnleggende påstand er at subjektet ikke kan tenkes som atskilt 

fra sin omverden. Subjektet er et menneske som lever i verden, det er en væren-i-verden. Å 

eksistere betyr for eksistensialistene å handle aktivt i verden, for det er i den menneskelige 

handlingen i verden at subjektets karakter og verdens mening blir ti1.6 

Hanne 0rstaviks forståelse av relasjoner i verden og subjektets plass i den bygger på 

eksistensialistisk fenomenologi, slik den forekommer i Merleau-Pontys kroppsfenomenologi. 
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I det følgende vil jeg derfor trekke frem de viktigste punktene i Merleau-Pontys kropps filosofi 

i Phenomenologie de la perception (1945). I neste avdeling vil jeg med dette utgangspunktet 

vise hvordan den fenomenologiske impulsen gjør seg gjeldende i tematikken og ideologien i 

0rstaviks romaner. 

Kroppen. 

Sentralt i Merleau-Pontys fenomenologi står konseptet av menneskekroppen. Han er den 

første blant fenomenologene som gir kroppen forrang og mener at den skal beskrives før 

bevisstheten. Subjektet er fremfor alt en kropp.7 Den kroppslige erfaringen er primær i den 

menneskelige omgangen med verden, med andre ord utfolder vår forståelse av verden seg fra 

vår kropps 'forståelse' av sine omgivelser. Den kroppslige primærvitenen utgjør så grunnlag 

for annen kunnskap; først og fremst går den foran refleksjon eller forståelse. Merleau-Ponty 

understreker at persepsjon ikke er refleksjon. Å erfare verden er ikke et spørsmål om "å tenke 

om" eller "være seg bevisst" verdenen, men et spørsmål om å være i verden, et spørsmål om 

hvordan kroppen er situert. 

Merleau-Pontys kroppssubjekt er forutsatt til å persipere verden og handle i verdenen 

på en bestemt måte. Kroppen inneholder et element av 'forståelse', en praktisk viten. Denne 

er ikke medfødt, men blir akkumulert med erfaring. Merleau-Ponty kaller den for 

'sedimentert' viten. Kroppssubjektet som erfarer verden har en historie av tidligere erfaringer 

av ting i verden. Denne historien er bokstavelig nedsunket i kroppen. 8 

Den levde verden. 

I den levde verden er kroppssubjektet alltid allerede situert 1 sine omgivelser. Det er 

nedsunket i en konkret, hverdagslig verden, og involvert i persepsjonen. Erfaring av ting i 

verden er levd fra et bestemt perspektiv - kroppens perspektiv. Den levde verden er ikke 

innrettet slik objektiv tenking antar. Objektene eksisterer ikke i seg selv, og de er ikke plassert 

i ett spatialt nettverk, dvs. de har ikke en bestemt posisjon i rommet til enhver tid uansett den 

persiperende eller uavhengig av andre objekter i dette rommet. I den levde verden dreier 

spatialitet seg ikke om posisjon, men situasjon. Objektene er situerte i forhold til menneskets 

handlingsornråde. Det som blir erfart, blir alltid erfart aven handlende kropp som opererer i 

tid. 
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Det andre og den Andre. 

Allikevelfinnes det ifølge Merleau-Ponty også en verden av ting som er 'der ute'. Detfinnes 

en fremmed, stilltiende, potensielt fiendtlig 'annethet' som forblir fjern eller 

ugjennomtrengelig for den persiperende. Det finnes alltid noe hinsides ens aktuelle erfaring. 

Det som finnes utenfor den enkelte erfaringen er en naturverden, hvis tilstedeværelse ikke kan 

betviles. Naturverdenen er alltid den samme, selv om man kun erfarer en del av den. 

Fenomenologien blir ofte kritisert for solipsisme - troen på at man kun kan vite med 

sikkerhet om ens egne erfaringer og ens egen eksistens, og derfor skeptisismen om 

muligheten av å erkjenne andre mennesker. For fenomenologene er det imidlertid sikkert at 

andre mennesker finnes. De andres eksistens kan ikke betviles mer enn ens egen eksistens. 

Man erfarer verden alltid fra sin egen horisont, men man ser også at det finnes noe utenfor 

horisonten. Man er klar over at det finnes andre persepsjonsmåter aven og samme ting -

andre horisonter. 

Hos Merleau-Ponty oppstår sikkerheten om de andres eksistens først i erfaringen av et 

fellesskap av subjekter som kommuniserer med hverandre. Liksom man befinner seg i en 

naturverden, eksisterer man også i en kulturell eller sosial verden. Merleau-Ponty insisterer på 

at erfaring er grunnleggende intersubjektiv og at denne går foran den individuelle erfaringen. 

Man erfarer seg selv - og blir konstituert som individ - av eller gjennom de andre. Kroppen 

spiller en viktig rolle også i erfaringen av andre subjekter - ens erfaring av andres kropper. 

Merleau-Ponty utpeker to viktige kulturelle objekter gjennom hvilke man er i kontakt 

med den sosiale verdenen: menneskekroppen (fordi det er gjennom sin kropp subjektet har 

kontakt med verdenen) og språket (fordi språket er medium i intersubjektiv kommunikasjon). 

Friheten. 

Merleau-Ponty tror på at menneskelig frihet er mulig.9 Grunnlaget for friheten er 

kroppssubjektets handling. lO Subjektet har imidlertid ikke en ubegrenset makt til å foreta seg 

nye handlinger. Grunnen til at subjektet ikke er absolutt fritt, er at det er en kropp, og ikke ren 

bevissthet. Som kropp er det delvis definert av andre, og det har en fortid eller en historie som 

er sedimentert. Absolutt valg - og absolutt frihet - er derfor ikke mulig ifølge Merleau-Ponty. 
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HANNE ØRSTAVIKS FENOMENOLOGI 

Kroppens sannhet 

Tematikken kretser rundt eksistensielle spørsmål hos 0rstavik. Romanene handler om 

menneskeindividets grunnleggende levevilkår: Hvordan lever man med seg selv og med de 

andre? 0rstavik postulerer at menneskets sanne viten om verdenen og om selvet ligger i den 

subjektive, kroppslige erfaringen i motsetning til forståelsen eller refleksjonen. I samsvar med 

dette skildrer hun identitetssøkenen og identitetstilblivelsen til sine romanpersoner: Hun lar 

dem oppnå en riktig selvinnsikt først idet de tar sin kropp på alvor. Romanene viser hvor stor 

formende kraft en kroppslig erfaringsdimensjon har for subjektet (Engelsrud 2001). 

Personenes identitet er knyttet til erindringen deres, og denne består langt på vei av 

traumatiske opplevelser. 0rstavik oppfatter mennesker som kroppslige vesener, og dermed 

blir erindringen og traumet skildret som et fysisk fenomen - traumet sitter i kroppen. 

Signe i romanen Tiden det tar har vært vitne til familievolden i sin barndom. "Den 

terror Signe blir utsatt for av foreldrene, finner ikke sted på det verbale plan, men mer subtilt 

nedenunder i den psykiske utpressing som hun, fordi hun er så sensibel og har en så sterk 

utviklet situasjonsfornemmelse, blir et hjelpeløst offer for. Hva hun "leser" nedenunder 

dialogen, setter seg i kroppen som psykiske spenninger, som senere i livet slår over i 

patologiske tilstander" (0sterud 2004: 16). Den vonde, traumatiserende erfaringen blir lagret i 

Signes kropp i form aven ufrivillig erindring. l l Den kan bli fremkalt på nytt av ytre sanselige 

stimuli som er gjenkjennelige for kroppen. Traumet kommer til overflaten umiddelbart ved 

enhver kontakt med foreldrene. 

[J]eg hørte de andre trampe av seg snØ og komme inn. Det var som om trampingen var 
inni kroppen min, jeg kjente den i magen. Skal det aldri slutte, tenkte jeg, det gjorde 
vondt mellom skulderbladene, knyttnevene vred på seg og det var som om noen hadde 
sydd fast tunge lodd der også, altfor stramt. (Tiden det tar, 37) 

[J]eg kjente hvordan blodet hamret i kroppen min, jeg kunne kjenne at hjertet slo, det 
rant kald svette under armene. 

Jeg løftet Ellen ned og reiste meg, jeg gikk mot gangen, kroppen kjentes som 
den ikke hang sammen, som om leddene var løse og alle delene av meg ga etter når 
jeg gikk. (Tiden det tar, 41) 

Kroppen beskrives hos 0rstavik slik den oppfattes av kroppsfenomenologien, som stedet for 

møter mellom subjektet og omverden, og i forlengelse av dette som en bank for oppbevaring 

av de sanselige impulsene som mennesket mottar i et erfaringsrom. Kroppens sanseerfaring 
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utgjør det som Merleau-Ponty formulerer som en sedimentert viten. Den er konkret og har 

derfor en utvilsom eksistens. Det er denne som er menneskets sanne viten. 

Kroppsløst språk 

Hos 0rstavik parrer troen på kroppens sannhet seg med mistroen til språket. Ikke til språket 

generelt, men til et innholdstomt språk, som er uten forankring i den vedkommende 

språkbrukerens kropp - et kroppsløst språk. Det dreier seg om to sider av samme sak. I 

romanene blir den behandlet som en uoverensstemmelse mellom det man sier og det man 

gjør, eller mellom den viten man kan tilegne seg gjennom intellektet og forståelsen på den ene 

siden, og den innsikten som man kun kan gjøre seg gjennom en sansemessig, kroppslig 

opplevelse på den andre. Man har ofte trukket frem 'det språkkritiske prosjektet' i 0rstaviks 

romaner. Språkkritikk er imidlertid en ufullstendig betegnelse på denne kritikken, for den 

innebærer en erkjennelsesmessig interesse. Det dreier seg om ideologikritikk. Med hensyn til 

0rstaviks estetikk vil vi senere snakke om representasjonskritikk. 

0rstaviks ideologikritikk innebærer at hun tar fatt i de kroppsløse språkene som 

sirkulerer i samfunnet, dvs. diverse diskurser, dogmer og teorier, som blant annet religionen, 

foreldrene, massemediene og politikken utnytter som maktspråk. Samtidig påpeker hun at vi 

selv ukritisk overtar de fremmede sannhetene i stedet for å trekke dem gjennom egne sanser. 

Slik feiltolker vi egen erfaring. Diskursene produserer nye virkeligheter som ligger hinsides 

vår kroppslige erfaringsverden og dermed skygger for vår selvdefinering. 

Det mest typiske eksemplet på dette finner vi i Kjærlighet. Vibeke har internalisert den 

massemediale retorikken fra kvinneukeblader og reklame. "Det virker som hun har lært utenat 

hele den fullkomment populariserte teorien om "parforholdet", "lykken" eller "pleie av 

kroppen"" (Hverven 1998: 7). Vibeke speiler seg i konvensjonelle forestillinger om skjønnhet 

og bruker et usedvanlig tomt, klisjepreget "liksom-ømt plei-deg-selv språk" (Andersen 2003: 

111): 

Vibeke går ut på badet og ser seg i speilet. Hun ser på helheten i uttrykket sitt at hun 
har hatt en fin dag. Fornøyd, aktiv. Avbalansert. Ved den høyre nesevingen blinker en 
ørliten krystall, hun blunker tilbake. Lille lykkestjernen min. Hun griper en børste og 
bøyer seg fram så det lange, mørke bølgehavet nesten når i gulvet. Hun går først 
gjennom det forsiktig for å fjerne knutene, deretter tar hun det i lange, rolige tak fra 
hodebunnen av. Så kaster hun håret bak. Det skal stå som en sky rundt ansiktet. [ ... ] 
Hun bestemmer seg for å ta et karbad først og vaske håret, virkelig skjemme bort seg 
selv. (Kjærlighet, 17) 
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Vibeke skal tilpasse virkeligheten de forhåndsgitte mediale bildene. Hun er ikke til stede i den 

fysiske sanseverdenen, men et annet sted: En fantasiverden, en dagdrømmenes, medienes, 

tankenes og forestillingenes verden. Når hun mislykkes i å innlede et forhold til Tom, skyldes 

det at de innlærte klisjetaktikkene fra kvinneukebladenes språk kommer i plass for det 

konkrete møtet: "Jeg må vente, tenker Vibeke, hun vil holde fast på det de har uten å stikke 

hull på det. Denne gangen. Jeg skal klare å holde meg, jeg skal kapsle oss inn i taust nærvær 

til vi tåler ordenes flate versjon" (84). Det kroppsløse språket fungerer verken som 

erkjennelsesmedium (det fører ikke til innsikt) eller som kommunikasjonsmedium (det skaper 

ikke kontakt). Vibeke når ikke Tom med det kroppsløse språket, og hun forblir ensom. 

Parallelt med Vibeke projiserer Johanne i romanen Like sant som jeg er virkelig 

fremmede sannheter på sin tanke- og væremåte. Hun har internalisert en teori fra psykologien 

om intellektets forrang fremfor erfaringen, og setter den i verk i sitt eget liv: "[V]ia tanken 

skal jeg overbevise meg om at verden er bedre enn jeg erfarer den, smerten vil bli borte fordi 

jeg tenker annerledes" (96). Hun tror på at ubehagelige eller vanskelige situasjoner i livet kan 

overvinnes med fornuft og gjennom en systematisk, rasjonell styring. Det ubehagelige er først 

og fremst hennes uforløste forhold til moren, da hun opplever et misforhold mellom morens 

handlinger og hennes ord, men klarer ikke å konfrontere henne. I slike situasjoner prØver hun 

å skjule sin smerte ved å styre seg selv av tanken. 

Jeg visste ikke hva jeg skulle si, jeg kjente meg tom i hodet. Det skremmer meg at jeg 
er så tom i hodet, jeg burde tenke mer, tenkte jeg, jeg burde tenke på noe. Så jeg 
prøvde å tenke på noe, en tanke som jeg hadde kommet på selv, som at hver gang jeg 
blar gjennom utviklingspsykologiboken og kommer til Harlows bilder av apeungen, så 
tenker jeg at dette er ikke vitenskap, det er kunst. Det er sant, og det er falskt, det 
lyver, men det sier allikevel noe alle vet og kan kjenne igjen på en ny måte. At det 
viktigste med de forsøkene ikke var rapporten eller ordene, begrepene, men bildene, at 
det er bildene man husker; det lille apeansiktet med de store øynene og dette 
frottetøystykket aven mor. Jeg kjente det komme, det var like før tårene, jeg prøvde å 
tenke på noe annet sånn at ikke mamma skulle merke det, hva er det som skjer, tenkte 
jeg, jeg stoler ikke på meg selv, jeg har ikke kontroll. Jeg kom på at jeg sikkert var 
sulten. Jeg måtte smile, det labile blodsukkeret mitt, det var nok sånn det var. (Like 
sant som jeg er virkelig, 46) 

Denne scenen er genial, for det som Johanne kommer til å tenke på, samt den reaksjonen det 

fremkaller hos henne, avkrefter paradoksalt den innlærte teorien, og er en indikasjon på det 

motsatte: Nemlig sansenes, erfaringens forrang fremfor tanken, forståelsen. Det hun kommer 

til å tenke på, er bilder av apeungen fra Harlows forsøk innen psykologien. I2 Visualiseringen 

av bildene fremkaller en sentimental reaksjon hos Johanne idet hun kobler dem til sin egen 
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situasjon. Dette er i samsvar med det som Johanne her (ubevisst) tenker, men ikke helt 

gjennomskuer. At det man husker er bilder, dvs. at erindring ikke knytter seg til ord eller 

begreper, men til sansefornemmelser - en lyd, et bilde eller en berøring. Erindringen er fysisk, 

slik vi har sett det i Tiden det tar: Der var det også Signes kropp som 'husket', erindringen var 

ubevisst. Analogisk er Johannes kroppslige reaksjoner sterkere enn hennes bestrebelse på å få 

dem under kontroll gjennom å 'tenke annerledes'. Smerten vil ikke bli borte. 13 Teksten foretar 

slik en kritikk av intellektualismen i beste Merleau-Pontys ånd, og vektlegger at sannheten 

ligger i den kroppslige erfaringen. 

Sitatet fungerer samtidig som en selvrefererende metaestetisk kommentar. Det 

sammenfatter utmerket i få linjer problematikken omkring og forbindelsen mellom den 

erfaringsmessige prosessen og den estetiske fornemmelsen. Disse konstitueres på parallelle 

måter: Sansemessig gjennom synet, hørselen, lukten, taktilsansen. 0rstavik meddeler her sitt 

synspunkt på kunst. Det er kunst når det virker inn på sansene og har en effekt på mottakeren, 

når det fremkaller affektive reaksjoner i leseren eller beskueren, fordi det forbinder henne 

med livet, med hennes personlige erfaringer i den reelle verden, og gjerne formulerer disse på 

en ny måte. Kunsten skal gi en erfaring. 

I forfatterskapet finner vi flere liknende avsnitt som fungerer godt innenfor de enkelte 

romanenes tematikk og er samtidig metaestetiske kommentarer. I Presten gjør hovedpersonen 

og prest Liv den feil at hun bruker altfor mange ord i stedet for å forsøke å berøre menneskene 

med sin preken: 

Snakk ikke lenger, heller kortere. For det er ikke ordene de vil huske. Jo, kanskje noen 
få ord, en vending de har bruk for, noe som treffer dem akkurat der og da. Men stort 
sett kommer de ikke til å huske hva du har sagt, de kommer bare til å huske 
opplevelsen. Erfaringen. Så gi dem en erfaring. Det er gjort på et kvarter. (Presten, 7) 

0rstaviks kunstsyn viser påfallende likheter med den karakteristikken vi har gitt av hva 

realisme er i dag. I en realistisk sammenheng kan vi si at kunsten ifølge 0rstavik ikke skal 

strebe etter å avspeile en objektiv verden eller å bruke objektive virkemidler. Den lille linjen 

"dette er ikke vitenskap" kan leses som en ironisering over den klassiske realismens forsøk 

(eller hvilken som helst kunsts forsøk) på en naturvitenskapelig objektivitet og presisjon i 

virkelighetsgjengivelsen. Snarere enn 'realistiske' må kunstens estetiske virkemidler gjerne 

være åpenbart stiliserte og formeksperimenterende: "det er falskt, det lyver". Det viktige er 

for 0rstavik den effekten som blir fremkalt. Kunsten skal først og fremst kommunisere noe, 

åpne for en utveksling og ha relevans for den enkelte leserenslbeskuerens liv: "det er sant". 
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Kunstens relevans betyr at kunsten skal både være gjenkjennelig, og fungere som et 

erfaringsorgan. Det er på denne måten at kunsten skal være reell eller realistisk. Dette er et 

kunstsyn som også blir artikulert av hovedpersonen Solveig i Uke 43, i hennes syn på 

litteraturen. Dette kommer jeg tilbake til. 

Kropp som språk 

0rstaviks interessere i språket er først og fremst som kommunikasjonsmedium, og inngår i 

hennes interesse i kommunikasjonen som sådan. I romanene kan vi se en stigende skepsis til 

det isolerte språklige uttrykket (0sterud 2004). 0rstavik postulerer at kommunikasjon handler 

om mer enn kun det som blir formulert i ord. Kommunikasjonen er noe som strengt foregår i 

et interaktivt rom, og inkluderer det nonverbale, slik som nettopp kroppslige uttrykk og 

kroppsfomemmelser. Språket alene, derimot, fører ofte til miskommunikasjon eller 

misforståelse. Språket alene bærer ikke mening i 0rstaviks univers. 

I Tiden det tar opplever Signe at den kroppslige erfaringen hennes ikke stemmer med 

foreldrenes verbale forsikring om at de er en velfungerende familie. Blant annet legger hun 

merke til at det ofte er en "kant" i farens stemme, selv om han sier hyggelige ting. Ved å 

trekke konklusjon av sitt kroppslige ubehag, gjennomskuer hun foreldrenes tomme retorikk, 

som ikke har noen forankring i den konkrete virkeligheten. Signe oppdager at sannheten 

ligger i erfaringen, og dette blir avgjørende for hennes selvdefinering. 

Misforholdet mellom det verbale og det kroppslige blir mer og mer formulert eksplisitt 

i romanene. 14 I Presten er det kroppsløse språket grunnen til konflikten mellom stipendiat i 

teologi (og senere prest) Liv og hennes venninne Kristiane. Liv forlenger at språket skal ha 

tyngde, og mistenker Kristiane for å bruke ordene med letthet, uten å forankre dem i kroppen, 

mens det i ettertid viser seg at det egentlig var omvendt. 

Jeg hadde alltid tenkt at det var løgn og tull, at du kan ikke bare si noe og så blir det 
sånn. Nei, det må være noe annet der, noe mer. Ordene må møtes av noe som ikke er 
ord for å ha mening, de må oppstå av noe i livet, noe som kommer nedenfra, eller i 
hvert fall fra et annet sted, noe som kan gi dem fylde og tyngde. [ ... ] Jeg kunne ikke 
bare si ordene, si dem uten det andre, uten å kjenne at det andre var der, i dem, det 
andre i ordene. Sånn Kristiane tenkte, så kunne jeg jo bare si Gud. Og så ville han 
være der, så ville det være noe der. (Presten, 41-42) 

I Like sant som jeg er virkelig angår de sentrale spørsmålene "Hvem er da jeg? Hvordan kan 

jeg vite hva jeg kjenner? Hvordan kan jeg vite hva som er virkelig?" (119) nettopp kroppen 
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henholdsvis språket som en vei til erkjennelse. Til tross for den innlærte attribusjonsteorien 

skjer Johannes handlinger ofte automatisk, impulsivt, uten refleksjon. Den kroppslige trangen 

kommer foran forpliktelsene eller fornuften når Johanne skal ta valg mellom kjæresten Ivar og 

moren sm: 

Jeg burde ha snakket med henne, gått inn dit og stått i konflikten, men det var som om 
jeg ikke både kunne snakke med henne og gå på fest. Det var ikke jeg som hadde 
valget, det var som om valget ble tatt et annet sted, i kroppen, i farten og bevegelsene 
som bare gikk av seg selv, jeg grep nøkkelknippet, ropte hadet mamma inn i stuen 
med forsonende stemme før jeg låste opp døren, ordnet med alarmen og gikk. (Like 
sant som jeg er virkelig, 100) 

Hos 0rstavik, som i kroppsfenomenologien, er den sedimenterte viten kroppens viten, og den 

utgjør bokstavelig og materielt et grunnlag for subjektets handling og persepsjon. 

Kroppssubjektets handlings- og persepsjonsmåter er nedfelt i kroppen. Kroppen inneholder et 

element av forståelse, og i kraft av denne forståelsen, den lagrede kroppserfaringen, evner 

subjektet å handle i verden. Subjektets handling blir ikke sjelden beskrevet som fullstendig 

kroppslig hos 0rstavik. I Like sant som jeg er virkelig er valget beskrevet som tatt av kroppen 

til Johanne. På samme måte er den handlende i Tiden det tar Signes hånd: 

Jeg så inn i ruta, jeg så på meg selv. Jeg hadde barbert bort håret, en av de dagene da 
alt var rot og støy. Det var ikke noen tanke bak, bare en rykning, en nerveimpuls, 
hånda som tok hårklippemaskinen til Einar, satte den mot panna og dro det lange håret 
av. Etterpå tenkte jeg på det som et slags forsøk på å bli kvitt noe. Som om noe kunne 
bli borte. Det eneste som skjedde var at håret forsvant. (Tiden det tar, 9) 

Gunn Engelsrud har påpekt kroppsspråkets fundamentale annethet i forhold til det språklige 

uttrykket der hun skriver at disse spenningene "ikke har språk" og at de "ikke kan 

representeres eller fortolkes i kommunikasjon med andre" (Engelsrud 2001). Som vi ser i 

sitatet ovenfor, er det traumatiske umulig å sette ord på. Signe er mislykket i sitt forsøk på å 

artikulere hva det er hun vil bli kvitt. Hun kaller det for "noe", og det forblir det mest presise 

hun kan komme når det gjelder å artikulere verbalt de kroppsliggjorte erindringene. 

Det er karakteristisk for 0rstaviks personer at de ikke har språk til å uttrykke sine 

tanker og følelser. Dette fører imidletid ikke til et kommunikativt tomrom, for det er nettopp 

med kroppene personene kommuniserer. Den unge Signe er hjemløs i språket i det hun drives 

mellom forskjellige maktspråk, og har ikke et eget, adekvat språk (Hauglund 2003: 53). 

Likevel er hun den mest tilstedeværende i kommunikative sammenhenger. Hun besitter et 
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annet språk; det er kroppen som er hennes 'språk'. Signes kropp er ikke kun en passiv 

mottaker av lyder, men oppsøker lydene aktivt. Signe er hele tiden våken for å lytte etter 

stemmer og skritt, signalisere sin tilstedeværelse, og slik hindre de dramatiske familiescenene. 

Det er kroppen som slik handler. 

At kroppen kan 'snakke', ser vi også, skjønt på en litt annen måte, i Presten. Her 

skjærer den nittenårige Maja kors i kroppen sin for å rette oppmerksomhet på sine problemer 

når språket ikke strekker til. 15 Majas handling er uttrykk for vanskeligheten eller umuligheten 

av å sette den kroppslige erfaringen om til ord. Dette er også 0rstaviks utgangspunkt for 

skrivingen. På veien fra en kroppslig kjensle til verbal representasjon blir intensiteten i det 

opplevde mistet. Det blodige korset skåret inn i Majas arm forteller de andre om fortvilelsen 

og ensomheten hennes med et alvor og en større effekt(ivitet) enn en verbal forklaring av den 

psykiske tilstanden hennes ville gjøre. Den ikke-verbale uttrykksmåten evner å gripe 

mottakeren med en innstendighet som språket ikke kan. Det er denne innstedigheten som 

0rstavik er opptatt av også som kunstner. I dette ligger en realistisk intensjon, som er å 

formidle en personlig erfaring på en autentisk og troverdig måte. Spørsmålet om hvordan man 

når frem til den andre er problematisert både på det tematiske nivået (0rstaviks personer lider 

under tilknytningsproblemer), og på det estetiske nivået (0rstavik ønsker om å nå frem til 

leseren gjennom litteraturen). På begge plan uttrykkes det en skepsis til det verbale parallelt 

med eller gjennom at det kroppslige blir vektlagt. 

Den Andre 

At sannheten er subjektiv og forankret i den sansende kroppen er en innsikt som er avgjørende 

for selvdefineringen til 0rstaviks personer. I Uke 43 tar Solveig oppgjør med moren sin på 

dette grunnlaget, for slik å bevare seg selv: 

For det fantes faktisk noe som var sant, og hun ga faen i hva man kalte det, om det het 
helt eller delt, det var samme faen bare det hang sammen med det som brant og brant 
der inne og som var det eneste hun hadde som hun kunne stole på. Og det var det 
stedet det dreide seg om, dette med moren, det var om det stedet valget sto, og at det å 
fortsette på samme måten med moren, smile og glatte ut og hoppe over, det var å 
svikte det stedet i seg, det eneste hun hadde å lene seg mot. Og hva ville da være igjen. 
Hvem ville hun være da? Hvor skulle hun da snakke fra? Hvordan skulle da det hun sa 
ha noen mening? (Uke 43, 168-9) 
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Solveig, som underviser i litteratur på en høyskole, inntar et liknende standpunkt i forbindelse 

med leseropplevelsen. Hun tillater ikke andre tolkninger av romanen Tennessee enn sin egen: 

"Men hun visste og hun var fullstendig overbevist om at det hun selv kjente om teksten var 

ekte. At det var det som var sant. Alt annet var løgn" (Uke 43, 152). 

Til tross for dette er det ikke mulig å anklage 0rstaviks romaner for et egosentrisk 

standpunkt. Utover insisteringen på at sannheten ligger i den subjektive kroppslige erfaringen, 

uttrykker romanene også - og først og fremst - den innsikt at vi er nødt til å forholde oss til de 

andre. Dette gjør de nettopp ved å gi personene en begrenset, subjektiv synsvinkel. For det 

viktige hos 0rstavik er nemlig å ta høyde for en uoverenstemmeIse som ofte finner sted 

mellom det som romanpersonene sier og det som teksten som helhet sier. Dette har vært kalt 

for 0rstaviks ironi. 16 Som lesere ser vi fra karakterenes perspektiv, fra deres horisont, men vi 

får også utsikt utover deres horisont. Å nå frem til den Andre er romanenes sentrale 

anliggende og innebærer et etisk imperativ: Vi har ansvar for den Andre. Som helhet påstår 

romanene at "[s] elverfaring er alltid erfaring av andre eller med andre" (0sterud 2004: 12). 

Hos 0rstavik er den individuelle eksistensen avhengig av et fellesskap. Personene er 

riktignok fastlåste i sine subjektive perspektiver, og de ser alltid nødvendigvis kun innenfor 

sin horisont, men de er likevel klare over at det finnes andre perspektiver på samme verden, at 

det finnes andre menneskers horisonter. Hos 0rstavik forstås horisonten også romlig, som det 

enkelte kroppssubjektets sansefelt. "Kroppsspråket er i [Uke 43] rikere og kan artikulere 

forholdet mellom menneskelig nærvær og distanse bedre enn dialogen gjør. Ofte er dialogene 

overfladiske eller inadekvate" (0sterud 2004: 15). Identitetsproblematikken er "primært 

utviklet gjennom beskrivelsen av hvordan personene opplever hverandre kroppslig og i 

romsammenheng" (0sterud 2004: 15). Dette gjelder for de andre romanene også, ikke minst 

Tiden det tar, som beskriver Signes identitetsdannelse ved å beskrive hennes eksistens i et 

fellesskap, ved å beskrive den som en kroppslig væren i et erfaringsrom: 

Hun tenkte på at hun satt ved siden av Henning og så alt som skjedde, at de så det 
samtidig, sammen. Som om alt på filmen var dobbelt, en del gikk rett til ham, og en 
del gikk rett til henne, og inni dem gled det sammen igjen. Plutselig kjente hun det 
som hun elsket Henning, hun var mer glad i ham enn alt, nesten mer glad i ham enn 
Gud, tenkte hun. (Tiden det tar, 83) 

Dette er en kroppsfenomenologisk tankegang ti la Merleau-Ponty - vi opplever de andre 

gjennom våre kropper. 
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Når det er sagt, er det viktig å notere at ved siden av mistroen har 0rstavik også en tro 

på språket. 17 Språket er et viktig kommunikasjonsmiddel og det eneste faste holdepunktet i 

intersubjektiv kommunikasjon. Vi er henvist til språket. Dette blir uttrykt for eksempel 

gjennom de mange subjektive fortolkningene av andre mennesker som 0rstavik lar personene 

sine begå, selv om det ofte skjer i kjærlighetens navn. Både Solveig, Signe, Johanne og Jon 

forsvarer gjerne mødrene sine ut fra sine egne fortolkninger av dem. 0rstavik postulerer 

imidlertid at ingen av partene i et forhold kan supplere den andres rolle, ikke minst fordi det 

fører til misfortolkninger. At språket må tas på alvor, blir uttrykt for eksempel gjennom 

følgende sitat, som viser at Signe ikke lenger vil akseptere sin mors stumme manipulering: 

Faen, tenkte jeg plutselig. Skal hun presse så skal hun ihvertfall få gjøre det 
tydelig. Jeg ville ha ordene hennes fram så hun måtte stå for dem. 

- Hva er det, mamma, sa jeg. (Tiden det tar, 42) 

Vi kan si at parallelt med Merleau-Ponty er språk og kropp for 0rstavik to viktige objekter i 

den sosiale verden. Verken den subjektive kroppslige erfaringen eller en verbal 

kommunikasjon alene fører imidlertid til innsikt eller skaper fellesskap. At insistering på egen 

sannhet har katastrofale konsekvenser i romanene er særlig markant i Presten, der Livs 

insistering på sin viten som absolutt sann, og en verbal spissformulering av denne, fører til 

Kristianes selvmord. I8 Å nå frem til den Andre er hos 0rstavik betinget aven språklig 

kommunikasjon, som imidlertid også inneholder det nonverbale, og der ordene må brukes 

med forsiktighet. 

Friheten 

Parallelt med Merleau-Ponty postulerer 0rstavik at friheten er mulig - vi har mulighet til å ta 

eget valg, men vi er ikke absolutt frie - vi er bundne til både de andre og til vår egen kropp. 

Romanene impliserer at det finnes en sannhet som overskrider den individuelle 

erfaringen. Andre menneskers erfaringer utgjør andre sannheter, og sannhet som sådan blir til 

i konfrontasjonen av disse, den oppstår i en intersubjektiv situasjon og kommunikasjon. I 

Tiden det tar blir Signes følelse av mektighet over å kunne bestemme over seg selv nedbygget 

av moren, som utfordrer hennes sannhet som ufullstendig: "Hvis du tror at det er hele 

historien, så tar du feil. Det er din versjon. Du forteller din historie, men den er bare halv, 

husk det. Du mangler femti prosent, sa mamma, - du må ikke tro at du besitter sannheten" 
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(45). Signes sannhet, selv om den er kroppslig forankret, er kun en del av hele sannheten, for 

eksempel inkluderer den ikke morens sannhet. 

Siden Solveig nekter å måle sin sannhet om romanen Tennessee opp mot sine 

kollegers leseropplevelser, blir hun alene om sannheten sin - og ensom. "Solveig's search for 

meaning and truth based on her own individual and subjective emotions isolate her from 

dialogue, imprison her in her own experience" (Pauls on 2004: 338). På samme måte er den 

friheten Solveig får gjennom oppgjøret med moren egentlig ikke noe seier for livet hennes: 

"[T]his purported freedom stands in contrast to the claustrophobic and imprisoned character 

of the protagonist's empty and lonely existence" (Paulson 2004: 333). Solveig har fått sin 

frihet, men samtidig er hun fange av denne friheten. Langs samme linjer leser romanen Erik 

0sterud, der han skriver at den friheten som det triumferende "Nå er du fri" i 

åpningssekvensen varsler, virker mer som et vakuum, fordi snart tar kollegen hennes Hilde 

morens plass. 0sterud påpeker at frihet ikke er noe positivt begrep hos 0rstavik: "Man kan 

ikke eksistere alene" (0sterud 2004: 20). 

For å sammenfatte kort romanenes tematiske og ideologiske forankring i fenomenologien kan 

vi om 0rstaviks forfatterskap si det som Dag 0sterberg skriver om Merleau-Ponty selv, 

nemlig at det finnes et budskap i hennes verk: "En underforstått oppfordring om å - før man 

utformer en moral, politikk eller en livsanskuelse - besinne seg på å være helt og fullt tilstede 

i verden, innlate seg med den ved å kommunisere, i stedet for å objektivere eller objekt-gjøre, 

kort sagt gjenoppdage kroppen som eksistens, og tilsvarende situasjonen som åpent, 

mangetydig fenomenfelt" (0sterberg 1994: XII). 
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III 

HANNE ØRSTA VIKS POETIKK 



LITTERATUR SOM ERFARINGSROM 

Romanen Uke 43 diskuterer litterær kvalitet og litteraturens forhold til virkeligheten på det 

tematiske planet, og kan være et godt utgangspunkt for å belyse 0rstaviks egen poetikk. Selv 

har 0rstavik i flere intervjuer sagt seg enig i det litteratursynet hun her setter frem. 19 0rstaviks 

syn på litteraturen kommer frem gjennom hovedpersonen Solveigs eksplisitt artikulerte 

meninger om hva en god litteratur er. 20 Kun den litteraturen som involverer leseren kroppslig 

i det fremstilte universet har ifølge Solveig litterær kvalitet. Bøker hun tilskriver litterær verdi, 

er de som gir henne konkrete kroppslige opplevelser. 

Den gode litteraturen [ ... ] holder deg fast og piner og gjennomborer deg og du slipper 
ikke unna. Og det er derfor du kommer til den, tenkte Solveig. Du kommer til den 
fordi du ikke orker å gli lenger, du vil at noe skal holde fast i deg. Du vil at noe skal 
riste i deg og holde deg og klemme og skvise deg, du vil være nære det som verker i 
deg, det levende. Du holder på å omkomme i skinn og bedrag og du orker det ikke 
lenger og så kommer du til litteraturen. Som en slags utvei, tenkte Solveig. Eller 
inngang. (Uke 43, 154) 

I artikkelen "Embodiment of Experience" skriver Sarah Paulson at subjektiviteten er 

nøkkelbegrepet i Solveigs forståelse av litterær kvalitet (Paulson 2004: 331). Denne 

subjektiviteten må strengt forstås i konkret, fysisk forstand, som forankret i kroppen. Litterær 

kvalitet måles på graden av leserens følelsesmessige engasjement som den litterære 

fremstillingsverden muliggjør. Litteratur kan kalles god i det omfang den har effekt på 

leserens sanser, i det omfang den rØrer leseren ved "det som verker", "det levende". 

Sarah Paulson er inne på litteraturens erfaringsdimensjon, der hun skriver at Uke 43 

gjennom den romlige metaforikken viser hvordan litteraturen anskueliggjør grunnleggende 

sider av den menneskelige væren.21 Gjennom den gode litteraturen, mener Solveig, kommer 

man i kontakt med verden, med det eksistensielle, det som hun artikulerer som "livet, 

menneskene, ryggmargen, den innerste lysende hemmelige kjernen" (Uke 43, 147). "For 

Solveig literature is a means of attaining knowledge about and insight into the real world 

through concrete, intimate and individual experience. [ ... ] Literature, then, is not valued 

according to an ideal of disinterestedness, distanee and detachment that locates aesthetic 

judgment outside utilitarian considerations and sensual impulses, but in relation to the desires, 

needs and experiences of particular subjects" (Paulson 2004: 331). 

0rstavik postulerer med dette at litteraturen skal ha relevans for den enkelte leseren, 

på den måten at den skal virke gjenkjennelig. At litteraturen handler om gjenkjennelse har vi 

36 



beskrevet som et av de nyrealistiske trekkene på nittitallet og frem. Samtidig skal ifølge 

0rstavik, slik det kommer frem fra Solveigs synspunkter, litteraturen fungere som et 

erfaringsorgan: Man skal kunne erfare verden gjennom eller i litteraturen. 

I Presten blir den sanselige tilgangsmåten til teksten artikulert på nytt. Tema er på et 

av planene i romanen konflikten rundt sameopprøret mot de norske myndighetene i 1852, som 

hovedpersonen og prest Liv har skrevet en doktorgradsavhandling om. Opprøret ble kun 

nedtegnet fra det norske perspektivet, slik at Liv måtte lese 'mellom linjene' i dokumentene 

for å få 'sannheten', dvs. hun måtte undersøke også det som ikke ble uttrykt eksplisitt. 

Jeg hadde avgrenset oppgaven til å dreie seg om måten det bibelske språket ble brukt 
på, jeg ville undersøke retorikken fra både nordmennenes og samenes side, 
maktstrukturene, hva det er som virker i språket, som ikke er det konkrete semantiske 
nivået, men det andre nivået, det som er tekstens rom. 

Og så er vi en kropp som finnes i det rommet, en kropp som erfarer, som har 
erfart. Og vi overskuer det ikke, vi overskuer så lite, vi handler og sier og gjør, og 
finnes i et nett av betydninger som vi ikke ser eller forstår. (Presten, 35) 

0rstavik postulerer at måten litteraturen kan berøre leseren, er ved å rekonstruere eller 

konstruere et erfaringsrom, et helt konkret sansbart rom som svarer til den levde verden. 

"Språket og det andre, det virkelige" (55) er en linje fra Presten som kan leses slik at 

erfaringen - det opplevde, det reelle - ligger hinsides språket. Det må gjengis annerledes enn 

gjennom det verbale, det semantiske. 0rstavik arbeider med former, fremstillingsteknikker og 

ord som spiller på andre nivåer i språket enn det semantiske, og vil slik fastholde "det 

viktige", "det reelle". 

Ordene var blitt så spisse at de mistet mening, de rommet ikke det viktige. Fordi det 
viktige, det var rundt og butt og bevegelig, mens ordene jeg skulle skrive avhandling 
med, var for smale eller de kom for kantete på, og så forsvant det som betydde noe, i 
orden og system. Alt det viktige forsvant. (Presten, 55) 

0rstavik vil mer enn å sette i gang leserens forestillingsevne og mobilisere bilder. For at 

fremstillingen av erfaringen ikke skal miste intensitet, at det reelle skal forbli reelt, må leseren 

kunne kjenne seg igjen i det fremstilte. Litteraturen skal fremkalle leserens erfaringer på nytt, 

leseren må kunne reagere sanselig. "Ideally, literature "wakes" the reader's senses such that 

she feels and sees to a greater extent. The communication proeess starts with an intimate 

physicality that triggers the reader' s emotions and allows for sudden and intuitive insight. 

Reason and reflection are noticeably absent from this proeess" (Paulson 2004: 331). 0rstavik 
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arbeider med en annen tilgang til litteraturen enn en hermeneutisk. Fortolkningen erstattes av 

sansningen. Dette kommer jeg tilbake til i de senere kapitlene. 

I artikkelen "Streker, linjer, kanter, bånd" (2004) har 0rstavik selv utlagt sin poetikk: 

For å vise hvordan personen erfarer, for at lesningen av teksten ikke bare skal sees og 
forstås, men kunne bli virkelig i leseren i lesningen, som leserens erfaring, må jeg vise 
fram det rommet som teksten skjer i. Det fysiske rommet: Hvordan lyset faller mellom 
trærne, over gulvet, skyggene. Men også hvordan blikkene veksles, linjene blikkene 
lager, også det blir rom. Linjene og kantene er der, overalt. Synlige og usynlige. Dette 
må bli konkret erfarbart for leseren. 

Som i et arkitektonisk reisverk må romanens tak løftes, det trenger ikke mer 
enn antydes, som en strektegning, noen enkle linjer er ofte nok. Jeg tenker på det som 
å åpne teksten tredimensjonalt sånn at også leseren kan gå inn i den abstrakt - fysisk -
konkret, være med, med kroppen - og tankene, med hele seg (0rstavik 2004c: 111-
112). 

Kropp og rom er to nøkkelord til 0rstaviks poetikk.22 Hennes fenomenologiske realisme kan 

forstås som en overføring av kroppsfenomenologiens epistemologiske tese på forholdet 

mellom leseren og teksten. På samme måte som man erfarer verden, kan man nærme seg 

litteraturen - med et subjektivt, kroppslig perspektiv. Dialogen mellom leseren og teksten kan 

foregå på samme måte som interaksjonen mellom kroppssubjektet og det omgitte rommet. 

Kroppen refererer til leserens kropp, og rommet til den litterære tekstens rom. Det dreier seg 

om en fysisk forbindelse: Leseren blir involvert sanselig i det rommet som teksten bygger 

opp. Hvordan dette rommet bygges opp - altså hvordan rommet fremstilles litterært - skal jeg 

påvise med utgangspunktet i Frederik Tygstrups (2000) utlegning av det litterære rommet i 

artikkelen "Det litterære rum". 23 

DET LITTERÆRE ROMMET 

Frederik Tygstrups artikkel kan ses i forlengelse av Joseph Franks berømte artikkel "Spatial 

Form in Modem Literature" (1945), som var en av de første teoretiske tekstene om rom i 

litteraturen, og som innførte romkonseptet i den litteraturteoretiske diskursen. Med artikkelen 

forandrer Frank den konvensjonelle oppfatningen av litteraturen som en tidslig kunstart, noe 

den synes å være i kraft av sitt språklige medium. Rommet, på den andre siden, tilhører den 

bildende kunsten. Å insistere på rom som litterær kategori er å foreta en blanding av former 

på tvers av det som er logisk mulig eller estetisk tiltalende. Verbale bilder eller bildenes språk 
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"entail what logicians might call a category mistake. The realms of language and imagery, 

like Lessing' s poetry and painting, and Kant' s time and space, are generally regarded as 

fundamentally different modes of expression, representation, and cognition. Language works 

with arbitrary, conventional signs, images with natural, universal signs. Language unfolds in 

temporaI succession; images reside in a realm of timeless spatiality and simultaneity. To 

speak of "imagery" or "spatial form" in temporaI arts like music or literature or to claim that 

imagery has temporaI or linguistic power is to commit a breach in decorum or, to put it more 

positively, to make ametaphor" (Mitchell 1980: 3). 

Dette er også det som man har innvendt mot Franks rombegrep - at rom i litteraturen 

kun er metaforisk, og har ikke noe med virkelige rom å gjøre. Den spatiale formen hos Frank 

er metaforisk: Den viser til de formelle trekkene i modernistiske tekster, til organiseringen av 

det tekstlige forløpet. Som romlige benevner han de narrative prinsippene som ikke blir 

arrangert langs tidsaksen. Rommet brukes her som metafor for tekstlige størrelser som 

fremstiller samtidighet og diskontinuitet. 

Imidlertid ser Frank de romlige strukturene hos modernistene i sammenheng med, 

eller som følge av, en ny sensibilitet, som henger sammen med moderniteten, og med 

oppgjøret med idealismen. Den spatiale formen er hos ham uttrykk for en nyorientering mot 

rommet. Den ville "markere en litteratur- og idehistorisk tendens, et ideologisk skift i det 

tyvende århundredes litteratur til at tilnærme sig en forståelse af selvet og af verden med 

udgangspunkt i rumlige snarere end i tidslige termer" (Tygstrup 2000: 170). Det er denne 

forståelsen som Tygstrup knytter an til. 

En annen innvending mot rom i litteraturen er at det oppstår i leserens mentale akt. 

Som Mitchell påpeker med henvisning til persepsjonspsykologien, er også denne lite relevant: 

Now this is clearly a spatial realm that has to be constructed mentally during or after 
the temporaI experience of reading the text, but it is none the less spatial for being a 
mental construet. The world of "real" space, as perceptual psychologists have shown, 
is also inseparable from mental construetions and is also revealed to us in time. 
(Mitchell 1980: 283) 

Tygstrups begrep om det litterære rommet har et fenomenologisk utgangspunkt og utlegger 

nettopp konstruksjonen av det litterære rommet ut fra det virkelige rommet. Den litterære 

teksten opptrer som "et erfarings-organ, som en produktion af sansninger og anskuelser, der 

modsvarer udfordringen fra en given livsverden, en given organisering af menneskelivets 
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rammer" (Tygstrup 2000: 187). Rommet og sansningen er altså ikke reelle i litterære tekster, 

men vi kan forestille oss dem: 

Å snakke om sanselighet og sansbarhet i forbindelse med tekster, er i beste fall 
metaforisk tale. De nybakte brødene som vi møter i et dikt, dufter ikke [ ... ] Men vi kan 
forestille oss lukten av nybakt brød [ ... ] Språk produserer ikke bare betydninger. 
Gjennom sine betydninger produserer språk også forestillinger - "mentale bilder", 
anskuelser, sanselige skjema som kan gi en like så intens kroppslig følelse som den 
egentlige persepsjonen kan. Og det er denne evnen eller kraften i språket det blir skapt 
ordkunst av (Kittang og Aarseth 1998: 269). 

Å bruke Tygstrups artikkel "Det litterære rum" på 0rstaviks romaner synes opplagt av to 

grunner. Den første er at den bygger på den fenomenologiske ideen om det levde rom, og står 

dermed nær verdensanskuelsen i romanene. Den andre grunnen er at den tar et særlig hensyn 

til leserens personlige erfaring som en komponent i konstitueringen av det litterære rommet, 

og står dermed nær den aktuelle realismeoppfatningen (som også har et fenomenologisk 

grunnlag). 

Hos Tygstrup oppstår det litterære rommet i en vekselvirkning mellom erfaringens og 

anskuelsens levde rom på den ene siden, og tekstens betydningsrom på den andre. Det levde 

rom forstår han som en romanskueise (ikke rommet an sich) , som består av den kulturelle 

romanskueisen, dvs. et kompleks av historisk overleverte former som eksisterer forut for den 

individuelle eksistensen, og aven individuell anskuelse knyttet til en individuell erfaring, som 

transformerer og aktualiserer den overleverte historiske romanskueisen. 

Litteraturens rum aftegner sig i en bevægelse frem og tilbage mellem erfaringens og 
anskuelsens rum på den ene side og tekstens betydningsrum på den anden, mellem den 
situerede erfaring af verden og de indre semantiske relationer i teksten, som kan 
(re)konstruere sansningens komplekse rum. [ ... ] Den litterære skematisering afrummet 
bevæger sig på denne måde hele tiden på kanten mellem at være medium for et 
repræsenteret rum og at være model for et virtuelt rum, mellem det kendte rum og det 
usete, som realiseres på de kendte prærnisser. [ ... ] Den litterære skematisering af 
rummet objektiverer et levet rum - eller "leveligt" rum, dvs. et rum anskuet på den 
levede erfarings niveau - i et system af relationer. Denne skematisering er en 
konstruktion afrummet som en imaginær anskuelse. (Tygstrup 2000: 181-184) 

Representasjonen eller rekonstruksjonen av den levde verden foregår med utgangspunktet i en 

individuell erfaring, som er forfatterens, og som blir objektivert i språket. Objektiveringen 

foregår som en skjematisering i teksten, dvs. som en utvelgelse av anskuelseselementer og 

deres plassering i et nettverk av relasjoner. Skjematiseringen er aldri et komplett bilde av 
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rommet, men en imaginær struktur, en modell for et mulig rom. Rommet skal konstrueres på 

resepsjonssiden, hos leseren, ut fra hennes historiske og erfaringsspesifikke forutsetninger. 

Rekonstruksjonen av rommet hos leseren foregår som en sansning aven levd verden, 

dvs. de litterære skjemaene skal fremkalle følelser i leseren. Det avgjørende aspektet i 

leserens persepsjon av det litterære rommet er sansningen. Tygstrups teori er klart 

fenomenologisk, og han viser her til Merleau-Ponty: 

Med udgangspunkt i en erfaring, der kan være nok så banal, men som for forfatteren 
tilhører livet med en ganske bestemt smag, og videre med udgangspunkt i ordene, 
formerne, talemåderne, en syntaks, ja, selv de litterære genrer, måder at fortælle på, 
som allerede gennem deres brug er mættet med et fælles betydningsindhold, som alle 
kan betjene sig af - med dette dobbelte udgangspunkt skal forfatteren udvælge, 
sammensætte, behandle og mishandle disse instrumenter således, at de fremkalder den 
samme livsfølelse, som er i forfatteren, men nu udfoldet i en imaginær verden og i 
sprogets transparente legeme. (Tygstrup 2000: 180) 

Prinsippet i Tygstrups beskrivelse av den litterære fremstillingen av den individuelle 

erfaringen minner om modernistenes poetikk, det såkalte objektive korrelat. "[D]et ble viktig 

å unngå direkte følelsesutbrudd og i stedet finne fram til gjenstander, situasjoner eller 

begivenheter som kunne fungere som en formel for den aktuelle følelsen, slik at når disse ytre 

konkrete objektiveringene sanses på nytt av leseren, vekkes følelsen umiddelbart. [ ... ] Det 

nytter ikke å fortelle om sine følelser i generelle termer, man må framkalle dem på nytt 

gjennom konkrete bilder" (Furuseth 2005: 48,46). Modernistenes hensikt var å gjengi verden 

så sannferdig som mulig i overensstemmelse med den subjektive persepsjonen av den, slik at 

vi kan snakke om en form for 'subjektiv realisme' (Petersen og Sandbye 2003: 13). I denne 

henseende kan vi trekke paralleller mellom modernismen og dagens nye realismer. Dikterens 

subjektive livsfølelse objektiveres i formelen, i skjemaet, og blir aktualisert igjen i lesningen. 

Sansningen er det avgjørende i denne realismen. 

Det er det individuelle, subjektive elementet i konstruksjonen av det litterære rommet 

som gjør Tygstrups teori spesielt interessant i en nyrealistisk kontekst. Det skyldes at 

realismen i dag, som sagt, ikke angår så mye det mimetiske forholdet mellom teksten og den 

beskrevne virkeligheten, som den angår tekstens effekt på leseren. Men siden ordet realisme 

innebærer en viss objektiv kvalitet, er også den språklige objektiveringen av det individuelle 

av interesse, dvs. tekstens skjematiseringer, og ikke minst denne skjematiseringens evne til å 

fremkalle den enkelte leserens subjektive erfaringer og følelser på nytt. 
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Den litterære skjematiseringen kaller Tygstrup for tekstens betydningsrom. Det består 

av både semantiske og formelle (syntaktiske) relasjoner, som til sammen danner et nettverk, et 

konsistensplan som tilsvarer en anskuelse av rommet. De semantiske relasjonene trer frem 

gjennom den formelle struktureringen av teksten på mange nivåer: Gjennom beskrivelsene, de 

narrative forløp, komposisjonen, fremstillingen av mentale prosesser, sansninger, affekter og 

assosiasjoner, fremstillingen av sosiale relasjoner, samt gjennom de umiddelbare 

betydningsmessige nærhetsrelasjonene og tverrforbindelsene som etableres i teksten. 

Betydningsdannelsen skjer som en konsekvens av disse forskjellige syntaktiske 

struktureringene, og er en "bliven-til-rum" (Tygstrup 2000: 167). 

Hvis det er slik at Tygstrups teori gjelder for alle litterære tekster, dvs. hvis 

meningstilblivelsen på resepsjonssiden er en romgenererende prosess, må det gjelde dobbelt 

for de tekstene som fokuserer på den romlige dimensjonen fremfor den temporale, slik som 

0rstaviks romaner gjør. Rommet og dybdevirkninger skapes bevisst i disse romanene. Hos 

0rstavik er det romlige en retorisk strategi i tekstene som sikter, for det første, på å simulere 

et virkelig, konkret, sansbart rom som leseren kan finne seg kroppslig i. Og for det andre 

dreier det seg om rom i overført betydning, rom som plass til leserens meddiktning. 

Min oppgave vil i det følgende være å gjøre rede for tekstens betydningsrom, dvs. de 

formelle romstrukturene på enkelte nivåer i teksten. Her vil jeg gå fra rommet i bokstavelig 

forstand - det fysiske rommet som er fremstilt i teksten, til rommet i metaforisk forstand -

romstrukturene på de narrative og kompositoriske planenes nivå. 

DET SANSEDE ROMMET 

Med Mieke Bal (1999) kan vi presisere at primært er tekstens romstrukturer knyttet til det 

fysiske rommet som er representert i fortellingen. Rom i litteraturen fremstilles og persiperes 

fremfor alt gjennom fremstillingen av karakterer og objekter. Bal definerer rommet som 

fortellingens steder, de topologiske posisjonene der personene er situert og begivenhetene 

finner sted, sett i forhold til deres persepsjon. Synsvinkelen hører vanligvis til en karakter 

situert i et rom. Rommet fremstilles slik primært gjennom karakterenes sanser, der synet er 

den viktigste: Former, farger og størrelser persiperes visuelt. Lyder (hørselen) og berøringer 

(taktilsansen) bidrar til fremstillingen og persepsjonen av rommet i mindre grad (Bal 1999). 
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Rommet fremstilles videre gjennom objekter som befinner seg i dette rommet. Ting 

har romlig status og bestemmer den romlige effekten gjennom sin form og farge. Også deres 

konfigurasjon, dvs. måten objektene er plassert i rommet på, påvirker persepsjonen av dette 

rommet (Bal 1999).24 

Det spesifikke med fremstillingen av karakterene og objektene i 0rstaviks romaner er 

at det romlig-sanselige blir fremhevet. Fremstillingen legger vekt på den sansende kroppen. 

Skildringene er begrenset til hvordan personene persiperer og hva de persiperer i det rommet 

de befinner seg i. Det er slik personene blir konstituert: Gjennom måten de fornemmer 

omgivelsene sine på, gjennom hva de ser, hører og kjenner i et konkret øyeblikk. De blir 

fremstilt som kroppslige vesener, som erfarende kropper.25 Sansningen får en så sentral plass 

fordi det som gjengis er en levd verden - verden slik den sanses av subjektet i hverdagen. Den 

verden som gjengis er dermed en verden av bilder, lukter, lyder og berøringer. Det er den 

verden som finnes før alle meninger og symboler vi tilskriver den, verden slik vi oppfatter den 

i det sansede øyeblikket, før vi rekker å reflektere over den, før vi overskuer alle betydninger 

bak det som tilsynelatende ikke betyr. 0rstaviks romaner fanger opp hvordan personene er i 

verden, ikke hva de tenker om den. Det er først og fremst erfare verden personene gjør; de 

forstår den ikke. 

Dette innebærer at det i romanene ikke finnes en kommenterende, analyserende, 

fortolkende, overordnet instans over personene; det finnes ikke en resonnerende forteller med 

et altoverskuende blikk. 0rstavik lar personene selv vise fram og fortolke (0sterud 2004). 

Hun opererer med en subjektiv, begrenset synsvinkel som ligger hos karakterene selv. De 

'ser' kun innenfor sitt sansefelt, sin horisont, og har ikke tilgang til det som finnes utover 

denne horisonten. De er i noen grad utlevert til de sansede øyeblikkssituasjonene (0sterud 

2004). 

Denne fremstillingen er et ledd i den fenomenologiske impulsen i 0rstaviks 

forfatterskap. På fenomenologisk vis streber romanene etter å beskrive og utforske subjektets 

før-refleksive opplevelse av verden, dvs. beskrive verden forut for all viten subjektet har om 

denne verdenen. For Merleau-Ponty var fenomenologiens prosjekt nettopp å beskrive 

"spontankontakt med tingene, gjennom persepsjonen, forut for enhver fortolkning eller 

forklaring av dem" (Holter 1990: 16). 0rstavik vil på en parallell måte beskrive "hvordan 

tingene foregår når man går rundt i virkeligheten". 26 

En grunnleggende teknikk i (re )konstrueringen av det sansbare rommet er at 

inntrykket av fortelleren blir fjernet. Slik nedbygges leserens avstand til den fremstilte verden 

og det skapes rom for hennes innlevelse i karakterene. Karakterene blir nærværende fordi 
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handlingene deres ikke blir fortolket, kommentert eller evaluert aven som ikke er involvert. 

Det er vise 0rstavik gjør, ikke fortelle eller forklare. Skildringene fokuserer på hva personene 

gjør, men det står ikke hvoifor de gjør det. Handlingene er ikke tillagt meninger eller 

betydninger. Det finnes ingen uttalt metafysikk i romanene, det er kun det fysiske som 

beskrives: Det som personene gjør og det som personene sanser.27 Skildringene av 

handlingene og gjenstandene er registrerende, rapporterende, med ingen eller få beskrivende 

adjektiver. Rommene fylles ut med konkrete gjenstander, objekter og hverdagslige ting, og 

beskrivelsene går ut på menneskets hverdagslige omgang med tingene: 

Det er natt. Hun står ved vinduet i stua og ser ut. Hun snur og går gjennom rommet inn 
på badet, skrur vannkrana på og lar det renne kaldt over hendene. Hun går ut i gangen, 
løfter av telefonrøret. Hendene er våte. Det kommer ingen summetone, hun legger 
røret på. Hun går inn på kjøkkenet og åpner kjøleskapet. Hun står og ser inn i 
kjøleskapet, så åpner hun alle skapene. Hun ser glass og stabler av tallerkener, fra et 
sted kan hun høre vann. Hun ser ned på føttene sine og tenker at det må ha begynt å 
regne igjen. Nå stiger vannet, tenker hun, hun prØver å løfte tærne en og en mens hun 
tenker på vann som renner. Hun kommer på vannkrana på badet og går for å se om 
den er stengt. (Entropi, upaginert) 

Denne fremstillingsmåten blir gradvis også reflektert i romanene i form av metapoetiske 

kommentarer. I Presten mislykkes Liv i å nå frem til venninna Kristiane ikke minst fordi hun 

overser den siden ved Kristiane som kun kan komme frem gjennom hennes kroppsteater. Det 

er først i ettertiden at Liv skjønner at det nærværet Kristiane skapte med teateret sitt har 

betydd mer for henne enn hun da kunne overskue, og at det har betydd mer enn alt Kristiane 

kunne artikulert verbalt og på en entydig måte. Her ligger det et imperativ om kroppens 

forrang fremfor tanken eller ordet. Passasjen kan leses både som beskrivelse av Kristianes 

teater, og som beskrivelse av 0rstaviks egen skrivemåte. Den kan leses også som et 

tekstinternt ønske om hvordan romanen Presten (og de andre romanene til 0rstavik) skal 

leses. 

Figurene hun ble med maskene hadde gjort helt enkle ting, en hadde plukket epler fra 
et tre, en hadde bakt kaker, knadd og kjevlet ut en deig, en annen hadde prøvd å lokke 
til seg en katt, men var blitt jagd av gårde. [ ... ] Det hadde ikke noe budskap, ingen 
annen mening enn det det viste, det figurene gjorde, var; å plukke epler, trykke ut 
kakefigurer, forsøke å få tak i og holde en katt. Men likevel var det så rikt. Likevel var 
det fylt av noe annet, noe mer. [ ... ] Det skjedde noe i mellomrommene, noe som bare 
kunne skje nettopp fordi det ikke ble fokusert på. Det bare lå der i avstanden, som 
rom. (Presten, 37-38) 
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Det sansede rommet skapes videre ved at karakterene blir situert, plassert på konkrete steder 

og i konkrete omgivelser. De blir skildret i forhold til det fysiske rommet der de befinner seg 

på et eller annet tidspunkt. Dette er et viktig trekk ved karakterene. Ved å beskrive steder 

bygger teksten opp et konkret rom omkring karakterene. I Like sant som jeg er virkelig 

plasserer Johanne seg selv på værelset sitt: 

Dette er rommet mitt, det er her jeg er, en liten kube: Seks kvadratmeter gulvflate, tre 
og en halv meter høyt. Tjueen kubikkmeter. Under hemsen står to små lenestoler som 
er kjøpt på loppemarked og et rundt, lite, trehvitt bord. Det ligger noen bøker på 
bordet, romaner, ved siden av står et stearinlys i en ødelagt stake. På gulvet ligger et 
stripete teppe. Alt dette i forskjellige nyanser av blått. Rett fram står skrivebordet, en 
furuplate med IKEA-ben, og PC-en min, det er en gammel modell jeg fikk kjøpt billig 
gjennom en av de andre i fagutvalget. På hyllen over skrivebordet ligger tegnesaker og 
en mårhårspensel til akvarell. Til venstre, rett imot hemsen, er vinduet. Det er stort, det 
dekker nesten hele veggen. Jeg ser ut av det ned i bakgården. (Like sant som jeg er 
virkelig, 22) 

Dette er en kroppsfenomenologi på den måten at handlings- og karakterskildringene er 

skildringer av eller ut fra en sansende kropp. Både kroppen og de persiperte objektene får 

konkrete koordinater i det beskrevne rommet, og alle gjenstandene blir skildret perspektivisk, 

i forhold til kroppen. Det dreier seg om kroppens og objektenes situasjon, ikke om deres 

posisjon. Fremstillingen av karakterene går ut på hvordan kroppene deres er situert i rommet 

og hvordan de blir sanselig forbundet med dette rommet. 

Det som foregår når man går rundt i virkeligheten, er nemlig at man sanser. V år 

primære sans i persepsjonen av omverdenen er synet, og dermed blir romanenes 

fremstillingsverden særlig sterkt visuell. Men sansningen er hos 0rstavik langt fra å være 

begrenset til blikket. Vi kan se i romanene en lengsel etter å kunne rekonstruere det sansede 

rommet i hele sin bredde slik subjektet fornemmer det gjennom alle sine sanser. Skildringen 

av det sansede rom er tett hos 0rstavik, siden den griper samtidigheten i sansningen, med alt 

det personene ser, hører, kjenner, lukter og smaker i et konkret øyeblikk. Derfor kommer 

lyder, lukter og kroppsfornemmelser inn i tillegg til synsbildene. Før jeg går inn på blikket, 

skal jeg se på hvordan rommmet blir fremstilt gjennom karakterenes hørsel og følesans. 

"Føle- eller hudsansen er sammensatt og omfatter sanser for berøring, smerte, kulde 

og varme.,,28 Følesansen er den sansen som forekommer meg viktigst i fremstillingen av 

0rstaviks personer, noe som henger sammen med den tematiske kretsingen om erindring og 

trauma. I alle romanene har vi skildringer av den vonde kroppen, som går i stor grad ut på 

hudfornemmelser av smerte og kulde. Mest typisk er den stive ryggen. "Jeg skalv innved 
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ryggraden fordi jeg frøs" (Tiden det tar, 42); "Noen har sydd en jernstang inn i ryggen. [ ... ] 

Solveig snudde seg på magen, la hendene ned langs siden. Hun presset en og en skulder ned i 

madrassen, rullet dem, prøvde å myke opp. Jernstangen var der fortsatt, hun lå der 

opp strammet" (Uke 43, 131-132). I tillegg er det beskrivelser av svette og kulde. "Jeg er våt 

under armene, iblant renner en dråpe ned. Hendene mine er tørre og kalde" (Like sant som jeg 

er virkelig, 5); " [J]eg kjente hvordan blodet hamret i kroppen min, jeg kunne kjenne at hjertet 

slo, det rant kald svette under armene" (Tiden det tar, 41). Men iblant forekommer også 

beskrivelser av varme og behag. 

Persepsjonen av lyder er sterkest skildret i romanen Tiden det tar. Signe har en 

velutviklet situasjonsfornemmelse. Hun kan høre et helt spekter av lyder på en gang, fra de 

nære til de fjerne. Også tilsynelatende ubetydelige eller uhørbare lyder kommer inn i Signes 

persepsjonsfelt, i ethvert øyeblikk registrerer kroppen hennes alt det akustiske i det 

omgivende rommet. 

Hunden løp opp i stua og inn på kjøkkenet, hun hørte at den drakk vann. Hun hengte 
fra seg jakka og kom inn i gangen, la den brune skinnreima ved siden av telefonen på 
den lave kommoden. Hun sto stille og lyttet, tv-en sto på i stua, det knirket i skinnet, 
det var vel faren som bøyde seg fram i stolen, hun så for seg moren i sofaen, med en 
åpen bok i fanget og en røyk i hånda, øynene fram på skjermen. Hun hørte broren åpne 
vannkrana på badet, han pusset tennene. (Tiden det tar, 155) 

Det er betydelig at detaljer, tilfeldigheter og omstendigheter får plass i det fremstilte rommet 

hos 0rstavik. Ofte er det iakttakelser av lyset og mørket, eller korte registreringer av været. 

Erik 0sterud har i en samtale med forfatteren påpekt de presise sansebeskrivelsene med vekt 

på detaljen: "Det kan være helt uviktige detaljer, ting som kan iakttas på et visst tidspunkt og 

fra en bestemt synsvinkel i det rom som blir fremstilt. [ ... ] Psykologiske sammenhenger er hos 

deg løst opp, og rombeskrivelsen er fragmentert, liksom sansningene er det. Et ansikt behøver 

ikke å tre frem som en helhet. Ofte velger du bare ut en detalj ved det, det kan være pupillen, 

øreflippen eller det hvite i øyet. Du kan la bildet av mennesket forsvinne i et slikt skarpt 

sanset detalj. Du har en nesten pinsettaktig beskrivelsesteknikk" (0sterud 2004: 9-10). Her er 

det nærliggende å sitere sluttsekvensen i romanen Like sant som jeg er virkelig: 

Jeg ser på armen hennes ved halsen min, den lille føflekken ved albuen, det tynne 
hårdunet som er lysebrunt. Er du sint på meg, sier hun. Hun ser på meg med store, blå 
øyne, bøyer seg ned rett foran meg og løfter bort håret mitt for å se meg ordentlig. 
Ansiktet hennes er like over meg, jeg kjenner pusten hennes mot pannen min, ser 
hudkremen på halsen hennes glinse. Svar meg ærlig, sier hun. Det hvite i øyet hennes 
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er helt gult, et blodkar har sprukket, jeg ser et spinkelt nett av blod, jeg ser refleksen 
av mitt eget øye der inne. Jeg prØver å kjenne etter, men jeg føler ingenting. (Like sant 
som jeg er virkelig, 148-149) 

Blikket som verden ses med i romanene til 0rstavik minner om blikket i den franske 

nyromanen, som også trekker på fenomenologien.29 Av dens forfattere var nyromanen 

oppfattet som, i Michel Butors formulering, "det fenomenologiske domene fremfor noe", hvis 

oppgave var å beskrive en subjektiv opplevelse av verden, "en bevissthets møte med verden" 

(Holter 1990: 15). At Robbe-Grillet konsentrerte skildringene om tingenes overflate struktur 

skulle beskrive verden i en slags 'før-befengt' tilstand og slik lære oss å se verden "med frie 

øyne" (Holter 1990: 18). Blikket som verden ses med i nyromanen er deskriptivt i stedet for å 

være interpretativt. "Hos Robbe-Grillet og Claude Simon er der tale om stærkt deskriptive 

modi, der vil vise tingenes "tingslighed" uden for en narrativ eller psykologisk horisont" 

(Knudsen og Thomsen 2002: 16-17). Som Roland Barthes har påpekt, var Robbe-Grillets 

gjenstander laget for å være der, ikke for å være noe; gjenstandene hadde kun optisk 

dimensjon, de manglet enhver psykologisk, metafysisk eller sosial dybde; 

overflatebeskrivelsen uttømte tingenes innhold (Holter 1990: 17). 

Vi snakker om en overflateestetikk i nyromanen da beskrivelsene beveger seg på 

tingenes overflate. Det som kjennetegner tekstene, er - gjennom den sterke deskriptiviteten -

en sterk visualitet. Denne visualiteten er nyromanens svar på de nye visuelle medier i femti

og sekstiårene og den sensibiliteten som de frembringer. Nyromanen "abonnerer på visuelle 

medier direkte: fotoet og filmen" (Knudsen 2003: 101) og anvender "pennen som kamera" 

(Knudsen og Thomsen 2002: 16). Det visuelle mediets fordel fremfor litteraturen var at det 

skapte et inntrykk av objektivitet, og kunne slik virke mer umiddelbart og virkelighetstro.3D I 

samsvar med dette er nyromanen interessert i "tingene som de er". Men subjektivitet og 

objektivitet blandes eller oppheves som motsetninger hos nyromanforfatterne. "Perspektivet 

er kropsfænomenologisk hos Robbe-Grillet: tingene er altid set af nogen, af en bevidsthed. 

Dermed forts ætter Robbe-Grillet i sporet af Virginia Woolfs eksperimenterende modernisme, 

men den parres med interessen for verden "i sig selv", uden for vores bevidsthed" (Knudsen 

og Thomsen 2002: 17). 

Parallellen til 0rstavik er åpenbar: Blikket hører alltid til en bevissthet, men 

beskrivelsen er ikke markert av refleksjonen eller interpretasjonen - persepsjonen kommer før 

tanken. Gjenstandsbeskrivelsen går ut på det som subjektet ser, og ikke det som subjektet vet 

eller tenker om disse objektene. Objektene beskrives slik de fremstår i det øyeblikket de blir 

registrert - iakttatt og fanget opp av blikket - i personens synsfelt. Dermed er det kun 
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objektenes ytre egenskaper som gjengis: Tingene er strengt tatt store, små, runde, firkantete, 

gule, svarte, lilla, blå, lyse, mørke. Denne fremstillings måten kommer jeg tilbake til. 

Overflatebeskrivelsen gir 0rstaviks tekster et preg av objektivitet. Men det er ikke så 

mye objektenes tingslighet som interesserer henne, som det er måten vi persiperer og erfarer 

på. 0rstavik postulerer at vår identitet er romlig, at vi erfarer med en kropp i rommet, og at vi 

i dette rommet persiperer alt samtidig. I neste avdeling vil jeg behandle hvordan den romlige 

identiteten fremstilles tekstlig. Dette vil ta oss til representasjonsproblemet - vanskeligheten 

av å fremstille, i språket og det lineære mediet som litteraturen er, den nevnte samtidigheten 

vi opplever når vi sanser og erfarer i rommet. Etterpå vil jeg komme tilbake til 

overflatebeskrivelsen og vise at det skaper også dybder i tekstene. 

ROMLIG IDENTITET 

I artikkelen "Realismespor i 90'ernes kortprosa" skriver Britta Timm Knudsen (2002) om 

identitetsfremstillingen i kortprosaen og den selvbiografiske litteraturen på 90-tallet at jeget 

ikke lenger er narrativt, men snarere romlig-visuelt orkestrert. "Dette kan ses som led i en 

almen fænomenologisk orientering i værkerne hen imod en livsverden og en konkret kropslig 

forankring af et perspektiv" (Knudsen 2002: 233). Knudsen argumenterer for at den romlige 

identiteten er et realistisk spor i dagens litteratur. 

0rstaviks forståelse av selvet er klart romlig. Hun postulerer at den eneste riktige - og 

mulige - levemåten er å leve aktivt i nuet. Dette ser vi gjennom hvordan hun lar personene 

sine handle, eller snarere ikke handle, noe som gjør at det går galt med dem. Personene 

utsetter livet til å skje i fremtiden, slik som Johanne: "For meg er studiene en tynn, tynn tråd 

jeg balanserer på, og på den andre siden, når jeg er ferdig, begynner livet. Når jeg står der, vel 

overstått, med et strålende vitnesbyrd, glitrende gode resultater, da, tenker jeg, da er jeg fri" 

(Like sant som jeg er virkelig, 82). Vibeke utsetter det egentlige møtet med Tom: "Jeg må 

vente, tenker Vibeke, hun vil holde fast på det de har uten å stikke hull på det" (Kjærlighet, 

84). Problemet er at de ikke har noe, og dermed kan det ikke fortsette slik hun forventer: "Jeg 

mener, i de fleste bøker kommer det et kapittel to, en fortsettelse på den historien som er satt i 

gang. [ ... ] Og denne historien, denne kvelden, hva skjer i neste kapittel her?" (99). 

Identitetsforståelsen er romlig hos 0rstavik; subjektet skaper seg selv ikke gjennom å 

foreta seg prosjekter, det finnes kun her og nå. Karakterene blir fremstilt i situasjoner (rom), 
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ikke i en utvikling (tid). 0rstaviks syn på mennesket kommer frem gjennom hvilke 

møtesteder og muligheter til møter hun skaper for personene sine. 

0sterud (2004) fremhever at møtene med de andre er i dag begrenset til svært korte 

øyeblikk. Med utgangspunktet i Kjærlighet påpeker han at i denne verden, som er "flyktig og i 

forandring, den er tilfeldig og flytende" (19), hviler menneskets levevilkår på tilfeldige 

øyeblikkssituasjoner. 

Hva er kjærlighet i dag, i en moderne verden? Det er å bli kastet ut i en fragmentert 
virkelighet, der man er på jakt etter en nærhet i forhold til et annet menneske, men 
hvor en slik nærhet i høyden kan etableres i noen ad hoc-situasjoner. l den forstand er 
de tunge, gamle begrepene om identitet og sammenheng borte: det at to mennesker 
passer for hverandre, at man kan leve sammen i stabile kjærlighetsrelasjoner. [ ... ] Hva 
er kjærlighet i dag? Det er å være utlevert. Det er de korte øyeblikk av kontakt man 
kan etablere i en kontinuerlig underveissituasjon. (0sterud 2004: 18) 

0sterud beskriver 0rstaviks personer som "oppløste og flytende identiteter. De er kastet ut i 

en verden som er fremmedartet for dem, de er utlevert til det de i øyeblikket sanser og 

opplever" (17). Det er en hurtighet i denne sansningen: "Fra det ene øyeblikk til det andre 

skjer det mye i det rom [0rstaviks] personer befinner seg i. Plutselig kan lyset endre seg, eller 

personene vender seg om og befinner seg i helt andre sammenhenger og ser og hører noe helt 

annet" (0sterud 2004: 10). "l et moderne massekommunikativt samfunn bombarderes vi hele 

tiden med forskjelligartede og konkurrerende sanseinntrykk. Derfor må vi for å kunne 

fokusere på noe bestemt, sile vekk en hel del av det som til enhver tid befinner seg innenfor 

vårt oppmerksomhetsfelt. Men i din roman unnlater du å sile vekk slike ting. Distraksjoner, 

hvit støy får lov å være der. Ja, du lar det distraktive fremstå som våre sanne vilkår" (0sterud 

2004: 19). 

0sterud påpeker at det er nettopp gjennom fokuset på situasjonen, der skildringene 

rommer også tilfeldigheter, at tekstene makter særlig godt å gjenskape hvordan det er i 

virkeligheten. Det tilfeldige ser ut til å være en slags virkelighetsmarkør i teksten, og vi kan 

forstå det som romanenes avkall på å skildre det metafysiske, det som ligger hinsides den 

konkrete virkeligheten slik den blir erfart i hverdagen. Men 0sterud snakker om mangelen på 

metafysikk i enda en annen forstand, nemlig at vår identitet skapes i møtene med de andre -

romlig, i situasjonene, og ikke narrativt, langs en tidsakse. 

De situasjonene du skriver om er øyeblikkssituasjoner. Det er som om man kommer 
midt inn i et musikkstykke. Vi får ikke begynnelsen, vi får ikke slutten. Man kommer 
midt i en samtale, man hører et ord eller to i bakgrunnen, man får ikke vite hva det 
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handler om. [ ... ] Du lar også tilfeldighetene, det som i og for seg ikke trenger å bety 
noe, få lov til å stå der. Hvorfor det? Fordi slik er det. Virkeligheten vår er full av 
tilfeldigheter. Det ligger også i dette en nedbygging av enhver metafysikk, forstått på 
den måten at vi ikke skal noe bestemt sted med vårt liv. I hvert fall forteller ikke du 
hvor vi skal, og det finnes ingen absolutt mening. Vi er bare utlevert til det nærvær vi 
er i stand til å skape. (0sterud 2004: 22) 

At vekten i romanene hviler på beskrivelser og gjentakelser, mens den narrative fremdriften, 

episke elementer og sammenhenger er nedskåret, har noen kritikere oppfattet som en svakhet 

og kritisert romanene for å være stillestående.3
! Per Vaglum utfordrer slike lesninger i sin 

replikk "Står Hanne 0rstavik på stedet hvil?". De deskriptive passasjene, gjentakelsene og 

situasjons skildringene oppfatter han som en styrke i romanene, da disse gjør fremstillingen 

særlig virkelighetstro. Han er slik på linje med Erik 0sterud, og begge påpeker at 

konsentrasjonen om rommet og situasjonen er et særlig effektivt realistisk grep. 

Det er forståelig at leseren kan oppleve mange gjentagelser. Både Solveig og Liv 
strever nemlig med det samme grunnleggende psykologiske problem, og uten å 
komme et skritt videre. Det går ikke som det bør gå i romaner. Vendepunktene, 
veksten og utviklingen uteblir. Det går som i virkelighetens verden for Liv og Solveig: 
Livet blir preget aven nærmest endeløs repetisjon av de samme mislykkete forsøk på 
å etablere en nær relasjon. (Vaglum 2005: 40) 

Vi har sagt tidligere at erindringen er et essensielt ledd i personenes identitet hos 0rstavik. I 

forlengelse av Knudsens argument om at identiteten - og erindringen - er romlig-visuelt 

orkestrert i dagens litteratur skal jeg vise at dette også er tilfellet hos 0rstavik. Erindringen er 

både et tema og en narrativ strategi i romanene. 

ERINDRING OG SANSNING 

I avdelingen om nyromanens realismedebatt i Tekst og virkelighet skriver Karin Holter (1990) 

at å skrive var for Claude Simon å beskrive "hvordan det er nå - i erindringen", å 

"rekonstituere [ ... ] ut fra ting en har opplevd, følt". Imidlertid blir hans 

"rekonstitueringsforsøk", skriver Holter, "fremstilt som stadig mer umulige, nytteløse; ingen 

beskrivelse av et granatnedslag kan noen gang gjengi opplevelsen av det" (Holter 1990: 48). 

Dette er en realistisk intensjon hos Simon. 

0rstavik deler dette representasjonsproblemet med nyromanen. Skrivingen springer 

hos henne ut fra en lengsel etter å nå frem, i litteraturen, etter å overkomme den avstand som 
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ligger mellom representasjonsmediet - skriften - og den opplevde virkeligheten, det vil si 

gjengi det opplevde på en autentisk måte. Dette anses som vanskelig eller til og med umulig, 

som en parallell til den vanskeligheten eller til og med umuligheten det er for hennes 

romankarakterer å nå frem til andre mennesker, å formidle sine subjektive erfaringer til de 

andre, slik det er eksempelvis for Maja i Presten: 

Men hva hjalp vel det. Blodet hadde pumpet ut av henne. Hva hadde vel tegnene å si, 
bildene, ordene. Som fugletær var de, som streker noen lager med en pinne i sand. Det 
kommer en bølge og visker det ut. Det kommer noe annet og skyller over. Det var bare 
sanden som var sand, pinnen som var pinne. Bare vannet som var vann. (Presten, 216) 

Som en parallell til Simon er dette avsnittet et uttrykk for representasjonsproblemet, nemlig at 

ingen beskrivelse aven pinne kan noen gang gjengi opplevelsen av den. 0rstaviks poetikk er 

en utforsking av muligheter for å overkomme denne avstanden mellom mediet og 

virkeligheten. Hun leter etter former som best kan uttrykke hvordan det er nå - i erindringen, 

og rekonstituere ut fra ting hun har opplevd, følt. 32 Disse formene er paradoksalt nok slike 

som går utenom det verbale, og gjennom sansningen. 

De aktuelle verkene på 90-tallet inneholder ofte personlige betroelser eller personlige 

vitnesbyrd knyttet til erindring, der den egentlige eridringskjernen er traumatisk (Knudsen 

2002). I Paul Ricoeurs La Memoire, l'Histoire, l'Oubli (2000) forbindes erindringstemaet 

med det som ikke kan representeres - traumet. "Her bliver øjenvidnepositionen særlig 

interessant, fordi den ikke henfører til et fortolknings-paradigme, men til et kropsligt forankret 

perspektiv: var kroppen der på et givent tidspunkt til at vidne om dette og hint - eller ej?" 

(Knudsen 2002: 232). Knudsen påpeker erindringens endrede representasjon på nittitallet: 

Erindringen forbindes nylig med sansningen. 

Kulturanalytisk bet yder det stigende fokus på erindringens traumatiske kerne en 
bevægelse væk fra det hermeneutiske forhold mellem nutid og fortid: forestillingen 
om at fortiden altid gøres til genstand for forskellige fortolkninger og at den derfor 
aldri kan fastholdes som "kerne". [ ... ] Fokus er de siste 10 år skiftet fra et 
fortolkningsperspektiv, dels til et sanseligt, dels til et traumatisk perspektiv: fra et 
fokus på tegnets og repræsentationens altomfattende status til en beskæftigelse med 
repræsentationens grenser (Friedlander 1992). Traumet bliver centralt, fordi det udgør 
en kerne, der ikke kan repræsenteres. (Knudsen 2002: 231) 

element Rosset (1977) påpeker at erindring eller bilde er en forutsetning for at man overhode 

kan sanse virkeligheten; at" repræsentationen fikserer og fastholder, mens det reelle "stråler" 
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og aldrig lader sig fastholde. Sådanne strålende, intense steder eller momenter lader sig sanse 

i repræsentationen" (Knudsen 2002: 232). 

I forlengelse av Ricoeur og Rosset påviser Knudsen at erindringen på 90-tallet 

gestaltes "visuelt-rumlig snarere end narrativt og gentagelsen er et af de vigtige formelle greb, 

hvormed fortiden både dokumenteres og performeres i nutiden" (Knudsen 2002: 231). 

I forlengelse av det som jeg her har skissert, vil jeg argumentere for at erindringen -

som forbindes med trauma - er hos 0rstavik en realistisk kjerne som ikke lar seg representere. 

Idet traumaet ikke lar seg representere (diskursivt), må traumatiske erindringer presenteres 

(visuelt). Bildet og språket er to motsatte organiseringsmodi; teksten som bilde sikter til å 

fremstille annethet, "det som sproget ikke kan rumme" (Knudsen 1999: 81-82). Det visuelle 

er en viktig fremstillingsteknikk i 0rstaviks romaner på flere nivåer; det er et retorisk, 

kompositorisk og narrativt grep. Språket som medium mellom leseren og meningen i teksten 

blir erstattet av instanser som ikke avhenger av fortolkning og forklaring. Meningen i teksten 

konstitueres slik ofte som resultat av fortelletekniske grep, der narrasjonen utfolder seg ikke i 

et forløp, men romlig. Det narrative blir erstattet av det ikke-narrative, dvs. det visuelle. 

Erindring fremstilt i teksten på denne måten kan sanses av leseren. 

Formelt fremstilles erindring i romlige og visuelle strukturer. Dette kan best ses i 

Tiden det tar, der selve inskripsjonen av traumaet i Signes kropp vises. Erindring er ikke kun 

tema, men en narrativ strategi i teksten. Den baserer seg på at inntrykk og erfaringer i 

erindringen ikke er innordnet kronologisk og suksessivt (etter hverandre), men anakronisk og 

simultant (ved siden av hverandre). Denne strukturen blir projisert i den narrative 

organiseringen av romanene: Tidsaspektet blir nedprioritert i forhold til romaspektet; det 

narrative i forhold til det ikke-narrative; språket i forhold til bildet. 

Kompositorisk er romanen delt i tre kapitler, der åpnings- og sluttkapitlene foregår på 

nåtidsplanet, mens kjernefortellingen foregår i fortiden. Det er i andre kapittel at den egentlige 

inskripsjonen av traumatiske opplevelser foregår. Traumaet blir ikke forklart eller 

kommentert, den blir kun vist. Teksten er organisert som en filmatisk fremvisning av 

situasjoner som skifter uten fortolkende elementer eller kommentarer fra fortelleren. Denne 

skiftningen skjer ikke kronologisk; hendelsene blir fremstilt snarere som eksempler, typiske 

eller tilfeldige bilder som gjentar seg uten fast mønster eller årsakssammenheng. Gjentakelsen 

er her et viktig formelt grep. Bildene står heller ikke i et utviklings forhold til hverandre; de 

danner ikke et forløp. Alt leseren får vite, blir fremstilt slik det kan bli erfart sanselig gjennom 

øyet, øret og kroppen. De visuelle og akustiske formene tilfører teksten en større sanselighet: I 

motsetning til det verbale gjør bilder og lyder det mulig å vise heller enn å fortelle og forklare. 
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En fortolkende instans er også fraværende mellom ramme- og kjernefortellingen, 

mellom nåtids- og fortidsplanet. Den kompositoriske plasseringen av erindringen i andre 

kapittel er meningskonstituerende. Meningsdannelsen avhenger av leserens meddiktning og 

særlig sansning. Kroppen er et kommunikativt medium på tekst-Ieser-nivået. Romanen er 

kropp. Det er kroppen som medierer mellom nåtids- og datidsplanet i romanen: Første kapittel 

er fortalt i første person, men jeg-fortelleren besitter ikke språk som kan fortelle til de andre 

om erindringen sin og forklare sine nevrotiske tilstander; de forblir uartikulert. Hun har 

imidlertid et annet "språk" - sin kropp. Signe skaper kontakt med omverdenen sin gjennom 

sin sanselige tilstedeværelse, sin sensitivitet for de andres kroppslige nærhet. Det som 

forklarer Signes psykiske tilstand fra første kapittel, er skildringen av voldsomme scener fra 

barndommen hennes slik hun opplevde dem på kroppen sin. Denne utfolder seg i andre 

kapittel og er kroppens "fortelling". Narrasjonen her er organisert visuelt - det gis mgen 

årsaksforklaringer, det trekkes ingen konklusjoner, fortelleren resonnerer ikke. Leseren er 

ment å konstituere mening i romanen på grunnlag av sin sanselige forbindelse med Signes 

egen erfaringsverden. Kroppen medierer slik også mellom romanen og leseren, og Signes 

stemme blir skiftet for en tredje persons forteller som i motsetning til Signe kan artikulere og 

formidle til leseren Signes ubehagelige erindringer som skjuler seg bak traumaet hennes. 

Poetikken til 0rstavik må forstås som representasjonskritikk: det som ikke kan 

uttrykkes verbalt ( erindring, traume), erstattes aven form som kan bli sanset. 

DET NARRATlVE ROMMET 

0rstaviks to første bøker, Hakk og Entropi, kan klassifiseres som punktromaner. Som 

punktromaner kan vi bestemme dem i forlengelse av følgende definisjon, der punktromanen 

er "fragmenteret prosa med uformidlede spring i synsvinkel, stil og komposition" (Skyum

Nielsen 1993). Det man i tillegg ofte fremhever som et trekk ved punktromanen, er at de 

enkelte tekstene både kan leses som autonome (punkt) eller som fragmenter aven 

sammenheng (roman). Det som innordner tekstene i en sammenheng, er ikke et lineært 

handlingsforløp, men kan være et hvilket som helst prinsipp. Det er imidlertid mulig at 

teksten eller leseren etablerer episke linjer mellom punktene.33 

En organisering av teksten som ikke følger et lineært handlingsforløp, oppfattes l 

narratologien som en romlig organisering. Komposisjoner i litterære tekster er nødvendigvis 

sekvensielle komposisjoner, men gjennom visse prinsipper og teknikker kan det skapes 
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inntrykk aven samtidighet. Nedprioritering av temporaie aspekter til fordel for romlige 

strukturer er en slik teknikk. Teksten struktureres ikke som et forløp der begivenhetene følger 

etter hverandre i tid og i en årsakssammenheng, men sammensettes av enkeltstående bilder 

som skifter uten et kausalt prinsipp eller tidssammenheng. 

Bildet/rommet kan her forstås som metafor for en punktaktig komposisjon der 

hendelsene snarere er eksempler, utsnitt fra hverdagslivet eller tilfeldige scener enn nøye 

utvalgte begivenheter plassert i et utviklingsforhold. De enkelte elementene går i dialog med 

hverandre på andre nivåer enn det narrative. Det kan være assosiasjoner til erfaringer fra 

fortiden, som resulterer i at de temporale linjene blandes i en ukronologisk sammenheng, eller 

det kan være fantasier, fysiske sansninger, drømmer og gjentakelser av de samme 

situasjonene. Disse må settes sammen av leseren, slik at meningen konstitueres relasjonelt 

mellom de enkelte episodene og mellom romanen og leseren, og ikke ut fra forklaringer, 

opplysninger eller forbindelser eksplisitt lagt inn i teksten. 

Organiseringen av det tekstlige forløpet er visuelt-romlig hos 0rstavik. Det er liten 

narrativ fremdrift, og det som driver fortellingene, er refleksjoner, erindringer, nyanserte 

personskildringer og steds- og handlingsbeskrivelser - snarere enn handlingen. En billedlig 

tekstkomposisjon er mest åpenbar i Hakk og Entropi. I Hakk inneholder hver side ett bilde, og 

dette forbindes verken temporalt eller kausalt til bildet på forrige eller neste side, men er en 

tilsynelatende tilfeldig utvalgt scene. Logikken som disse bildene er satt sammen i, baserer 

seg på hovedpersonens sansning i det nåtidige rommet, noe som utløser barndomserindringer 

eller andre assosiasjoner knyttet til kroppslige, ofte vonde erfaringer eller forestillinger. Både 

de aktuelle bildene, erindringsbildene, drømmebildene og fantasibildene blandes i en 

ukronologisk usammenhengende rekke, og i denne gjensidige virkningen blir meningen til. 

Bilkjøringen over fjellet minner hovedpersonen om moren som hadde jobbet der tidligere, og 

får henne samtidig til å tenke på fotografen som kom kjørende og flyttet inn i samme hus. 

Turene med ham aktiverer i sin tur erindringen om turene med faren, slik at farsbildet og 

bildet av mannen kommer til å gli i hverandre gjennom hele romanen. 

Karin Moe er inne på den romlige struktureringen av romanen i sin anmeldelse av 

Hakk i Morgenbladet: 

Tekstane er sett som vegger og flater og linjer, her blir bok og bokas hus til. Det er 
bildeflater, draumebrokkar, virtuelle sansingar, fysiske sansingar og blikk vekslar med 
berøringar frå indre eller ytre samtidige oppleving ar. Det er samtidigheten av flatene 
som blir understreka ved at her ikkje fins paginering eller etterstilling, forløp. Likevel 
er det forløp! (Moe 1994) 
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Moe er inne på at det litterære rommet skaper en samtidighet i lesningen, eller snarere 

opplevelsen, av teksten. Hun oppfatter romanen bokstavelig som hus. Den romlige 

dimensjonen av boka utvides også ved de upaginerte sidene.34 

Den romlig-visuelle organiseringen er karakteristisk for alle 0rstaviks romaner. 

"Avbrytingen av alle narrative sammenhenger og lineære utviklingsforløp er karakteristisk for 

[0rstaviks] måte å skape et nærvær på i det konkrete øyeblikk (0sterud 2004: 22). Ved at 

handlingen blir redusert til minimum, legges vekt på situasjonen. Fortelletempoet saktner også 

gjennom gjentakelser. Situasjonene blir skildret visuelt, uten fortolkende eller forklarende 

instanser. Bildene innordnes i teksten etter andre logikker enn narrative og kausalt-temporale. 

Meningstilblivelsen spores tilbake til det formelle nivået, og oppstår som en narratologisk 

virkelighetseffekt. 

Den romlig-visuelle komposisjonen er vesentlig i romanen Kjærlighet, der den 

fungerer som en bevisst fortelleteknisk strategi. Fortellingene om Jon og Vibeke er 

tilsynelatende normale skildringer av to hverdagslige liv, og det er derfor først i deres 

parallelle plassering at den manglende kontakten mellom moren og sØnnen blir synlig. Den 

kompositoriske kryssklippingen mellom perspektivene avslører Vibekes likegyldighet som 

mor og Jons voldsomme lengsel etter varme og oppmerksomhet, noe som også er en sjokk for 

leseren. Som Åsta Marie Bjorvand gjør oppmerksom på, dreier det seg om et fortelleteknisk 

grep: "Mens vi følger Vibeke, inntrer en pause i Jons historie, og omvendt. Tiden står stille i 

vekselvis Vibekes og Jons historie ( ... ) Slik manipulerer dessuten klippingen tiden. Tiden 

stoppes opp, brytes av tvert, noe somjo kun er mulig i fiksjonen" (Bjorvand 2003: 65). 

I Kjærlighet skiftes synsvinkelen mellom Vibeke og Jon uten advarsel, slik at vi for en 

kort stund kan oppleve at vi ikke vet i hvem sin bevissthet vi befinner oss. Dette er 

karakteristisk for de andre romanene, for de beskjeftiger seg ofte med erindring, og arbeider 

dermed med forskjellige tidsplaner. Henning Howlid Wærp har også påpekt dette i romanen 

Presten: 

Bevegelsene mellom tidsplanene er glidende, som regel umarkert, slik 0rstavik i 
tidligere romaner (f.eks. Kjærlighet) har latt oss gli mellom ulike bevisstheter. [ ... ] 
Ingen markører, utenom avsnittet, forteller imidlertid om denne steds- og 
tidsforandringen. På denne måten mimes Livs bevissthetsstrøm, skillet mellom før og 
nå oppheves. (Wærp 2004: 200) 

Meningen skapes ofte formelt, som regel ved plassering, etter hverandre, av to avsnitt som på 

en eller annen måte henger sammen. Det tekstlige forløpet organiseres etter 
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assosiasjonsprinsippet. I følgende sitat er det vinden (altså personens sansning) som utløser 

Livs assosiasjon til fortiden: 

Det blåste. Det blåste hele tiden her. Det hadde jeg ikke tenkt på da jeg søkte 
jobben. Vinden kunne jeg ikke ta bort. Det var som om det lå bilder inni vinden, inni 
det å kjenne vinden mot ansiktet, bilder som bare var der og kom. 

Det blåste da jeg traff Kristiane. Det var utenfor klosteret, på sletten mellom 
Aspenhau og Hartwald, klosteret ligger der ute mellom de store, spredte trærne, det 
går en mur langs ytterkanten av området, men den er ikke nok til å holde vinden vekk. 
(Presten, 10) 

Reduksjonen av det narrative aspektet til minimum er i tråd med representasjonskritikken som 

romanene uttrykker. Mistillit til det språklige mediets evne til å formidle noe sant og troverdig 

gjenspeiler seg i tekstenes bestrebelse på å presentere snarere enn representere, dvs. å vise 

heller enn å fortelle og forklare. Dermed skapes det plass til leseren; 0rstaviks tekster 

medtenker leserinstansen. 

OPTISK REALISME 

Overflatebeskrivelsen er ikke en uskyldig og nøytral fremstilling aven ytre virkelighet. Heller 

ikke hos Robbe-Grillet er dybdeperspektivene borte, aller minst de psykologiske (Holter 

1990). Derimot er hos ham "den konkrete tingslighed knyttet sammen med følelsen" 

(Knudsen 1996: 266). 

Det 'subjekt' gjennom hvis bevissthet møtet med verden beskrives i romanene er langt 
fra en nøytral, likevektig 'landmålers'; sykelig sjalusi, volds- og seksualfantasier, 
tvangsforestillinger av forskjellig art preger de fleste av hans 'personer', og kritikerne 
hadde ingen problemer med å påvise at deres sinnstilstand farget fremstillingen [ ... ] 
Det nye ved Robbe-Grillets bruk av det psykologiske er imidlertid, som Morrisette 
påpeker, at analysen - beskrivelsen av sinnstilstanden - er overtatt av 
gjenstandsbeskrivelsen (Holter 1990: 20). 

Hos 0rstavik er det særlig i Entropi at hovedpersonens sinnsstemninger kommer frem 

gjennom gjenstandsbeskrivelsen. Kritikken har karakterisert beskrivelsene som kjølig 

registrerende og avpersonaliserte.35 Imidlertid er det verdt å merke seg at dette objektivt 

registrerende blikket avspeiler betrakterens subjektive indre stemninger. Beskrivelsene som 
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"tingene vokser" og "vasen med de halvvisne tulipanene kan sprekke når som helst" (Entropi, 

upaginert) er nettopp uttrykk for hovedpersonens uforløste indre tilstand. 

Britta Timm Knudsen skriver i artikkelen "Optisk realisme. Realisme og 

rumfremstilling hos Robbe-Grillet og Easton Ellis" at realismen i de analyserte verkene angår 

særlig "det registrerende kameraøje, der beskuer scenerierne, og som ikke overstyres af en 

udvælgende, interpreterende instans. For skjønt Robbe-Grillets kamera viser sig at være 

subjektivt og derfor upålideligt, så forsøger det alligevel at nærme sig tingene i al deres 

æstetiske objektivitet, al deres blotte væren der" (Knudsen 1996: 278). Knudsen påpeker at 

fremstillingen av rommet som "en sammenblanding og en uafgørlighed mellem psykisk og 

objektiv realitet [ ... ] er lånt fra persepsjonsfenomenologien (266). "Den ytre og den indre 

realitet, verden og forestilling mødes, et møde, der netop sker i formen, iformdannelsen -

både af jeg'et og af verden" (266). Den optiske realismen er altså en realisme som tar hensyn 

til en fenomenologisk sammenblanding av subjektivitet og objektivitet, og som "æstetisk ytrer 

sig i en udelukkende visuel og stærkt formbevidst gestaltning af rum" (267-8). Knudsens 

argument er at realiteten når oss gjennom en billedlig representasjon, det vil si en 

representasjon som er fri for fortolkende instanser. 

I en annen artikkel, "Scenisk realisme", skriver Knudsen at i nyere realismeforskning 

er det å se et viktig karaktertrekk ved realismen, "således at perspektiv, synsvinkel, 

beskrivelser og rumlig flade henholdsvis dybde bliver til vigtige stiltræk i den litterære 

realisme. Man kan sige, at litteraturen her deler træk med billedkunsten eller, at læseren i en 

vis forstand bliver til en iagttager" (Knudsen 2005: 147). 

Det visuelle er et karakteristisk trekk i 0rstaviks prosa, i begge henseender. For det 

første, billedlig representasjon som uttrykk for en fenomenologisk sammenblanding av 

subjektivitet (verden persiperes alltid ut fra en erfarende kropp) og objektivitet (enhver 

fortolkende eller vitende instans er forsøkt fjernt i beskrivelsene). Og for det andre, billedlig 

representasjon som et realistisk trekk som gjør at leseren blir iakttaker. 

Med det være sagt at deskriptiviteten ikke bare er et middel til å konstruere det fysiske 

rommet som romankarakterene beveger seg i. Det er derimot et kunstnerisk grep hvis egenart 

er at det erstatter narrative og interpretative elementer og dermed gir leseren mulighet for en 

annen tilgang til teksten enn en fortolkende. Det gir en sanselig tilgang. Den visuelt arrangerte 

teksten har et sterkt sanselig appell til leseren, og leseren kan ikke annet enn å forestille seg 

det beskrevne rommet, se situasjonen med karakterenes øyne og leve seg inn i deres situasjon. 

For 0rstavik gjelder det som Knudsen sier om optisk realisme, nemlig at distansen som de 

objektiverende beskrivelsene fremkaller, "blandes op med en gryende minimalistisk tradition, 
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der ikke distancerer sin betragterllæser, men aktiverer ham/hende direkte i aflæsningen af 

værket" (Knudsen 1996: 265). Det som minimalismen utelater, erstattes nettopp av de 

billedlige beskrivelsene, og dette skaper en umiddelbarhet mellom teksten og leseren, en 

umiddelbarhet som kan sanses. Til minimalismens estetikk, som gjelder tekstens overflate 

henholdsvis dybde, samt den sanselige tekstens effekt på leseren, kommer jeg tilbake til i de 

senere kapitlene. 

På tekstens nivå er deskriptiviteten, beskrivelsen av det ytre rommet - slik vi har sett 

ved gjenstandsbeskrivelsen - en teknikk til å fremstille personenes psykologi. Bjarne 

Markussen (2001) påpeker dette i artikkelen "Romanens rom", og skriver at 0rstavik bruker i 

Kjærlighet "det ytre rommets elementer til å avdekke strukturer i personenes indre rom, ved å 

gå veien om sansningen og assosiasjonen" (Markussen 2001: 80). Skildringen av personenes 

sansning og assosiasjoner er en måte å fremstille deres følelser og sinsstemninger på. 

Markussen viser til pølsemiddagsscenen i Kjærlighet, der den niårige Jon forteller en vits, 

men får ikke respons fra moren. Han begynner å tenke på et torturbilde fra et blad. "I 

skuffelsen over manglende respons assosierer Jon den avbrukne pølsen (og følelsen av å 

henge) med bildet av den hengte, torturerte mannen. [ ... ] Dette assosiasjonsmønsteret er tegn 

på en sinnstilstand han ikke har ord for" (Markussen 2001: 80). 

Dette prinsippet gjør seg videre gjeldende i beskrivelsene av været. Det subjektive -

personenes indre - kommer frem gjennom det objektive - skildringen av det ytre rommet, 

ikke minst av været. Sarah Paulson er inne på dette i artikkelen "Embodiment of Experience". 

Hun tar utgangspunkt i rom og kropp som det poetologiske grunnlaget i Uke 43, og skriver at 

Solveigs tankegang og assosiasjonsmønster er preget av "traditional metaphors of space". 

"Antitheses between openness and closedness, surface and depth, up and down, inside and 

outside create a unique mental and ethical landscape of hills and valleys that parallels the 

outer scenery" (Paulson 2004: 333). Paulson påpeker en overensstemmelse mellom 

beskrivelsen av hovedpersonens mørke "indre landskap" og skildringene av det ytre 

landskapet der det gråe, tunge været med tåke og regn dominerer: 

Hun kjente seg tung og seig, hun hadde blitt sittende lenger enn hun hadde tid til, hun 
hadde ikke merket det. Det er sikkert lavtrykket, tenkte hun, tåka som bare blir 
liggende, at det ikke slutter å regne. (Uke 43, 18) 

Forbindelsen mellom det indre og det ytre artikuleres ikke direkte i tekstene. En følelse kan 

skildres gjennom karakterens assosiasjon, som i sitatet fra Uke 43 (Solveig tenker på været 

ute), eller som i scenen fra Kjærlighet (Jon tenker på et bilde han har sett). Eller den kan 

58 



skildres gjennom karakterens sansning, det vil si at skildringen av det ytre rommet kommer 

ikke som karakterenes assosiasjon, men blir kun plassert ved siden av handlings- eller 

personbeskrivelsen: 

Hvorfor måtte hun hele tiden ta sånne omveier til seg selv, tenkte hun. Hun ville gå 
rett på det, gå rett på det hun kjente. Og det var en ting hun ville si, hun stoppet og så 
opp, oppover åssiden under tåka mot fjellet lenger unna, det var kommet snØ noen 
steder, hun snudde seg rundt, kikket ut under den mørkeblå hetta, så de gule og røde 
trærne, og lenger unna det brune, og hele himmelen var grå, og det lå noe grått over 
det hele, en hinne ev regn. 

Hva var det da hun ville si, var det ikke bare å si det. Kunne hun ikke bare si 
hva hun ville der hun sto på dette fortauet i denne bygda i regnet. Hun åpnet munnen, 
men det kom ikke noe ut. Hun så ned på hendene sine, åpnet og lukket dem, kjente 
hvor kalde de var der nede. (Uke 43,89) 

Beskrivelsene av steder, landskap og vær er bet ydende hos 0rstavik. De må ses som 

betydnings dannende elementer, og ikke slik som Henning Howlid Wærp ser dem i Presten, 

som "en nødvendig motvekt til jeg-personens ofte "limbo"-aktige opplevelser og 

refleksjoner", siden det ellers "kunne for leseren ha blitt tungt å befinne seg i et slikt 

konturløst, indre landskap over lengre tid" (Wærp 2004: 199). De ytre beskrivelsene er ikke 

en motvekt til, men derimot en måte å beskrive det indre på. Det som skildringen av det ytre 

landskapet gjør, er nettopp gi konturer til personenes indre følelser og sinsstemninger. 

Sansningen står sentralt i 0rstaviks poetikk, og det interessante er, hvorvidt den er en 

"omvei" slik som Markussen antyder. Fremstillingen er udirekte fordi den ikke uttrykker 

eksplisitt det som foregår inni personene, den utlegger ikke direkte deres psykologi. Det er 

ikke en realistisk fremstilling. Den er også udirekte fordi leseren må selv dikte med og 

assosiere. Men samtidig er fremstillingen direkte, eller umiddelbar, i og med at leserens 

forbindelse med teksten skjer på et realistisk-sanselig grunnlag, med andre ord går den ikke 

veien om abstrakte begreper om psykologiske prosesser i sinnet. Grunnen til at den ikke gjør 

det, er at det ville skape distanse mellom leseren og romanpersonene. En slik distanse ville 

finnes i kraft aven forteller som er overordnet karakterene. 0rstaviks fortellere er imidlertid 

på nivå med karakterene, og karakterene har ikke ord å sette på sine følelser. Dermed sikter 

teksten på en effektskapende fremstilling, og betydningsdannelsen skyves på et estetisk

sanselig nivå. 

Visualiseringen gjennom beskrivelsene av det ytre rommet må ses som en tekststrategi 

til å konkretisere - og slik romliggjøre - det abstrakte, det flytende, det ugripelige. Det 

ugripelige gjøres slik til noe gripelig - det blir konkret og sansbart. Dette er en taktikk i 
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samsvar med den fenomenologiske impulsen i romanene, ikke minst bestrebelsen på å 

(re)konstruere et erfaringsrom. Visualiseringen utvider tekstens romlige dimensjon. 

En litt annen synsvinkel på dette vil være at det som er ugripelig, er også ubegripelig. 

Gjennom konkretiseringen og romliggjøringen gjøres det u(be)gripelige nettopp til noe 

begripelig - det blir lettere å fatte. Denne synsvinkelen vil ha å gjøre med kognitive teorier 

om hvordan vi konseptualiserer vår erfaring. Det kan være meget fruktbart å belyse 0rstaviks 

poetikk med henvisning til kognitiv semiotikk, som hun selv ser ut til å trekke veksel på.36 

Min tese er at visualiseringen, konkretiseringen og romliggjøringen er kunstneriske 

grep hos 0rstavik, men at de kan sies å ha opprinnelse i den vanlige måten vi begrepsliggjør 

vår erfaring på. De konkrete språklige bildene i 0rstaviks prosa utgjør et poetisk språk, som 

imidlertid er i stor grad basert på de konvensjonelle metaforiske uttrykk som er del av 

hverdagsspråket vårt. Med henvisning til kognitiv semiotikk, særlig George Lakoff og Mark 

Johnsons arbeid i Metaphors We Live By, vil jeg prØve å utlegge det som jeg mener er kjernen 

i 0rstaviks poetikk, nemlig at rommet - og dermed sanseligheten - skapes i selve språket. 

ROM I SPRÅKET 

George Lakoff og Mark Johnsons Hverdagslivets metaforer (Metaphors We Live By, 1980), et 

av de grunnleggende kognitivistiske verkene, har forandret den tradisjonelle oppfatningen av 

metaforen vi har hatt siden Aristoteles, der metaforen er noe som tilhører det poetiske og 

retoriske språket. Lakoff og Johnson påpeker derimot at metaforen er noe mye mer 

grunnleggende: At metaforen preger vårt hverdagslige språk, den vanlige måten vi snakker 

om ting på, og at metaforen for øvrig ikke bare er et spørsmål om språket, men også om 

tenkningen og handlingen. Lakoff og Johnson reviderer den tradisjonelle aristoteliske 

forståelsen av metaforen som en nyskaping innenfor språket og påstår at det er språket som 

skjer innenfor metaforene. Hele vårt begrepssystem er metaforisk strukturert, det vil si at 

metaforene finnes allerede i de begrepene som styrer vår tenkning, handling og erfaring. Å 

forstå, tenke eller erfare ting metaforisk betyr å forstå, tenke eller erfare en ting ut fra en 

annen. At vårt begrepssystem er metaforisk strukturert, betyr med andre ord at vi forstår de 

fleste begrepene delvis ut fra andre begreper. Metaforen betyr hos Lakoff og Johnson 

metaforisk begrep. 

Det er imidlertid noen begreper som vi forstår umiddelbart, uten metafor, og som 

utgjør grunnlaget for begrepssystemet vårt. Dette er hovedsakelig de begrepene som er 
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avledet av våre kroppers erfaring i rommet - de enkle romlige begrepene. "Med andre ord 

oppstår strukturen i våre romlige begreper av vårt stadige romlige erfaring, det vil si av vår 

interaksjon med det fysiske miljøet" (Lakoff og Johnson 2003: 57). 

Det viktige er at metaforen er et instrument for forståelsen av begreper kun i kraft av 

sitt grunnlag i erfaringen. De fundamentale begrepene våre har grunnlag i det som Lakoff og 

Johnson kaller "direkte fysisk erfaring,,37. Det er for det første våre erfaringer av orientering i 

rommet (dette gir opphav tilorienteringsmetaforer), og for det andre våre erfaringer med 

fysiske gjenstander, særlig våre egne kropper (dette gir opphav til ontologiske metaforer, som 

er måter å betrakte hendelser, handlinger og tilstander som entiteter og stoffer på). 

Lakoff og Johnson hevder imidlertid ikke at "fysisk erfaring på noen måte er mer 

grunnleggende enn andre erfaringer, enten de er følelsesmessige, mentale, kulturelle eller hva 

som helst annet. Alle disse erfaringene kan være like grunnleggende som fysiske erfaringer" 

(2003: 59). Det de hevder og fremhever, er imidlertid at vi forstår og konseptualiserer det 

mindre konkrete ut fra det mer konkrete, som har sitt umiddelbare grunnlag i vår erfaring. 

Med andre ord at "vi gjerne begrepsliggjør det ikke-fysiske ut fra det fysiske" (2003: 60). 

"Mange av de begrepene som er viktige for oss, er enten abstrakte eller ikke klart avgrenset i 

vår erfaring (følelsene, tankene, tiden osv.). Derfor må vi få grep om dem ved hjelp av andre 

begreper som vi forstår på en klarere måte (romlige orienteringer, gjenstander osv.)" (2003: 

110). 

Denne innsikten om at vi forstår et erfaringsdomene ut fra et annet erfaringsdomene, 

f.eks. at vi forstår våre følelser ut fra vår fysiske (romlige eller sansemessige) erfaring, er noe 

som 0rstavik utnytter i sin prosa til å skildre personenes psykologi. Det konkrete i dette 

tilfelle er, slik vi har sett, beskrivelsen av gjenstander, av været, av personenes sansning og 

assosiasjoner. Det mest typiske eksemplet av konkretisering hos 0rstavik er imidlertid 

skildringer av kroppen og av kroppslige reaksjoner som en måte å fremstille det psykologiske 

på. 

For Lakoff og Johnson er metaforen et begrep som strukturerer erfaringen, tenkningen 

og dermed også språket. Når de henviser til hvordan det metaforiske begrepet ytrer seg i 

språket, snakker de vanligvis om "metaforiske språklige uttrykk". Metaforiske språklige 

uttrykk er altså de metaforiske uttrykkene i språket som er våre vanlige talemåter. 38 Dette 

metaforiske språket er ikke "poetisk, kunstlet eller retorisk; det er bokstavelig" (2003: 9). 

Siden jeg nå skriver om skjønnlitteraturen, vil jeg i stedet for "metaforisk språklig uttrykk" 

simpelt bruke ordet "metafor". Jeg bruker ikke metaforbegrepet i den retoriske (aristoteliske) 

betydningen. Med metafor vil jeg heretter vise til språklige bilder som er forankret i de 
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konvensjonelle metaforiske begrepene som strukturerer vårt begreps system. Det er i samme 

betydning Sarah Paulson (2004) bruker metaforbegrepet, og snakker så om "tradisjonelle 

romlige metaforer" og "konvensjonelle romlige metaforer" i 0rstaviks prosa. De 

konvensjonelle metaforene, som i dagligspråket er bokstavelige, blir naturligvis poetiske hos 

0rstavik. De blir poetiske nettopp ved at 0rstavik trekker veksel på bokstaveligheten i våre 

vanlige metaforiske talemåter. Konkretisering og bokstaveliggjøring er viktige poetologiske 

prinsipper i 0rstaviks litteratur. Dette kommer jeg til å utdype. 

0rstavik skildrer altså ikke eksplisitt eller direkte menneskets følelsesmessige liv; det 

blir bokstaveliggjort og romliggjort. Det indre og abstrakte blir tatt utenpå og blir konkret, det 

vil si at det psykiske indre fremstilles gjennom kroppslige metaforer. Som oftest er det den 

vonde kroppen, men det kan også være kroppslig behag. Som Paulson skriver, er 

fremstillingen av den sanselige opplevelsen av kulde og smerte metafor for lidelse, 

eksempelvis avspeiler Johannes vonde kropp (hennes smerter i korsryggen) i Like sant som 

jeg er virkelig det problematiske forholdet til moren (Paulson 2004). I Kjærlighet er Jons 

blunking som kjent uttrykk for hans psykiske lidelse. I Tiden det tar henger ikke Signes kropp 

sammen, som tegn på hennes fragmenterte integritet. I Presten skjærer Maja kors i hendene 

sine; dette må forstås som skildring av hennes fortvilte psykiske situasjon. 

Det er verdt å merke seg, i en realistisk sammenheng, at "bogstaveligheden er et 

tilbagevendende topos" i nyere dansk/europeisk litteratur, som viser seg bl.a. ved at "det indre 

bliver yderliggjort i ret bogstavelig forstand [ ... ], nu ikke længere som (forestillings)billede, 

billedet af en form, hvilket gIver formalistiske tekster, men som netop 

udvendiggørelsen/blottelsen af det konvulsiviske indre, hvilket giver formsprængende, 

realitetssprængte tekster" (Knudsen 1996: 274). 

Gjennom kroppsspråket - beskrivelsen av kroppsfornemmelser og kroppslige 

erfaringer - skapes en sensibilitet. Vi har så lenge sagt at tekstene blir sanselige gjennom 

reduksjonen av fortolkende og forklarende elementer, det vil si gjennom nedskjæringen av det 

fremstilte til det som personene ser, hører, lukter eller kjenner. Sanseligheten blir imidlertid 

skapt allerede i selve formspråket: I formene og strukturene, i måten det språklige uttrykket 

utformes, så å si i språkets materie. Det som gjør språket sensuelt, er konkretisering og 

tingliggjøring, som de kroppslige metaforene er del av. De språklige formene i 0rstaviks 

romaner slår oss med sin fysikalitet. De går ut på fysiske egenskaper og fenomener. 

Den konkrete, sanselige språkformen forsterker fremstillingen og persepsjonen av 

rommet: Det sanselige språket skaper sansbare steder i teksten, og slik gjenskaper en 

hverdagslig situasjon og omgang med tingene som for leseren blir gjen-kjennelig. Leseren kan 
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bokstavelig talt kjenne den kroppslig. Konkretiseringen og romliggjøringen er slik 0rstaviks 

måte å formidle intensiteten i det opplevde på. I Presten blir leseren ikke kun stilt foran, via 

sin forestillingsevne, synet av de blodige skarene; hun kan bokstavelig talt kjenne det skarpe 

skjære seg i sin egen kropp. Dette skjer gjennom en nokså enkel gjenkjennelse av hvordan det 

å skjære seg kjennes på kroppen. Det gjør vondt. At leseren føler kroppslig ubehag er en 

uatskillelig del av lesningen av 0rstaviks romaner. 

Konkretiseringen i romanene skjer på to måter. For det første ved at skildringene 

konsentrerer seg om det ytre rommet - det som personene ser i sin omverden, og det som de 

ser er gjenstander. Viktig i denne fremstillingen er videre ikke kun hva det er som beskrives, 

men også hvordan det beskrives, altså fremstillingsteknikken. Objektene som er sett av 

blikket beskrives konkret, visuelt, materielt. Det sanselige språket utformes i farger, former og 

materie. For det andre blir konkretisering oppnådd gjennom konkrete bilder og metaforer. 

Karakteristisk og spesielt for 0rstavik er nettopp at det ikke er kun objekter, de konkrete 

tingene, som beskrives visuelt, men også følelser og sinnsstemninger, det abstrakte, blir 

tingliggjort og får et konkret uttrykk. Alt blir til konkrete gjenstander, kulisser og rekvisitter, 

noe som gir et romlig preg til det fremstilte. Romlig metaforikk utgjør selveste kjernen i 

0rstaviks poetikk. 

Konkretiseringen på det første planet betyr at gjenstandene blir fremstilt i sin form, 

farge, størrelse og materie. Her beskrives den spontankontakt med tingene som Merleau

Ponty snakker om, som går forut for all viten om tingene. Objektene ses i den slags før

befengt tilstand som Robbe-Grillet snakker om, de ses med frie øyne. Tingene får ingen 

egenskaper som går utover det konkrete, det sansbare. Det semantiske unngås. I 0rstaviks 

fremstillingsunivers er ting fargerike, geometriske former. En spesiell type kake får ikke navn, 

men blir beskrevet visuelt. Det er geometrien som her fokuseres på: 

Hun nikket og tok en liten asjett, med en kakespade løftet hun over en liten mørk 
firkant med en gul tutt på, jeg så den grove mandelmassen og den gule kremen i 
midten, det tynne laget med sjokolade på toppen. Hun tok det med bort til kassa, jeg 
betalte, helte kaffe i koppen og bar det bort til et bord. (Presten, 117) 

Overflatebeskrivelsen skaper imidlertid også dybder. "[0]yets funksjoner formidler også 

andre egenskaper enn de rent kromatiske, f.eks. romdybde, form, posisjon, relativ størrelse og 

bevegelse.,,39 De beskrevne objektene har først og fremst en form; de er denne formen. Kake 

er en firkant, værelse er en kube. Ting skildres med ord som kant, bue, sirkel, kule, åpning, 

oval, strek, linje, tråd, stripe, klump. De fremstår i sin form, og form, som vi har sagt, har 

romlig status. Former fornemmes romlig, i en kroppslig interaksjon med det persiperte. I 
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denne fremstillingen er de kvalitetene ved tingene fremhevet som kroppssubjektet fornemmer 

når det "møter" en form. Kroppens reaksjon i møte med en kant er annerledes enn når den 

møter en bue; det første er heller en ubehagelig følelse, det andre fremkaller behagelige 

sanseinntrykk. Det som disse formene gjør, er å beskrive tingene slik de sanses aven 

persiperende kropp i rommet. Adjektivisk beskrivelse er analog til dette: Tingene er små, 

store, runde, tynne, høye, lave, flate, dype osv. De fremstilles med andre ord slik de fremstår 

for den seende gjennom synet og den kroppslige romfornemmelsen. 

I tillegg til at tingene ses i kraft av sin form, ses de i kraft av sin farge. Tingene er blå, 

røde, grønne, hvite, gule eller grå, samt lyse, mørke, blanke. Tran blir referert til som "den 

grønne flasken" (Uke 43, 142), teen som "tynt rødt vann" (Uke 43, 163).40 Det er ikke 

ubetydelig å nevne i denne sammenhengen originalutgaven av Hakk, der vi finner en lilla side 

langt framme i boka, og ordet satt med gul skrift. Fargene er et viktig aspekt av 

fremstillingsverdenen i romanene - en sentral visualiseringsprinsipp hos 0rstavik. Verken 

formene eller fargene skal interpreteres, de har først og fremst en perseptuell funksjon. Dette 

er også noe som Karin Moe foreslår allerede i sin anmeldelse av Hakk i Morgenbladet, nemlig 

at fargen er med på å understreke og skape tekstens rom eller, som hun uttrykker det, tekstens 

hus: 

Gult er komplementærfarge til lilla, solar plexus-fargen eller fargen for mellomgolvet, 
magekjensla, kvalmen. Ei bok som er ei bok insisterer på at dette er eit objekt, ein 
ting, ein bokkropp gitt form for å bæra ein tekst, vera med i ein tekst, eller rundt 
teksten: dette er tekstens hus. Det er bok gitt form og ikkje berre ei innbinding av ark 
med påtrykt tekst. Ei bok som er bok insisterer på at her får du ikkje berre gå rett 
igjennom, her er motstand mot å bli usynliggjort og slukt inn i lesarens lesevaner og 
lesarens eigen fantasi. (Moe 1994) 

Fremstillingen spiller videre på taktiliteten. I beskrivelsene fremheves de kvalitetene ved 

tingene som disse har når de berøres. Hvilke sanseinntrykk de gir når de kommer i kontakt 

med kroppen: de er varme, kalde, harde, myke, skarpe, stive, seige, tunge, lette, våte, tørre, 

stramme, løse. Tingene beskrives etter hvilke kroppserfaringer de gir, hvilke 

hudfornemmelser de fremkaller. Taktiliteten kan nok sies å være den viktigste sansen i 

romanene til 0rstavik. 

Sammenfattende vil jeg i denne fremstillingsmåten fremheve at de beskrevne 

gjenstandene kun får interaksjonsegenskaper hos 0rstavik. Lakoff og Johnson (2003) påpeker 

at våre begreper ikke er definert ene og alene ut fra iboende (immanente) egenskaper, men 

tvert imot defineres de primært ut fra interaksjonsegenskaper. Dette er egenskaper som har å 
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gjøre med måten vi interagerer med tingene på i det fysiske rommet, dvs. egenskapene som 

har å gjøre med persepsjon, manipulasjon, formål, funksjon osv. Dette er som sagt den 

primære måten 0rstaviks verden beskrives på, og det er et ledd i visualiseringen og 

konkretiseringen - og sanseliggjøringen av teksten. 

Konkretiseringen på det andre planet, når det gjelder metaforikken, betyr at ikke bare 

de konkrete objektene beskrives visuelt-sanselig, men også det abstrakte blir fremstilt konkret, 

i konkrete bilder og fremstillings teknikker. Personenes indre liv, sinnsstemninger, tanker, 

affekter, mentale prosesser og assosiasjoner blir fremstilt i konkrete spatiale metaforer. Dette 

har vi delvis allerede berørt når vi snakket om den visuelle beskrivelsen av gjenstandene, 

været og kroppen. 

En annen type spatiale metaforer er beskrivelsen av det indre rommet som om det var 

et ytre rom. Det dreier seg om en geometrisk, formalistisk beskrivelse. Metaforene er romlige 

og gjenstandsmessige. De består av konkrete objekter eller geometriske former, og samme 

prinsippene og teknikkene gjelder her som ved beskrivelsen av det egentlige fysiske rommet, 

det som personene befinner seg i. Det vil si at beskrivelsene går også i metaforene ut på form, 

størrelse og farge. Gjennom konkretisering og tingliggjøring blir følelsene til former - kuler, 

kanter, streker, linjer, hull - eller til gjenstander og fysiske fenomener - vegger, bein, poser, 

elver, stenger, spyd, saks, tepper, tråder. Slik konsentrerer beskrivelsen seg om det sansbare, 

det beskrevne får kun interaksjonsegenskaper. Det fremstilles et sansbart, fysisk rom - et rom 

slik det oppfattes aven sansende kropp. Særlig fremheves de kvalitetene ved tingene som 

fornemmes gjennom føles ansen: Det er kaldt, varmt, skarpt, tydelig, hardt, mykt, vått, tørt, 

stramt, løst. Følelsene av glede eller behag blir sammenliknet med en varm kule eller et mykt 

teppe: "som en varm kule som for fram i henne" (Uke 43,98) eller "som om hele dagen lå der 

som et mykt, rødt teppe, rundt alt, mellom alt, under det hele" (Uke 43, 56). Derimot 

ubehaget, sinne, fortvilelse skildres i bilder der subjektet blir "en skarp saks" (Uke 43, 109) 

eller føler at "hele verden var av is og alt var av is og alle ordene hun sendte av gårde var som 

spyd av is" (Uke 43, 220). 

Disse formene og tingene er med på å skape tekstens rom: 

Faren så rett tilbake på moren, det var som om de sa ting til hverandre med øynene 
som ikke kom ut, som om de sendte kalde, skarpe ting fram og tilbake på tynne, sterke 
tråder. (Tiden det tar, 159) 

Og den andre grensen, grensen som et gittergjerde, en uendelig høy vegg av netting, 
og jeg kommer ikke over, jeg kommer ikke rundt. Jeg står med hendene mot de kalde 
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trådene av stål og presser ansiktet mot nettingen så jeg kjenner rutene i huden. 
(Presten, 76) 

I Tiden det tar er det ikke blikk Signes foreldre bytter med hverandre, men ting som de sender 

på tråder. Her skrives det frem et rom. Tingliggjøringen av det abstrakte og ugripelige -

blikket - gjør dette blikket gripelig, påtakelig og mer sansbart. Adjektivene "kalde, skarpe" og 

"tynne, sterke" forsterker sanseligheten av de frembrakte formene. Når Liv i Presten føler seg 

hjelpeløs og "som om jeg var framme ved grensen" (76), blir denne følelsen av hjelpeløshet 

skildret romlig. Som om hun i virkeligheten, i den reelle verden, sto ved en grense, et 

stålgjerde, og kjente nettingen presse seg i kroppen sin. Om denne scenen skriver Kjell Ivar 

Skjerdingstad: 

Liv ser gjennom blikket hun ikke kommer ut av, på samme måte som hun er fanget i et 
hult og metallisk, kjølig detaljistisk språk metta av fravær og distanse [ ... ] Her framstår 
Liv som bokstavelig talt stengt inne i en kokong, som seende ut gjennom det nettet 
hun omsluttes av. (Skjerdingstad 2007) 

På en slik symbolsk, eller ihvertfall interpretativ måte leser jeg denne beskrivelsen ikke.41 

Derimot leser jeg den bokstavelig, som en konkret metafor på en psykisk tilstand. Denne 

metaforen skal ikke fortolkes, den skal sanses. De konkrete, sanselige beskrivelsene skal først 

og fremst rekonstruere vårt erfaringsrom og fremkalle følelser vi assosierer med slike rom: 

Hvordan det kjennes i de mørke og dryppende gangene - det er skummelt, hvordan det kalde 

eller skarpe kjennes - det gjør vondt, hvordan det varme eller myke kjennes - det er 

behagelig, hvordan det rennende kjennes i motsetning til det stive og stramme - som noe 

åpent i motsetning til noe fengslende. De konvensjonelle spatiale metaforene har en perseptiv 

funksjon. 

Hun kjente det som om hun hadde sunket ned i en sjakt i tankene, der inne i kantina. 
Det var som om det fantes et nettverk av ganger og kanaler under de klare tydelige 
tankene, et helt system av forbindelser og korridorer som hun bare drev gjennom, hun 
hadde ikke noen styring, det lå der, like under det hun kunne se og finne klarhet i. Og 
plutselig var det som om en luke åpnet seg ned dit og hun sank og drev rundt i det 
igjen, i mørke dryppende ganger, hulrom, noen steder utvidet det seg til større haller 
og det var vann der nede, elver som rant over i hverandre, en stille sjø. (Uke 43, 18) 

Konkretiseringen gjennom beskrivelsen av det ytre rommet kan skje gjennom nokså banale 

fremstillingsteknikker og bilder, med det eneste kriteriet at rommet som fremskrives, er 
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sansbart. En del av dette er skildringen av været. Metaforer om sol eller skygge kan brukes til 

å beskrive en forandring i ansiktsuttrykket: 

Moren og faren så på hverandre, Signe så at det kom en forandring i ansiktene deres, i 
øynene, som om det hadde vært sol og så gled det inn en sky, og alt kom i skygge, 
plutselig var det mørkt overalt. (Tiden det tar, 193) 

Selve kroppen blir rom. Det er ikke kun eksplisitt som kald, vond, smertefull at kroppen 

beskrives, men for øvrig tinglig og formmessig. Det gjør fremstillingen visuell og romlig. 

Kroppen beskrives som om den var et egentlig sted eller et rom fylt med gjenstander, og som 

om det gikk an å bevege seg i dette rommet og ta på gjenstandene. Kroppsspråket er særlig 

rikt i Uke 43: "Det var som om hun bare hadde glatte vegger inni seg" (Uke 43, 116). "Og det 

var som om det åpnet seg en sprekk inn til posen med alt vannet som gråten var, og det rant 

og rant" (Uke 43, 178). "Noen har sydd en jernstang inn i ryggen" (Uke 43, 130). "Det var 

akkurat som om det var trange ganger og skillevegger inni henne" (Uke 43, 191). 

Vi finner formene også i kroppsbeskrivelsene, selve kroppen blir rom: 

Jeg sto der foran henne og kjente hvordan hele jeg bare var et hardt bein og ikke en 
eneste myk bue, ikke et eneste rundt sted hadde jeg på kroppen hvor hun kunne krype 
inn. (Presten, 26) 

Jeg er annerledes, jeg er ikke sånn, det er noe som mangler i meg, jeg har et hull, det 
er et hull i meg hvor alle kreftene bare renner ut, det nytter ikke å sammenligne. (Like 
sant som jeg er virkelig, 70) 

De kroppslige, formalistiske metaforene gjør språket meget sensuelt. En del av skildringen av 

karakterene, enten det dreier seg om skildring av det sansede rommet de befinner seg i, eller 

av deres indre liv i de konkrete spatiale metaforene, er at fenomenene skildres slik de kan 

kjennes på kroppen, som kroppserfaringer. Forskjellige deler av kroppen kan slik brukes til å 

beskrive eller likne personenes følelser og kroppsfornemmelser. Vannet i elva som slår mot 

ankelen og fremkaller et kroppslig behag, blir ei "myk tunge av vann" (Hakk, upaginert). En 

plutselig, spontan følelse av glede blir et "knyttneveslag av glede" (Like sant som jeg er 

virkelig, 100). Lakoff og Johnson påpeker at personifikasjoner er de mest åpenbare 

ontologiske metaforene: "Ved hjelp av dette grepet kan vi forstå et stort spekter av erfaringer 

med ikke-menneskelige entiteter ut fra menneskelige motivasjoner, kjennetegn og aktiviteter" 

(Lakoff og Johnson 2003: 34). 
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Sarah Paulson (2004) har vært inne på personifikasjoner i 0rstaviks romaner. Hun 

påpeker at Solveigs beskrivelse av "den gode" litteraturen i Uke 43 er beskrivelse av 

litteraturen som menneske, "a human body": 

Den gode litteraturen [ ... ] holder deg fast og piner og gjennomborer deg og du slipper 
ikke unna. [ ... ] Du vil at noe skal riste i deg og holde deg og klemme og skvise deg, du 
vil være nære det som verker i deg, det levende. (Uke 43, 154) 

Denne passasjen er selvsagt en metakommentar på 0rstaviks egen estetikk, men skildringen 

av litteraturens 'torturering' av leseren blir samtidig performativ. Leseren av Uke 43 må gå 

gjennom denne skildringen av den gode litteraturen kroppslig: Det sanselige språket har en 

effekt på hennes sanser, hun blir selv involvert i denne 'tortureringen'. 

BOKSTA VELIGHETEN 

Nå vil jeg komme tilbake til det som jeg har berørt, nemlig at 0rstavik bruker språket 

bokstavelig i metaforene, at hun trekker veksel på bokstaveligheten i våre konvensjonelle 

metaforer. Det virker som hun vil finne tilbake til erfaringsgrunnlaget for de metaforene vi har 

i dagligtalen. De metaforiske språklige uttrykkene blir i romanene brukt bokstavelig. I 

følgende to sitater er dette eksemplarisk. 

I det første er vi i Like sant som jeg er virkelig, der Johanne har en emosjonell 

dilemma i forhold til moren og til Ivar, som begge stiller sine krav til henne. Dette handler 

også om å ha plass til seg selv. Uansett om Johannes identitet skulle bli utslettet, lengter hun 

etter å tilfredsstille både moren og Ivar, som hun begge elsker like mye. Hun føler seg delt 

mellom moren og Ivar, hun vil helst dele seg selv de to imellom. Dette blir uttrykt konkret, i 

en kroppslig metafor, som et ønske om å dele kroppen. Det metaforiske uttrykket 'dele seg', 

som brukes abstrakt i dagligtalen, bruker 0rstavik bokstavelig. Hun lager en metafor som blir 

mer konkret enn selve verbet 'dele seg', og den nye metaforen baserer seg på det antatte 

grunnlaget som ordet har i erfaringen (menneskets omgang med fysiske objekter). Av dette 

blir det en særlig effektiv metafor: 

Vannet i øynene bak brillene. Jeg ville dele kroppen min på langs, gi mamma den ene 
delen og Ivar den andre, så kunne begge ha hver sin del og jeg kunne beholde 
ryggplaten som en liten flåte hvor jeg kunne krype sammen og la meg drive avsted. 
(Like sant som jeg er virkelig, 141) 
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I det andre sitatet er vi i Uke 43 og igjen i et ikke-fungerende forhold, her mellom Solveig og 

hennes mor. Solveig klarer ikke å finne ut hva som er problemet, hva det er som skjærer seg. 

Ordet 'skjære seg' betyr i dagligtalen 'gå istå', 'briste', 'slå feil'. Vi kan bare anta om 

erfaringsgrunnlaget for denne språklige metaforen.42 Men det 0rstavik gjør, er nettopp å tenke 

seg til ordets opprinnelse. Hun bruker ordet bokstavelig, konkret og fysisk, og oppfinner en 

glassbit som hun setter mellom Solveig og moren. Det er denne glassbiten som skjærer, og 

som må fjernes for at forholdet skal fungere: 

At hun ikke klarte å få tak i hva det var som var galt. Hva som skar seg. Ja, tenkte hun, 
for det var virkelig som om det lå en glassbit der et sted, inni moren eller i henne, eller 
inni dem begge, eller mellom. Og uansett hva, uansett hvem eller hvor, så skar det, 
skar og skar og skar. Og hadde hun bare kunnet finne den biten, så hadde hun kunnet 
plukke den bort. Så hadde hun kunnet plukke den bortl (Uke 43,57) 

En slik konkret metaforikk er også en måte å gjøre teksten sanselig på: Ordene 

kroppsliggjøres. En glassbit i teksten fremkaller i leseren ubehagelige kroppsinntrykk av å 

være skåret. Det samme gjelder forestillingen om å dele kroppen; den gjør vondt. 

På det tematiske nivået, som jeg har vist, hudfletter 0rstavik i alle romanene sine det 

kroppsløse språket, det språket som ikke er forankret i den enkelte språkbrukerens kropp. Hun 

forlanger at det må være samsvar mellom det språklige uttrykket og virkeligheten, det vil si 

mellom det man sier og det man opplever. Men hun går ett skritt videre. Hun postulerer at 

språket skal kunne forstås og brukes konkret og bokstavelig, og slik bruker hun det også i 

skrivemåten sin, konkret og bokstavelig. Språket skal ha tyngde. 

I Presten blir dette artikulert eksplisitt med henvisning til det samiske språket. Det står 

at "hvis barnet ble sykt, eller var veldig urolig, kunne det være fordi navnet var galt. Og så 

skiftet de navn. [ ... ] Så konkret språket ble, sånn, at navnet som ord bar i seg tyngde, en 

virkning" (174). Presten tematiserer bl.a. sameopprøret mot de norske myndighetene, og 

0rstavik legger vekt på samenes forståelse av det bibelske språket, som var bokstavelig: "Det 

var noe med opprøret i seg selv, det ville ustyrlige, det i dem som kjente at det fantes noe som 

var sant. Jeg tenkte at de kjente det rive og tvinge seg fram i dem. At de ville og måtte grave 

det fram, skjære det ut, sånn de gjorde med reinen de slaktet, finne noe som var fast, til å 

holde i hendene, som et levende, blankt og klissete hjerte" (Presten, 106). Kjell Ivar 

Skjerdingstad retter oppmerksomhet mot denne språkforståelsen - samenes og 0rstaviks - i 

sin artikkel "Det innestengte blikket. Om persepsjon, språk og narsissisme i Hanne 0rstaviks 

forfatterskap" : 
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For jeget, presten som vitner, er språket bærer aven mening som først er tilgjengelig 
gjennom en fortolkende abstraksjonsprosess. For samenes representant er det derimot 
noe materielt, påtagelig og konkret hvor meningen er inkarnert i ordet. 
Læstadianismens vekt på ordets bokstavelige makt reflekterer et språksyn der ordet tas 
på blodig alvor i den forstand at det ikke er noen avstand mellom ordet og dets 
referanse, ordet og handlingen. 

Det er dette paradisiske språket uten fravær og distanse Liv streber etter, 
lengter mot og som kanskje også er det forfatteren Hanne 0rstavik strekker seg etter 
når hun vil nærvær. Satt på spissen målbærer 0rstaviks poetikk en lengsel tilbake til 
dette konkrete språket der det ikke er noen avstand mellom signifikant og signifikat. 
(Skjerdingstad 2007) 

Det er utvilsomt at det er hit 0rstavik vil. I takt med mitt argument om at det ligger en 

realistisk intensjon i romanene, som er å formidle det reelle, dvs. det personlig opplevde, kan 

0rstaviks konkrete språk forstås som en bestrebelse på å uttrykke en erfaring direkte i språket. 

Dette språksynet er ikke kun tematisert i romanene, men, som mine eksempler ovenfor viser, 

også innarbeidet i tekstene, dvs. det ligger til grunn for 0rstaviks poetiske språk. 

Vi kan også snakke i forlengelse av Roman Jakobson, som i essayet "Hva er poesi?" 

(1933) skriver at det finnes en poetisitet i språket, som er uavhengig av stoff, bilder eller 

stil nivå, og som kommer til uttrykk når "ordet oppfattes som ord og ikke bare som 

representant for det benevnte objektet eller som følelsesutbrudd. Når ordene og deres 

sammensetning, deres betydning, deres ytre og indre form ikke er en likegyldig henvisning til 

virkeligheten, men får egenvekt og egenverdi" (Kittang og Aarseth 1998: 273). 

I Streker, linjer, kanter, bånd skriver 0rstavik selv om sin forståelse av språket: 

Jeg tenker at språket har en utside og en innside. Utsiden er det rasjonelle, logisk 
strukturerte akademiske språket. Et tilsynelatende objektivt språk, der presisjonen har 
å gjøre med å holde noe fast, bestemme det, plassere det. [ ... ] 

Men å skrive er for meg å kjempe for å være i språket på den andre siden. På 
innsiden, kjøttsiden. Være i et språk som er forbundet med meg, med min livserfaring. 
[ ... ] 

V ære på innsiden av språket, der ikke bare den begrepsmessige betydningen av 
ordet får være virksomt, men også andre dimensjoner, som lyd og klang: Ordet 'kant' 
er et kantete ord, med sine stive, høye konsonanter på sidene, og a-en som ligger der i 
midten, dyp, som en dal. Og med den harde, klare t-en i slutten, som i bratt: Fallet 
nedover. Ordet kant rommer denne erfaringen av kant, av grense. [ ... ] 

På innsiden av språket er betydningene sammensatte og bevegelige. Det er 
sånn det er. Ordene er tanke og lyd og bilde og klang og eksistens. På en gang. Det er 
sånn det må være, for at det ikke skal være trangt. (0rstavik 2004c: 110). 

Her vil jeg trekke frem særlig de geometriske formene som kanter, streker, linjer, bånd, kuler, 

hull, som de ordene hos 0rstavik som har andre dimensjoner enn den semantiske. Dette er 
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sanselige - og sansbare - former og har en perseptiv funksjon i teksten, de skal først og fremst 

sanses, ikke fortolkes. 0rstaviks poetikk sikter mot å konkretisere, sanseliggjøre og 

kroppsligjøre språket slik at det uttrykker en erfaring fra den reelle verden, og på den måten 

også berører leseren. Dette skal jeg behandle i neste kapittel. 

0rstaviks syn på forholdet mellom språket og virkeligheten, der betydnings strukturene 

(språkets former) ikke er tilfeldige, men motsvarer til og utvikles i analogi med 

omverdensstrukturene (naturens former), hører hjemme i kognitiv semiotikk. 

Den kognitivistiske tesen kan oppsummeres i det følgende: 43 Tanke- og 

språkstrukturenes vesen kan kun forklares ved å dra inn den verden som disse strukturene 

befinner seg i. Denne verden er den fenomenologiske verdenen, dvs. verden slik den fremtrer 

for en erfarende kropp (en kroppslig inkarnert bevissthet, en embodied mind). Det at vi har en 

kropp, og at kroppen interagerer med en omverden, har avgjørende betydning for det begrepet 

vi gjør oss om verden. Vi strukturerer verden i forhold til det som er kroppslig og dermed før

begrepslig meningsfullt. Forholdet til omverdenen, som vårt språk og våre tanker refererer til, 

etableres gjennom et skjematisk nivå. På den ene siden er slike strukturerende skjemaer 

bestemmende for vår måte å oppfatte og oppleve verden på, og på den andre siden utgjør de 

det organiserende prinsippet i vårt konseptuelIe rom. Med andre ord betyr det at 

"bevidstheden aktivt deltager i organisationen af en perciperet verden, og at disse 

organisationsstrukturer for den opplevede verden overføres til eller atbildes på det 

konceptuelle domæne, hvor de ligger til grund for den måde, hvorpå vi taler om og 

kommunikerer denne verden" (Bundgård, s. 16). 

G. Lakoff har i Women, Fire, and Dangerous Things (1987) sammenfattet den 

kognitivistiske tesen i den såkalte "Formspatialiserings-hypotesen": 

Formspatialiseringshypotesen består strengt taget i en metaforisk atbildning fra et 
fysisk til et "konceptuelt rum". Under denne atbildning atbildes rumlig struktur på 
konceptuel struktur. Man kan mere præcist sige, at billed-skemaer (som strukturerer 
rummet) atbildes på den modsvarende abstrakte konfiguration (som strukturerer 
begreber). Formspatialiseringshypotesen hævder altså, at den konceptuelle struktur 
forstås med henvisning til givne billed-skemaer plus en metaforisk atbildning. (Lakoff 
1987: 283).44 

Med dette utgangspunktet vil jeg i det følgende belyse de geometriske formene i 0rstaviks 

romaner. 
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MINIMALISME OG MELLOMROMMET 

0rstavik har tidligere vært omtalt som minimalistisk forfatter, men hennes minimalisme har 

aldri vært tilstrekkelig eller ordentlig definert. Kritikerne har heftet seg ved kortfattetheten og 

ordknappheten i hennes prosa, uten å komme nærmere inn på hva det minimalistiske hos 

henne egentlig ligger i, og også, hvilken estetikk eller ideologi som ligger bak den stilistiske 

knappheten. 

0rstaviks eksempel er imidlertid betegnende. Et kort format og en språklig knapphet 

ofte er de eneste kriteriene for å klassifisere litterære tekster som minimalistiske. Dette 

skyldes først og fremst den løse avgrensningen av minimalismebegrepet som litterær kategori. 

Begrepet er blitt utvannet og betegner ikke stort mer enn en bevisst reduksjon av formell eller 

semantisk karakter, dvs. en nedskjæring av mengden av informasjon som legges ut til leseren 

(Hermansson 2000: 108). 

Viktig er imidlertid å ta hensyn til at det ligger også en erfaringsform i den 

minimalistiske stilen. Hermansson påpeker at begrepet er involvert i en realismeproblematikk, 

og hun plasserer de "små bøkene" i forhold til den nye virkelighetstrenden på slutten av 90-

tallet, som hun betrakter i sammenheng "med den overgribende vending mod muligheden for 

erfaring og virkelighed i digtningen" (Hermansson 2000: 12). 

Vi kan bestemme minimalismen som en spesiell realismemodus. Her er det to tråd. 

Den første er at minimalismen er uttrykk for en fenomenologisk orientering mot en 

livsverden, og som sådan en bestrebelse på å nærme seg i verkene en konkret virkelighet. 

Denne siden gjelder fremstillingen av relasjoner mellom mennesker og verden i teksten. Den 

andre tråden er at minimalismen først og fremst dreier seg om mellomrommet mellom verket 

og beskueren/leseren. Denne siden gjelder den mentale og fysiske konfrontasjonen av leseren, 

som skjer på et kroppsfenomenologisk grunnlag. 

0rstavik slutter ikke å skrive minimalistisk med romanen Kjærlighet; minimalistiske 

stiltrekk og et minimalistisk formspråk er karakteristisk også for de bredere episk anlagte, 

senere romanene hennes.45 Minimalismen hos 0rstavik dreier seg nemlig ikke primært om 

kortfattethet, en enkel syntaks, hull, blanke sider, fragmenter og tomme steder. For å forstå og 

forklare 0rstaviks minimalisme er det svært fruktbart å gå til minimalismen i de visuelle 

kunstartene snarere enn den litterære minimalismen. 

Det er i Minimal Art, den minimalistiske billedkunsten og skulpturen, at 

minimalismen som estetisk begrep har sin opprinnelse. Minimal Art oppstår på 1960-tallet, 

som er en periode som kjennetegnes aven ny sensibilitet, en nyorientering mot sansene som 
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gjør seg gjeldende i den avantgardistiske kunsten. Denne vendingen kan ses på bakgrunn av 

utviklingen i de visuelle mediene, særlig filmen. Nyromanen, som anvendte "pennen som 

kamera", er en av kunstformene som utvikles i tilknytning til denne sensibiliteten. De enkelte 

avantgardistiske formene deler ett og samme kunstsyn, som godt kan sammenfattes med 

tittelen til Susan Sontags manifest "Against Interpretation" (1964). Sontag går mot en 

interpretativ holdning til kunsten og påkaller en anti-hermeneutisk, sanselig og mer 

umiddelbar relasjon mellom kunstverket og beskueren. En slik relasjon skal oppnås ved å 

fokusere på verkets form heller enn på innholdet. Kritikkens oppgave burde ifølge Sontag 

være å beskrive kunstverket, ikke tolke det: "The function of criticism should be to show how 

it is what it is, even that it is what it is, rather than to show what it means" (Sontag 1990: 14). 

Hun påkaller at det er viktig for oss "to recover our senses. We must learn to see more, to 

hear more, to leel more", og oppsummerer avsluttende: "In place of a hermeneuties we need 

an erotics of art" (1990: 14). 

Minimal Art deler dette kunstsynet. Tanken bak den minimalistiske skulpturen er, som 

Francis Colpitt skriver i Minimal Art. The Critical Perspective (1994), å lede oppmerksomhet 

på relasjonene mellom kunstverket og iakttakeren, og at disse aktiveres i en fysisk reaksjon på 

objektets fysiske tilstedeværelse (Hermansson 2000). I boken Minimalism (2000) blir et 

minimalistisk verk beskrevet slikt: 

Minimal Art tends to consist of single or repeated geometric forms. [ ... ] Minimal 
work do es not allude to anything beyond its literai presence, or its existence in the 
physical world. Materials appear as materials; colour (if used at all) is non-referential. 
Of ten placed in walls, in corners, or directly on the floor, it is an installational art that 
reveals the gallery as an actual place, rendering the viewer conscious of moving 
through this space. (Meyer 2000: 15) 

0rstavik deler det anti-hermeneutiske kunstsynet med avantgarden. Det finnes paralleller 

mellom hennes og minimalismens ideologi og estetikk, som også avspeiler seg i den formelle 

gestaltningen. Formspråket i romanene til 0rstavik - den visuelle, formalistiske beskrivelsen 

som fremhever fargen, størrelsen og geometrien - er analogisk til virkemidlene i 

minimalismen i de visuelle kunstartene. På liknende måte som det minimalistiske kunstverket, 

viser språkformene i 0rstaviks romaner - de geometriske formene - ikke til noe bak sin 

bokstavelige tilstedeværelse. Fargene refererer heller ikke til noe. Disse formene skal i teksten 

først og fremst bygge opp et egentlig rom, som skal simulere den reelle verden, 

erfaringsrommet. 
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Her er det på sin plass å dra inn kognitiv semiotikk. De geometriske formene hos 

0rstavik fungerer som billeskjemaer - skjemaer som forutorganiserer vår opplevelse av det 

reelle rommet på den ene siden, og strukturerer våre abstrakte domener, f.eks. våre tanker og 

vårt språk, på den andre. 0rstaviks skriver selv: "Streker, linjer, kanter, bånd. Det er helt 

konkrete ord, de finnes på papiret, de finnes i landskapet som ligger der ute, fysisk, virkelig. 

Men de finnes også inni oss, som grenser, rammer, betingelser, perspektiv" (0rstavik 2004c: 

114). Disse geometriske formene hos 0rstavik er eksistensielle og perseptuelle apriori, som 

har betydning for vår skjematiske romgestaitning. I teksten har de først og fremst en perseptiv 

funksjon, dvs. de er relatert til leserens umiddelbare opplevelse av teksten, og i denne 

opplevelsen trekker leseren på kompetanser som er forbundne med våre grunnleggende 

kropsskjemaer. 

Britta Timm Knudsen har i artikkelen "Den konkrete erfaring - om minimalisme i 

kunsten" i Litteraturmagasinet Standart rettet oppmerksomhet på formelle trekk i Minimal 

Art. Hun argumenterer for at formen i minimalismen først og fremst skal sanses av beskueren, 

i stedet for å lede til abstraksjon. "Minimalismen skal nok ikke så meget anskues som 

formalistisk og abstrakt som i grunden stærkt konkret via dens appell til en sansende tilskuer

læserkrop" (Knudsen 1998: 16). Med henvisning til både Rosalind Kraus og Hal Foster 

påpeker Knudsen at her bryter minimalismen med modernismen. Fokuset i minimalismen er 

ikke på formen; formen peker ikke innad, mot seg selv, med utad, mot betrakteren, slik at 

"den minimalistiske skulptur iscenesætter en fænomenologisk erfaring af et samspil mellem 

tid, rum, beskuer og genstand, der involverer beskuerens krop lige så meget som værkets 

genstandsmæsighed" (Knudsen 1998: 16). Estetikken i den minimalistiske skulpturen er med 

andre ord en relasjonell estetikk; det er i mellomrommet at betydningsdannelsen foregår, og 

den avhenger av beskuerens medproduksjon. "I minimalismen lægges kunstoplevelsen 

udenfor værket, ud i et receptivt rum mellem beskueren og værket (objektet), som således 

ikke længere er autonomt, men afhængigt af beskuerens aktion" (Sheikh 1994: 76). 

Minimalismens hensikt er først og fremst å "aktivere beskueren i rum og tid, idet den således 

forskyder kunstoplevelsen fra det rent visuelle til beskuerens tids- og rumrelationer" (Sheikh 

1994: 78). 

Det første formelle trekket Knudsen fremhever ved minimalismen er "serialiteten, 

monotonien, standardiseringen af de frembragte former", som vanligvis har vært tolket som 

en utpekning av "en enshed ude i verden". Knudsen påpeker at heller enn dette retter 

repetisjonen av formene oppmerksomhet på det som 
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[ ... ] forudstrukturerer vores erfaring af et konkret objekt, det vil sige peger på 
skematikkeme, der går forud for vores erfaring af noget. Men det kan kun gøres 
samtidig med at man erfarer noget, samtidig med, at man putter noget i "kasserne" så 
at sige. Det indhold, der puttes i, er det, som de minimalistiske skulpturer faktisk 
forsøger at pege væk fra. V ærket forsøger at fremstå som ren transcendentalitet, det vil 
sige det forsøger at fremstå som et billede på læseren som modtagerinstans. Men det er 
et projekt, der er dømt til at bryde sammen, for samtidig er skulpturen en genstand, der 
sanses i tid og rum. (Knudsen 1998: 16) 

Knudsen er her også inne på billedskjemaer som forutstrukturerer vår erfaring.46 Men hun 

påpeker at samtidig som formene i den minimalistiske kunsten tjener som transcendentale 

skjemaer, fungerer de som virkelige objekter i tid og rom. Som konkrete objekter vil de 

nødvendigvis sanses av mottakeren av kunstverket; mottakeren vil nødvendigvis putte noe i 

"kassene". 

Det andre formelle trekket som Knudsen fremhever, er minimalismens fokus på 

rammesettelsen. Dette trekket peker igjen på mellomrommet mellom verket og mottakeren, og 

den sanselige relasjonen de to imellom. 

Skulpturerne eller installationeme er ofte objekter, der igen både er objekter og en art 
ramme for et samvær med en beskuer. [ ... ] Man kan her se, at minimalismen på en 
gang er noget og samtidig peger på, at det blot berammer noget, nemlig mødet med en 
beskuer og at det er mellem disse to instanser, at den egentlige betydningstilskrivning 
finder sted. (Knudsen 1998: 16) 

Overført på 0rstaviks poetikk vil jeg hevde at språkformene i romanene fungerer på den ene 

siden som billedskjemaer, og på den andre siden fungerer de som rammer for et møte med 

leseren og er dermed også objekter som eksisterer - og kan sanses - i tid og rom. Formene i 

0rstaviks romaner har en dobbeltstatus av å være både abstrakte/formalistiske og 

konkrete/sansbare: Streker, kanter, linjer, tråder, kuler, buer, spyd, firkanter, kuber, hull er 

abstrakte i den forstand at de ikke har noen betydning eller innhold; de fremstår som form, 

som ramme. 

Det semantiske innholdet er ikke innskrevet i de frembrakte formene, og det jeg 

argumenterer for, er at disse formene heller ikke skal tilskrives noe innhold. Fremfor alt skal 

formene ikke tolkes symbolsk; de har ikke noen symbolsk verdi.47 En symbolsk lesning kan 

her føre til den faren at man overbestemmer teksten.48 En symbolsk lesning er hos 0rstavik 

utenfor de rammene som hennes (minimalistiske) tekster selv setter for mulige lesninger. 

"Minimalismen inviterer ganske vist til [at] se betydningen i de små ting, men minimalismen 

går tabt i samme øjeblik, den omfavnes af en læsning, der insisterer på at anskue tingene som 
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symbolske" (Lund 1998: 15). "Den minimalistiske kunst er da blot en gestus, der peger på et 

fravær, snarere end en invitation, der i sidste ende genindsætter den 'hele' fortælling i en gør

det-selv-udgave" (Hermansson 2000: 112). Dette fraværet vil jeg videre behandle i neste 

kapittel. 

Det er imidlertid spørs hvor mye mening disse formene skal tilskrives. For samtidig 

som de er billedskjemaer, fremstår de som en konkret, sansbar form. De kan bli sanset, 

romlig, i forhold til leserens kropp - i analogi med den minimalistiske skulpturen. Med andre 

ord aktiverer de leseren i tid og rom, og dette gjør at det nødvendigvis vil være noe som 

"puttes i kassene" av leseren. Disse formene i 0rstaviks romaner beskriver ikke kun det ytre, 

fysiske rommet, men ofte også følelser og sinnsstemninger. Her sikter formene særlig til å bli 

sanset, de sikter kun til å fremkalle fornemmelser av de konkrete formene, noe som kan gi 

enten positive eller negative følelser, følelser av kroppslig behag eller ubehag. Det er først og 

fremst denne sansningen som er avgjørende for meningsdannelsen. 

Vi kan anse dette som en form for realisme som vil gripe den konkrete virkeligheten, 

tingene "som de er", og vi kan koble det med Knudsen til den franske nyromanens realisme 

som hun kaller for caol sanselig - verden fremstår på en gang som formalistisk og som 

sanselig persiperende. Denne realismen arbeider med å oppfinne og utforske formenes mulige 

sanselighet; det er en affektproduserende formalisme (Knudsen 2003). 

OVERFLATEREALISME 

Britta Timm Knudsen (2002) har påpekt at tekster arbeider med leserens kroppsreaksjoner 

som et ledd i oppgjøret med dybdehermeneutikken. Med begrepet overflaterealisme viser hun 

til kortprosaiske tekster som på overflaten er "hverdagslige og pragmatiske, og de bærer 

immanent deres egen læsning, men momentvis produceres der en intensitet, der løfter 

teksterne op i et surreelt, næsten grotesk register" (Knudsen 2002: 231). Estetisk produserer 

tekstene intensive, "reelle" momenter som engasjerer leseren sanselig. Det romlige 

perspektivet utspiller seg relasjonelt mellom teksten og leseren. "Ikke VIa en 

fortolkningspraksis, hvor læseren fylder tekstens tomme huller ud eller hvor læseren frustreres 

i sit eget fortolkningsbegær, men i en sanselig relation, hvor læseren sanser noget, der ikke 

sanktioneres inden for tekstens narrative og symbolske univers, men som alligevel har 

betydning som intenst, strålende moment" (Knudsen 2002: 233). 

Vi kan snakke om overflaterealismen og oppgjøret med dybdehermeneutikken i alle 

romanene til 0rstavik; også de episk bredere romanene har en minimalistisk estetikk. Særlig 
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kan vi gjøre det i kraft av detaljene, som kun står i teksten og skal ikke fortolkes; de kan ikke 

forklares på tekstens nivå. I analogi med de geometriske formene har de en perseptuell 

funksjon. 

Kjell Ivar Skjerdingstad behandler overflatebeskrivelsen i romanen Uke 43. På en 

måte som ikke er ulik Knudsens utlegning, greier han ut om forholdet mellom overflaten og 

det som ligger under, det som overflaten egentlig iscenesetter. Han gjengir følgende sitat: 

Det lå igjen en rosin, hun lot den ligge, reiste seg og satte skålen nedi kummen, 
fylte den med vann og lot den stå. Hun så ned i det gråaktige vannet, rosinen 
som snurret, hun kjente et sug i magen, som om hun var mer sulten, men hun var 
ikke det. Hun tok matpakka og et eple med seg ut i gangen, la det i veska. Før 
hun gikk opp på badet og pusset tennene, slo hun telefonsvareren på. (Uke 43,9) 

Skjerdingstad leser Solveigs blikk som et narsissistisk blikk som "ikke når utover seg selv", et 

innestengt blikk som ikke skaper kontakt og nærvær, til tross for, som han skriver, at 

lengselen etter nærvær finnes direkte uttalt i romanene. Blikket fester seg ved ubetydelige 

detaljer, mens det betydelige blir ufortalt. På dette punktet åpenbares en tomhet, et vakuum 

som "suger" leseren "inn", skriver Skjerdingstad: 

Det er ikke overblikk som preger dette representative fragmentet, men en flyktig 
konsentrasjon omkring det tilsynelatende enkle og ubetydelige. Solveig nærmest suges 
inn i rosinen og så sluket. [ ... ] Det detalj fikserte blikket er ikke her ledd i noen strategi 
for å skape virkelighetseffekter. Det er heller sånn at alle detaljene åpenbarer alt det 
som ikke blir sett [ ... ] alt det som mangler. For detaljen innringes ikke og blikket løper 
bare videre til den neste, en matpakke eller telefon. Mellom alle de ytre 
omstendighetene som beskrives er det mer enn noe en tomhet som åpenbares. Ved å 
skissere detaljer, samtidig som det vesentlige forblir ufortalt, skapes et vakuum som 
leseren suges inn i. Som lesere tvinges vi til å se alt det ubetydelige, samtidig som alle 
punktene nettopp åpenbarer det fraværet av forbindelser som er Solveigs måte å 
oppfatte verden på. (Skjerdingstad 2007) 

De sugende punktene til Skjerdingstad er Knudsens intense, strålende, "reelle" øyeblikk som 

engasjerer leseren sanselig. Solveig er skildret i romanen som en person som har problemer 

med å binde seg til andre personer, eller som Skjerdingstad uttrykker det her, se forbindelser i 

verden. Dette er noe som ikke stadfestes i romanens narrative og symbolske univers, og 

overhodet ikke i denne tekstpassasjen fra Uke 43. Leseren kan imidlertid sanse dette fraværet. 

Sansningen skapes på det estetiske nivået, mellom leseren og teksten. 

I denne sammenheng forekommer det meg relevant å henvise til Erik 0sterud, som 

påpeker at den detaljefokuserte beskrivelsen er en måte å holde tilbake historier på hos 

0rstavik. Han nevner sluttscenen av Like sant som jeg er virkelig Ueg gjengir denne på side 
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46), der et verbalt oppgjør mellom Johanne og moren holdes tilbake ved at bare Johannes 

iakttakelse av moren skildres. Med bemerkningen om at 0rstaviks "store tema om 

kjærlighetens møtesteder kan ikke fremstilles knappere, dypere og mer konsist enn det gjøres 

her" (0sterud 2004: 19-20) antyder han det som jeg også sikter til her, nemlig leserens 

sanselige engasjement. Romanen slutter med Johannes iakttakelse av moren, og leseren får 

ikke vite 'den egentlige slutten'. Fraværet av fortellende og forklarende elementer er 

imidlertid det som skriver leseren inn i teksten. Leseren må dikte med, men her er det ikke så 

mye leserens fortolkning som må til, som det er nettopp en sanselig involvering. Teksten har 

et sterkt sanselig appell til leseren. Hos 0rstavik kan leseren ikke annet enn å forestille seg det 

beskrevne rommet, å se situasjonen med karakterenes øyne og leve seg inn i deres situasjon. 

Hun reagerer kroppslig på det som skildres. I denne sekvensen vekker beskrivelsen et 

kroppslig ubehag. Det ubehagelige er hvor fysisk tett moren blir på beskueren - som nå er like 

mye Johanne som leseren selv. Pusten blir for nært og detaljen under forstørrelsesglasset 

frastøtende. 

Tekstens estetiske evne å "producere intensitet på excessens udtryksniveau" utpeker 

Knudsen som et av realismens uttrykk i nittiårene. Rosinen i Uke 43 eller andre detaljer i 

0rstaviks romaner kan godt forstås, på tekstens overflatenivå, som virkelighetsmarkører, men 

utover dette skaper de også betydninger og forståelser som ikke går via det verbale, eller via 

en fortolkningsparadigme. En allegorisk lesning er derimot lite relevant etter min mening.49 

En slik dybdehermeneutikk, som jeg har påpekt i forrige kapittel, arbeider ikke 0rstaviks 

romaner med. 

PUNKTUM OG SANSENES REALISME 

Knudsen påpeker at det spesifikke med minimalismen er at den først og fremst skaper rom for 

leserenslbeskuerens fortolkningslyst og forestillingsevne, dvs. at den skriver leseren inn i 

verket. Det som fraværet kaller på, er leserens meddiktning. Utelatelsene aktualiserer leserens 

forestillingskraft - evnen til å danne bilder. Minimalismen er først og fremst en gest som 

peker på at det dannes bilder. Men det er, som Knudsen påpeker, ikke hvilke som helst bilder 

som dannes; de styres av det som står i teksten. De kan føres tilbake til det formelle nivået. 

I Kjærlighet (1997) er det også et fravær som aktiverer leseren: Fraværet aven direkte 

verbal artikulering av den manglende kontakten mellom Vibeke og hennes niårige sØnn Jon. 

Forholdet blir isteden skildret gjennom et fortelleteknisk grep, den parallelle plasseringen av 

to synsvinkler som aldri møtes. Tilsynelatende gir denne fortellerteknikken, med to 
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synsvinkler og uten en fortellerkommentar, en nøytral fremstilling av forholdet, og leseren 

slik en mulighet til selv å forestille seg "hvordan det er" eller "hvem som har rett". 

Meningsdannelsen skjer dermed som en narratologisk effekt, hos leseren, og den skjer på 

bakgrunn av de bildene som blir fremkalt i fantasien. 

Samtidig er denne billed- eller meningsdannelsen ikke helt så frivillig, for den styres 

av de opplysningene eller fremstillingsteknikkene som finnes i teksten, slik som skildringen 

av de to tankegangene, der Jons ofte inkluderer moren, men ikke omvendt. En sympatisk 

lesning av Jon, men en usympatisk lesning av Vibeke fremkalles av synsvinkelteknikken, som 

i 0rstaviks romaner tillater fortelleren å uttrykke sin holdning - distanse eller nærhet - til 

personen, selv om synsvinkelen (forstått som den instans som sanser fiksjonsverdenen) ligger 

hos personen. 50 I Kjærlighet legger slik teksten sympatien hos Jon, ikke minst fordi han er 

barn. 

Men for en sympatisk lesning av Jon spiller også en annen omstendighet inn. Også her 

regner teksten ikke kun med leserens meddiktning, men spiller direkte på leserens 

følelsesmessige engasjement og hennes personlige identifisering. De fleste leserne har 

identifisert seg med Jon, men det er ikke utelukket at noen kunne identifisert seg med Vibeke, 

som det forresten også er synd på. Slik som hovedpersonene i andre romaner av 0rstavik, 

strever hun med å knytte seg til andre personer. Denne siden ved henne blir imidlertid lett 

oversett nettopp fordi vi som lesere reagerer så sterkt på hvor ensom og forsømt Jon er. Vår 

forståelse av 0rstaviks romaner avhenger ikke av vår forestillingsevne alene, men også av vår 

affektive reaksjon. Vår sanselige involvering i det fremstilte gjør at romanene virker 

realistiske på oss, selv om selve fortellingen - og Kjærlighet er i så måte eksemplarisk - kan 

virke usannsynlig eller ureel1.51 At romanene har en realistisk effekt på oss - at de virker 

reelle - skyldes at de muligens aktiverer våre personlige minner og tidligere erfaringer. 

Den realistiske effekten, slik Roland Barthes foreslår, inkluderer det som han kaller 

for punctum-effekter: Leserens affektive reaksjon i møtet med verket, der det er leserens 

personlige erfaring som utløser sansningen av verket. Det dreier seg om et møte med det 

reelle, et traumatisk punkt der det reelle kommer til overflaten, punkterer overflaten. Jacques 

Lacan kaller det for tuehe; tilskueren blir berørt (touched) av det sette (Foster 1996). Lacan 

definerer det reelle i termer av trauma: Det reelle er det traumatiske som ikke lar seg 

symbolisere. Som vi har sagt, beskjeftiger de aktuelle verkene seg ofte med trauma som 

tematikk, og kan kalles for realistiske nettopp i kraft av punctum-effekter de iscenesetter. Det 

reelle stråler i disse verkene som en punctum-effekt. 
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0rstavik må leses i denne konteksten. Det reelle har hos 0rstavik en klar forbindelse 

med traume, gjennom erindring. Det som romanene forsøker å strekke seg etter, er en 

autentisk gjengivelse aven subjektiv erfaring, av det personlig opplevde, det vil si beskrive 

"hvordan det var" for subjektet "i virkeligheten". Karakterenes personlige erfaringer hører 

ikke fortiden, men er nåværende som subjektets erindring, og den er stort sett traumatisk. Slik 

jeg har vist i forbindelse med Tiden det tar, inviterer 0rstaviks romaner til leserens sanselige 

innlevelse i personenes traumatiske situasjon heller enn til fortolkning. Det traumatiske er en 

realistisk kjerne som ikke lar seg representere, og derfor presenteres det formelt, gjennom 

litterære og retoriske grep. Sansningen hos 0rstavik kan føres tilbake til dette formelle nivået; 

leserens affektive reaksjon blir ikke fremkalt av det sentimentale innholdet alene, men av 

selve formen. 

Poenget med de personlige betroelsene er at "vitnesbyrdet indstifter et nyt affektivt 

fællesskab mellem skribent/offer og læser/vidne" (Knudsen 2002: 230). Lesningen av 

0rstaviks romaner både fremkaller og krever et sanselig engasjement. Personlig innlevelse og 

medlidenhet er nødvendig særlig for å forstå de av romanpersonene som vi som lesere 

opplever som usympatiske, noe vi gjør fordi de selv ser ut til å være skyldige i sine traumer 

eller skjebner. Dette gjelder i stor grad Vibeke i Kjærlighet, Solveig i Uke 43 og Liv i Presten 

eller også jeg-personen i kallet - romanen. Deres lidelser er åpenbare til leseren, og trenger 

ingen fortolkning. Det de krever, er en uartikulert forståelse, en stum innsikt, som kun kan 

skje gjennom leserens personlige, følelsesmessige engasjement og gjerne identifisering. 

Den affektive reaksjonen er, som påvist, ofte fremkalt av formen, og skjer på det 

estetiske nivået, i mellomrommet mellom teksten og leseren. Estetikk går over til etikk hos 

0rstavik. I artikkelen "Sansernes realisme - om etik, rom og begivenhed i Lars von Triers 

90'er-trilogi" gjør Bodil Marie Thomsen en kobling mellom tilskuerens affektive resepsjon av 

verket og hennes etiske dom: 

Man tvinges til en kunstnerisk dom, der er baseret på den slags sansninger, som 
Roland Barthes opfanger i begreberne "den tredje mening" og "punktum". 
Individuelle idiosynkrasier og smagsdomme bliver tydelige som et aspekt ved synet, 
når forhåndsviden og genreforventning ikke slår til. En realitetsfordring altså, hvor 
spørgsmålene "var det intenst eller ej?" og "gav det anledning til nye tanker eller ej?" 
forekommer at være mere relevante end de sædvanlige spørgsmål om sandsynlighed i 
plottet eller i genkendeisen af virkelighed. Trier skaber virkelighed, idet følelser som 
medlidenhed og kærlighed aktiveres og skaber andre etisk relaterede værdidomme end 
de æstetiske. Det er meget apropos Barthes' kærlighed til sin netop afdøde moder, der 
aktiverer hans fotografiske læsninger af affektiv art. (Thomsen 2002: 123-124) 
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I forlengelse av denne Trier-Iesningen kan vi si at 0rstaviks realisme er en sansenes realisme. 

Tekstenes overbevisningskraft og troverdighet kan testes på graden av den enkelte leserens 

kroppslige innlevelse eller affektive respons. Slike sansninger er også hos 0rstavik basert på 

punctum-effekter, dvs. de er individuelle og knyttet til den enkelte leserens antatte personlige 

erfaringer. Som slike har de kraft til å fremkalle etiske dommer, noe vi har sett i kritikken av 

0rstaviks romaner, først og fremst av Kjærlighet. 

Slik lukkes ringen og vi er tilbake der vi har begynt, ved Tom Egil Hvervens lesning av 

0rstaviks romaner. Som jeg har påpekt i innledningen, er Hvervens kritikk av romanen 

Kjærlighet høyst etisk, og dette kommer fra hans personlige identifisering med 

romanpersonen Jon. Hvervens eksempel viser at ved lesningen av 0rstaviks romaner kommer 

individuelle idiosynkrasier og smaksdommer gjerne inn i bildet og blir avgjørende for vår 

lesning og vurdering av romanene. Vi kan si at 0rstaviks realisme er i den henseende en 

subjektiv realisme. 

Jeg har forsøkt å kalle 0rstaviks realisme for fenomenologisk idet jeg har trukket 

veksel på kroppsfenomenologiens epistemologiske tese, og vist at rommet skapes bevisst i 

tekstene, og at den romlige strukturen er en strategi for å konstruere et erfaringsrom som 

leseren kan "gå inn i" kroppslig. Fenomenologi er en filosofi der grensen mellom det 

subjektive og objektive i opplevelsen av verden er uavgjørlig. På samme måte hos 0rstavik: 

Inn i den subjektive, umiddelbare fremstillingen av omverdenen skriver 0rstavik en 

objektivitet, som finnes i kraft av de hverdagslige, overflaterealistiske, romlig-visuelle 

beskrivelsene, og ikke minst i kraft av de geometriske formene, som er våre kognitive 

billeskjemaer. 0rstaviks romaner kan anses som objektive i kraft av de formelle 

skjematiseringene av den levde verden. Her arbeides det med det sanselige, for det sanselige 

utgjør et fellesmenneskelig grunnlag. 0rstaviks realisme er en sansenes realisme: Romanene 

gjengir virkeligheten på et realistisk-sanselig grunlag. 
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NOTER 

1. Det nittende århundrets realisme bruker et slags forenklet mimesisbegrep idet den påstår å 
kunne transparere virkeligheten. 'Mimesis' er hos Aristoteles et større begrep, bl.a. beskrives 
det ikke som ren etterlikning aven foreliggende virkelighet. 

2. Med henvisning til Nicolas Bourriaud (Petersen og Sandbye 2003: 9). 

3. I denne teoretiske innledningen har jeg støttet meg hovedsakelig til utlegningen av 
fenomenologi i Michael Hammond, Jane Howarth og Russell Keat: Understanding 
Phenomenology (1991). Mine formuleringer er her ofte frie oversettelser fra boken. 

4. I fenomenologien brukes ordet 'fenomen' om det som 'kommer til syne' eller 'viser seg 
frem til noen'. Ordet brukes ikke i betydningen 'tilsynekomst', dvs. 'det som er 
tilsynelatende', slik det ofte skjer i både alminnelig og filosofisk kontekst. Slik bruk opererer 
med konseptet av tilsynekomster som en motsetning til virkelighetskonseptet: Det som er 
tilsynelatende, eller synes å være tilfellet, forstås som atskillig fra det som er reelt, eller 
virkelig er tilfellet. Fenomenologien avviser denne kontrasten mellom syn og virkelighet. 
Fenomen betyr her rett og slett det som blir erfart. 

5. Konseptet av subjektet representerer en viktig kontrast mellom de to. Transcendental 
fenomenologi opererer med et tidsløst, transcendentalt Ego, dvs. et reflekterende subjekt som 
har en konstitutiv rolle i forhold til den 'reelle verden'. Det transcendentale subjektet erfarer 
en objektverden hvis mening er fullstendig konstituert av dette subjektet. Det transcendentale 
Ego er imidlertid ikke selv del av denne verdenen. Eksistensialistisk fenomenologi avviser 
dette transcendentale synet på mennesket, og erstatter det med et eksistensielt humant subjekt, 
som er del av verdenen og deltar aktivt i den gjennom å foreta valg og pålegge meninger. I 
parentes vil jeg bemerke at filosofenes verk utvikler seg i løpet av livstiden deres, og at denne 
utlegningen er i den henseende en viss forenkling. 

6. Det eksistensialistiske subjektet skiller seg både fra realismens subjekt og fra det 
transcendentale subjektet. Handlingsaspektet er det som skiller det grunnleggende fra 
realismens subjekt, som er en integrert del av verden, et naturobjekt blant andre objekter. I 
motsetning til det idealistiske, transcendentale subjektet, som står utenfor naturverdenen, er 
det eksistensialistiske subjektet et menneske som lever i verden. 

7. Samtidig innebærer dette at menneskekroppen ikke lenger er et objekt, men blir subjekt. 

8. I utleggingen av den menneskelige persepsjonen og handlingen er Merleau-Ponty 
gjennomgående involvert i en kritikk av to tilnærmelsesmåter til forståelsen av mennesker: 
empirismen og intellektualismen. Disse kan ikke lykkes med å forklare den menneskelige 
eksistensen fordi de begge bygger på objektiv tenking. Merleau-Pontys 
eksistensfenomenologi inkluderer elementer både fra empirismen og intellektualismen, men i 
en radikalt forandret form. Hans inspirasjon fra empirismen er den avgjørende rollen av 
kroppen og sansene i persepsjonen og handlingen. Men empirismen misrepresenterer 
kroppens rolle i persepsjonen fordi den betrakter kroppen som objekt, og relasjoner mellom 
kroppen og verden som kausale. For Merleau-Ponty er imidlertid kroppen subjekt. Her trekker 
han inn intellektualismens tese om subjektets aktive rolle i persepsjonen og handlingen, 
samtidig som han avviser intellektualismens vektlegging av refleksjonen samt forestillingen 
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om subjektet som en kroppsløs bevissthet. Ifølge Merleau-Ponty blir ikke kroppen veiledet av 
en utenforstående bevissthet; kroppen selv er subjektet av handlingen. 

9. Han avslår både empirismens tese om den menneskelige handlingen som kausalt 
determinert av den objektive verden, og intellektualismens ide om absolutt frihet. Merleau
Pontys subjekt er både påvirket av de overindividuelle faktorene og åpent for forskjellige 
muligheter. 

10. Det vil si ikke kun subjektets intensjon. Det at man f.eks. bestemmer seg for å forandre 
seg selv, eller overveier (intenderer) forandringen, garanterer ikke at man også gjennomfører 
planen. Tvert imot, man oppdager at man har 'bestemt seg' gjennom å ha forandret seg. 
Rasjonell overveielse er ikke den beste veien til forandring; hvis man fokuserer på 
resonnement, er det sannsynlig at man feilbeskriver prosjektet eller forandringen av 
prosjektet. 

11. Paul Ricoeur (2000) skriver i sin bok La Memoire, l'Histoire, l 'Oubli at det finnes to typer 
erindring: den aktive erindringsoppsøkingen og den passive erindringen som kan aktualiseres 
på et sanselig grunnlag ut fra forskjellige erindringsspor (Knudsen 2002: 232). 

12. Jfr. Camilla Halseth som forklarer at målet med Harlows apeforsøk var å påvise at 
apeunger som vokste opp ved morserstatninger laget av ståltråd kledd med et mykt frottestoff, 
manglet instinkter og sosialiseringsevner i voksen alder som konsekvens aven fraværende 
morsnærhet. Johanne kobler 'dette frottetøystykket' til sin egen mor, som hun ofte opplever 
som fraværende (Halseth 2003: 63-67). 

13. Uttrykket 'tenke annerledes', som står for en filosofi der det verbale går foran det faktiske, 
gjentar seg i 0rstaviks romaner. I Tiden det tar dukker det opp i språket til Signes far (se 
f.eks. side 80 i romanen), i Kjærlighet i Vibekes språk (se f.eks. sidene 92-93). 

14. Det begynner med Uke 43, og fortsetter i Presten og kallet - romanen. I alle tre romanene 
får tekster en viktig plass (den litterære teksten i både Uke 43 og kallet - romanen, og Bibelen 
i Presten). Denne eksplisitte artikuleringen opplever jeg ikke som en særlig styrke ved 
romanene, og mener heller at den blir kjedsommelig repeterende og åpenbar. 

15. Moren hennes Nanna antar imidlertid det motsatte: "Hun kan jo bare snakke med meg, 
kan hun ikke, sa Nanna. Hvorfor gjøre sånt, når du kan snakke, når det er mulig å snakke med 
noen. Skjære i seg selv, og så et omvendt kors, som om det er et tegn til noen, er det et tegn til 
meg, er det? Og da kunne hun vel like gjerne si det, kunne hun ikke" (Presten, 215). 

16. Jfr. Paulson 2004. 

17. Jfr. også Hamm 2001. 

18. Jfr. Kjell Ivar Skjerdingstad: "Liv forsøker å skjære seg selv ut av kokongen med språket 
som sverd, men kommer til å snitte opp Kristiane i stedet, kutte henne i stykker. Kristiane går 
ut og skyter seg i skogen. [ ... ] Å nå fram med språket forutsetter at det har en brodd, en kant, 
men det betyr også at det samtidig er fort gjort å kutte seg selv eller andre. Språket er et 
redskap som må brukes med forsiktighet. Her bruker Liv det på samme måte som samene, 
men der det for samene ble dødelig gjennom en boomerangeffekt, dreper Liv en annen 
temmelig på direkten" (Skjerdingstad 2007). 
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19. Se f.eks. 0rstavik 2002c. 

20. Jfr. Paulson som også går ut fra at det er et sammenfall mellom 0rstaviks poetikk og det 
synet som Uke 43 uttrykker gjennom sin hovedperson Solveig. Paulson påpeker også en 
forskjell mellom Solveigs og 0rstaviks poetologiske posisjoner: "In spite of the sympathetic 
attitude in the text toward Solveig, her insistence on the importance and truth of subjective, 
bodily experience, and her determination in following this conviction both in life and in her 
relationship with literature, the text is also characterized by what we can call 0rstavik' s irony, 
an ironical attitude to Solveig' s naIve illusions and her narcissistic, childish and melodramatic 
responses in interpersonal situations. This irony would seem to infer a certain distinction 
between Solveig's and 0rstavik's (poetological) positions" (Paulson 2004: 338). 

21. "The spacial imagery used to describe the process of communication between text and 
reader points to how literature as "body" visualizes fundamental facets of human existence" 
(Paulson 2004: 331). 

22. Jfr. Paulson: "The metaphors of body and space offer fruitful perspectives to all of 
0rstavik's work and are common denominators for what can be seen as central aspects of her 
poetics. Jf we accept Solveig's characteristics of good literature as indicative of 0rstavik's 
own, these metaphors point to her view of the physical relationship between reader and text, 
and to her understanding of works of literature as spacial bodies" (2004: 331-332). 

23. Tygstrups teori har vært brukt på 0rstaviks romaner før, av bl.a. Sarah Paulson (2004) og 
Bjarne Markussen (2001). 

24. Jfr. Bjorvand 2003. 

25. Jfr. Paulson som beskriver Solveig i Uke 43 som "an experiencing "body" (Paulson 2004). 

26. Jeg låner Helle Helles (1998) formulering om egen poetikk: "Det er det, som jeg har 
prøvet på at gengive; sådan som tingene foregår, når man går rundt i virkeligheden" . Helles 
prosa har også et fenomenologisk utgangspunkt, og det viser seg i noen grad i de samme 
fremstillingsteknikkene som hos 0rstavik. Det er eksempelvis overflatebeskrivelser og 
nedskjæring av eller total mangel på interpretative og episke elementer, blant annet i form av 
en forteller. Til tross for store forskjeller, springer begges prosa ut fra samme ideologi og 
estetikk. Både 0rstaviks og Helles prosa dreier seg i stor grad om det minimale, og begge har 
også vært påklistret minimalismelappen. Den minimalistiske estetikken er hos begge en måte 
å gjengi en konkret virkelighet på. 

27. Jeg forstår her metafysikk i den vide betydningen av ordet, som motsetning til fysikk, dvs. 
det som er hinsides det fysiske, sansbare, påtakelige (det som er utenfor den fysiske verden og 
erfaringene). 

28. Store norske leksikon. http://www.snl.no/article.html?id=746046 

29. Jfr. også 0sterud som lager særlig to forbindelser mellom 0rstavik og nyromanen: 
Beskrivelsesteknikken (kropps- og romfenomenologi med vekt på detaljen, og hurtigheten i 
sansningen) og "de tunge værensproblemene hos eksistensialistene" (0sterud 2004: 10). Geir 
Vestad har i sin kobling av 0rstavik til nyromanen fremhevet den kjølige, avpersonaliserte 
beskrivelsesmåten og fremmedgjøringen: "Det er nærliggende å se forbindelseslinjene til den 
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franske nyromanen; også den beskriver verden som tingliggjort eller ikke-menneskelig 
gjennom et kjølig beskrivende språk som ikke prøver å rette opp bruddet mellom bevisstheten 
og verden" (Vestad 1999: 161). 

30. Jfr. Robbe-Grillet 1989. 

31. Se f.eks. Hagens (2004) anmeldelse av Uke 43 "På stedet hvil". 

32. Dette er på ingen måte et forsøk på en biografisk lesning, selv om en slik lesning kunne 
selvsagt foretas hos 0rstavik, og da særlig i forbindelse med den hittil siste romanen hennes 
kallet - romanen, som har klare selvbiografiske trekk. Jeg beskjeftiger meg ikke videre med 
denne romanen av tidsmessige grunner (den ble utgitt høsten 2006). Imidlertid tar jeg i min 
lesning høyde for at forfatterne selvsagt bruker eget erfaringsmateriale, noe jeg gjør ikke 
minst med henvisning til konstitueringen av det litterære rommet slik det er beskrevet hos 
Tygstrup. 

33. Jfr. Skjeldal 1996 og Hermansson 2000. 

34. Jfr. også Paulson (2004) om Uke 43. 

35. Jfr. Vestad 1999. 

36. Se 0rstavik 2004c. 

37. De tar imidlertid høyde for den kulturelle bakgrunnen for den fysiske erfaringen. 

38. "Traditionelt ville man opfatte sådanne metaforer som "katakreser" eller "døde" metaforer 
[ ... ] hvis figurlige indhold og oprindelse er blevet udvisket, og som nu indgår i sproget på linje 
med alle andre almindelige leksemer" (Bundgård, s. 15). 

39. Store norske leksikon. http://www.snl.no/article.html?id=769332&search=synssans 

40. Jfr. Bjorvand 2003. 

41. Men Skjerdingstad har også en litt mer bokstavelig lesning: "Umiddelbart kan geometrien 
eller nettet forstås som et forsøk på å etablere forbindelser og orientere seg i rommet" (2007). 

42. Lakoff og Johnson noterer at vi generelt vet svært lite om ordenes/metaforenes grunnlag 
i erfaringen. 

43. Med henvisning til Bundgård. 

44. Sitert fra Bundgård 

45. Jfr. også Vestad: "Med romanen Kjærlighet har Hanne 0rstavik tatt et skritt bort fra det 
helt korte formatet, selv om hun fremdeles befinner seg innen et formspråk som lar seg 
karakterisere som minimalistisk" (Vestad 1999: 161). 

46. Betydningsstrukturene er transcendente i kognitiv semiotikk. "Betegnelsen "skema" og 
dets funktion inden for både kognitiv lingvistik og morfodynamisk semiotik har rødder tilbage 
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til Kants begreb om "skematisme" (Kant 1781/1787). Der er tale om den funktion - eller 
"konstruktionsregel" - der gør det muligt at anvende forstandsbegreberne på perceptionens 
fænomener" (Bundgård, s. 38). Knudsen viser også til Kant: "Tid og rum var for Kant 
transcendentale kategorier, der betinger vor evne til konkrete erfaringer" (Knudsen 1998: 16). 

47. Cecilie Hauglund tolker disse formene symbolsk i artikkelen "Språk og kropp i Hanne 
0rstaviks Tiden det tar". Hun mener at "små kuler" i sitatet fra romanen "Han så på henne 
lenge uten å si noe, øynene var som små kuler", som beskriver øynene til Signes far slik Signe 
ser dem, gir "assosiasjoner til våpen og er etter min vurdering en krigs metafor" (2005: 374). 
På samme måte tolker hun "spiss" i sitatet: "[ ... ] det mørke håret hang i en spiss ved hvert 
kinn [ ... ]"."Det gir assosiasjoner til spydspiss, og kan i likhet med "små kuler" leses som en 
krigsmetafor. Også moren har sine "våpen" i familiestriden" (2005: 375). 

48. Jfr. Hermansson om åpenheten og lukketheten av minimalistiske tekster (2000: 112). 

49. I note l skriver Skjerdingstad: "En annen sak er vel om avsnittet kan leses som en 
allegori, der rosinen er den rimelig inntørka Solveig, eller der rosinens tørrhet virvlet inn i et 
sug ubevisst minner Solveig om at livet kan ta tak i deg før du aner det. Oppmerksomheten 
mot alle detaljer er en måte å forankre selvet på så verden ikke tar tak og kontrollen glipper" 
(Skjerdingstad 2007). 

50. Jfr. Paulson (2004) som utlegger synsvinkelteknikken i Uke 43 ut fra Dorrit Cohns begrep 
om "narrated monologue". 

51. Her sikter jeg selvsagt til det at det virker heller ureelt at en mor ville glemme sitt barns 
bursdag eller utelate å sjekke om barnet har lagt seg. Det er imidlertid ikke ut fra en slik 
sannsynlighetskriterium vi kan snakke om realismen hos 0rstavik. Selv har hun uttalt seg om 
dette: "Kjærighet er stilisert, den var ikke ment å være realistisk, hva nå enn det er. Realisme 
er et vassent begrep. Realisme er ikke viktig for meg i Kjærlighet eller i de senere bøkene, 
annet enn at jeg vil at de skal kjennes virkelige for leseren, og at de skal ha relevans til livet" 
(0rstavik 2004b: 17). 
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RESUME 

Diplomova praca analyzuje poetiku a estetiku romanov sueasnej n6rskej spisovatel'ky Hanne 

0rstavikovej a oznaeuje ju za realistickU z fenomenologickeho pohl'adu. Fenomenol6gia tvori 

nielen ideove a tematicke vYchodisko romanov, ale podmienuje i autorkin vYber literarnych 

prostriedkov a postupov (rovina textova). Zaroven sa fenomenol6gia uplatnuje ako 

metodologicky pristup k textu (rovina recepena). 

Prva east' diplomovej prace, "Realizmus, realita, reMno", sa snaZi o prehodnotenie 

realizmu ako estetickeho pojmu, a to v navåznosti na aktuaIne badanie. Sueasny realizmus 

spoeiva v ueinku umeleckeho diela na Citatel'a, obzvlast' na jeho zmysly a telo, a do vel'kej 

miery våzi v zmyslovom a citovom stotozneni sa Citatel'a so zobrazovanyrn svetom. 

Realisticky efekt sa dosahuje tak obsahom (ktory nezriedka podava traumaticke zazitky 

postav), ako i formou (ktorn tvoria i umelecke postupy tradiene oznaeovane za modernisticke 

ei avantgardne). 0rstavikovej realizmus sa chape v tomto kontexte. 

Druha east' prace, "FenomenoI6gia", doklada na konkretnych textovych ukazkach, ze 

Merleau-Pontyho fenomenol6gia tela tvori ideovY a tematicky zaklad 0rstavikovej romanov, 

predovsetky-m v zmysle fenomenologiskej epistemol6gie: Prostrednictvom bezprostrednej 

telesnej skUsenosti prichadzame k pravdivejsiemu poznaniu sveta, druhych l'udi i seba samych 

nez myslienkovou reflexiou ei jazykom sprostredkovanych skutoenosti. Telo a priestor ako 

kl'ueove pojmy fenomenol6gie tela su zaroven nosnymi principmi poetiky Hanne 

0rstavikovej. 

Touto sa zaobera tretia a hlavna east' prace, "Poetika Hanne 0rstavikovej". 

Priestorovost' je charakteristickym znakom jazykovYch prostriedkov a literarnych technik 

v romanoch, a vznika zobrazenim zmyslovYch vnemov postav v konkretnych situaciach, 

redukciou interpretujucich prvkov, epickych pasazi a kauzalnych suvislosti. V tomto zmysle 

ide o fenomenologicky impulz, t.j. snahu o predreflexivne, nezaujate stvarnenie skutoenosti. 

Priestorovost' vznika okrem roviny narativnej a kompozienej i vsamotnom jazyku, a to 

konkretnost'ou jazykovYch obrazov. Tie nezriedka vychadzaju z konvenenych metafor, ktore 

su vsak v romanoch chapane doslovne a nadobudaju tym esteticky- - a realisticky - ueinok, 

spoeivajuci v navodeni eitatel'ovYch fyzicky-ch (zmyslovYch a priestorovYch) skUsenosti 

s reålnym svetom. Tento aspekt poetiky rozobera praca s pomocou kognitivnej semiotiky 

a vytyeenim paralel s minimalizmorn vo yYtvarnom umeni. Priestorovost' tu vznika i medzi 

litenirnym dielom a eitatel'om, teda na rovine estetickej ei recepenej, a romany tak umoznuju 

fenornenologicky metodologicky pristup k textu. 


