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LITTERATUR SOM SOSIAL DIAGNOSE IF0LGE NORSK PROSA I
70- OG 80-ÄRENE
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20 är i et lands litteraturhistorie er en kort periode
sett mot bakgrunn av en litteraer tradisjon pä et par hundre är, men det
viser seg ä vaere en lang tid när man fra värt stästed - karakterisert ved
utilstrekkelig distanse - skal vinne oversikt over tidsrommet som var
preget av tematisk, ideologisk og estetisk mangfoldighet. I det f0lgende
har jeg til hensikt ä tegne et generelt bilde av de to desenniene m.h.t. hovedtendenser og sentrale forfatterskap. Formuleringen av temaet forutsetter at litteraturens forhold til den sosiale virkeligheten blir stilt
i fokus. M.a.o. skal det fors0kes ä svare pä sp0rsmälene om/hvorvidt/hvordan den norske litteraturen i den ovennevnte perioden klarte / var
i stand til / hadde til hensikt ä forholde seg til politiske og sosiale sammenhenger som preget tiden.
Ved ä stille slike sp0rsmäl gär jeg ut fra at kunsten og dermed littera
turen er en tolkning av virkeligheten, like füllt när sosial- eller sosialistisk realisme mer eller mindre dogmatisk krever en gjenspeiling av realiteten og när postmodernistene dyrker kunsten med stor K og vil ha den
selvreferensiell.
När en skal granske et lands litteratur i tidsrommet pä 20 är, er det
n0dvendig ä klarlegge om perioden kan betraktes som en saerskilt epoke
i litteraturhistorien. I dette tilfelle mä man i tillegg bestemme om det
kan settes grenser mellom 70- og 80-ärene, altsä man mä avgj0re om relasjonen mellom de to desenniene karakteriseres av brudd eller kontinuitet.
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Nä er 70-ärene kommet säpass langt pä avstand at de kan betraktes som
en periode for seg og man kan t.o.m. vage pästanden at de pä mange
mäter, f0rst og fremst idemessig og estetisk, betegner et brudd med den
foregäende epoken i norsk litteratur. Hva 80-ärene angär er distansen
betydelig mindre og da mä sporsmälet etter brudd eller kontinuitet besvares med bade - og.
Generelt sett er de skjellsettende faktorene mellom periodene av
sosial og politisk natur og i videre konsekvens av ideologisk og estetisk
art. Av de sosiale faktorene er endringene i samfunnsstrukturen og generasjonsforholdene temmelig viktige i denne sammenheng. En av de
ledende litteraturkritikere, 0ystein Rottem, fastslär i sin karakteristikk
av 70-ära at:
„D ette tiärets litteratur kan (...) bare forstäs pä bakgrunn av framveksten av de nye
radikaliserte mellomlagene. Endringene i litteraturen kan likeledes bare analyseres i
samm enheng med de endringer som har skjedd i den samfunnsmessige stillingen til de
sjikt det her er tale om”1.

70-ärenes saeregenhet i den nyere norske litteraturhistorie henger
sammen med generasjonsskiftet som inntraff i det norske littersere liv
omkring 1965. Offentlig fikk det uttrykk i Profil-gruppens littersere
oppr0r som ble rettet mot den borgerlige litteraturens psykologisk-realistiske tradisjon. I begynnelsen utspilte oppr0ret seg pä modernismens
premisser for sä mot slutten av 60-ärene ä legges om til oppgj0ret med
modernismen pä vegne av virkeligheten. Denne dreining mot virkeligheten ble utvilsomt bevirket av politiske konjunkturer. „Profilistene”
kommer nä med kravet om „politisk” litteratur med „politisk” innhold og
„politisk” bevisstgj0rende funksjon med sikte pä ä avsl0re undertrykkingsmekanismene og kjempe for et nytt og bedre samfunn. ProfIl-oppr0rets politiske fase forberedte grunnen for AKP(m-l)s bevisste og offensive
kulturpolitikk og dets dogmatiske og samtidig naive estetikk i form av
sosialistisk realisme. Det er ikke forunderlig at vi finner samme navn
blant Profil-gruppens og AKPs medlemmer som f.eks. D ag Solstad, T or
O brestad, E spen H aavardsholm .
Man kan vage pästanden at 70- og t.o.m. 80-ärenes litterasre prosjekter har sine ansatser i Profil-gruppens littersere oppr0r. Jeg mener her
bade den modernistiske tradisjon, som ble grunnfestet i oppr0rets förste
fase, og det senere kravet om politisk engasjert, virkelighetsneer littera
tur. Begge tendenser matte den samtidige generasjonen og dens etterf0lgere forholde seg til enten i form av videref0ring eller av distansering.
Den nye forfattergenerasjonen som Profil-gruppen og AKP(m-l)
uttalte seg pä vegne av, oppnädde snart en dominerende stilling innenfor
1 0y stein Rottem, Fantasiens tiär, Oslo 1990, s. 27.
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den kulturelle og litteraere institusjon. De fleste unge forfatterne ble rekruttert fra mellomlagene, det nye sosiale sjiktet som var produkt av velstandsutviklingen under sosialdemokratiets regi i tiden etter annen verdenskrig. Det spesielle ved denne nye generasjon var at den stilte
sp0rsmälstegn ved vekstideologien og den borgerlige Parlamentarismen
men samtidig forsynte seg med selvf0lgelighet med forbrukersamfunnets
materielle goder. Den ambivalente holdningen til samfunnsutviklingen
preget av bade motstand og aksept og den manglende identifikasjon med
velferdsstatens ideologi avf0dte en fremmedf0lelse som ga seg utslag
bade i det „modernistiske oppr0ret” i midten av 60-ära og i den senere
dreining mot (den sosiale) virkeligheten og kravet om politisk engasjement.
Den 0kte sosiale mobiliteten og de sosiale endringene som de nye mel
lomlagene var resultatet av, forärsaket dessuten en identitetskrise og
leting etter ny sosial og verdimesseig forankring og etter en ny identitet.
Pä det politiske plan tilb0d de antiautoritaere ideologiene seg som symbol
pä sosial tilh0righet. Marxist-leninisme, feminisme og populisme var de
dominerende ideologiske str0mningene i 70-ära og de satte preg pä kulturdebatt, kunst og litteratur i Norge pä denne tid. Etter 0ystein Rottem
knyttet disse ideologiene hver for seg sin utopi til tre abstrakte men verdibeladede ideer: Arbeideren, Kvinnen og Lokalsamfunnet, som liksom
skulle stä inne for muligheten av forandring, av en ny sammenheng2.
70-ärenes norske litteratur tematiserer de venstreradikale mellomlagenes utopiske lengsler i form av arbeiderlitteratur, kvinnelitteratur og regionallitteratur.
Hver av retningene hadde sin egen - om enn ikke selvutarbeidede estetikk som pä en side knyttet an til den tradisjonelle realisme og pä
den annen side hadde sine r0tter i modernisme. Den estetiske differensen äpenbarte seg allerede blant Profil-gruppens tilhengere i to forskjei
lige holdninger til litteraturens sosiale rolle. If0lge den f0rste skulle litteraturens sosiale funksjon realiseres gjennom en ensidig presentasjon av
den marxistiske laeren om klassekamp og av patentl0sningene pä samfunnsproblemer, og gjennom arbeiderklassens politiske bevisstgj0ring.
Talsmenn for den motsatte oppfatning sä litteraturens sosiale rolle i
framstillingen av subjektive og individuelle livserfaringer fra det kapitalistiske samfunn. Denne heterogene forstäelsen av litteraturens samfunnsmessige oppgave demonstrerte seg estetisk i sosialrealisme, sosialistisk realisme og sosialmodernisme.
De ovennevnte str0mningene - arbeiderlitteratur, kvinnelitteratur og
regionallitteratur - hadde ogsä hver sin topikk som ellers i mange hen2 op.cit., s. 31f.
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seender var feiles for hele generasjonen og hang sammen med dens erfaringsbakgrunn. Til denne feiles tematikken, som riktignok ble reflektert
pä forskjellig vis h0rer autoritets- og frigj0ringsproblemet, bevisstgj0ringsproblematikken, forholdet til folket/arbeiderklassen og rolle- og
identitetsproblematikken. Det vitner om 70-ärenes tematiske og estetiske mangfoldighet til tross for bebreidelsene om ensrettethet, fantasil0shet og dogmatisme.
Bade tematisk og idemessig danner Dag Solstads roman „Arild
Asnes 1970” (1971) en passende innfallsport til 70-ärene. Den tematiserer den frie uavhengige intellektuelles situasjon i det borgerlige
samfunn. Hovedheltens eksistensielle krise overvinnes gjennom at han
bryter isolasjonen innenfra og velger politisk engasjement ved ä slutte
seg til AKP(m-l). I en st0rre politisk sammenheng finner han en ny identitet og ny mening. Romanen skildrer Arild Asnes' bevisstgj0ringsprosess
i form av en omvendelse og introduserer pä den mäten en rekke „omvendelsesromaner” som er typiske for perioden. Det viste seg med ärene at
romanens tema skulle vaere gjennomgangsmotivet i hele forfatterskapet
til Dag Solstad til tross for hans proklamatoriske tilslutning til den poli
tisk engasjerte litteraturen i 70-ärene. Sä sent som i 1984 meddelte forfatteren at ”ä vaere en fri, uavhengig intellektuell er en umulig situasjon.
Egentlig er alt jeg har skrevet et fors0k pä ä l0se dette dilemmaet”3. Med
„Arild Asnes” ble veien äpnet mot en av 70-ärenes utopier, nemlig Arbeideren som inkarnasjon av den särt etterlyste ekthet og autentisitet og
dessuten som bsereren av den revolusjonaere kraft som et l0fte om forandring. Arbeiderlitteraturen hvor Arbeiderutopien kom til uttrykk ble
skapt ikke ene og alene under AKPs fane. Riktignok har noen av str0mningens fremste representanter, som Dag Solstad, Tor Obrestad,
Espen Haavardsholm, ogsä vaert partiets medlemmer. De var da ogsä
med pä ä utarbeide den dogmatiske partiestetikken kjent under begrepet sosialistisk realisme, og de bestrebet seg ogsä for ä fä den realisert.
Dag Solstads „Den 25. septemberplassen” (1974) og hans historiske
trilogi „Svik. F0rkrigsär” (1977), „Krig 1940” (1978) og „Br0d og
väpen” (1980), Tor Obrestads roman „Sauda! Streik!” (1972), Espen
Haavardholms „Zink. Sju lesestykker” (1971) og „Historiens kraftlinjer” (1975) kan anses som fors0k pä ä virkeliggj0re den dogmatiske
litteraturmodellen.
Til arbeiderlitteraturen regnes ogsä verk som henter sitt stoff fra arbeidermilj0 og skildrer arbeiderklassens liv som et slags ideal hvor posi
tive verdier som ekthet, felleskap og solidaritet understrekes. Ofte er
det ikke sä enkelt ä plassere dem estetisk slik tilfellet er med Kjartan
3 op.cit., s. 389.
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Fl0gstads litterære produksjon. Tematisk sett h0rer romanene
„Rasmus” (1974), „Dalen Portland” (1977) og „Fyr og flamme”
(1980) til arbeiderlitteratur i den forstand at arbeidertematikken utgj0r
et ledd i forfatterens prosjekt om â gripe den sosiale totalitet i overgangsprosessen fra bonde- til industrisamfunnet. Denne prosessen blir av
Fl0gstad forstâtt ut fra marxistiske synspunkter. Estetisk sett knytter
forfatteren an til forskjellige tradisjoner - sosialrealisme, modernisme,
europeisk og latin-amerikansk surrealisme, og hans romaner er en
sammenblanding av flere genrer som sosial-realistisk roman, pikaresk
roman, fantastisk reiseroman, kriminalroman. Han benytter seg ogsâ av
ordspill, vitser, dikt og sanger, bruker innslag av B-film-stilen og griper
til kamevalstradisjonen. Fl0gstads forfatterskap er - slik Erling T.Gjelsvik uttalte det i forbindelse med „Fyr og flamme” - en „demonstrasjon
av hvordan en marxistisk verdensanskuelse kan formidles via vidunderlig diktning”4. Dessuten uttrykker Fl0gstads skildringer av arbeiderklassen en solidaritet med dette milj0et som bygger pà dyp innsikt i arbeidernes levevilkâr.
Det samme kan sies om Karsten Alnæs* proletarroman „Kjempesmell og blâ dager” (1981) som fortsetter arbeidertematikken ut i
80-ârene men problematiserer det ambivalente forholdet mellom forfat
teren og milj0et som han har forlatt og nâ beskriver. Det viser seg i romanens fortellerstruktur i bruken av dobbeltperspektiv.
Flere verk som h0rer til denne str0mningen kjennetegnes ved idéalis
me og arbeiderromantikk som ytrer seg i idealiseringen av proletarlivet
og -skikkelser og i den utopiske troen pâ muligheten til forandring som
Arbeideren som idé skulle garantere for. Arbeiderlitteraturen handler
riktignok om arbeiderne men ble dog skapt av (smâ)borgerlige intellektu
elle ut fra et stâsted som ikke var arbeiderklassens. Den ble neppe lest
av arbeidere men f0rst og fremst av de nye mellomlagene. Derfor forteller den mer om de venstreintellektuelles identitetsproblemer enn om arbeiderbevissthet - kanskje med unntak av K. Fl0gstads romaner.
Mens arbeiderlitteratur var en litteratur om arbeidere skrevet av in
tellektuelle og for intellektuelle ble kvinnelitteraturen definert som en
litteratur skrevet av kvinner, om kvinner og i begynnelsen hovedsakelig
for kvinner - hvorimot feministene ville si „for alle”. Den ble en littera
tur for alle i den forstand at det i 70-ârene neppe fantes et verk som ikke
diskuterte kj0nnsrollem0nstrene enten som sentral- eller som randproblem.
Kvinnelitteraturen ble skapt ut fra troen pâ Kvinnen som utopi som
i og for seg var ,,god” og eide en „natur”, visstnok en undertrykt natur,
4 Erling T. Gjelsvik, / fyr og flamme over „F y r og flamm e”, i: Vinduet 4/1980.
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som matte frigj0res og dyrkes og brukes til ä sette verdier. I begynnelsen
var kvinnelitteraturen naer knyttet til ny-feministisk kvinnebevegelse og
var pä mange mäter en ren brukslitteratur av politisk karakter idet den
satte seg som mal ä bevisstgj0re kvinner og avsl0re undertrykkingsmekanismene i det mannsdominerte samfunnet. Kvinnelitteraturens vesentligste bidrag til 70-ärenes politisk engasjerte litteratur ligger i slagordet „Offentliggj0r det private!” Denne litteraturen var programmatorisk subjektiv i opposisjon til mannssamfunnets objektivitet og rasjonalitet5. Hovedtemaet i 70-tallets kvinnelitteratur er kampen for subjektstatus. Klarest kommer det til uttrykk i L iv K 0ltzow s romaner
„H vem b estem m er o v e r B j0rg o g U nni?” (1972) og „H istorien om
E li” (1975).
B j0rg V ik var i 70-ärene mest opptatt av seksualitetens rolle i kvinnens bevisstgj0ringsprosess. I novellesamlingen „K vin n eak variet”
(1972) blir sex og erotikk skildret som den eneste vei til selvrealisering
og den eneste mulige form for oppr0r mot den etablerte borgerlige familiemodellen. I senere samlinger „F o rte llin g e r om frih et” (1975) og „En
h än d fu ll len g sei” (1979) blir seksualiteten plassert i en bredere sosial
sammenheng og skildret som en verdi i seg selv truet av samfunnsstrukturen som er fiendtlig mot menneskelivets f0lelsesmessige sfaere.
Estetisk sett er kvinnelitteraturen beslektet med den kritiske realisme - Rottem omtaler den som ,,en sein, kvinnelig variant av 1800-tallets
kritiske realisme og naturalisme” 6. I sin fokusering pä subjektet holder
den stört sett ogsä ved borgerlig individualisme og stär med sin oppfatnig av individet tilbake for 60-tallsmodernistenes attityderelativisme. En
mer utradisjonell holdning til det spräklige uttrykk og en vilje til eksperimentering viser seg i C ecilie L 0veids forfatterskap som tematiserer
kvinners forhold til seg selv som kvinne og som et fritt skapende individ
(„M ost” - 1972, „T en k om isen skulle k om m e” - 1974, „A lltid skyer
o v e r A sk y” - 1976, „S u g” - 1979). Kvinnelitteraturens fokusering pä
kj0nnsrollem0nstrene og dyrking av det kvinnelige i motsetning til mas
kuline verdier utl0ste en reaksjon fra mannlig hold. I diskusjon med den
kvinnelige kj0nnsrollelitteraturen ble det skapt en rekke verk skrevet av
mannlige forfattere som reflekterer over kvinne- og selvundertrykkende
aspekter ved den tradisjonelle mannsrollen, avsl0rer mannsmytene men
samtidig forsvarer maskuline verdier og mytologier som identitetsskapende og potensielt anti-borgerlige og anti-kapitalistiske i den politiske
sammenheng (det siste gjelder saerlig 80-ärene). Her mä f0rst og fremst
5 se: 0y ste in Rottem, Tekstens illusjoner og desillusjonstekster - fra 70-tall til 80-tall,
i: Vard0ger 16/1985.
6 op.cit., s. 24.
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K nut F aldbakk ens romaner „A dam s d a g b ok ” (1978) og „B ryllu psreise” (1982) nevnes og E rlin g T. G jelsviks „D 0 d t l0p" (1978) og „D en
som lev er v e d sverd ” (1981).
Den äpne debatten om kj0nnsrollem0nstret og -verdier mellom kvinnelitteratur og mannsrollelitteratur skrevet av menn var ogsä kvinnelitteraturens og kvinnebevegelsens indre dilemma som ytret seg som konflikt mellom kvinnelige verdier og kampen for likestilling pä mannsrollens premisser som resulterte i en „maskulinisering” av kvinnerollen.
70-arenes regionallitteratur ble skapt ut fra populistiske synspunkter og ut fra troen pä sin utopi - Lokalsamfunnet. De positive verdiene
knyttet til lokalsamfunnet - naerhet, felleskap, stabilitet - skulle stille
de rotl0se mellomlagenes lengsler etter sammenheng, rotfasthet, identitet. Regionallitteraturen fremhever de positive sidene ved lokalsamfun
net i opposisjon til storbysamfunnets fremmedgj0ring og ensomhet. Den
foreviser tydelige sentimentale, naive og nostalgiske trekk som kommer
til syne gjennom avstanden mellom „utopiens ingeni0rer” - de urbaniserte mellomlagsforfattere og lesere - og „utopiens baerere” - den lokale befolkning. En av regionallitteraturens fornyere pä 70-tallet var E dvard
Hoem.Til tross for sin klare politiske profil som AKP(m-l)s medlem
klarte han med „A nn a L en a” (1971) og „K jserleikens fe rje re is e r ”
(1974) ä frembringe en spennende diktning som i tematiseringen av indi
viduelle samlivsproblemer og distriktspolitiske konflikter fors0kte ä nä
frem til en syntese. Ideologisk og estetisk sett er Hoem tydelig Brechtinspirert; han griper ogsä til dokumentarisme og til meta-diktning idet
han tematiserer forholdet mellom forfatteren/fortelleren og milj0et han
skildrer.
Med generell karakteristikk av 70-tallets tre dominerende litteraere
str0mninger - arbeiderlitteratur, kvinnelitteratur og regionallitteratur —
ble hovedlinjene i tiärets norske prosa trukket uten at det gir et fullstendig bilde av epoken. Ut fra tesen om litteratur som sosial diagnose kan
man generelt si at 70-arenes norske prosa er en klarlegging av 70-tallets
samfunns- og bevissthetstilstand idet den tematiserer den nye generasjonens eksistensielle og politiske dilemmaer som konsekvens av den ambi
valente holdning til velferdsstaten og dens ideologi.
Overgangen fra 70- til 80-tall er preget bade av brudd og av kontinuitet. Kontinuiteten blir sikret av den samme forfattergenerasjonen som
nä tar oppgj0r med sine ideologiske, politiske og estetiske standpunkter
fra det forrige desenniet. Samtidig kommer en yngre forfattergenerasjon
inn i bildet som fra starten av bryter med 70-arenes virkelighets- og litteraturoppfatning og griper tilbake til 60-arenes norske modernistiske
tradisjon eller til den klassiske europeiske modernismen. I slutten av
70-og i begynnelsen av 80-tallet, da man tok oppgj0r med periodens prob-
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lemorienterte, „politiske” litteratur og dens naive estetiske teorier, etablerte man samtidig en myte av om 70-ärene som „litteraer t0rketid”.
Sammen med at denne myten ble skapt og betvilet begynte ogsä mytedannelsen om 80-ärene. I den mediaregisserte debatten ble det litteraere
programmet for den kommende dekaden formulert i slagordet „havet,
d0den og kjaerligheten” . Sä vag denne formuleringen enn var, uttrykte
den en dreining mot en st0rre subjektivitet.
Ved inngangen til 80-ärene mätte man konstatere at utopiene var
d0de men fremmedf0lelsen, leden ved det bestäende (= velferdssamfunnets hverdag) og lengseien etter mening og sammenheng ble igjen. Man
mätte altsä klare seg uten utopiene men likevel finne seg til rette i det
post-moderne samfunnet. Tilfluktsstedet og det nye utgangspunktet ble
pä en side Subjektet/Individet og pä annen side Skriften. 80-ärenes litte
raere klima er preget av desillusjon og meta-diktning.Desillusjonen ble
f0rst og fremst mellomgenerasjonens domene - det var dem som hadde
trodd pä utopiene. Den utopiske tenkningens krise gir seg utslag i en
serie desillusjonsromaner. Den f0rste i rekken var Espen Haavardsholm med romanen „Drift” (1980) som ble fulgt av „Store Fri” (1983),
sä kom Edvard Hoem med „Pr0vetid” (1984). Estetisk griper de tilbake til den tradisjonelle psykologiske roman og holder fast ved subjektet
som et heilig individ eller kunstner til tross for verdikrise og sammenbruddsstemning. Orientering mot subjektet og den nyvakte psykologiske
interessen demonstrerer seg likeledes i den biografiske b0lgen hvor forfatterbiografiene ogsä er tatt med. Det kan betraktes som symptomatisk at
de ledende „politiske” forfatterne fra 70-ära nä kommer med hver sin forfatterbiografi: Espen Haavardsholm med „Mannen fra Jante” (1988)
- en Sandemose-biografi, Kjartan Fl0gstad med „Portrett frä eit
magisk liv” (1988) - om Claes Gill, Edvard Hoem med Nordahl Griegsbiografi („Til ungdommen, Nordahl Griegs liv”, 1989), Liv K0ltzow
med sin Amalie Skrams-bok („Den unge Amalie Skram. Et portrett
fra det XIX. ärhundre”, 1992), og mange andre. Denne tendensen synes
ä fortsette langt ut i 90-ärene. Pä leting etter mening og identitet retter
forfattere sin oppmerksomhet mot barndommen og ungdomsärene. Det
kan ikke vaere tilfeldig at AKP-forfattere fra 70-tallet nä leverer hver sin
barndoms- eller oppvekstskildring, for bare ä nevne Haavardsholms
„Roger, gult” (1986) eller Edvard Hoems „Heimlandet bamdom”
(1985). Barneskildringene i 80-ära er imidlertid ikke bare de tidligere po
litiske forfatternes spesialitet. De synes ä vaere et typisk fenomen for periodens litteratur som kan forklares ut fra den rent psykologiske interes
sen og ut fra 0nske om ä fä individet plassert i historien. Ved siden av de
ovennevnte forfattere og verk mä man her referere til Lars Saabye
Christensens og Herbj0rg Wassmos romaner. Lars Saabye Chri
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stensens roman „B eatles” (1984) og fortsettelsen „B ly ” (1990) er pä en
gang oppvekstskildringer, generasjons- og tidsbilder og desillusjonsromaner. De handler om 68-generasjonens oppr0r mot autoritetene, identitetss0king og den vanskelige friheten som f0rer til skuffelse i den norske
velferdsstatens triste hverdag.
Sammenlignet med sine ändsfrenders utvikling ser D ag Solstads
distansering fra sin politiske fortid noe annerledes ut. Etter det tilsynelatende oppgj0ret med AKP(m-l) i „G y m n a s ia le r P ed ersen s beretn in g om den störe p olitisk e vek k elsen som h ar h jem s0k t värt
land” (1982) dikter han videre pä det eksistensielle problemet som heit
fra starten av har statt sentralt i forfatterskapet - nemlig frihets- og
identitetsproblemet og s0ken etter en meningsfull sammenheng i en
verden som har blitt enda mer fremmedgjort og uoversiktelig. Problemstillingen er i og for seg modernistisk, og Solstad har egentlig aldri klart
ä bli kvitt sin modernistiske bevissthet, til tross for sin proklamatoriske
godkjennelse av partiets litteraturmodell. Han har heldigvis aldri klart ä
iverksette den dogmatiske partiestetikken. Med romanene „F ors0 k p ä k
beskrive det u gjen n om tren gelige” (1984) og „R om a n 1987” gär han
tilbake til sin modernistiske fase med „Irr! Gr0nt!” (1969) og tematiserer rollespillenes frihet og spill med identiteter:
„Solstad spiller med sitt publikum. H an holder en analytisk avstand til tekstutsigelsens jeg samtidig som han utforsker sin egen rolles dilemmaer gjennom dette forteller
- jegs konflikter. For 80-ärenes Solstad er retorikken viktigere enn politikken, og det
innebserer en ganske annerledes utsigelsesform enn de tradisjonelle selvoppgj0 rs- og
selvbekjennelsesromaners lukkede m0nstre”7.

Angäende K jartan Fl0gstads forfatterskap i 80-ärene kan det ogsä
vsere berettiget ä snakke om kontinuitet idet han konsekvent holder ved
sitt littersere prosjekt om ä gripe de sosiale og kulturelle prosesser i
deres totalitet. Nä stiller han samtidshistorie og „den andre nordiske
moderniseringsprosessen” - „den nye kommunikasjons- og mediarevolusjon” - for ä sitere Helge Rinning8 - i fokus i romanen „U 3” (1983) og
„D et 7. klim a” (1986) hvor han pä „fl0gstadsk” vis behandler mediaverden som tema. Han vedkjenner seg fremdeles til sin marxistiske verdensanskuelse og ser litteraturens oppgave i avsl0ring av myter og ideologier gjennom fiksjonen som i og for seg ogsä er l0gn og illusjon.
Fl0gstads samtidshistoriske romaner dokumenterer ved siden av en
rekke tradisjonelle historiske romaner fra 80-tallet den levende historiske interessen som kjennetegner perioden til tross for - eller takket vaere
- den historiske bevissthets krise. De fleste griper tilbake til en ofte fjern
7 op.cit., s. 19.
8 se: Helge R0nning, Historien g j 0 r vondt, Nordisk fantasi 1990, s. 103f.

104

Elżbieta Wojciechowska

fortid for â holde speil for samtiden og vinne en bedre forstâelse av den.
Som eksempler kan det nevnes Ja n K jæ rstads „S p eil” (1982), Carl
F r e d r ik E n gelstads „D e leven d es lan d ” (1986) og T or A ge Bringsvæ rd s Gobi-b0ker og hans moderne gjendiktning av norr0n mytologi.
80-ârenes kvinnelitteratur tar oppgj0r med sin utopi ved â reflektere
over de nye aspektene ved kvinnerollen som er résultat av kvinnens likestilling pâ mannsrollens premisser (maskulinisering av kvinnerollen)
eller kvinnens frigj0ring til maskuline verdier. De yngre kvinneforfattere
som har trâdt frem i 80-ârene er mer formbevisste og eksperimentvillige
og bringer nye impulser inn i str0mningen idet de fors0ker â knytte mo
dernisme og kvinnesprâk og setter pris pâ skriften som uttrykk for den
kvinnelige bevissthet. Nye navn blant kvinnelitteraturens impulsgivende
representanter pâ 80-tallet er K arin M oe, samiske A a got V in terboH oh r og L isbeth H iide, ved siden av T ove Nilsen, M ari O sm undsen,
Sissel L ie som startet i 70-âra og nâ bidrar til str0mningens fornyelse
med fantastiske og eventyrlige innslag.
Mens 70-tallets forfattergenerasjon griper i oppgj0ret med sin politiske fortid stort sett tilbake til tradisjonelle former assossieres 80-ârenes
nye generasjon gjerne med modernisme eller postmodernisme og metadiktning selvom det ikke alltid er treffende9. Den nye generasjonens
mest teoretisk bevisste representanter som Jan K jæ rstad, J o n Fosse
og O le R ob ert Sunde forkaster realisme og meningslitteratur og fastholder ved diktning som „sprâkkritikk og sprâkspill” og „motsprâk til
maktens sprâk”10. De forholder seg alle til post-modernisme og er særlig
opptatt av dens formell-litterære side. Til tross for postmodernismens erklæring om de Store Fortellingers d0d forsvarer de fortellingen som det
menneskelige instrument til kunnskapsformidling. I mange henseender
knytter de an til 60-ârenes modernisme, særlig i insisteringen pâ skriftens primat i forhold til muntlig fortelling og de moderne medienes fremstillingsformer, og i attityderelativismen i oppfatning av menneskelig
identitet. 80-ârenes norske prosa kan til tross for sine tendenser til â
distansere seg fra problemorientert meningslitteratur ogsâ betraktes
som sosial diagnose i den forstand at den gjennom meta-diktning tematiserer den post-moderne tilstanden. I motsetning til 70-tallets formentlige
„grâhet”, ensrettethet og dogmatisme blir 80-ârene kalt for „fantasiens
tiâr”11 eller „âpenhetens tiâr”12. Lars Saabye Christensen oppsummerer
9 se f.eks. Morten Harry Olsen som anses som représentant for „dirty realism” eller
„m inim alism e”.
10 0y stein Rottem, Tekstens illusjoner..., s. 27f.
11 0y stein Rottem har gitt sin samling bokanmeldelser fra 80-tallet titelen „Fantasi
ens tiâr”.
12 se: Jan Kjærstad, Mennesketsm atrise, Oslo 1989.
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mot slutten av dekaden - uten ä vaere upävirket av den postmodernistiske tenkning - at „ättiärene har vaert preget av et kreativt og fruktbart
kaos”13. Forhäpentlig vil en voksende distanse til perioden tjene til ä se
klare linjer i „kaoset” .
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