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Sammendrag 
 

 

 

Virkelighetslitteraturen utgjør en stadig større del av den litterære offentligheten. Disse 

bøkene får gjerne mye spalteplass i avisene, og det er ofte knyttet store forventninger til hva 

forfatterne har valgt å inkludere og avsløre fra sitt eget liv. Et aspekt ved denne formen for 

litteratur er de virkelige menneskene i periferien av romanene, som ofte opplever å få sine 

identiteter og sitt privatliv utlevert, uten at de selv har samtykket til dette. Det har vist seg at 

disse menneskene i liten grad blir tatt hensyn til, både fordi skjønnlitteraturen er sterkt 

beskyttet av krav om ytringsfrihet, men også på grunn av strukturer i den kulturelle 

offentligheten.           

 Dette er en studie som undersøker hvordan norske anmeldere forholder seg til 

selvbiografiske romaner. Utgangspunktet er resepsjonen av Leonard Ibsens Jar, Merethe 

Lindstrøms Fra vinterarkivene og Linn Ullmanns De urolige, tre av fjorårets bøker som ligger 

tett på forfatternes eget liv. I første omgang ligger fokuset på hvorvidt anmelderne diskuterer 

etiske spørsmål i anmeldelsene sine. I andre omgang drøfter jeg mulige årsaker til forfatternes 

behov etter å skrive om seg selv og sine liv. Teorier knyttet til anerkjennelse og autentisitet 

spiller en sentral rolle i denne delen av oppgaven. Videre undersøker jeg forholdet mellom 

estetikk og etikk og belyser hvorfor estetikken ofte veier tyngre enn etikken. I siste instans 

drøfter jeg hva anmelderne kan tjene på å opprettholde et autonomiestetisk litteraturperspektiv, 

og hvorfor dette perspektivet står så sterkt innenfor dagens litterære institusjon. 
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Takk 
 

 

 

Jeg vil rette en stor takk til min veileder, Ragnhild Evang Reinton, som har bidratt med 
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inspirerende. Jeg vil også takke Marianne Egeland for gode innspill i prosjektets startfase, 

samt givende og interessante samtaler knyttet til oppgavens tematikk, og ikke minst for 

hennes engasjement i løpet av de foregående semestrene på litteraturformidling. Jeg vil også 

rette en takk til mine medstudenter for å ha bidratt til en verdifull studietid. Til sist vil jeg 
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1. Innledning 
 

 

 

1.1 Introduksjon  
Etikkdebatten knyttet til såkalt virkelighetslitteratur har ved flere anledninger vært forsøkt 

reist i Norge uten at den har trengt gjennom. Denne formen for litteratur kjennetegnes blant 

annet ved sin nære forbindelse til virkeligheten, samt at den tar ekte mennesker oppi seg og 

bruker de som litterære modeller. Noen av de mest omtalte og omdiskuterte romanene i denne 

sammenheng er Hanne Ørstaviks Like sant som jeg er virkelig (1999), Nikolaj Frobenius’ 

Teori og praksis (2004), Karl Ove Knausgårds romansyklus Min Kamp (2009–2011) og Frode 

Saugestads En ung manns bekjennelser om kjærlighet (2013). I disse tilfellene har det blitt 

stilt spørsmål om innholdet i bøkene er etisk problematisk, uten at det har fått andre 

konsekvenser for forfatterne enn økt oppmerksomt, boksalg og berømmelse. Det ser samtidig 

ut som dette er en form for litteratur som bare øker. Høsten 2015 har over femten nye norske 

romaner en tydelig kobling til forfatterens eget liv (Nordby Egeland 2015), og spørsmålet om 

etiske hensyn i skjønnlitteraturen er derfor svært aktuelt.     

 To av etikkdebattens kjernespørsmål kan stilles på følgende måte: For det første, er en 

forfatter fritatt fra etiske og moralske hensyn, noe som innebærer at han eller hun kan skrive 

utleverende om hva og hvem som helst, så lenge utgivelsen defineres som skjønnlitteratur? 

Og for det andre, i hvilken grad kan man forvente at offentligheten tar stilling til de etiske 

dilemmaene dette medfører? Spørsmålene lar seg stille i sammenheng med tre av fjorårets 

utgivelser, nemlig Leonard Ibsens Jar, Merethe Lindstrøms Fra vinterarkivene og Linn 

Ullmanns De urolige. Det er ingen tvil om at de tre bøkene ligger tett på forfatternes liv, og at 

de kan defineres som personlig litteratur, selvbiografisk litteratur eller virkelighetslitteratur. 

Et fellestrekk ved utgivelsene er at de omhandler barn- og foreldreforhold, personlige kriser, 

traumer og sykdom, i tillegg til at de har generert relativt stor oppmerksomhet i media, både i 

positiv og negativ forstand. Sistnevnte er et viktig poeng, og en av årsakene til at akkurat 

disse bøkene er gjenstand for min undersøkelse, da jeg mener bokens litterære kvalitet 

påvirker hvordan anmelderne forholder seg til det etiske aspektet. Lindstrøm og Ullmann er 

begge kritikerroste og prisvinnende samtidsforfattere utgitt på Forlaget Oktober, mens Ibsen 

er debutant og utgitt på Tiden Norsk Forlag. Hvorvidt forlag og forfatterposisjon spiller inn 
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når det kommer til anmeldernes vurderinger av etiske dilemmaer, er også et forhold jeg vil 

undersøke nærmere.   

1.2 Problemstilling 
Målet for denne oppgaven er altså å kartlegge mottagelsen av Jar, Fra vinterarkivene og De 

urolige, for å undersøke hvordan anmelderne behandler selvbiografisk litteratur, og om de 

anser det selvbiografiske innholdet som etisk problematisk. Dette vil føre meg inn på en 

diskusjon om motivasjonen for å skrive selvbiografisk, samt en diskusjon om rådende 

litteratursyn på det litterære feltet når det gjelder spørsmål knyttet til etikk og estetikk.  

 Forfattere har som kjent rett til å utøve sin ytringsfrihet og skrive det de vil. Samtidig 

slår Grunnlovens § 102 fast at: «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt 

hjem og sin kommunikasjon». Grunnlovens § 102 legger dermed føringer for Grunnlovens § 

100, hvor det står: «Ytringsfrihet bør finne sted» (E. Menneskerettigheter 1814: § 100, § 102). 

Når det gjelder romansjangeren er det imidlertid stor aksept for hva en forfatter kan skrive, 

fordi romanen som sjanger ikke påberoper seg å være referensiell, men fiksjon. Dette så vi 

blant annet i rettssaken mellom den danske forfatteren Claus Beck-Nielsen og Thomas Skade-

Rasmussen Strøbech, hvor sistnevnte opplevde at identiteten hans ble misbrukt i Beck-

Nielsens roman Suverænen fra 2008. I dette tilfellet vant forfatteren fordi domstolen mente at 

verket er fiksjon, til tross for at det inneholder en rekke personlige detaljer fra Strøbechs liv 

(Thyssen 2011).	Hensynet til den kunstneriske ytringsfriheten veide i dette tilfellet tyngst, 

samtidig som den danske retten sendte ut et signal om at kunsten opererer i en annen sfære 

uavhengig av samfunnet. Rettssaken fikk Aftenpostens bokanmelder, Ingunn Økland, til å 

påpeke at litteraturen ikke har noe i retten å gjøre, men at bøker havner der fordi den litterære 

offentligheten ikke vet hvordan man forholder seg til mennesker som: «trer ut av litterære 

universer og forteller om den nedverdigelsen de kjenner seg utsatt for. Det blir umiddelbart 

oppfattet som en kamp mellom litteraturen og små mennesker, og da tar man parti for 

litteraturen – vel å merke om den er god» (Økland 2012). En som har diskutert dette temaet 

hyppig, og som har inntatt en kritisk holdning til forfatteres bruk av levende mennesker i sine 

verker, er professor i allmenn litteraturvitenskap, Marianne Egeland. Hun hevder blant annet 

at hverken kunst eller litteratur er å betrakte som estetiske reservater, men: «som deler av 

samfunnet og dermed styrt av sosiale relasjoner» (Egeland 2015a: 35).    

 I første omgang kan det virke som aktørene tilknyttet den litterære institusjonen følger 

tankegangen om at kunst og litteratur ikke er adskilt fra samfunnet. Forfattere tar gjerne i bruk 

reelle personers navn, karaktertrekk og identiteter, uten å legge skjul på det, og anmelderne 
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poengterer det når en bok ligger tett på forfatterens liv, eller baserer seg på virkelige hendelser 

og erfaringer. Likevel er det et paradoks at selvbiografiske bøker betegnes som romaner og 

kjøpes inn som fiksjon av Norsk kulturråd. Hvordan skal dette i så fall oppfattes av leserne, er 

boken fiksjon, eller er den virkelighet, og hvordan skal vi forholde oss til utleveringen av 

andre menneskers privatliv? Hva skyldes det at forfattere tillates å krenke andre mennesker, 

gjerne sine nærmeste, uten at offentligheten i nevneverdig grad tar stilling til det, så lenge 

teksten de skriver merkes som roman, det vil si fiksjon?     

 Innenfor moralfilosofien gjelder et prinsipp om likeverdighet mellom mennesker ut i 

fra anerkjennelsen som gis og fås gjennom en eller annen form for samtale, noe som 

inkluderer den skriftlige samtalen (Taylor 1992: 51–52). Vi tolererer sjelden at noen krenker 

eller sårer oss i hverdagen, som regel fører dette til en reaksjon fra den parten som enten blir 

utsatt for et overtramp eller ser det utfolde seg. Når det gjelder kunst og litteratur har vi som 

sagt en lang tradisjon for å opphøye kunstneren og forfatterens posisjon, å se kunsten som 

adskilt fra virkeligheten, men hva skjer med disse skillelinjene i et samfunn der skriften har 

blitt allemannseie og samtidig en viktig del av menneskets identitetsdannelse? Når litteraturen 

i stadig større grad refererer til virkeligheten, kan man da fortsette med helt forskjellige 

spilleregler for samfunnet og litteraturen?  

1.3 Metode            
Det har vist seg at rettssystemet ikke er veien å gå for mennesker som ufrivillig har blitt 

romanpersoner, men en løsning kan være å forholde seg til disse problemstillingene på 

bakgrunn av etiske prinsipper. Kort fortalt dreier disse prinsippene seg om hvordan vi lever, 

og hva vi oppfatter som akseptabelt eller uakseptabelt. De former våre emosjonelle svar, 

avgjør hva som forårsaker stolthet eller skam, sinne eller takknemlighet, og gir oss standarder 

for hvordan vi skal oppføre oss. Man kan til og med hevde at etikken bidrar til å forme 

identitetene våre (Blackburn 2001: 1). Ser vi til Egeland, påpeker også hun at sakskomplekset 

knyttet til virkelighetslitteratur gjelder mer enn en: «avveining mellom ytringsfrihet på den 

ene siden og retten til privatliv på den andre. Det involverer etiske grunnproblemer som 

autonomi og identitetsdannelse, subjekt–objekt-relasjoner og forestillinger om ‘den andre’, 

slik de er nedfelt i tekstenes normsett» (Egeland 2015b: 227). Dette er også grunnen til at jeg 

velger å gå via moralfilosofien og etikken for å undersøke tematikken nærmere. Fordi 

virkeligheten og virkelige mennesker utgjør en fundamental del av selvbiografiske bøker, er 

det problematisk å utelukkende behandle disse tekstene som estetiske objekter uten 

tilknytning til menneskelige relasjoner. I og med at etikken veileder fremfor å gi definitive 
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regler, vil man også kunne unngå at den blir en tvangstrøye som kveler den litterære 

kreativiteten.            

 I første omgang vil jeg gjennomgå sentrale teoretiske perspektiver knyttet til 

fremveksten av det moderne individet, samt relevante synspunkter når det gjelder etikk og 

livsskildringer. Videre vil jeg belyse sjangerteori knyttet til selvbiografisk litteratur før jeg tar 

for meg resepsjonen av de tre bøkene. På grunn av oppgavens omfang begrenser dette 

materialet seg til bare å omfatte landets ledende aviser når det gjelder litteraturstoff. I andre 

omgang gransker jeg mulige årsaker til hvorfor forfattere velger å skrive selvbiografisk, og 

hva de tjener på å utlevere seg selv og sine nærmeste, men også hva de risikerer ved å gjøre 

dette. Videre undersøker jeg spørsmål knyttet til estetikk og etikk, og forsøker å forklare 

hvorfor det er slik at en estetisk vurdering av litteratur fremstår så dominerende som den gjør. 

I dette kapittelet ønsker jeg også å drøfte et generelt litteratursyn som synes å prege den 

litterære institusjonen. Til slutt diskuterer jeg hva anmelderne kan sies å tjene ved å lese 

selvbiografiske romaner som uavhengige av den virkeligheten de refererer til. Her vil det 

primært dreie seg om hvordan symbolsk kapital, makt og posisjoner utgjør en sentral rolle når 

det gjelder anmeldernes vurderinger.  
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2. Teoretiske perspektiver  
 

 

 

Både den kanadiske filosofen Charles Taylor og den amerikanske professoren Paul John 

Eakin belyser hvordan det å skape sin egen identitet på bakgrunn av blant annet anerkjennelse 

fra andre, ikke nødvendigvis er en utelukkende positiv handling. Taylors begrep 

autentisitetens etikk og Eakins bidrag til etikken omkring livsskildringer vil være relevante 

teoretiske utgangspunkt for å kunne undersøke hva som står på spill i bøker som hevder å 

ligge tett på forfatterens eget liv. Som tidligere nevnt har også Egeland interessert seg for 

lignende problematikker. Følgende av hennes artikler, «Anerkjennelse og autentisitet i 

virkelighetslitteraturen» (2015a), «Frihet, likhet og brorskap i virkelighetslitteraturen» 

(2015b), «Spill med levende mennesker. Litteratur og etikk i praksis» (2014) og «Litterære 

personer slår tilbake. Tilfellet Sylvia Plath» (2012), vil derfor utgjøre et viktig 

sammenligningsgrunnlag for denne oppgaven. Når det gjelder kapittelet om smak, symbolsk 

kapital og posisjonering på det litterære feltet, vil jeg forholde meg til den franske sosiologen 

Pierre Bourdieus ideer knyttet til disse begrepene.      

 To av Taylors bidrag til forskningsfeltene omkring etiske spørsmål knyttet til den 

moderne identiteten er Sources of the Self (1989) og The Ethics of Authenticity (1992). I The 

Ethics of Authenticity lister han opp tre punkter han mener skaper forvirring når det gjelder 

det moderne samfunnet, men som samtidig er med på å definere moderniteten. Et av disse 

punktene er individualismen, det å være i stand til å velge sitt eget livsmønster, som er noe av 

det mennesker flest setter høyest ved det moderne samfunnet (Taylor 1992: 2). Taylor hevder 

vi oppnådde det vi kan kalle moderne frihet ved at vi frigjorde oss fra eldre moralske 

horisonter ved overgangen til et sekulært samfunn. En konsekvens av dette er at det moderne 

samfunnet har fratatt mennesket evnen til å se seg selv som del av noe større (Taylor 1992: 3). 

Med The Ethics of Authenticity ønsker han derfor å peke på konsekvensene av det han kaller 

avfortryllingen eller demystifiseringen av verden (Taylor 1992: 3). Mennesket har ikke lenger 

en idé om en høyere mening eller noe som er verdt å dø for. Den mørke siden av 

individualismen er sånn sett en sentrering om selvet som både flater ut og avstumper livene 

våre, og gjør livet fattigere når det kommer til mening. Dette har gjort oss mindre opptatt av 

andre og samfunnet rundt, noe som skaper bekymring når det gjelder «det givende 
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samfunnet», samt adferden til «meg-generasjonen» og utbredelsen av narsissismen, som er 

fenomener som gir seg til kjenne i samtidskulturen (Taylor 1992: 4).   

 Et sentralt poeng i denne sammenhengen er individets behov for anerkjennelse. Fordi 

vi nå er mer opptatt av oss selv, er vi også mer avhengig av å oppnå aktelse fra andre for å få 

våre identiteter bekreftet. Taylor forklarer videre at autentisitet er en nyanse av den moderne 

individualismen (Taylor 1992: 44–45). Er du autentisk, eller blir oppfattet som autentisk, 

oppfattes du som et individ, og ved å bli oppfattet som autentisk oppnår du i tillegg 

anerkjennelse.           

 Eakin anses som en nestor på forskningsfeltet biografier og selvbiografisk litteratur. Et 

av hans bidrag er essaysamlingen The Ethics of Life Writing (2004), hvor Eakin var redaktør, 

som tematiserer etiske spørsmål i tilknytning til virkelighetslitteratur. Et sentralt spørsmål i 

boken går ut på hvorvidt livsskildringer utelukkende er positive, eller om de er i stand til å 

virke skadelige (Eakin 2004: 1). Han påpeker at informasjonens tidsalder har medført en mye 

større grad av personlig informasjon i livsskildringer, de er ofte av en svært intim karakter, og 

tar i mindre grad enn før hensyn til hva slags informasjon som deles. Det kan derimot virke 

som jo mer privat informasjonen er, jo bedre er det. Han referer til et av Taylors begreper, 

nemlig «expressive freedom», som går ut på å fortelle sin historie, for på den måten å befeste 

eller stadfeste sin identitet (Eakin 2004: 4–5). Dette begrepet er altså tett forbundet med 

livsskildringer som en måte å oppfylle individets krav til frihet og verdighet.  

 Samtidig er det også slik at fordi vi lever våre liv i relasjoner til andre, og fordi vi 

deler vårt privatliv i langt større grad enn før, er det vanskelig å avgrense hvor et liv begynner 

og et annet liv slutter (Eakin 2004: 5). Flere av de sentrale spørsmålene som stilles i The 

Ethics of Life Writing går derfor ut på hvilke hensyn en forfatter bør ta overfor personene han 

eller hun omtaler (Howes 2004: 248). Selv om livsskildringer kan virke identitetsskapende for 

den som forteller, kan man risikere at de omtalte personene i en forfatters livsskildring står i 

fare for å bli gjort til mindreverdige størrelser. For som den amerikanske professoren skriver: 

«We all risk being forced into reductive molds for identity and life story» (Eakin 2004: 13). 

Dette er en av hovedproblematikkene når det gjelder livsskildringer, og som det fremgår i The 

Ethics of Life Writing, omfatter de alle sjangre fra romaner til sakprosabøker.  

 I Bourdieus mest kjente verk Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften 

(1995), undersøker han blant annet på hvilken måte estetiske valg bidrar til å opprettholde 

klasseskiller, og han retter søkelyset mot: «sammenhengen mellom smak, sosial tilhørighet og 

makt» (Bourdieu 1995: 5). Et utvalg av Bourdieus videre undersøkelser av kunst, litteratur og 

estetikk, er samlet i boken The Field of Cultural Production (1993). Artiklene i denne 
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samlingen forsøker å oppheve skillet mellom falske dikotomier som tekst og institusjoner, 

litterære og sosiologiske analyser og høy og lav kultur. Teoriene hans gjør at man kan stille 

spørsmålstegn ved en rekke av de rådende strukturene som lenge har vært knyttet til kunst- og 

litteraturinstitusjonene, og som har materialisert seg som «sannheter» eller doxa i kulturen og 

samfunnet (Bourdieu 1993: 2–3).        

 Bourdieus undersøkelser er over femti år gamle og har først og fremst Frankrike som 

utgangspunkt. Dette betyr at funnene hans, knyttet til det kunstneriske og litterære feltet, ikke 

nødvendigvis samsvarer på alle punkter med situasjonen i Norge. Bourdieus teorier har 

likevel etablert seg med stor tyngde i humaniora, og til tross for de kulturelle ulikhetene er jeg 

av den oppfatningen at hans begreper om symbolsk kapital, felt og habitus, samt hans teorier 

om maktkamp innenfor det litterære feltet, i stor grad lar seg overføre på dagens norske 

litterære institusjon. For som det står i den norske oversettelsen av Distinksjonen: «jo mer 

egalitært et samfunn er, desto viktigere blir mekanismene for sosial differensiering» 

(Bourdieu 1995: 5). Dette gjelder åpenbart for Norge, et land som i stor grad etterstreber en 

samfunnsform som bygger på prinsippet om alles likeverd.      
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3. Sjangerteori: Hva er virkelighetslitteratur? 
 

 

 

I møte med det vi til nå blant annet har kalt virkelighetslitteratur, har det oppstått en rekke 

begreper som alle forsøker å definere denne typen litteratur på best mulig måte. Den franske 

litteraturforskeren Philippe Lejeune regnes som en klassiker innenfor teori om selvbiografiske 

bøker, og i Le Pacte autobiographique fra 1975 etablerer han et skille mellom den type bøker 

og fiksjonsbøker gjennom det han kaller den selvbiografiske pakten. Denne pakten er en form 

for kontrakt mellom forfatter og leser og fungerer som en bekreftelse på at det som står i en 

tekst kan knyttes til forfatterens biografi gjennom for eksempel forfatternavnet på tittelbladet 

og navnet på fortelleren eller hovedpersonen. Dersom disse samsvarer, altså at forfatternavnet 

er det samme som hovedpersonens, er dette en bekreftelse på at identiteten til hovedpersonen 

er den samme som forfatterens identitet. Den selvbiografiske pakten legger på den måten 

føringer for leserens holdning til verket han eller hun leser (Lejeune 1989: 13–14). Pakten 

fungerer altså som en bekreftelse på hvorvidt en tekst kan leses biografisk eller ikke, 

uavhengig av om den for eksempel er merket som roman.     

 I kjølvannet av Lejeunes selvbiografiske pakt blir begrepet «autofiksjon» etablert av 

den franske forfatteren Serge Doubrovsky, som bruker begrepet om sin roman Fils (1977). 

Poul Behrendt, dansk professor i litteratur, forklarer at Doubrovsky ønsket å demonstrere at 

det skjematiske skillet Lejeune forsøkte å etablere mellom fakta og fiksjonsbøker ikke 

nødvendigvis lot seg overholde (Behrendt 2006: 52). Det vil si at det i skjønnlitterære tekster 

er fullt mulig med navnelikhet mellom forfatter, forteller og hovedperson, uten at det 

nødvendigvis er ensbetydende med fakta. Begrepet «autofiksjon» blir videre endret av den 

franske litteraturteoretikeren Gérard Genette. Genettes betegnelse dekker samtlige av de 

tilfeller hvor en skjønnlitterær forfatter lar sin egen person, eller en person med samme navn 

som forfatteren, opptre i en fiktiv sammenheng (Behrendt 2006: 54). Dette gjør at 

sjangerbetegnelsen utvides til å omfatte bøker som Dantes Den guddommelige komedie og 

Cervantes Don Quijote. Samtidig åpner det for en tvetydighet hva gjelder selve paktbegrepet, 

og i følge Genette kunne det heretter ikke være tvil om at autofiksjon hører til 

fiksjonskontraktens domene, med navneidentiteten som paradoksal fiksjonsmarkør (Behrendt 

2006: 54).            
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 Lejeunes selvbiografiske pakt blir ytterligere problematisert av Behrendt, som på sin 

side hevder at det er snakk om en dobbeltkontrakt som manifesterer seg på to vesentlige 

punkter, nemlig ved sin eksplisitte og implisitte karakter. Det vil si at det i en eller annen 

forstand er en uoverensstemmelse mellom hva forfatteren som empirisk forfatter, altså den 

faktiske forfatteren, uttaler om sitt verk i intervjuer og lignende, og det immanente utsagn som 

kan avleses som intendert av den implisitte forfatter, det er meg og det er ikke meg (Behrendt 

2006: 23). Behrendt mener derimot at dobbeltkontrakten på samme tid forutsetter og opphever 

det hermeneutiske skillet mellom empirisk og implisitt forfatter på den ene siden, og mellom 

empirisk og forutsatt leser på den andre siden. Virkelighetsreferansene er i vid forstand 

referanser, ikke til en fysisk virkelighet, men til andre tekster hvor virkeligheten representeres 

(Behrendt 2006: 60). Med dette mener han at virkelighetsreferansene i et litterært verk må 

forstås som intertekstuelle referanser. Slik jeg forstår argumentet hans for denne påstanden, 

går det ut på at han forutsetter at en leser går til andre kilder, for eksempel baksidetekst, 

pressemeldinger, intervjuer og andre bøker, for å dobbeltsjekke innholdet i en selvbiografisk 

bok, det er i dette øyeblikket referansene blir intertekstuelle. Men hva så med de tilfellene 

hvor lesere får det selvbiografiske bekreftet fra annet hold, for eksempel direkte fra personer 

som opptrer i verket?                     

 En som videreutvikler begrepet knyttet til selvfremstilling i litteraturen, er den danske 

litteraturprofessoren Jon Helt Haarder. Haarder hevder at eksplosjonen av biografisk 

skjønnlitteratur i de senere år dreier seg om en forskyvning i forholdet mellom den 

biografiske teksten og det livet den henviser til. Han forklarer at å skrive biografisk ikke bare 

er å gjengi en fortid, men også å handle i en nåtid og dermed påvirke en fremtid (Haarder 

2014: 8). I boken Performativ biografisme (2014) forklarer han fenomenet hvor forfattere i 

flere tiår har installert seg selv og andre med navns nevnelse i sine tekster, og på den måten 

deltatt i «meg-generasjonens» generelle interesse for seg selv (Haarder 2014: 8). Han 

forklarer at performativ biografisme er et forsøk på å interagere diskursivt med virkeligheten 

og leseren (Haarder 2014: 9), altså at en tekst, etter å ha nådd en mottaker, bringer med seg en 

respons tilbake til forfatteren, som igjen kan respondere på tilbakemeldingen. Haarder 

definerer begrepet performativ biografisme på følgende måte; det betegner at kunstnere 

bruker seg selv og andre virkelige personer i en estetisk betonet interaksjon med leserens og 

offentlighetens reaksjoner, og han mener denne formen for litteratur forsøker å endre 

litteraturens forhold til det virkelige (Haarder 2014: 9). I følge Haarder består performativ 

biografisme av et spill mellom fra- og tilkobling, hvor forfattere gjør biografismens 

automatiske tilkobling til en kunstnerisk strategi og eksperimenterer med offentlighetens 
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reaksjoner når de for eksempel bekjenner private pinligheter eller kommer med anklager mot 

andre (Haarder 2014: 27).         

 Vi har med andre ord med en rekke ulike begreper å gjøre, begreper som på sett og vis 

forsøker å beskrive det samme fenomenet, nemlig forfatteres behandling av selvbiografisk 

materiale i en litterær form. Men hvorvidt man velger å kalle denne formen for litteratur for 

det ene eller det andre, har lite å si. Som Egeland hevder kan hverken nye eller gamle 

betegnelser: «oppheve de etiske problemene og personenes følelse av å være misbrukt og 

krenket» (Egeland 2015b: 231). Dette betyr at forfattere som hevder de kun ønsker å utforske 

skillene mellom fiksjon og fakta, likevel risikerer å forulempe personene som blir dratt inn i 

deres romanunivers. Det hjelper heller ikke romanofrene at begrepene blir diskutert og 

dissekert, erstattet og fornyet innenfor den akademiske verden. Dette resulterer bare i at det 

oppstår en ytterligere tvetydighet i møte med denne type tekster. Er det sant eller er det ikke 

sant, og hvordan skal vi egentlig forholde oss til dem? Haarder forklarer for eksempel at et 

hovedsynspunkt i det 20. århundrets teoretiske diskusjoner om forfatteren gikk ut på å skille 

mellom forfatteren man kan møte og samtale med, og den stemmen som taler i en tekst. 

Videre skriver han at litteraturvitenskapen i denne perioden ikke handlet om den empiriske 

forfatter, men om den eller det som taler i teksten (Haarder 2014: 17). Det var med andre ord 

teksten som sto i fokus, mens forfatteren ble holdt utenfor. Det 21. århundre preges derimot 

av en tilbakevending av forfatteren innenfor litteraturvitenskapen, som blant annet handler om 

å knytte ansvar til en tekst som tar opp i seg problematiske aspekter (Haarder 2014: 23). 

 Uansett hvordan man velger å forstå begrep som «autofiksjon», «dobbeltkontrakten» 

eller «performativ biografisme», er det liten tvil om at de har vært i bevegelse, og antagelig 

fremdeles er i bevegelse. Disse begrepenes utvikling er viktig å som bakteppe i den videre 

diskusjonen, men ut i fra denne oppgavens perspektiv er det likevel mest naturlig å forholde 

seg til begrepet «virkelighetslitteratur», fordi det i mindre grad er snakk om å forstå denne 

formen for litteratur som et tekstlig spill, men heller som tekst som benytter seg av virkelige 

mennesker og hendelser i et forsøk på å beskrive virkeligheten slik den fremstår for de 

respektive forfatterne. Egeland knytter begrepet til bøker som defineres som fiksjon, i og med 

at de kategoriseres og kjøpes inn av Kulturrådet som romaner, samtidig som de markedsførers, 

leses og anmeldes som selvbiografiske (Egeland 2012: 272–274). Dette er i tråd med hvordan 

Jar, Fra vinterarkivene og De urolige har blitt behandlet.  
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4. Resepsjonen av Jar, Fra vinterarkivene og De 
urolige  
 
 

 

4.1 Leonard Ibsen: Jar 
Leonard Ibsen debuterte som nevnt med romanen Jar i 2015 på Tiden Norsk Forlag. Den 

handler om Leonards oppvekst med en voldelig stefar, og hvordan denne volden førte til at 

han selv ble voldelig overfor sin kone. Boken opererer langt på vei med ekte navn, bortsett fra 

når det gjelder stefaren som er anonymisert under navnet «Hassan». Jar avsluttes med Ibsens 

forsøk på å politianmelde stefaren, noe som ikke lykkes, samtidig som terrorangrepet i Oslo 

22. juli fungerer som historiens endelige sluttpunkt. Baksideteksten formidler at dette 

sannsynligvis er: «en av de mest selvutleverende debutromaner på lang tid» (Ibsen 2015b), 

noe som kan tolkes som at både tekst og paratekst signaliserer at Leonard i boken er Leonard i 

virkeligheten. Likheten mellom bokens innhold og forfatterens liv blir bekreftet av Ibsen i et 

intervju med NRK, hvor han blant annet uttaler: «Jeg har alltid villet at litteratur skal stå i 

livets tjeneste, og jeg ønsket å forstå meg selv. Da måtte jeg bruke virkeligheten som 

materiale». I det samme intervjuet uttaler forlagssjef i Tiden, Richard Aarø, at: «Alle har rett 

til å fortelle sin historie, og sannheten kan aldri være uetisk» (Bjørnskau, Carlsen 2015). 

Aarøs påstand om at sannheten aldri kan være uetisk, kan selvfølgelig problematiseres. 

Klassekampen Bokmagasinets anmelder, Bjørn Ivar Fyksen, var en som reagerte på Aarøs 

uttalelse. I en kommentar 26. september 2015 påpeker han følgende: 

Problemet er at de årsakskjeder som dannes i det egne rommet som «roman»-etiketten 
legger til rette for, blir «sanne» innenfor romanuniverset […] Når for eksempel 
Leonards mor i romanen framstår som unnfallen, umoden og ute av stand til å beskytte 
sitt eget barn, så har jeg ingen grunn til å tvile på det – når romanen ikke gir meg en 
slik grunn. Jeg dømmer henne som den dårlige moren hun på papiret er (Fyksen 
2015a).  

Han avslutter kommentaren med følgende utsagn: «Der leseren bare dømmer romanfigurer, 

finnes det virkelige mennesker et sted i utkanten av den selvbiografiske litteraturen. Og der 

det finnes mennesker finnes også etikk» (Fyksen 2015a). Fyksen reagerer på bokens innhold 

og mener den befinner seg i en etisk gråsone. Ibsen kan selvfølgelig ha hatt en vond oppvekst, 

og moren kan ha sviktet på mange områder, men har han likevel rett til å utlevere henne til 
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offentligheten slik han gjør? Ut i fra Fyksens kommentar er det nærliggende å tolke svaret 

som at det er problematisk fordi Ibsen ved å utlevere henne, samtidig krenker hennes individ 

og privatliv.            

 Et annet diskutabelt aspekt ved en slik utlevering er naturligvis at vi bare får en side av 

saken, nemlig forfatterens side. Det er han som har makten til å formidle det han selv ønsker å 

formidle, og fortelle sin historie slik han opplevde den eller husker den. Uten å så tvil ved 

Ibsens fortelling kan det være verdt å nevne at det er mulig for to personer å ha helt ulike syn 

på samme hendelse. I sin artikkel, «Frihet, likhet og brorskap i virkelighetslitteraturen» (2015), 

trekker for eksempel Egeland frem den svenske forfatteren Jan Guillous Ondskan (1981) og 

viser hvordan moren og halvsøsteren til Guillou ikke kjenner seg igjen i hans beskrivelser av 

oppveksten, det til tross for at Guillou kaller boken en selvbiografi (Egeland 2015b: 234). 

Kanskje vil lignende uttalelser komme fra Ibsens nærmeste i fremtiden. Enn så lenge er kona 

til Ibsen det eneste familiemedlemmet som har ytret seg i offentligheten i etterkant av 

utgivelsen, og da med en kommentar i Aftenposten hvor hun hevder at hun ikke er et 

romanoffer (Ibsen 2015a).          

 Likevel var ikke Fyksen den eneste som leste Jar ut fra et etisk ståsted. Av de fem 

anmeldelsene av Jar som utgjør mitt materiale, blir det stilt spørsmål knyttet til innholdet og 

etikken av to personer, henholdsvis av Aftenpostens anmelder, Anne Merethe K. Prinos, og 

Fædrelandsvennens anmelder, Torborg Igland. Sistnevnte gjør ikke mer ut av saken enn å 

nevne med en bisetning at Ibsens bruk av levende mennesker medfører etiske 

problemstillinger (Igland 2015). Hvilke blir ikke diskutert. Prinos skriver derimot: 

I følge intervjuer har kone, mor, mormor og søster fått lese manus på forhånd, mens 
stefaren er anonymisert. I juridisk forstand har nok forfatteren og forlaget sitt på det 
tørre; romanformen og anonymiseringen gjør verket strafferettslig uangripelig. Den 
etiske siden av saken er naturligvis noe helt annet (Prinos 2015).  

Hun gjør samtidig ikke et videre poeng ut av dette, men konsentrerer seg i stedet om 

romanens form. Hun skriver: «Mens jeg leste Min Kamp med like store deler fascinasjon og 

indignasjon synes jeg det er vanskelig å hisse meg opp over Ibsens roman. Det handler 

kanskje primært om at Jar er såpass svak litterært at den mangler provokasjonskraft» (Prinos 

2015). Hun mener boken på den ene siden beveger seg inn på et etisk problematisk felt, når 

det gjelder bokens anklager om stefarens mishandling som ikke har blitt prøvd i retten, og 

som har resultert i at han er anonymisert. På den andre siden mener anmelderen at boken er så 

svak litterært sett, at dette skygger for etikken. I følge dette resonnementet vil det i så fall 

være slik at en litterært sett god bok som samtidig er etisk problematisk, kan fremkalle en 
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reaksjon hos leseren, og kanskje vil en slik bok være gjenstand for en annen type vurdering og 

lesning når det gjelder de etiske dilemmaene virkelighetslitteratur medfører. Jeg vil komme 

nærmere inn på dette i arbeidet med de resterende bøkene og de påfølgende anmeldelsene.

 Morgenbladets anmelder Carina Elisabeth Beddari påpeker at romanen forholder seg 

tett til forfatterens familie, men ser bort fra den etiske siden av saken, det vil si de som 

eventuelt måtte være berørte av Ibsens fortelling. Hun skriver riktignok at dette er: «en roman 

for én Oslo-familie, nemlig forfatterens egen. Til andre kan boken ikke anbefales» (Beddari 

2015). Kanskje er denne dommen et forsøk på å skåne de berørte familiemedlemmene, men 

mer sannsynlig er det at hun peker på et problem vedrørende bokens estetikk og ikke dens 

etikk. Samtidig kan utsagnet tolkes som at anmelderen mener Ibsens bok er for privat til å 

engasjere andre enn Ibsens nærmeste. Dette poenget, at det er en grense mellom det private og 

det personlige, er noe som viser seg i andre anmeldelser. Anmelderne ser nemlig ut til å sette 

pris på at en forfatter er personlig, men om forfatteren blir privat, er det noe som reageres på. 

Men hva er egentlig forskjellen på å være privat og å være personlig, og hvor går grensen 

mellom det private og det personlige? Mye kan tyde på at forholdet mellom det personlige og 

det private har å gjøre med det Prinos påpeker: «at alt handler om måten det blir gjort på» 

(Prinos 2015).          

 Steinar Sivertsen i Stavanger Aftenblad mener at boken ikke er et stort kunstverk, og i 

likhet med Morgenbladets anmelder gjør han et poeng ut av at boken er selvbiografisk, men 

uten å diskutere det ytterligere (Sivertsen 2015). Derimot mener han at bokens beste partier er 

enkelte av barndomsminnene. Her: «tilføres språket en intensitet som gjør inntrykk» 

(Sivertsen 2015). I og med at boken er så selvbiografisk som den er, kan det tolkes som at 

Sivertsen mener dette stoffet bidrar til å skape intensitet, noe de andre anmelderne er uenige i. 

 Anmelderen i Vårt Land, Mari Reinholt Aas, mener på sin side at det selvbiografiske 

materialet går utover romanens språk og form. Hun synes det er noe som skurrer: «og som 

kanskje har med det ekstremt selvutleverende innholdet å gjøre. Ikke sånn å forstå at romanen 

sjokkerer, for det gjør den ikke. Det er snarere følelsen av å lese en tekst skrevet av en pasient 

som et ledd i en terapeutisk prosess» (Aas 2015). Videre skriver hun at bokens aggresjon 

virker hemmende på teksten. På den ene siden kunne man tenke seg at aggresjonen ville være 

noe som bidro til intensitet, men fordi forfatteren skriver så tett på sitt eget liv, eller ikke 

skriver godt nok, mener anmelderen det svekker romanen. I stedet mener hun den kunne blitt: 

«mer åpen og interessant om den hadde fått modnes noen år» (Aas 2015). Dette kan bety at 

Ibsens antagelig høyst realistiske og faktiske aggresjon har bidratt til å lukke boken for 

leserne, og det private blir i dette tilfellet brukt som argument for at boken ikke holder mål 
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rent estetisk.            

 En vurdering på bakgrunn av bokens form viser seg i alle anmeldelsene av Jar, og det 

er tydelig at bokens kvaliteter vurderes ut i fra det professor i litteratur, Per Thomas Andersen, 

kaller estetiske kriterier i artikkelen, «Kritikk og kriterier», publisert i Vinduet i 1987. Her 

redegjør han for litteraturkritiske kriterier norske anmeldere benytter seg av, blant annet ved 

hjelp av nykritikeren Monroe Beardsley. Han trekker frem de estetiske kriteriene, og forklarer 

at de dreier seg om tekstens kompleksitet, integritet og intensitet (Andersen 1987: 22–24). 

Selv om det ikke er noen generell enighet om hva som for eksempel skaper en teksts intensitet, 

er dette likevel kriterier Andersen mener blir hyppig brukt av anmelderne. I tillegg mener han 

at man må skille klart og tydelig mellom de ulike kriteriene. Det er for eksempel ikke mulig å 

konkludere med at en bok er god eller dårlig på bakgrunn av det han kaller det 

moralske/politiske kriteriet, som dreier seg om utsagn som gir en litterær tekst politisk, 

moralsk eller sosial verdi (Andersen: 1987: 18).        

 I følge litteraturprofessor Erik Bjerck Hagen lar det seg derimot ikke gjøre å skille 

mellom estetiske kriterier og etiske kriterier i like stor grad som Andersen forsøker i sin 

artikkel. Bjerck Hagen hevder nemlig at: «Skillet mellom viktighet og estetisk appell […] 

oppheves i skjønnlitterære tekster, siden det ikke går an å vurdere deres litterære kraft isolert 

fra deres kognitive kraft og deres moralske kraft» (Bjerck Hagen 2004: 41). «Viktighet» peker 

tilbake på det moralske/politiske kriteriet, som i følge Bjerck Hagen er kritikk ut i fra tekstens 

holdninger til livsspørsmål, og slik jeg forstår han, dreier dette seg for eksempel om etiske 

spørsmål. Det er med andre ord fullt mulig for en anmelder å velge å fokusere på etikken i 

tillegg til estetikken, samt hevde at påtrengende etiske dilemmaer hemmer leseropplevelsen. 

Men om det er slik Prinos hevder, at etikken blir mindre påtrengende dersom verket er svakt 

litterært, bør vel situasjonen fortone seg annerledes når det gjelder Lindstrøms roman. En 

rekke anmeldere ser nemlig ut til å være enige om denne bokens litterære kvaliteter.   

4.2 Merethe Lindstrøm: Fra vinterarkivene  
Fra vinterarkivene er Lindstrøms første roman på Forlaget Oktober, men hennes syttende 

utgivelse totalt. Romanen forteller historien om Merethe og Mats som nylig har flyttet ut på 

landet. Hun skal skrive, og han skal forsøke å få sine psykiske lidelser under kontroll. 

Historien blir fortalt som en monolog av Merethe som henvender seg til Mats. Hun forteller 

om både hans og sin egen brokete oppvekst og inkluderer skildringer av foreldrenes 

livshistorier. Det viser seg at foreldrene, i likhet med barna, har hatt alt annet enn 

uproblematiske liv. Tematisk sett kretser boken blant annet rundt psykisk sykdom, kjærlighet, 
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familierelasjoner og selvforakt. Baksideteksten omtaler boken som: «en akutt og dypt 

personlig roman. I glassklare bilder av omgivelsene til personer som befinner seg i en slags 

eksistensiell nød og hjelpeløshet overfor livet, speiler forfatteren sin egen historie» 

(Lindstrøm 2015). For sin forrige roman, Dager i stillhetens historie (2011), mottok 

Lindstrøm Nordisk råds litteraturpris, og for prispengene kjøpte hun et hus, det samme huset 

familien i fjorårets roman flytter til i bokens åpningssekvens (Hoel 2015). I et intervju hun 

gjorde med Dagbladet blir det dessuten lagt vekt på at: «det meste som skjer med Merethe i 

boka er stoff [Lindstrøm] har hentet fra eget liv» (Kleve 2015). Det er med andre ord hevet 

over enhver tvil at Fra vinterarkivene ligger tett på forfatterens biografi. Dette har også flere 

av anmelderne notert seg.         

 Anmelderen i Adresseavisen, Ole Jacob Hoel, nevner at boken har et selvbiografisk 

innhold, men uten å stille seg undrende til dette, til tross for at han skriver at boken inneholder 

dramatiske hendelser som: «Fattigdom, omsorgssvikt, selvmordsforsøk, store mentale 

problemer, rus, selvmedisinering, prostitusjon». Spørsmålene Hoel kunne stilt i denne 

sammenhengen, kan sies å gå ut på hvorvidt Lindstrøm utleverer familien sin, og kanskje 

særlig Mats i måten hun bretter ut hans rusmisbruk, depresjon og selvmordstanker på. I stedet 

for å diskutere konsekvensene av at en forfatter deler så mye av andre menneskers liv, er Hoel 

mer opptatt av å dvele ved og utdype det han mener er bokens estetiske kvaliteter (Hoel 2015).

 Rune Hallheim i Aftenposten er også først og fremst opptatt av å skildre de estetiske 

sidene ved verket, men argumentasjonen hans knytter likevel de estetiske kvalitetene til den 

biografiske formen. Han konstaterer at boken besitter en form for autentisitet og intensitet, at 

det er forfatterens «førstehånds opplevelse» av det hun beskriver som gjør det til en 

engasjerende bok (Hallheim 2015). Det er samtidig påfallende at der hvor anmelderen 

påpeker det selvbiografiske, er det først og fremst i sammenheng med forfatteren. Hallheim 

skriver nemlig: «Det kan være fristende å bli hengende fast i spørsmålet om hvor mye av 

forfatterens liv som har funnet veien inn i boken» (Hallheim 2015). Dette illustrerer at det er 

forfatteren anmelderen fascineres av, hvor mye av hennes liv som brukes i boken, samtidig 

som det illustrerer anmelderens manglende opptatthet av de mange andre livene som har 

funnet veien inn i boken.          

 For Merete Røsvik Granlund i Dag og Tid skaper det selvbiografiske: «ein heilt 

spesiell intensitet og varme å oppleve at ein kjem så tett på mennesket som skriv» (Røsvik 

Granlund 2015). Det er interessant å merke seg at Granlund kaller Lindstrøm modig, det 

samme er ektemannen som har latt henne dele intime detaljer fra deres samliv. Her sikter 

anmelderen sannsynligvis til nevnte Dagbladet-intervju, hvor Lindstrøm forteller at Mats har 
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lest og godkjent manuset (Kleve 2015). Det er naturligvis lettere å være ukritisk til 

selvbiografisk materiale når de nærmeste sier de har lest og godkjent, men hvorvidt det er helt 

uproblematisk, kan fortsatt diskuteres, noe jeg vil komme tilbake til i kapittel fem. Det at 

anmelderen her implisitt støtter lesningen sin på intervjuer med forfatteren, viser samtidig 

hvordan verket blir lest i lys av andre tekster og utenforliggende faktorer, og ikke som 

avskåret fra virkeligheten.         

 Samtidig som Granlund anerkjenner bokens selvbiografiske aspekter, karakteriserer 

hun avslutningsvis boken som et brev fra Merethe til Mats (Granlund 2015). Her formidler 

hun, kanskje også uten å være klar over det, et sentralt aspekt ved denne typen litteratur, 

nemlig at livsskildringer eller virkelighetslitteratur svært ofte formidler et løfte om å vise frem 

noe som ellers holdes skjult. Med andre ord, den spiller på leserens nysgjerrighet om få 

innblikk i et annet menneskes intimsfære, og ta del i dette menneskets hemmeligheter og 

privatliv. Det samme er tilfellet dersom man åpner og leser et brev som ikke er adressert til en 

selv, det er blant annet nysgjerrigheten som pirrer en til å gjøre det.   

 Silje Marie Stavrum Norevik i Bergens Tidende, forholder seg mer kritisk til 

Lindstrøms prosjekt. Det påfallende i denne anmeldelsen er at hun flere steder retter en kritikk 

mot det selvbiografiske innholdet, men ikke på den måten at hun er kritisk til det utleverende. 

Hun er derimot kritisk til formen dette stoffet har fått, som hun mener ikke er god nok. Hun 

peker på språket som hun mener mangler intensitet, og hun ønsker seg et «råere språk», i 

stedet for språket Lindstrøm bruker, som anmelderen mener har en lavmælt form (Stavrum 

Norevik 2915). Anmelderne er sånn sett uenige om det selvbiografiske, det den ene opplever 

som noe troverdig, blir av den andre vurdert som noe negativt. Det gjelder for øvrig også 

romanens form.           

 En anmelder som i likhet med Stavrum Norvik er kritisk til formen, er Turid Larsen i 

Dagsavisen som mener boken: «mangler noe når det gjelder fokus og vendepunkter, den 

spriker i flere retninger». Men i motsetning til anmelderen i Bergens Tidende, trekker Larsen 

frem de litterære virkemidlene og forfatterens språk som noe positivt. Larsen er samtidig blant 

de som påpeker det selvbiografiske, men som så mange andre leser hun Fra vinterarkivene  

ukritisk når det gjelder dette (Larsen 2015).  Dagbladets anmelder Maja Troberg Djuve, mener 

i likhet med Larsen at innholdet er vakkert skrevet, det er nakent og «rått», men hun synes 

også at: «(roman) formen dette personlige har fått», ikke er like overbevisende (Troberg 

Djuve 2015). Igjen er det verdt å merke seg at anmeldere, på samme måte som de er uenige i 

bruken og utformingen av det selvbiografiske, har ulik oppfatning om hvorvidt Lindstrøms 

språk er «rått» eller ikke, og hvorvidt det blir trukket frem som noe negativt eller positivt. Her 



 
 

19 

ser vi samtidig en parallell til Ibsens bok, hvor anmelderne hadde delte meninger om hvorvidt 

den selvbiografiske formen bidro til intensitet eller ikke.     

 Susanne Hedemann Hjorth i Dagens Næringsliv er utelukkende positiv og det er heller 

ikke før i anmeldelsens siste avsnitt at hun berører romanens koblinger til virkeligheten, og da 

kun i form av et spørsmål: «Er det prinsipielt betenkelig å skrive en selvbiografisk 

samboerroman?» Spørsmålet besvares på følgende måte: «Lindstrøms belyser både avmakten 

og ømheten i sammenfiltrede livshistorier (sic!)», før det hele rundes av med et sitat fra boken: 

«Jeg skriver og skriver og skriver om deg, men mens jeg skriver, ser jeg at det er meg» 

(Hedemann Hjorth 2015). Anmelderen mener vel her at dette ikke er betenkelig, fordi 

Lindstrøm skriver om seg selv gjennom å skrive om Mats. Det kan godt være, men det er 

heller ikke til å komme bort fra at Lindstrøm her skriver om særs private deler av Mats sitt liv, 

som hans psykiske problemer og rusmisbruk.      

 I og med at så få anmeldere velger å diskutere etikken rundt det å skrive selvbiografisk, 

samtidig som de i veldig mange tilfeller trekker det selvbiografiske frem, kan det tyde på at de 

ønsker å spille på leserens nysgjerrighet. Andersen kaller dette fenomenet «danjanistikk». I 

artikkelen, «Danjanistikk og kritikk», hentet fra Samtale med et svin. En antologi om 

litteraturkritikk fra 1995, forklarer han begrepet som en personfokusert, tabloidisert 

litteraturomtale, i tillegg til å liste opp en rekke kriterier som brukes innenfor denne 

journalistiske formen. Det ser blant annet ut som Dagsavisens anmelder benytter seg av det 

Andersen kaller samsvarskriteriet, som innebærer en forventing om nyheter eller hendelser 

som publikum er forberedt på fra tidligere erfaringer (Andersen 1995: 20). Publikum er vant 

til at selvbiografiske bøker skaper oppmerksomhet, debatt og kanskje skandaler, i tillegg til at 

de tidligere har blitt litterære fenomener, noe journalister jakter på (Andersen 1995: 21). Ved 

å nevne det selvbiografiske relativt tidlig i anmeldelsen, men uten å diskutere det i større eller 

mindre grad, kan det tolkes som at det selvbiografiske innholdet i Lindstrøms bok 

utelukkende blir brukt for å gjøre folk nysgjerrige og lokke de til å lese resten av anmeldelsen.

 Et lignende grep finner vi i Astrid Fossvolds anmeldelse i Vårt Land når hun 

sammenligner boken til Lindstrøm med Knausgårds Min kamp-serie, men påpeker at der hvor 

Knausgård skriver seks bind om seg selv, nøyer Lindstrøm seg med tohundre sider (Fossvold 

2015). Med referansen til Knausgård stadfester hun at forfatteren av Fra vinterarkivene 

skriver om seg selv og sin familie, at hun skriver deres historie. I tillegg kan Knausgård-

referansen sies å antyde at en lignende dramatikk som oppsto i etterkant av hans 

selvbiografiske bøker, kan komme til å følge i kjølvannet av Lindstrøms roman, som igjen 

kan bidra til å pirre leserens nysgjerrighet. I likhet med en rekke andre anmeldere 
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problematiserer heller ikke Fossvold det selvbiografiske ytterligere, derimot kan det virke 

som om anmelderen forsvarer prosjektet ved å peke på at boken er en kjærlighetserklæring til 

mannen (Fossvold 2015). Anmelderen i Fædrelandsvennen, Kathleen Hagen, unnlater på sin 

side å nevne det selvbiografiske totalt, og fokuserer i stedet på at det er en kjærlighetshistorie 

om en skrivende kvinne og en psykisk syk mann (Hagen 2015). At begge to eksisterer, og at 

forfatteren bruker sitt og mannens faktiske navn, kommer ikke frem av anmeldelsen.  

 Bjørn Ivar Fyksen anmelder boken for Klassekampen Bokmagasinet, men heller ikke 

han leser romanen i en større kontekst enn romanens eget univers (Fyksen 2015b). Det er 

underlig i og med at det var han som kommenterte Ibsens roman og stilte spørsmålstegn ved 

etikken i Jar. Hvorfor trekker han etikken frem i møte med en selvbiografisk bok og ikke en 

annen? Er det ene tilfellet verre enn det andre, eller handler det vel så mye om forfatterens 

posisjon i samfunnet? Kanskje er det lettere å «ta» Ibsen i og med at han er debutant, mens 

Lindstrøm som er kritikerrost og prisvinnende fra før av regnes som en kunstner og det hun 

skriver regnes som kunst. Dette er noe jeg vil komme tilbake til i kapittel syv, hvor jeg blant 

annet diskuterer symbolsk kapital og anmeldernes posisjonering mer inngående.   

 Bernhard Ellefsen i Morgenbladet peker, i likhet med andre, på et interessant aspekt 

ved boken, nemlig at et sentralt tema er frykten for å overføre egen uro og fortvilelse til barna, 

slik man selv kanskje har fått den fra foreldrene (Ellefsen 2015a). Med utgangspunkt i 

anmelderens observasjon kan det være interessant å spørre seg om det hjelper å brette ut dette 

til omverden, i en bok barna selv kan lese, for vil ikke det å bli konfrontert med dette bidra til 

nettopp den uroen og fortvilelsen forfatteren håper de skal slippe? Mye kan tyde på det, særlig 

fordi Lindstrøm selv har uttalt at hun ikke vil at de skal lese boken før de blir eldre (Kleve 

2015). Dette indikerer at det er noe ved bokens innhold som ikke er egnet for barna, og selv 

om Lindstrøm hevder at hun har vært ærlig med dem om sitt liv, mener hun at: «en ting er å 

vite det, noe annet å lese om det» (Kleve 2015). At alle andre skal lese om det, har hun 

åpenbart ingen betenkeligheter med. Her kan man også påpeke at forfatteren tilsynelatende 

behandler etiske problemstillinger på en noe naiv og lemfeldig måte. Når hun først har skrevet 

en bok, har barna naturligvis tilgang til den, både gjennom internett, bibliotek og andres 

gjengivelser.            

 Et annet interessant poeng i Ellefsens anmeldelse er bruken av et sitat av 

bokanmelderen Susanne Christensen i forbindelse med Beate Grimsruds En dåre fri (2010). 

Sitatet lyder: «Om jeg sier at en syk persons beskrivelser av seg selv og sin egen sykdom er 

dårlig skrevet eller selvopptatt, gjør det meg nærmest til en overgriper». Videre skriver 

Ellefsen: «Beslektede utfordringer møter ikke bare kritikeren, men også leseren av 
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Lindstrøms nye roman: Hvem er vi til å innvende noe mot et høyst virkelig og umistelig 

menneskeliv?» (Ellefsen 2015a). Anmelderen ser på det som problematisk å kritisere en 

sykdomsfortelling, da denne kritikken kan bli oppfattet som en kritikk av den syke, som ved å 

fortelle om sine faktiske lidelser stiller seg i en sårbar situasjon. En slik kritikk anser 

anmelderen som et overtramp. For det første bekrefter anmelderen forbindelsen mellom Fra 

vinterarkivene og virkeligheten. For det andre peker anmelderen på et etisk dilemma som går i 

forfatterens favør, og som understreker makten en forfatter har, sammenlignet med resten av 

persongalleriet. Igjen ser vi at det er forfatteren som blir trukket frem, og ikke «de andre» som 

romanen handler om, til tross for at innholdet oppleves som «sant». Men på samme tid som 

Ellefsen tar innover seg bokens kobling til virkeligheten, er han raskt ute med å påpeke at 

romanen ikke er Lindstrøms liv, men en: «litterær tekst som ikke er nysgjerrig eller åpen nok» 

(Ellefsen 2015a). Dette paradokset vender jeg tilbake til i kapittel sju. En lignende holdning 

gjenfinner vi samtidig hos Anne Cathrine Straume i NRK.      

 Det er tydelig at også hun anser det som blir fortalt i boken, som noe som er hentet fra 

livet til Lindstrøm. Straume skriver blant annet: «Merethe Lindstrøm er et menneske som har 

hatt monumentale utfordringer i livet, og dem er det hun skildrer i den selvbiografiske 

romanen ‘Fra vinterarkivene’». Dette er også en av anmeldelsene som i større grad tar innover 

seg de berørte som befinner seg på utsiden av romanen. Anmelderen skriver: «Man får tro at 

romanen ikke er skrevet i et vakuum, men at de involverte, de som er i live, har gitt en form 

for samtykke». Til tross for disse erkjennelsene velger NRKs anmelder, som Morgenbladets 

anmelder, å vektlegge at boken er en roman, og selv om boken bygger på biografiske fakta, 

slår hun fast at boken likevel er diktning. For hennes del er det: «irrelevant om Merethe 

bruker sitt eget navn og sin families historie. Forfatteren Merethe Lindstrøm har gjennom bok 

etter bok nettopp øst av sin egen livserfaring. Redsel, uro, stillhet og stengsler – alt har hun 

omskapt til litteratur, mesterlig i noveller, fint også i romanene» (Straume 2015). Anmelderen 

understreker at det først og fremst er litteraturen som er viktig, og så lenge forfatteren er i 

stand til å omskape sitt eget liv, med alt det medfører, til god litteratur, er alt annet uvesentlig. 

Straume demonstrerer et syn på litteraturen som noe som er hevet over resten av samfunnet, 

som noe adskilt og som eksisterer i en egen sfære. Kanskje henger dette sammen med at hun 

som flere andre anmeldere anser det selvbiografiske materialet i Lindstrøms bok som anvendt 

på en vellykket måte.           

 I likhet med mottagelsen av Ibsen ser vi at anmelderne er uenige om det 

selvbiografiske materialet bidrar til intensitet eller om det virker hemmende på teksten, og 

hvorvidt formen boken har fått, fungerer eller ikke. Et annet aspekt gjennomgangen av 
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anmeldelsene viser, er at selv om flere av anmelderne oppfatter boken som selvbiografisk, 

samt påpeker etiske utfordringer, blir dette i stor grad oversett til fordel for vurderinger som 

fokuserer på bokens form og språk. Dette kan for øvrig være interessant å se i lys av Andersen. 

For selv om han mener en anmelder ikke kan konkludere med at en bok er dårlig på bakgrunn 

av et problematisk moralsk innhold, mener han likevel at det moralske/politiske kriteriet er 

relevant dersom en tekst for eksempel: «tvinger leseren til å ta stilling til apartheid-systemet, 

tvinger den også kritikeren til å bruke et politisk kriterium i sin anmeldelse» (Andersen 1987: 

18). På samme måte kan vi forstå selvbiografiske bøker. Dersom disse tvinger leseren til å ta 

stilling til etiske dilemmaer, tvinger de også anmelderen til å benytte et moralsk kriterium i 

sin anmeldelse. Dette er det som sagt få anmeldere som gjør. En grunn til at etikken likevel 

trekkes frem, kan trolig forklares med uenigheten når det gjelder hvorvidt boken er god eller 

dårlig. Det er nemlig påfallende at etiske problemstillinger nevnes både i sammenheng med 

Ibsens bok, som nesten samtlige anmeldere anså som en svak roman, men også i sammenheng 

med Lindstrøms bok hvor det hersker en mer blandet oppfatning av formen stoffet har fått. 

Som vi skal se når det gjelder Ullmanns bok, blir det derimot tydeligere at jo bedre boken blir 

ansett å være, jo mindre påtrengende blir etikken for anmelderne. 

4.3 Linn Ullmann: De urolige  
De urolige er Ullmanns sjette bok utgitt på Forlaget Oktober. Boken omtales som en: «leken, 

utforskende og sjangeroverskridende roman om et barn som ikke kan vente med å bli voksen, 

og foreldrene som helst vil være barn, om minner og glemsel og de mange historiene som 

utgjør et liv» (Ullmann 2015). Boken har fått sjangerbetegnelsen roman på tittelsiden, og det 

er ingenting i måten den presenteres på forlagets nettside, som tyder på at innholdet baserer 

seg på forfatterens liv.         

 Det er likevel tydelig at De urolige er historien om Linn Ullmann, og hennes oppvekst 

med foreldrene Liv Ullmann og Ingmar Bergman. Dette kommer frem tidlig i boken: «De 

laget en film på øya, det var hans andre filminnspilling der, og hun som skulle bli moren min, 

hadde en av de to kvinnelige hovedrollene. I filmen heter hun Elisabeth» (Ullmann 2015: 14). 

Dette er en klar referanse til filmen Persona, som Bergman regisserte, mens et annet sitat fra 

boken lyder: «Jeg ble født utenfor ekteskap, og i 1966 ble dette fortsatt sett på med hevede 

øyebryn. […] Han hadde åtte fra før og var kjent som demonregissøren» (Ullmann 2015: 19). 

Selv om de tre hovedpersonene, datteren, moren og faren, aldri omtales ved navn, er det en 

enkel sak å forstå hvem dette dreier seg om fordi foreldrene er så kjente som de er. Innholdet 

ellers er i liten grad kamuflert, som scenen som omtaler et møte mellom far og datter: «Han 
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skriver langsomt, det er fire bokstaver i navnet mitt» (Ullmann 2015: 374).   

 Så er heller ikke Ullmann taus når det gjelder det selvbiografiske innholdet. Dette 

kommer blant annet frem i et intervju med Finn Skårderud for Aftenposten hvor hun sier rett 

ut at hun i den nye boken skriver om sin egen oppvekst (Skårderud 2015b). I samtlige av de 

utvalgte anmeldelsene blir dette trukket frem. Et annet fellestrekk ved anmeldelsene er at de 

nesten utelukkende er positive. I Dagbladet omtales den som: «årets beste selvbiografiske 

roman» (Wulfsberg 2015). Den beskrives som overbevisende og modig i Dagsavisen (Larsen 

2015), og får terningkast fem i Adresseavisen og Fædrelandsvennen og terningkast seks i VG. 

Både språk, form og innhold blir trukket frem og vurdert som vellykket av anmelderne, 

bortsett fra av Morgenbladets anmelder Bernhard Ellefsen som fremstår mindre panegyrisk i 

sin vurdering. I hans anmeldelse er nemlig språket og formen svakheter ved boken: «Noen 

gjennomført vellykket tekst er De urolige ikke, og den største mangelen finnes i mine øyne 

også i selve prosaen, som ikke er sterk nok til å bære de voldsomme personlighetene og 

følelseskastene dem imellom». Likevel mener Ellefsen at boken er lesverdig, og at det er mer 

enn en familiebiografi (Ellefsen 2015b), med andre ord, Ullmann mestrer balansen mellom 

privat og personlig.           

 Det er for øvrig interessant å merke seg at Ellefsen er en av to anmeldere som stiller 

spørsmål vedrørende bokens sjanger. Han mener romanbetegnelsen er: «mindre enn presis» 

(Ellefsen 2015b), og synes boken hører hjemme under kategorien memoarbøker. Den andre 

anmelderen som fremhever bokens sjanger er Fartein Horgar i Adresseavisen. Han spekulerer 

i hvorfor boken omtales som roman, om det enten er fordi den skal bli kjøpt inn av 

Kulturrådet, eller fordi: «romansjangeren er så endret nå om dagen at det er tilstrekkelig å 

føye en liten usannhet til erindringene for at det hele skal kalles romankunst» (Horgar 2015). 

Når det gjelder Horgars spekulasjon angående Kulturrådets innkjøpsordning og de eventuelle 

økonomiske fordelene den medfører, har den trolig minimalt å si for boken. I skrivende stund 

er den solgt i over 70 000 eksemplarer, og de om lag 700 bøkene Kulturrådet kjøper inn får 

lite å si i denne sammenhengen. Statusen boken får ved å bli innkjøpt av Kulturrådet, har nok 

heller ikke mye å si, hverken for boken eller forfatteren, dersom vi tar den overveldende 

resepsjonen med i betraktningen.         

 Anmelderne er likevel ikke helt blinde for at Ullmann utfordrer noen etiske grenser 

med boken sin. Samlet sett kan anmeldelsene sorteres i to grupper, de som påpeker at boken 

kan fremstå utleverende, til tross for at de roser boken, og de som velger å overse det og 

utelukkende roser den. I den første kategorien finner vi Horgars anmeldelse. Han omtaler 

boken som: «temmelig utleverende», og skriver at Ullmann utleverer foreldrene til latter og 
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medynk. Han trekker frem at forfatteren belyser deres selvsentrerte sider, men til tross for at 

Ullmann: «det observerende barnet, avslører foreldrenes svakheter, løfter hun dem ut av 

berømmelsens lys, inn i intimsfærens lys og lar det skinne på dem med kjærligheten til en 

datter som nok har avslørt deres mindre flatterende sider, men likevel nærer stor ømhet for 

dem» (Horgar 2015).  Dagbladets anmelder, Marius Wulfsberg, påpeker også bokens 

utleverende innhold, riktignok ikke i sin egen anmeldelse av De urolige, men i en sak 

publisert i Dagbladet 21.01.2016, har han følgende å si: «Morsskikkelsen kommer ikke helt 

heldig ut. Det er vanskelig å si om akkurat de tingene er fakta eller fiksjon. Jeg opplevde det 

som en litterær bearbeidelse av en faktisk hendelse» (Solås Suvatne 2016). Turid Larsen i 

Dagsavisen mener Ullmann: «betrakter seg selv og sine foreldre med overbærenhet og humor, 

noen ganger med skarp, nesten besk ironi» (Larsen 2015b), og Ellefsen merker seg det: 

«ambivalente forholdet til moren» (Ellefsen 2015b). VGs Brynjulf Jung Tjønn mener boken 

er: «sterk kost», og at Ullmann skriver utleverende om sine foreldre (Tjønn 2015), mens 

Anette Orre i Vårt Land skriver: «selv om man kan omtale Ullmanns prosjekt som 

utleverende og avslørende og trekke fram intime detaljer om to av Skandinavias største 

kunstnere, føles det reduserende for en bok som mest av alt er lysende god skjønnlitteratur» 

(Orre 2015).           

 På den andre siden finner vi blant annet Bjørn Gabrielsen i Dagens Næringsliv, som  

påpeker at boken er: «lyrisk og tilsynelatende selvbiografisk» (Gabrielsen 2015). Han hefter 

seg ikke ved det sistnevnte aspektet, men formidler i stedet bokens estetiske kvaliteter. NRKs 

anmelder, Marta Norheim, hevder De urolige hverken er en skandaløs eller utleverende 

roman: «Det er heller ikkje eit oppgjer med foreldrene som sette sine eigne behov først» 

(Norheim 2015). Hvorvidt boken er et oppgjør eller ikke får stå som anmelderens lesning, og 

at hun mener boken ikke er utleverende, det vil si avslørende, kan tyde på at det som kommer 

frem i den, allerede er noe Norheim kjenner godt til fra før. Kanskje har Ullmanns foreldre 

fortalt om alt som står i boken ved tidligere anledninger, og det er derfor Norheim allerede har 

kjennskap til det som står i den, men at alle som leser De urolige skal ha den samme 

oppfatningen og kunnskapen om Liv Ullmann og Ingmar Bergmans liv, er naturligvis 

tvilsomt.          

 Torborg Igland i Fædrelandsvennen hefter seg heller ikke ved det som eventuelt måtte 

være utleverende, men konstaterer i stedet at boken er selvironisk (Igland 2015). Dette kan 

tolkes som at forfatteren byr på seg selv eller ikke tar seg selv så høytidelig, noe som er 

positivt i følge denne anmelderen. Odd W. Surén i Dag og tid referer til en scene fra boken og 

trekker frem at moren er plaget med nerver som krøller seg, mens faren var redd for det meste, 
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uten at Surén kommenterer det ytterligere. I stedet følger han opp med at boken inneholder en 

kostelig liste over alt som er livstruende for en ung jente på Fårö (Surén 2015). For disse 

anmelderne ser det ut til å være viktigere å understreke at boken har humor, noe blant annet 

ordet «kostelig» antyder, samt det å trekke frem bokens selvironiske aspekter, i stedet for å 

rette oppmerksomheten mot at Ullmann bretter ut morens psykiske plager.   

 Heller ikke Ellen Sofie Lauritzen i Aftenposten diskuterer at det kan være 

problematisk å skrive om ekte personer eller at beskrivelsene som eventuelt er fiksjon, kan 

oppfattes som sannheter, til tross for at hun også stanser ved beskrivelsene av morens nerver. 

Lauritzen skriver: «Bak nydelige setninger skjuler det seg komplekse følelser og smertefulle 

opplevelser. Ullmann beskriver en snill, men ofte fraværende venninne-mor med nerver ‘som 

krøller seg’, som plasserer datteren hos barnepiker mens hun selv er borte på filminnspilling» 

(Lauritzen 2015). Hva anmelderen mener om å beskrive moren på denne måten, kommer frem 

et avsnitt lenger ut i anmeldelsen hvor hun nærmest unnskylder det med at forfatteren aldri 

blir dømmende, i stedet ser hun og forstår moren, og: «skildrer henne med raushet og empati. 

Det er en modig beretning, hele tiden mellom det vakre og det groteske» (Lauritzen 2015). 

Akkurat hvilke skildringer anmelderen sikter til her, kommer ikke tydelig frem av teksten. 

Om hun for eksempel mener at beskrivelsen av seksualdebuten til Ullmanns mor med «onkel 

Carl», da moren bare var sytten og ikke samtykket til samleiet (Ullmann 2015: 190–191), er 

en skildring preget av raushet, eller om dette er en grotesk skildring, er ikke godt å si. Men det 

problematiske er ikke nødvendigvis hvordan hendelsene blir beskrevet, men at private 

hendelser som dette i det hele tatt blir inkludert i en tekst. Det er klart raushet og empati kan 

virke formildende, men selv om noe er beskrevet med kjærlighet, kan det fremdeles oppfattes 

som krenkende for personen det gjelder å få utlevet private hendelser av livet sitt i 

offentligheten. At forfatteren i tillegg går inn i hodet til moren, er noe som gjør teksten 

ytterligere problematisk både juridisk og etisk, men dette kommer ikke anmelderen inn på.

 Anmelderen i Klassekampen Bokmagasinet, Sindre Andresen, påpeker at romanen: 

«åpenbart har virkeligheten som forelegg» og skriver: «det er snakk om bilder av foreldrene, 

hennes egne versjoner av dem» (Andersen 2015). Hvorvidt disse bildene av foreldrene kan 

oppfattes som støtende eller sårende, enten for den gjenlevende moren eller for noen av de 

andre familiemedlemmene, blir ikke trukket frem av Bokmagasinets anmelder, som i likhet 

med de andre som vurderer boken, først og fremst reagerer positivt.      

 Som det fremgår av anmeldelsene, er det en viss oppslutning blant anmelderne om at 

De urolige inneholder beskrivelser og detaljer knyttet til Ullmanns nærmeste som kan 

karakteriseres som intime og avslørende, samtidig som dette likevel oppleves som mindre 
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relevant for anmelderne sammenlignet med hvordan Ibsen og Lindstrøm ble vurdert. Ingen 

går særlig dypt i å problematisere eller diskutere de etiske dilemmaene som viser seg i De 

urolige. Enkelte sveiper innom tematikken med et ord eller en setning, men felles for dem alle 

er at de leser boken, til tross for at samtlige påpeker linken mellom forfatternes liv og bokens 

innhold, uten å ta særlig hensyn til menneskene det blir skrevet om, samt at fokuset primært er 

rettet mot forfatteren av boken. Dette er i tråd med hvordan Egeland karakteriserer 

diskusjonen om problematiske aspekter ved virkelighetslitteraturen. Den begrenser seg gjerne 

til å påpeke eller avvise at slike utgivelser omfatter påtrengende etiske spørsmål (Egeland 

2015a: 34). Dette gjelder både i Ibsens og Lindstrøms tilfelle, så vel som i resepsjonen av 

Ullmanns bok. Grunnen til at det får mindre oppmerksomhet i anmeldelsene av De urolige, 

sammenlignet med de to andre, kan for det første ha å gjøre med at anmelderne nesten 

utelukkende anser boken som svært god rent estetisk. For det andre kan det skyldes 

foreldrenes status, og deres allerede levde liv i offentligheten i kraft av å være en kjent 

skuespiller og en berømt filmregissør. Ellefsen påpeker at mye av det som blir gjenfortalt av 

Bergmans innsikter og glimt av visdom, alt er velkjent for den Bergman-interesserte leser, 

samt at faren er: «eid av så utrolig mange andre» (Ellefsen 2015b). Dette kan også sies å 

gjelde for Liv Ullmann. Denne påstanden legitimerer nødvendigvis ikke de private og 

utleverende sekvensene, hverken når det gjelder mor eller far, men det kan være en grunn til 

at anmelderne hefter seg mindre ved de intime detaljene som deles, for eksempel når det 

gjelder morens mange kjærester og elskere, hennes og Ingmar Bergmans selvmordsforsøk, 

eller Liv Ullmanns alkoholvaner.  

4.4 Oppsummering av resepsjonsanalysen 
Resepsjonsanalysen av de tre selvbiografiske romanene bekrefter langt på vei hvordan vi har 

sett Eakin forklare livsskildringer. For det første er det vanskelig å se hvor et liv begynner og 

et annet liv slutter, og for det andre ser det ut til at forfatterne legger få bånd på seg når det 

gjelder graden av informasjon som deles. Til tross for enkelte antydninger til å løfte frem 

etiske spørsmål, er det til syvende og sist noe som i svært liten grad diskuteres og 

problematiseres av anmelderne. De vurderer tekstene primært på bakgrunn av estetiske 

kriterier, noe flere begrunner med at materialet som vurderes, er skjønnlitterært. Det er likevel 

tydelig at de tre forfatterne behandles ulikt når det gjelder graden av oppmerksomhet knyttet 

til etikk, til tross for at utgangspunktet deres er svært likt, de skriver om seg selv og sine 

familieforhold. Spesielt Ibsens bok diskuteres på en annen måte enn de andre bøkene. Dette 

ser ut til å ha en klar sammenheng med bokens litterære kvaliteter. Dersom anmelderne hadde 
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ment den var like god som Lindstrøms eller Ullmanns bok, er det lite sannsynlig at den for 

eksempel hadde blitt møtt med en kritisk kommentar i Klassekampen. For hvorfor var det i så 

fall ingen som kommenterte de etiske dilemmaer om Fra vinterarkivene og De urolige slik 

Fyksen gjorde med Jar? Dette er samtidig ikke et ukjent fenomen. Bøker som oppfattes som 

etisk problematiske, og som i tillegg blir ansett for å være svake litterært sett, blir lettere 

kritisert ut i fra et etisk ståsted. Vi så det blant annet for tre år siden, da Frode Saugestad 

debuterte med den selvbiografiske romanen En ung manns bekjennelser om kjærlighet (2013). 

Anmeldernes reaksjoner ble oppsummert av daværende kulturjournalist og forfatter, Alf Kjetil 

Walgermo, i en kommentar i Vårt Land. Han skrev at det virket som anmelderne reagerte 

sterkere på: «det etisk problematiske ved Saugestads utleverande prosjekt enn dei reagerte på 

det etisk problematiske ved Knausgårds Min kamp. […] det kan verke som om den etiske 

kritikken blir skarpare når kritikarane meiner at det estetiske ikkje held mål» (Walgermo 

2013). Til tross for at Saugestad allerede før debuten var en velkjent skikkelse i kulturlivet, 

ble han møtt med en lignende kritikk av det slaget Ibsen ble møtt med, men muligens bare i 

større skala. En klar tendens blant anmelderne ser ut til å være at med en gang de har å gjøre 

med et verk de oppfatter som estetisk godt, blir alle andre problematiske aspekter ved verket 

bagatellisert og tilgitt på bakgrunn av kvaliteten. Dette ser vi når det gjelder Ullmanns bok. 

Her er det tydelig at fordi anmelderne mener boken er formmessig god, og fordi de mener hun 

skriver godt, blir det brukt som argument mot at innholdet er etisk problematisk. Dette er 

interessant med tanke på Prinos’ kommentar om at Jar mangler provokasjonskraft fordi den er 

litterært svak, mens Min kamp provoserer i kraft av å være litterært sterk. Om flere anmeldere 

delte dette synet skulle man jo tro at det etiske aspektet ble diskutert mest i mottagelsen av 

Ullmanns bok, men det er altså ikke tilfelle.         

 Når det gjelder Ibsens og Lindstrøms bok, viser resepsjonsanalysen at anmelderne har 

delte og til dels paradoksale meninger om formen og språket det selvbiografiske materialet 

har fått, spesielt når det gjelder Lindstrøms bok. I tilfellet Ibsen anser de fleste anmelderne 

formen som svak, noe som gjør innholdet svakt, og bare ved en anledning var det en uenighet 

knyttet til hvorvidt bokens intensitet var velfungerende eller ikke.    

 I tillegg illustrerer resepsjonsanalysen et annet paradoks: På den ene siden bekrefter 

anmelderne verkets kobling til virkeligheten, nesten alle nevner det selvbiografiske aspektet, 

og de refererer for eksempel til utenforliggende faktorer som forfatteren, intervjuer og 

lignende i anmeldelsene sine. På den annen siden unnlater de fleste å problematisere eller 

diskutere den tette forbindelsen mellom verk, forfatter og virkelighet, og insisterer i stedet på 

å behandle tekstene som fiksjon fordi de er merket som romaner. I og med at det fremdeles er 
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de estetiske kriteriene som er hyppigst brukt av anmelderne, kan det bety at litteraturkritikken, 

slik Andersen skisserte den opp for snart tretti år siden, til en viss grad ikke har endret seg, og 

det til tross for at litteraturen har gjort det. Man skulle tro at dersom forfatterne velger å være 

åpne om at de skriver tett på eget liv, og skillet mellom forfatter og forteller i større grad 

viskes ut, ville anmelderne følt det mer naturlig å reflektere over hva dette får å si. Men til 

tross for at anmelderne vet de har å gjøre med selvbiografiske bøker, bedømmes de som enten 

gode eller dårlige på grunnlag av sine estetiske kvaliteter. Kanskje avslører dette at kritikerne 

mangler et begrepsapparat i møte med denne type litteratur, og at kriteriene for hvordan vi 

vurderer virkelighetslitteratur til en viss grad må fornyes og tilpasses. Hvorfor det er slik at 

estetikken svært ofte veier tyngre enn etikken diskuterer jeg nærmere i kapittel seks, mens 

kapittel sju omhandler hva anmelderne kan tjene på å ikke belyse etikkdebatten. I det 

kommende kapittelet vil jeg derimot ta for meg noe av bakgrunnen for behovet etter å skrive 

selvbiografisk, og diskutere det i lys av Taylor og Eakin sine tanker om autentisitet og 

selvrealisering i det moderne samfunn, samt de mulige konsekvensene dette kan få for 

menneskene forfatterne velger å inkludere i sine selvbiografiske romaner. 	
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5. Selvrealisering og autentisitet 
 
 

 

5.1 Autentisitetens ideal 
Både Ibsen og Lindstrøm har tidligere uttrykt et behov etter å være sanne mot seg selv og sine 

ambisjoner og prosjekter. For Ibsen var det som tidligere nevnt nødvendig å bruke sitt eget liv 

som materiale for å forstå seg selv (Bjørnskau, Carlsen 2015). I tillegg ble han i et intervju 

med studentavisen Universitas i 2008 omtalt som en: «som ikke har vært redd for å avsløre 

forfatterambisjonen for offentligheten» (Bergesen, Ogundipe og Olguin 2008). Fra 

vinterarkivene var på sin side «en nødvendighet» for Lindstrøm, i tillegg til at det for henne er: 

«helt grunnleggende å skrive» (Skårderud 2015a). Hun har gjort det tydelig at skrivingen har 

vært viktig for henne hele livet, og at det er noe som definerer henne som person. Behovet 

etter å bli anerkjent som forfattere kan altså sies å ha vært der lenge for begge to, og det er 

nærliggende å tolke det som at skriving er en vesentlig del av begges identitet. Ved å bruke 

sine egne liv i det de skriver, demonstrerer de for det første at de opptrer sannferdig når det 

gjelder egne behov. Dersom de opplever at det er nødvendig å bruke livene sine som 

utgangspunkt for å realisere et prosjekt, da gjør de det. For det andre, ved å bruke seg selv 

som utgangspunkt for romanene sine, artikulerer de samtidig det som er originalt ved sine liv, 

som igjen fører til at de realiserer og definerer seg selv gjennom romanskrivingen. Som vi 

skal se er dette i tråd med hvordan Taylor forklarer individets muligheter for selvrealisering.

 Til tross for at Ullmann i etterkant av utgivelsen av De urolige ikke har uttrykt det 

samme presserende behovet for å bruke seg selv og sitt liv i sin roman, er det ikke utenkelig at 

den samme trangen etter selvrealisering som gjelder de to andre, også gjelder for henne. 

Denne tanken er ikke helt fjern, oppveksten til Ullmann tatt i betraktning. Det å vokse opp 

med to verdensberømte foreldre gjør det kanskje desto viktigere å vise at man er et 

selvstendig individ uavhengig av sine foreldre, eller at man ikke ønsker å la seg definere av 

dem eller leve i skyggen av dem. Kanskje er det et paradoks at hun nå velger å skrive om 

foreldrene, og sånn sett bekrefte seg selv gjennom den unike erfaringen en oppvekst med 

disse to må ha vært, samtidig som det i anmeldelsen i VG hevdes at hun avskyr biografier og 

bøker om kjendiser (Jung Tjønn 2015).        

 Det er samtidig mye som tyder på at gevinsten av et prosjekt som det Ibsen, Lindstrøm 

og Ullmann har utført, kan veie opp for de relasjonelle risikoene. Dersom prosjektet anses å 
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være vellykket, kan forfatteren, både oppnå økt selvfølelse, men også: «aktelse fra lesere og 

anmeldere, som bekrefter deres verd som forfatter» (Egeland 2015a: 38). I tillegg er det å 

fortelle og skrive om seg selv, en handling som gjør at man knytter en historie til sin egen 

identitet. Gjennom livsskildringer etablerer vi oss selv som personer som har levd verdifulle 

liv. Denne verdien bekreftes av enhver livsskildrings implisitte krav om at livet som skildres, 

er verdt å fortelle om og lytte til. Livsskildringer blir sånn sett ikke bare et forum for 

individets krav på frihet og respekt, de fungerer også som vitnesbyrd, som på samme tid 

verifiserer forfatterens status som person (Eakin 2004: 5).     

 Som nevnt innledningsvis er behovet for selvrealisering tett forbundet med det Taylor 

kaller autentisitetens ideal, noe som går ut på at hvert enkelt individ har sin unike måte å være 

menneske på, en måte som bare er ens egen (Taylor 1992: 28–29). Autentisitetens ideal som 

både Ibsen, Lindstrøm og Ullmann kan sies å realisere ved å skrive sine livsskildringer, 

henger sammen med fremveksten av individualismen (Taylor 1992: 2). Taylor forklarer at vi i 

dag lever i en verden hvor menneskene selv har rett til å velge egne livsmønster og forme 

livene sine på en måte som var utenkelig for forfedrene våre (Taylor 1992: 2). Denne formen 

for individualisme kaller han: «the individualism of self-fulfilment», en tendens eller 

tilbøyelighet som har vokst seg spesielt sterk i vår tid, og spesielt i vestlige samfunn. 

Hovedpoenget når det gjelder denne tendensen, kan forklares på følgende måte: «People are 

called upon to be true to themselves and to seek their own self-fulfilment. What this consists 

of, each must, in the last instance, determine for him- or herself. No one else can or should try 

to dictate its content» (Taylor 1992: 14). Vår tids kultur forventer altså at menneskene er nødt 

til å være sanne mot seg selv, og søke etter selvrealisering, noe som er opp til hver enkelt å 

finne ut av hva består i. Ingen kan eller bør diktere andre i hva dette vil si. Denne formen for 

individualisme involverer en sentrering rundt selvet, som fører til en ekskludering av 

fellesskapet, noe som igjen skaper etiske bekymringer knyttet til andre mennesker.  

5.2 Selvrealiseringens negative sider     
Behovet etter individuell selvutfoldelse kan resultere i at man ignorerer, eller unnlater å se de 

større spørsmålene eller bekymringene som selvet transcenderer, enten de er religiøse, 

politiske eller historiske (Taylor 1992: 14). De etiske bekymringene knyttet til det å utlevere 

et annet menneskes privatliv til fordel for å realisere seg selv, er noe den ekstreme formen for 

selvutvikling ikke synes å ta tilstrekkelig inn over seg. Jeget settes i fokus, mens «den» eller 

«de andre» tilsidesettes.        

 Taylor peker som sagt på at en rekke mennesker i dag føler seg kallet til å ofre det de 
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har rundt seg, for å realisere seg selv. Det å velge bort relasjoner til fordel for en karriere er 

riktignok ikke nytt i seg selv, det som er nytt, er at individet føler at det må gjøre det, hvis 

ikke vil livet fremstå som uforløst eller bortkastet (Taylor 1992: 16–17). Dette er en holdning 

som stadig vekk gjenspeiles hos forfattere, de uttaler ofte at de må gjøre det de gjør, skrive 

slik de gjør, eller for eksempel ta utgangspunkt i eget liv, for at det skal la seg gjøre å skrive, 

selv om det skulle vise seg å gå på bekostning av andre mennesker. En av konsekvensene 

dette får, er at samtidens autentisitetskultur fostrer et syn om at relasjoner fungerer for den 

enkelte som instrumenter for å realisere seg selv (Taylor 1992: 22). Taylor hevder på sin side 

at å rettferdiggjøre en forestilling om at relasjoner er redskaper for individuell selvrealisering, 

må anses å være en absurd overdrivelse (Tayor 1992: 22).      

 En grunn til at det å fokusere på egne behov og prosjekter kan få store konsekvenser 

for menneskene man har rundt seg, har å gjøre med at det i en livshistorie svært ofte inngår 

andre liv som ikke nødvendigvis blir ivaretatt av en forfatter på den beste måten. I denne 

sammenhengen stiller Eakin et relevant spørsmål, nemlig om vi er nødt til å ha en historie for 

å være en person? (Eakin 2004: 5). Hvis det er tilfellet, hva skjer i så fall når et individs 

historie blir fortalt av andre? Dersom individets personlige beretning er så tett forbundet med 

ens egen identitet, betyr ikke det at det bare er en selv som kan fortelle eller skrive ens egen 

fortelling på best mulig måte? Sånn sett er det kanskje mulig å gå så langt som å hevde at en 

forfatters selvrealiseringsprosjekt på samme tid som det fører til anerkjennelse for forfatteren, 

kan nekte andre mennesker anerkjennelse, noe som i følge Taylor kan være en form for 

undertrykkelse (Taylor 1992: 50). Den kanadiske professoren går faktisk så langt som å hevde 

at likeverdig anerkjennelse ikke bare er nødvendig for et godt demokratisk samfunn, men at 

det å nekte noen anerkjennelse kan skade de som blir nektet dette. (Taylor 1992: 48–49). 

 For å kunne forklare nærmere hva de litterære modellene gjennomgår, kan vi se til 

Egeland som blant annet viser til en modell av den tyske filosofiprofessoren, Axel Honneth, 

som omfatter tre former for anerkjennelse. Hun skriver: 

den første formen tilkjennes og utvikles i nære relasjoner av omsorg og kjærlighet 
mellom familiemedlemmer, venner og voksne partnere. Den andre formen for 
anerkjennelse er juridisk definert og innebærer at et menneske innrømmes lovbestemte 
rettigheter på lik linje med andre borgere. Den tredje formen tilsvarer aktelsen man 
oppnår som unikt individ på grunn av særegne evner og bidrag til fellesskapet 
(Egeland 2015a: 35–36).  

Denne modellen henger sammen med tre modi, henholdsvis selvtillit, selvrespekt og 

selvaktelse. Selvtillit: «utvikles i primære relasjoner når behov tilfredsstilles og følelser 

bekreftes gjennom samhandling med […] ‘betydningsfulle andre’». Selvrespekt: «følger av 
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den kognitive respekt som ligger i å bli anerkjent som et ansvarlig juridisk subjekt, mens 

selvaktelse utvikles gjennom den sosiale aktelsen en person oppnår i de fellesskap han eller 

hun er en del av» (Egeland 2015a: 36). Egeland forklarer videre at den: 

«identitetskonstituerende prosessen pågår livet igjennom, og er kontekstuelt betinget. 

Selvtilliten, selvrespekten, og selvaktelsen vår styrkes og svekkes via positiv og negativ 

bekreftelse – hjemme, på arbeid og i andre sosiale sammenhenger» (Egeland 2015a: 36). Hun 

anser disse tre kategoriene som etiske relasjoner mennesker involveres i, og mener de 

korresponderer med tre motsatte erfaringssett og reaksjonsmønstre:  

når man ikke møtes med anerkjennelse og tvert i mot opplever 1) avvisning og 
overgrep, 2) ekskludering og nektelse av rettigheter, 3) æreskrenkelse og 
nedverdigelse […] Den første formen for (manglende) anerkjennelse utøves innenfor 
private forhold, de to andre formene realiseres i videre politiske og kulturelle 
sammenhenger og kan gi opphav til sosiale konflikter (Egeland 2015a: 37).  

I og med at anerkjennelsesmodellen kan anses å være universell (Egeland 2015a: 36), lar den 

seg overføre på forfattere og deres livsskildringer. Det er ikke utenkelig at for eksempel 

Lindstrøms Mats befinner seg på Honneths negative side av anerkjennelsesmodellen til tross 

for at han skal ha lest og godkjent manuset. I intervjuet Lindstrøm gjorde med Dagbladet, 

kommer det frem at han ikke skal uttale seg til media i etterkant av bokutgivelsen (Kleve 

2015). Vi har med andre ord bare Lindstrøms versjon av saken å forholde oss til. Mats blir for 

eksempel beskrevet som både manisk, bipolar og suicidal i tillegg til at han er eller var 

rusmisbruker. Er det ikke nærliggende å tenke seg at dette er et menneske i en sårbar situasjon 

som ikke nødvendigvis befant seg i en rasjonell eller stabil tilstand da han ble bedt om å 

godkjenne manuset? Og hvor lett er det å ta innover seg rekkeviddene av en slik avgjørelse i 

forkant av utgivelsen? Det får vi ikke vite, i og med at Mats ikke har fått muligheten til å 

fortelle sin versjon av historien.         

 En av de som derimot har fortalt om måten hun har blitt fremstilt på, er Ullmanns mor. 

I et intervju med Fredrik Skavlan uttalte hun følgende om sin reaksjon på hva datteren hadde 

skrevet: «Da jeg så leste den så jeg at dette er et mesterverk. Men jeg så også at jeg ikke var 

framstilt slik som jeg hadde ønsket at jeg skulle være. Noe er dikt, noe er løgn, masse er 

sannhet» (Skavlan 2016). Det er tydelig at Liv Ullmann er uenig i måten hun har blitt fremstilt 

på, og at hun ikke anser alt som står i boken, som sant. Riktignok unnskylder hun datteren på 

bakgrunn av at det er god kunst, men hvorvidt resten av persongalleriet har samme formening, 

er ikke godt å si, ei heller hva de resterende familiemedlemmene i Ullmann-slekten måtte 

mene om boken. At Liv Ullmann ikke stilte seg på kunstens side ville muligens vært utenkelig, 
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hennes livslange karriere innenfor kunst og kulturfeltet tatt i betraktning. Om hun virkelig 

mener det hun sier på Skavlan, eller tar på seg en maske for ikke å fremstå som en bitter og 

forulempet mor, blir naturligvis en spekulasjon som ikke lar seg besvare.   

 Men et annet og muligens relevant poeng når det gjelder De urolige, er at Liv Ullmann, 

da hun gjestet Skavlan, ga uttrykk for at hun gjerne skulle ha lest boken før den ble utgitt 

(Skavlan 2016). På spørsmål fra Dagbladet om de omtalte i romanen fikk muligheten til å lese 

manuset, svarte forlagssjefen i Oktober, Ingeri Engelstad, at det ikke var en aktuell 

problemstilling (Solås Suvatne 2016). Ullmann og De urolige bryter på den måten med 

hvordan Ibsen og Lindstrøm handlet i møte med berørte personer som i deres tilfeller fikk 

muligheten til å lese gjennom manusene før utgivelse (Bjørnskau, Rustad Carlsen 2015, Kleve 

2015). Man må sånn sett kunne diskutere om Ullmanns mor har blitt møtt med en form for 

ekskludering slik det skisseres i modellen Egeland viser til, og hva dette i så fall har å si for 

den anerkjennelsen hun møtes med av forfatteren og forlaget. Å nekte et annet menneske 

innsyn i en historie som omhandler en selv, kan tyde på at innholdet er av en slik art at 

personen det skrives om kanskje ville protestert og bedt om at deler ble endret. Tar vi 

innholdet i boken med i betraktningen, samt morens reaksjon på Skavlan, blir det samtidig 

mulig å argumentere for at hun i tillegg til å bli møtt med en form for utestenging fra sitt eget 

liv, blir utsatt for en form for nedverdigelse når mer eller mindre private og lite flatterende 

hendelser fra livet hennes brukes som sentrale elementer i datterens bok.    

 Hvorvidt Liv Ullmann har blitt møtt med respekt og anerkjennelse blir naturligvis opp 

til hver enkelt å bedømme, men skal vi tro datteren hennes, er det å bli bedømt og vurdert av 

andre en særdeles ubehagelig opplevelse. Til Dagbladet uttalte hun blant annet at: «Det å gå 

og vente på kritikker er litt som å vente på dobbel visdomstanntrekking, det er 

kjempeskummelt – alltid. Man sitter veldig alene i mange år og skriver, å få kritikk blir mer 

og mer skummelt for hver bok man gir ut» (Graatrud 2015). Når en person opplever det så 

ubehagelig å bli bedømt av andre, må man jo kunne undre seg over hvordan det er mulig for 

denne personen å utsette andre for den samme opplevelsen. Og selv om Ullmann trolig vil 

hevde at ubehaget ved å bli bedømt er en del av det å utgi en bok, er det ikke sikkert at de hun 

skriver om vil hevde det samme, det vil si at det å inngå som del av en forfatters 

skriveprosjekt er en naturlig konsekvens av å ha en relasjon til forfatteren. 

5.3 Makt og avmakt       
Til tross for at Ullmann og Lindstrøm hevder bøkene de har skrevet, er skrevet ut av 

kjærlighet (Skårderud 2015b, Skårderud 2015a), er det andre som vil hevde at det å bli skrevet 
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om er en belastning i seg selv. Den amerikanske jussprofessoren Jeffery Rosen skriver for 

eksempel i boken The Unwanted Gaze. The Destruction of Privacy in America (2001) 

følgende: «There are few experiences more harrowing than being described: to be described is 

to be narrowed and simplified» (sitert fra Egeland 2015a: 41). For Rosen er det å beskrive et 

annet menneske en handling som ikke kan bagatelliseres. Rosen ser dette i sammenheng med 

samfunnet for øvrig, hvordan privatlivets domene stadig innskrenkes som følge av 

teknologiske nyvinninger, for eksempel gjennom informasjon om oss selv spredt utover på 

ulike nettsteder og databaser. I sammenheng med dette påpeker Egeland at: 

«Virkelighetslitteraturen er i denne forstand ikke vesensforskjellig fra sladder formidlet av 

pressen eller i bloggosfæren. Enten det dreier seg om rykter eller saksopplysninger, er det i 

praksis umulig å få dem beriktiget og slettet» (Egeland 2015a: 41). Man kan altså oppfatte 

virkelighetslitteraturen, og forfatternes behov etter selvbekreftelse og identitetsskapelse, som 

en form for maktdemonstrasjon. Personen som kontrollerer manus, har følgelig stor makt over 

andres liv, og de som blir skrevet om, kan gjøre lite for å forsvare seg. Et problematisk aspekt 

i denne sammenhengen, er at offentligheten svært sjeldent tar parti med andre enn forfatteren. 

Dette har resepsjonsanalysen vist oss, men stadig dukker det opp eksempler på at man verner 

om forfatterens rett til å fortelle sin historie på bekostning av andre. Dersom man forsøker å 

kritisere dette, blir det slått ned på. Et nylig eksempel finner vi i Vigdis Hjorth sin kommentar 

om Kjartan Fløgstads kritikk av den franske forfatteren, Edvard Louis’ roman Farvel til Eddy 

Bellegueule. Fløgstad mener Louis utøver tung symbolsk vold mot de yngste 

familiemedlemmene, noe som får Hjorth til å reagere. Hun kritiserer Fløgstad og mener det er 

Louis som er den svake parten, mens det er familien som sitter med makten (Hjorth 2016). 

Dette lar seg åpenbart diskutere, særlig når vi tar den massive oppmerksomheten Louis’ bok 

har fått, både nasjonalt og internasjonalt, med i betraktningen. Egeland mener nemlig at: 

«Forfatterens tilgang til offentligheten gir dem en mulighet til å definere seg selv og andre. 

Hvis det skjer i bokform, har de omtalte ingen organer à la Pressens faglige utvalg å henvende 

seg til […] det er boken som blir stående» (Egeland 2015a: 43). Det som ved første øyekast 

kan se ut som et harmløst identitetsskapende prosjekt, som i beste fall kan bli en kilde til 

anerkjennelse og ære for forfatteren, er på samme tid et prosjekt som går på bekostning av de 

litterære modellenes selvrespekt og definisjonsmakt. Og som vi ser lar det seg vanskelig gjøre 

å kritisere forfatteren, som svært ofte iscenesetter seg selv som det største offeret, i tillegg til å 

besitte en unik posisjon i offentligheten.             

 Kanskje lar det seg gjøre å forstå offentlighetens manglende opptatthet knyttet til 

denne problematikken i sammenheng med samfunnet for øvrig og bekjennelseslitteraturen 
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som preger det. Litteraturen har som kjent blitt påvirket av behovet etter å bekjenne, og 

behovet etter å fortelle om sitt eget liv gjennom tekst. Men fordi alle nå har muligheten til å 

skrive om seg selv, eller uttrykke seg selv skriftlig, har dette kanskje resultert i et sterkere 

behov hos kunstnerne etter å skape et hierarki, eller et behov etter å opprettholde en orden. 

Det er nemlig tydelig at kunsten har en usedvanlig sterk posisjon i dagens samfunn og kultur.   

 En årsak til den manglende debatten kan sånn sett ha å gjøre med vår kulturs hang til å 

opphøye den kompromissløse kunstneren til fordel for andre menneskers privatliv. Taylor 

forklarer blant annet at:  

there has grown up in the last two centuries a distinction based on vision and 
expressive power. There is a set of ideas and intuitions […] which makes us admire 
the artist and the creator more than any other civilization ever has; which convinces us 
that a life spent in artistic creation or performance is eminently worthwhile […] The 
widespread belief today that the artist sees farther than the rest of us, attested by our 
willingness to take seriously the opinions about politics expressed by painters and 
singers (Taylor 1989: 22).  

Vår kultur er altså nå, mer enn noensinne, åpne for ideen om kunstneren og kunsten som noe 

som er hevet over samfunnet, at kunstneren er i stand til å formidle eller se noe som resten av 

samfunnet ikke er i stand til. Dette henger trolig sammen med sekulariseringen av samfunnet 

og at kunsten overtok mange av religionens funksjoner som religiøst «forsoningsparadigme», 

(Egeland, 2015a: s. 40). Men dyrkelsen av kunstneren og kunstverket kan også ses som en arv 

fra romantikken. Et samlende trekk ved denne epoken var opphøyelsen av bevisstheten som 

en forutsetning for menneskelig kunnskap om verden. Dette førte til at personlig forståelse ble 

et avgjørende sannhetskriterium. Denne filosofien refereres ofte til som den tyske romantiske 

idealismen, hvor man var opptatt av å plassere mennesket i en større sammenheng som 

omfattet samfunnet, naturen og Gud (Lothe, Refsum og Solberg 2007: 198). Denne oppgaven 

faller blant annet på dikteren, i en periode hvor diktning ikke lenger er etterligning, men i 

stedet noe ekspressivt. På den måten står dikteren fritt til selv å forme litteraturen, og på 

samme tid sitt eget bilde av verden, etter sine egne geniale ideer. Dette er en reversering av 

klassisk teori hvor man legger vekt på: «dikterisk spontanitet og frihet, fokusering på 

dikterens forhold til naturen, glorifisering av det vanlige (både i emnevalg og språkbruk), og 

en utstrakt interesse for det overnaturlige og drømmeaktige» (Lothe, Refsum og Solberg 2007: 

199). Det romantiske synet på kunstneren står trolig fortsatt sterkt, men det som har endret seg 

er selvrealiseringskulturen, og når disse to kombineres oppstår det etiske problemstillinger 

som antagelig ikke var like presserende under romantikken. Fordi kulturen har endret seg 

videre, er det sånn sett betenkelig at disse perspektivene ikke gjenspeiles i litteraturkritikkens 
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utvikling. I neste kapittel vil jeg derfor undersøke nærmere forholdet mellom estetikk og etikk, 

for å forsøke å forklare hvordan det kan ha seg at etikken i så liten grad problematiseres når vi 

har å gjøre med estetiske tekster. 
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6. Estetikk og etikk 
 
 

 

6.1 Formens suverenitet 
I 2009 anmeldte både Gro Jørstad Nilsen og Bernhard Ellefsen hver sin bok av Karl Ove 

Knausgård, henholdsvis Min kamp 2 og Min kamp 3. Et fellestrekk ved disse anmeldelsene er 

at de formidler det vi kan anta å være typiske holdninger blant anmeldere. I Bergens Tidende 

skriver for eksempel Jørstad Nilsen at hennes oppgave som bokanmelder går ut på: «å vurdere 

de estetiske kvalitetene ved litterære verk og ikke de moralske sidene ved forfatterens 

prosjekt» (Jørstad Nilsen 2009). Ellefsen skriver på sin side at han ikke bryr seg: 

«nevneverdig om hvorvidt Gunnar faktisk er [Karl Ove Knausgårds] onkel eller ikke, eller om 

hans svigermor drikker. Det som gjør Knausgårds roman så kraftfull er de romanmessige 

kvalitetene; dybden, livaktigheten og energien i beskrivelsene av disse menneskene» (Ellefsen 

2009). Ellefsen har åpenbart liten sympati for de levende modellene til Knausgård, og slår i 

stedet fast at det er formen som er av betydning, hvordan beskrivelsene av menneskene er 

utført, ikke hva som blir beskrevet.         

 Det finnes en mengde lignende sitater fra landets anmeldere, men å trekke frem 

reaksjonene deres i møte med Knausgård er illustrerende fordi han må regnes som en av de 

som har tatt virkelighetslitteraturen lengst når det kommer til omfang, men også når det 

gjelder å skrive om andre mennesker som følte seg krenket og utlevert. Man kunne tenke seg 

at det etter Min kamp-bøkene ville herske en tydeligere årvåkenhet blant anmelderne når det 

gjaldt å ta tak i etiske dilemmaer, særlig med tanke på den massive debatten knyttet til bruken 

av levende mennesker i litteraturen som fulgte i kjølvannet av utgivelsene. Jørstad Nilsen så 

seg for eksempel nødt til å endre standpunkt etter å ha hørt radiodokumentaren «Tonjes 

versjon» fra 2011, hvor Knausgårds ekskone formidler sin side av saken. I følge Egeland var 

det først da at Bergens Tidendes anmelder tok innover seg at bøkene handler om faktiske 

mennesker. Videre forklarer Egeland at å ta: 

konsekvensene av moralfilosofiens begrepspar «jeg-et og du-et», som Knausgård 
drøfter i sjette bind, innebærer jo – og i tråd med moralfilosofiens lære – å «anerkjenne 
individet (…) som unikt og ukrenkelig». Dermed var det ikke lenger mulig for henne å 
betrakte Min kamp utelukkende som et estetisk prosjekt (Egeland, 2015a, s 41).  
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 Det var «nærkontakten» med en av Min kamps «andre», som gjorde at Jørstad Nilsen ble nødt 

til å forholde seg til verket på en ny måte, men det ser ikke ut som reaksjonene fra Knausgårds 

tidligere kone har gjort et varig inntrykk på anmelderstanden.      

 En forklaring på at de konsekvent unnlater å diskutere etiske dilemmaer til fordel for å 

fokusere på romanens form og dens estetikk, finner vi hos Egeland som hevder at anmelderne 

uttrykker:  

gjengs lærdom fra litteraturstudiene på universitetet der et autonomiestetisk 
litteratursyn har vært dominerende fra 1970-tallet av. Formen settes i høysetet og 
verket tilstrebes vurdert løsrevet fra såkalte ikke-litterære-«utenforliggende»-
sammenhenger. Konsentrasjonen om «teksten alene», dens indre oppbygning og en 
ikke definerbar «litteraritet» fremholdes som vitenskapelig ideal (Egeland 2015a: 39).  

Lignende synspunkter knyttet til formens suverenitet finner vi blant anmelderne som leste og 

vurderte Jar, Fra vinterarkivene og De urolige. Det er sånn sett liten tvil om at et 

autonomiestetisk litteratursyn fremdeles gjør seg gjeldende i offentligheten, og delvis 

fremholdes som «vitenskapelig ideal» blant anmelderne. Det kan riktignok fremkomme at 

dette idealet ikke nødvendigvis er bevisst, det er nemlig ikke sikkert at kritikerne er klar over 

hva de bedriver. En lignende observasjon gjorde Andersen i sin Vinduet-artikkel, og han 

mente det var karakteristisk for litteraturkritikken at: «kriteriene ofte blir brukt svært 

overfladisk, at de blir brukt tilfeldig» (Andersen 1987: 24). Men det som er nødt til å 

oppfattes som et paradoks, er at anmelderne vier så mye plass til forfatteren i sine anmeldelser, 

i tråd med forfatterens plass i selve verket og i forlagets presentasjon, samtidig som de altså 

holder fast ved en mer autonomiestetisk vurdering. Dersom det er slik at litteratursynet fra 

1970-tallet fremdeles er rådende i den litterære offentligheten, er det nødvendig å påpeke at 

faget litteraturvitenskap i stor grad har endret seg siden den gang. Det er ikke lenger slik at 

litteraturen leses som avgrenset fra resten av samfunnet, snarere tvert i mot. Ved årtusenskiftet 

kunne vi for eksempel registrere en tilbakevending til for eksempel filologi og historisme 

(Haarberg 2014: 8), men også  til sosiologi og kultur- og områdestudier. Sånn sett blir det 

vanskelig å argumentere for at en autonomiestetisk lesning er legitim på bakgrunn av at det er 

dette som er det vitenskapelige idealet. Men hva skyldes det at det er akkurat det 

autonomiestetiske litteratursynet som dominerer, og hva går det egentlig ut på?  

6.2 Autonomiestetikkens fremvekst        
I Om avantgarden forklarer den tyske litteraturprofessoren, Peter Bürger, at kunstens 

autonomi springer ut av den bildende kunsten i renessansen, en prosess han mener har pågått i 

århundrer (Bürger 1998: 71). Det er likevel først på 1700-tallet, med fremveksten av det 
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borgerlige samfunnet, hvor et økonomisk styrket borgerskap erobrer den politiske makten, at 

estetikken blir en systematisk filosofisk disiplin som igjen skaper et nytt begrep om autonom 

kunst (Bürger 1998: 71). De ulike kunstartene blir nå tenkt på som et helhetlig rike hvor 

skapelsen ikke har et bestemt mål i seg selv, og som sammen med et interesseløst velbehag 

blir oppfattet som en motsetning til livet i samfunnet, som i større grad har som oppgave å 

skape en orden ut i fra definerbare mål (Bürger 1998: 72). Det er først når estetikken blir et 

selvstendig felt for filosofisk erkjennelse, at vi får: «et begrep om kunst som fører til at den 

kunstneriske produksjonen isoleres fra totaliteten av det samfunnsmessige livs aktiviteter, og 

står i motsetning til disse på en abstrakt måte» (Bürger 1998: 72–73). Resultatet blir da at det 

estetiske konsiperes, eller unnfanges, som et område fritatt fra det gjennomgripende prinsippet 

om profittmaksimering. Fremveksten av autonomiestetikken skjer altså på bakgrunn av to 

sentrale faktorer, for det første, på grunn av en langvarig og omfattende prosess av ideer og 

tanker knyttet til skapelse uten bestemte formål, og for det andre på grunn av den stadig 

økende kommersialiseringen innenfor kunst- og litteraturfeltet. Den økende markedsmakten 

på det litterære feltet fører sånn sett til en polarisering mellom høy og lav litteratur, og tanken 

om en autonom kunst forsterkes.         

 Ideen om at kunsten er noe som eksisterer for seg selv, og følgelig må vurderes ut i fra 

seg selv, gjenfinner vi i nykritikken, en dominerende litteraturteori ved amerikanske 

universiteter frem til 1960-årene. I Litteraturvitenskapelig leksikon forklares retningen på 

følgende måte:  

Nykritikken insisterer på at en litterær tekst er et selvstendig, verbalt-språklig objekt. 
Den anglo-amerikanske forfatteren T. S. Eliot, som er en forløper for nykritikken, 
hevdet i essaysamlingen The Sacred Wood (1920) at et dikt må behandles «primært 
som dikt og ingenting annet», og i The New Criticism understreker Ransom den 
litterære tekstens autonomi. Denne poengteringen av kunstverkets 
selvstendighetsstatus utgjør en viktig reaksjon på (og et alternativ til) tidligere 
retninger i litteraturforskningen, særlig den historisk-biografiske metode (Lothe, 
Refsum og Solberg 2007: 177–178).   

Denne retningen hadde et betydelig gjennomslag, særlig i Skandinavia, noe som kan forklare 

hvorfor dens hegemoni fortsatt står så sterkt.       

 Et relevant poeng når det gjelder forsvaret for autonomiestetikken går ut på at fordi vi 

er villige til å kalle et kunstverk godt til tross for dets moralske begrensinger, til tross for at 

dets moralske innsikter kan være usle eller feilaktige, viser dette at kunst ikke har noe å gjøre 

med moral. Det samme gjelder det faktum at det i møte med enkelte kunstverk ikke gir 

mening å stille moralske spørsmål (Carroll 1998: 134–135). Den amerikanske filosofen Nöel 
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Carroll forklarer nemlig at innenfor autonomiestetikken er det kunstneriske og det moralske 

riket adskilt. Kunsten har ikke noe med moralsk godhet å gjøre, eller ondskap for den saks 

skyld, og moralsk verdi hverken tilfører eller trekker fra noe som helst når det gjelder 

kunstverkets helhetlige verdi (Carroll 1998: 127). Likevel argumenterer Carroll for at: «much 

art, including literary art in particular and narrative art in general, has propositional content 

that pertains not only to the worlds of works of art, but to the world as well» (Carroll 1998: 

135). Med andre ord, mye kunst, både narrative og litterær, har et innhold som ikke bare 

vedrører eller angår kunstverkets verden, men også selve verden. Og nettopp derfor mener 

Carroll det er vanskelig å holde kunst og virkelighet adskilt. Han skriver: «In the face of such 

an indisputable fact, it is hard, save by an excess of ad hockery, to swallow the autonomist 

conviction that art is always divorced from other dimensions of human practice and their 

subtending forms of valuation» (Carroll 1998: 135). I stedet hevder han at :«Certain kinds of 

artworks are designed to engage us morally, and, with those kinds of artworks, it makes sense 

for us to surround them with ethical discussion and to assess them morally» (Carroll 1998: 

137). Dette betyr at man må bryte med autonomiestetikkens: «common denominator»-

argument, som går ut på at det finnes en felles evalueringsskala som gjelder all kunst (Carroll 

1998: 137). Dette kan imidlertid bli vanskelig da det autonomiestetiske prinsippet forsvares, 

ikke bare blant anmeldere, men også blant forfattere og forlagsansatte.  

6.3 Forfatterne og det etiske dilemmaet  
Redaktør og forfatter Geir Gulliksen har blant annet uttalt følgende: «Prinsipielt er jeg for at 

alle skal kunne snakke om alt, skrive om alt, gjøre hva som helst tilgjengelig for seg selv og 

andre. For jeg tror ikke det er hva vi snakker eller skriver om som er problemet, men 

hvordan» (sitert fra Egeland 2014: 254). Både Lindstrøm og Ullmann har kommet med 

lignende uttalelser. Førstnevnte uttalte til Aftenposten at litteraturen til syvende og sist 

handler om kvalitet: «om det er godt nok skrevet» (Skårderud 2015a). Mens sistnevnte sa i et 

intervju i Klassekampen Bokmagasinet at formen er det viktigste dikteriske valget man tar 

(Kvalsund 2015). Egeland gjør derimot oppmerksom på at et slikt syn i liten grad inkluderer: 

«omtanke for bekjennelsens andre part; for hva det vil si å respektere og anerkjenne de 

omtalte som sin ‘andre’» (Egeland 2014: 255). Den manglende omtanken for bekjennelsens 

andre part kommer også frem i forfatteren Kristine Næss sitt debattinnlegg i Morgenbladet, 

publisert i etterkant av Ellefsens anmeldelse av Fra vinterarkivene. Næss reagerer på 

Ellefsens utsagn om at det selvbiografiske materialet tar for stor plass, og skriver følgende:  
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Det er med utgangspunkt i den litterære teksten vi må undersøke fortellernes forhold 
til handlingen. Og teksten signaliserer at den er en roman. Forfatteren har valgt ut og 
redigert hendelser, og fortelleren befinner seg ikke bare inni romanpersonen Merethe, 
men også andre, det vil si, hun dikter (Næss 2015).     

I likhet med mange av anmelderne vektlegger Næss det faktum at når en tekst signaliserer at 

den er en roman, er det fiksjon, og teksten må behandles deretter. At Lindstrøm tidligere har 

gjort det klart at dette er selvbiografisk, ser ikke ut til å spille en vesentlig rolle for Næss. Her 

synes vi for øvrig å være ved et av debattens sentrale spørsmål, nemlig hvorvidt 

virkelighetslitteraturen kan regnes som fiksjonslitteratur på lik linje med en hvilken som helst 

annen «vanlig» roman. Og selv om anmeldere, forfattere og forlagsfolk antagelig vil hevde 

det ikke er forskjell på en selvbiografisk roman og en fiksjonsroman, er det likevel enkelte 

utsagn som tyder på at både Ibsen og Lindstrøm er klar over at tekstene de har skrevet kan 

oppfattes som problematiske. Ibsen uttalte for eksempel til NRK at han tror det var 

utfordrende for moren sin å bli konfrontert med romanteksten. Dette er likevel noe Ibsen ikke 

kan ta hensyn til fordi han mener: «Det blir feil hvis litteraturen ikke skal handle om det som 

er vanskelig» (Bjørnskau, Rustad Carlsen 2015).      

 Samtidig er det ikke helt enkelt å forstå hvorfor det er nødvendig å skrive så tett på sitt 

eget liv for å få litteraturen til å handle om det som er vanskelig. Til alle tider har litteraturen 

nettopp tatt opp i seg det som er krevende, også uten at forfattere hevder at det de skriver er 

sant. I et intervju med Budstikka forklarer han riktignok bruken av eget navn og liv på 

følgende måte: «Det gir en egen kraft å bruke mitt eget navn når jeg skriver så tett opp til 

virkeligheten […]Å bruke et annet navn ville vært umulig for meg» (Abrahamsen 2015). 

Denne kraften var det riktignok få anmeldere som merket seg, og hva vil det si at det var 

«umulig» for Ibsen å bruke et annet navn enn sitt eget? Utgivelsen av en bok har som kjent 

mange ledd, og det er selvfølgelig ikke slik at Ibsen ikke hadde muligheten til å fiksjonalisere 

innholdet i boken ytterligere etter at den var ferdig skrevet. Ser vi bort fra de 

identitetsskapende effektene en livsskildring fører med seg, er det antagelig mulig å hevde at 

boken, slik den ble lansert, som en av de mest selvutleverende debutromaner på lang tid, har 

et langt større salgs- og markedspotensial enn om boken hadde blitt presentert som fiksjon. 

Ikke bare er det en unik historie fra et unikt liv, det er også en «sann» historie, og skal vi tro 

Eakin er det nettopp denne type bøker som fyller opp reolene i dagens bokhandlere (Eakin 

2004: 1). At Leonard Ibsen ikke er et kjent navn, har naturligvis ingen ting å si i følge Eakin, 

som mener du kan være en leserne aldri har hørt om før, så lenge du har en god historie å 

fortelle om livet ditt (Eakin 2004: 3). Og selv om boken i følge anmelderne ikke er spesielt 

god, er naturligvis all oppmerksomhet bedre enn ingen oppmerksomhet, både for forfatter og 
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forlag.           

 Lindstrøm uttalte på sin side til Dagbladet at hun noen steder har: «forandret på folk 

for å skjule dem litt». Hun har også: «endret navn på alle personene i boka utenom seg selv, 

samboeren og faren» (Kleve 2015). Dette kan oppfattes som en hensynsfull gest fra 

Lindstrøms side. Hun ønsker ikke å utlevere noen, eller henge noen ut, men heller beskytte de 

hun skriver om ved å kamuflere dem. Men er det for personene hun skriver om, at hun gjør 

dette, er det for leseren, eller er det for sin egen skyld, og har det egentlig noe å si, når det i 

samme artikkel blir slått fast at det meste som skjer med Merethe i boken, har skjedd med 

forfatteren i virkeligheten? Lindstrøm har allerede fått en sint henvendelse i følge intervjuet i 

Dagbladet, så så godt skjult kan ikke de som opptrer, være i og med at enkelte, til tross for 

Lindstrøms kamufleringer, reagerer.        

 Anonymiseringen Lindstrøm har foretatt, vitner dessuten om at hun også er klar over 

at det å skrive om andre mennesker, og bruke deres liv, kan få konsekvenser. Hvorfor har hun 

ellers valgt å «skjule dem litt», eller ikke bruke de virkelige navnene deres, når hun tross alt 

gjør dette med seg selv og to andre, i tillegg til å hevde at det hun skriver er sant? Og selv om 

Lindstrøm  avslutningsvis i intervjuet stiller spørsmål om litteraturen bare skal være en 

kosegreie: «noe man tar frem til pynt», våger hun likevel ikke å la alle personene stå frem 

med sine ekte navn, til tross for at hun insisterer på at: «hun ikke har tenkt på andres 

reaksjoner under skriveprosessen» (Kleve 2015). Men om hun ikke har tenkt på andres 

reaksjoner under skriveprosessen, må noen, enten forfatteren eller forlagsansatte, likevel ha 

tenkt på dette etter at prosessen var avsluttet, for hvis ikke ville det vel ikke vært problematisk 

å la de som omtales, opptre med sine fulle navn.      

 En grunn til at personer er anonymisert i Lindstrøms roman, men også i Ibsens og 

Ullmanns, kan være, som også Prinos er inne på, at de ved å ikke bruke fulle navn, eventuelt 

gjenkjennelige navn, unndrar seg muligheten for enhver form for juridiske represalier fra de 

som berøres, og forfatterne blir stående med ryggen fri uten å risikere rettslige forfølgelser. 

Dette kan de naturligvis også gjøre, i og med at alle tre skriver under romansjangeren, som 

igjen gjør at de kan påberope seg kunstnerisk frihet. Paradokset er naturligvis at de samtidig 

hevder at det de skriver er forbundet med virkeligheten. I følge Egeland er det å vifte med to 

kontrakter samtidig grunnen til at forfatterne ikke behøver å svare for hverken den ene eller 

andre: «og de omtalte personene kan vanskelig forsvare seg mot det de mener er uriktig og 

urimelig» (Egeland 2015b: 233). Forfatterne får på den måten i «pose og sekk», for å bruke et 

av Egelands uttrykk (Egeland 2015a: 43). De unndrar seg enhver form for ansvar, mens de på 

samme tid innkasserer alle fordelene som følger med romansjangeren, enten det gjelder 
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utmerkelser, markedspopularitet eller spalteplass i landets aviser.    

 Riktignok er det en selvfølge at litterære konvensjoner brytes, men det betyr også at 

det er en selvfølge at konsekvensene som bruddene måtte innebære: «blir mer påtrengende når 

omfanget og utbredelsen øker» (Egeland 2012: 272). Det må bety at jo tydeligere for 

eksempel forfatter, forlag og tekst er på at et verk som presenteres, er basert på virkeligheten 

eller søker å formidle en virkelighet eller en sannhet som på samme tid inkluderer andre, 

virkelige menneskers liv og identiteter, jo viktigere og mer påtrengende blir det for de som 

møter verket, å ta tak i de etiske problemstillingene. Mye kan derimot tyde på at det har blitt 

mer krevende å diskutere etiske dilemmaer i litteraturen etter Knausgård og Min kamp. 

6.4 Arven etter Knausgård 
Kanskje har Min kamp-bøkene skapt en form for omvendt effekt, det vil si at bøkene har ført 

til at anmelderne i mindre grad er interessert i å diskutere etikk knyttet til 

virkelighetslitteraturen fordi Knausgård maksimerte bruken av blant annet autentiske navn. 

Som Prinos skriver i sin anmeldelse av Jar: «grensene for hva som er etisk akseptabelt i 

skjønnlitteraturen [er] blitt forskjøvet etter det siste tiårets bølge av virkelighetslitteratur» 

(Prinos 2015). I etterkant av Knausgårds seksbindsverk var det samtidig flere som ytret at de 

hadde fått nok av selvopptatte forfattere som bare skrev om seg selv. I en kommentar i 

Morgenbladet fra 2012 stilte Ane Farsethås spørsmål om vi var gått lei selvbiografisk 

litteratur (Farsethås 2012). Mens Cathrine Krøger i Dagbladet, uttalte følgende på 

Kritikerlagets oppsummering av bokåret 2014: «Hadde jeg vært litterær diktator skulle jeg 

nedlagt forbud mot menn som skrev selvbiografisk! For meg er litteraturåret 2014 i stor grad, 

som i fjor, som i forfjor, som de siste ti årene, dominert av forfattere som skriver om seg selv, 

og gjerne bruker sitt eget navn» (Kritikerlaget 2014). En lignende aversjon mot 

selvbiografiske romaner var det få av anmelderne som ytret i forbindelse med utgivelsene av 

blant annet Ibsen, Lindstrøm og Ullmann. Kanskje har det å gjøre med den økende graden av 

forfattere som skriver selvbiografisk, det har nå blitt en legitim uttrykksform, eller kanskje er 

den manglende aversjonen et resultat av at selvbiografiske romaner i stedet leses og vurderes 

på lik linje med fiksjonsromaner? En annen grunn til at få, om noen anmeldere 

problematiserte mengden av fjorårets selvbiografiske bøker, kan kanskje sies å være at 

istedenfor å være lei virkelighetslitteraturen, er anmelderne lei av debatten knyttet til 

virkelighetslitteraturen.         

 Kanskje har vi også blitt mer tolerante overfor forfattere som skriver utleverende om 

sine nærmeste. Kona til Ibsen følte seg som sagt ikke som et romanoffer, til tross for at hun 
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har fått intime detaljer ved sitt samliv brettet ut i Jar. I stedet skrev hun følgende i 

Aftenposten: «Min kamp-bøkene vinner stadig terreng i verden, samtidig som etikkdebatten 

har roet seg» (Ibsen 2015a). Utsagnet vitner om en holdning som nedtoner etikken på 

bakgrunn av virkelighetslitteraturens popularitet. Det kan tenkes at dette er et utbredt syn 

blant folk flest, men å bruke Knausgårds suksess i utlandet som motargument mot en 

diskusjon knyttet til etikk og litteratur i Norge, er ikke nødvendigvis et godt argument, 

nettopp fordi det etiske trykket reduseres til et minimum på grunn av avstand i tid, rom og 

kulturell kontekst.          

 En annen grunn til at etikkdebatten har vært mindre synlig når det gjelder fjorårets 

selvbiografiske romaner, sammenlignet med oppstyret som fulgte med blant annet 

Knausgårds selvbiografiske prosjekt, kan derimot ha å gjøre med at majoriteten av de berørte i 

Jar, Fra vinterarkivene og De urolige har valgt å ikke ytre seg i offentligheten. Vi ser ingen 

sinte leserbrev fra familiemedlemmene, og ingen trusler om rettssak. Betyr det at man i dag er 

innforstått med at en forfatter er fritatt fra det etiske ansvaret fordi han eller hun skaper 

«kunst», eller betyr det at man etter Knausgård har lært at man ikke skal kommentere det, 

dersom man blir en del av en selvbiografisk bok? Marta Norheim uttalte for eksempel under 

en debatt i Kulturnytt på NRK 2 i 2009, at regel nummer en om du har blitt skrevet om i en 

roman, er å være musestille (Kulturnytt 2009). Kanskje er tausheten i etterkant av utgivelsene 

et resultat av at de litterære modellene til Ibsen, Lindstrøm og Ullmann har innsett at det beste 

de kan gjøre, er å tie. Men dersom det er tilfellet, betyr ikke det samtidig at all makt er flyttet 

til forfatterne som kan gjøre akkurat som de ønsker uten å bli møtt med kritikk av hverken 

berørte eller den litterære offentligheten? Mye kan tyde på at det er her vi befinner oss, og i så 

fall har vi en situasjon lik den Egeland skisserer, hvor forfattere med full frihet konsumerer 

andre menneskers liv for å benytte dem som stoff i tekstene sine, før en leser, uforpliktende 

konsumerer resultatet kun for å la seg bli underholdt. Dette betyr at litteraturen kan 

overtrumfe prinsippet om: «alle menneskers iboende verdighet», noe som i så fall kan sies å 

stride mot FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (Egeland 2015b: 241).  

 Et motargument er naturligvis at de litterære modellene faktisk har muligheten til å ta 

til motmæle, dersom de føler seg krenket, men som Egeland også viser, er det lettere sagt enn 

gjort. For å eksemplifisere dette referer hun til den tidligere nevnte radiodokumentaren med 

Knausgårds ekskone, som både følte seg sveket og utlevert i Min Kamp-bøkene. I tillegg til å 

fortelle om hvordan det var å ufrivillig bli en romanperson, forklarer også Tonje Aursland 

hvor vanskelig det er å argumentere mot et litterært verk:  
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Forfatteren kan hevde at han bare gjengir «sin virkelighet» og «sin sannhet» om det 
som skjedde, slik han husker det. Men virkeligheten hans er samtidig «helt 
uhångripelig» (sic!), i følge Aursland. Det er den som autoriseres, og som kommer til 
å bli stående som «den sanne». Den lar seg ikke tilbakevise. «For da argumenterer 
man ikke bare med personen som har skrevet den romanen, men også mot kunstverket 
i seg sjøl på en måte, da. Og det er jo helt uhørt» (Egeland 2015a, s. 231).   

Autoriteten som følger med et publisert verk, ikke bare som kunstverk, men også fordi noen 

andre, et forlag, en redaktør, ser en verdi i verket, en verdi som bare øker dersom verket 

oppnår suksess hos anmeldere og lesere, gjør det svært krevende for de berørte å si imot. Det 

kan bety at debatten knyttet til etikk og estetikk til dels er avhengig av at en bredere 

offentlighet velger å diskutere og problematisere omkostningene virkelighetslitteraturen får 

for personene som ufrivillig blir trukket inn i romanunivers. Men dersom offentligheten i 

stedet velger å overse problematikken, er det lite som tyder på at debatten er i stand til å 

trenge gjennom på egenhånd. Samtidig kan det se ut som litteraturfeltet befinner seg i en form 

for særstilling. Det er få andre samfunnsarenaer hvor det kan virke som det er så stor 

konsensus blant de innflytelsesrike aktørene på hva som er legitime holdninger. Dette kan 

henge sammen med at det norske litteraturfeltet er lite, med relativt få aktører, men 

konsensusen kan også bunne i strukturelle forhold som henger igjen fra tidligere dominerende 

akademiske teorier, basert på autonomiestetiske og nykritiske prinsipper. I så fall kan det være 

interessant å spørre hva den enkelte anmelder tjener på å favorisere det autonomiestetiske 

prinsippet, på bekostning av en etisk og kulturell tilnærming til litteraturen.   
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7. Symbolsk kapital  
 

 

 

7.1 Det kunstneriske feltet 
Den analytiske undersøkelsen av anmeldelsene av Jar, Fra vinterarkivene og De urolige har 

vist en klar tendens når det gjelder anmelderens manglende vilje til å diskutere og 

problematisere bruken av levende mennesker i fiksjonen. Samtidig kan analysearbeidet bidra 

til å skape forståelse for hvorfor anmelderne ikke ser ut til å motsette seg litteraturfeltets 

rådende strukturer når det gjelder det autonomiestetiske litteratursynet.     

 Behandlingen og vurderingen av litteratur foregår i det Bourdieu kaller det 

kunstneriske feltet, hvor det utspiller seg kamper om å forandre eller konservere kraften som 

finnes der. Feltet består derfor av en rekke posisjoner man kan innta, for på den måten å utøve 

innflytelse og makt (Bourdieu 1993: 30–34). Denne maktkampen kan i følge Bourdieu la seg 

forklare på følgende måte:  

The literary or artistic field is at all times the site of a struggle between the two 
principles of hierarchization: the heteronomous principle, favourable to those who 
dominate the field economically and politically (e.g. ‘bourgeois art’) and the 
autonomous principle (e.g. ‘art for art’s sake’), which those of its advocates who are 
least endowed with specific capital tend to identify with degree of independence from 
the economy, seeing temporal failure as a sign of election and success as a sign of 
compromise (Bourdieu 1993: 40).  

Maktkampen slik Bourdieu skisserer den, pågår altså mellom to hierarkiprinsipper. Det 

heteronome prinsippet, som foretrekkes av de som dominerer feltet økonomisk og politisk. I 

Norge vil det for eksempel si de fire største forlagene, Aschehoug, Cappelen Damm, 

Gyldendal og Vigmostad & Bjørke.  Mens det andre prinsippet forklarer Bourdieu som det 

autonome prinsippet, som vi blant annet gjenfinner hos aktører som stiller seg bak utsagn som 

«kunst for kunstens skyld».         

 Videre hevder Bourdieu at det er få andre områder hvor glorifiseringen av «store 

individer», unike skapere som ikke lar seg forenkle til en eller annen tilstand eller respons, er 

mer vanlig eller ukontroversiell enn i det litterære feltet (Bourdieu 1993: 29). Som vi har sett 

er dette en tanke vi gjenfinner i Taylors ideer om kulturens dyrking av kunstneren. Men i 

tillegg til kunsten og kunstneres posisjon er det viktig å merke seg hvordan Bourdieu forklarer 

feltets strukturer:  
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the structure of the field, i.e. of the space of positions, is nothing other than the 
structure of the distribution of the capital of specific properties which governs success 
in the field and the winning of the external or specific profits (such as literary prestige) 
which are at stake in the field (Bourdieu 1993: 30).  

Maktkampen som utspiller seg på feltet kan sånn sett sies å dreie seg om distribusjonen av 

kapital med spesifikke egenskaper. I følge Bourdieu har vi å gjøre med en form for omvendt 

økonomi, hvor de mest heteronome kulturprodusentene, paradoksalt nok, innehar minst av det 

han kaller symbolsk kapital (Bourdieu 1993: 41). Denne formen for kapital er derimot mest 

gjeldende når vi har å gjøre med kulturprodusenter som opererer innenfor det autonome 

prinsippet (Bourdieu 1993: 41). Den symbolske kapitalen styrer deltakernes suksess på feltet, 

og avgjør hvorvidt aktørene tilegner seg «riktig» form for profitt, som nevnt over innebærer 

det blant annet litterær prestisje og anerkjennelse. En måte å anskaffe seg symbolsk kapital på 

er i følge Bourdieu å ha det han kaller: «an interest in disinterestedness» (Bourdieu 1993: 40), 

noe som tilsier en interesse for det interesseløse, som igjen betyr at man vet å verdsette 

kunstens kvaliteter som noe som eksisterer utelukkende i kunsten, med andre ord, dens 

estetiske kvaliteter.           

 Man skulle kanskje tro at både Tiden Norsk Forlag, som utga Jar, og Forlaget Oktober, 

utgiveren av Fra vinterarkivene og De urolige, besitter like posisjoner på feltet. Begge 

forlagene er eid av større konsern, henholdsvis Gyldendal og Aschehoug, og den økonomiske 

og politiske makten de to forlagene sitter med, kan ikke sammenlignes med eierforlagenes 

makt. Til tross for dette lar det seg gjøre å påpeke ulikheter i måten de opererer på, for som 

Bourdieu forklarer, er den tydeligste forskjellen på hvorvidt du tilhører den kommersielle eller 

kulturelle delen av feltet noe som viser seg i varene aktøren produserer og distribuerer 

(Bourdieu 1993: 40).            

 Når det gjelder Oktobers litterære profil, har forlagssjefen, Ingeri Engelstad, uttalt 

følgende: «Oktober skal leve av den gode litteraturen, det er ikke sånn at vi finansierer den 

gode litteraturen med kokebøker og kjendisbøker. Det gjør noe med hvordan man driver, og 

for oss er forfatterne det viktigste» (Hoffengh 2015). Dette utsagnet kan forstås som at det er 

den litterære kvaliteten som er viktigst for Oktober, og de ønsker ikke inngå kompromisser for 

å utgi bøker som besitter litterær kvalitet. Så kan man alltids diskutere hvorvidt Jon Michelet 

sine bøker om krigsseilere er kunst eller underholdningslitteratur, eller om Anne B. Ragde 

befinner seg i det litterære sjiktet av forfattere.      

 Som forlag kan ikke Tiden sies å ha den samme posisjonen som Oktober. Skal vi tro 

Geir Berdahl, tidligere forlagssjef i Oktober, var Tiden på midten av 90-tallet et forlag uten: 

«lange tradisjoner for å gi ut norsk skjønnlitteratur og som vurderte å legge ned skjønnlitterær 
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avdeling noen år tidligere (sic!)» (Berdahl 2010: 149). Samtidig var de i 1996 det nye 

spennende forfatterforlaget, mye takket være ansettelsen av Geir Gulliksen, som i stillingen 

som redaktør skaffet forlaget en rekke nye forfattere, helt til han i 2001 sluttet i Tiden og 

begynte i Oktober, samt tok med seg en rekke av forfatterne sine dit. I følge Berdahl var ikke 

Tiden et skjønnlitterært forlag: «som hadde kapasiteten til å følge opp og utvikle disse 

forfatterskapene», det hadde derimot Oktober (Berdahl 2010: 154).    

 Tiden har siden 2001 forsøkt å gjenreise sin sterke skjønnlitterære profil, men det ser 

ikke ut til at forlaget kan stille seg bak Engelstads holdning om å ikke inngå kompromisser for 

å utgi kvalitetslitteratur. I 2008 utga Tiden for eksempel en bok av Odd Børretzen, riktignok i 

samarbeid med Margaret Skjelbred, noe som trolig styrket bokens symbolske kapital, men 

andre forfattere på forlaget som nok må regnes for å være forfattere av det Engelstad omtaler 

som kjendisbøker, omfatter blant annet en av verdens mestselgende krimforfattere, Tom 

Clancy, samt bøker av den svenske forfatteren og stand-up-komikeren, Jonas Gardell, 

politikeren Eva Joly, administrerende direktør i flyselskapet Norwegian, Bjørn Kjos, og 

kjendisbloggeren Linnéa Myhre. I tillegg kan flere av Forlagets nylige og kommende bøker 

sies å ha en mer kommersiell karakter. Dette er utgivelser som ikke nødvendigvis har en 

litterær kvalitet, men som først og fremst er underholdning. Eksempler på dette er 

«dameromanen» Piken fra Piemonte og den erotiske thrilleren Maestra (Tiden 2016). Tiden 

innehar med andre ord en noe annen posisjon enn Oktober, og sagt med den legendariske 

forleggeren Harald Grieg sine ord om hvordan man driver forlag, er Tiden nødt til å arbeide 

etter det Grieg kaller børs og katedral-prinsippet. Det vil si å utgi litterære bøker, men også 

kommersielle bøker som muliggjør utgivelsene av de smalere og mindre salgbare titlene. 

Oktobers profil er derimot preget av at de kun utgir katedral-bøker. Til tross for at smak og 

litterær kvalitet er noe som åpenbart lar seg diskutere, lar det seg altså gjøre å argumentere for 

at Oktober, til en viss grad, og i større grad enn for eksempel Tiden, beveger seg i retning av å 

utgi bøker som kan kalles kunst, og som lar seg plassere innenfor Bourdieus autonome 

prinsipp.             

 Som tidligere nevnt er et viktig kjennetegn på god kunst at den blir vurdert og 

behandlet for seg selv, noe som betyr uten henvisninger til utenforliggende faktorer. Bourdieu 

skriver: «There is in fact every reason to suppose that the constitution of the aesthetic gaze as 

a ‘pure gaze’, capable of considering the work of art in and for itself, i. e. as a ‘finality 

without an end’ is linked to the institution of the work of art as an object of contemplation» 

(Bourdieu 1993: 36–37). Ved å vise at man er i stand til å forstå og vurdere litteraturen ut i fra 

et estetisk perspektiv, eller vurdere kunsten på bakgrunn av seg selv, uten å trekke inn 
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utenforliggende faktorer, viser man at man tilhører «institusjonen» som er i stand til å oppfatte 

litteraturen som et «object of contemplation». Når anmeldere på sin side vurderer litteraturen 

ut i fra det autonome prinsippet, kan det bety at de for det første ønsker å bli godtatt og 

anerkjent av et fellesskap bestående av de som besitter den riktige smaken, noe som igjen 

tilsier at man er en del av eliten innenfor den litterære institusjonen. For det andre kan 

verdsettelsen av det estetiske lede til symbolsk kapital, som igjen medfører muligheter for å 

posisjonere seg på feltet. 

7.2 Anmeldernes posisjonering      
I en nylig skrevet masteroppgave i sosiologi ved Universitetet i Oslo av Pål Halvorsen, med 

tittelen «Kritikk i en egalitær kultur. En studie av litteraturkritikere i Norge» (2014), 

undersøker Halvorsen hvordan litteraturkritikere beskriver og legitimerer deres offentlige 

posisjoner i Norge, og hvordan kulturelle vurderinger eller smakssdommer gjøres. Han anser 

litteraturkritikere for å være: «del av en elite-gruppe profesjonsmessig fordi de ‘inntar 

strategiske viktige posisjoner og forvalter store mengder ressurser’». Han mener også de: 

«innehar viktige posisjoner innenfor det vi kan kalle kulturfeltet og forvalter ressurser i form 

av at de påvirker hva som anses for god litteratur» (Halvorsen 2014: 41). Samtidig viser 

funnene hans at litteraturkritikken ikke er en kamp om: «posisjoner ved å vise til 

sammensetning av kapital blant litteraturkritikerne, men folk som er oppriktig interessert og 

som kan posisjoneres etter hvilke verdier de henviser til (hvordan de legitimerer 

vurderingene)» (Halvorsen 2014: 100–101). Dette er et viktig poeng. I flere tilfeller viser 

resepsjonsanalysen at anmelderne legitimerer en manglende problematisering av etiske 

dilemmaer ved å vise til at tekstene de vurderer, er skjønnlitterære.    

 Dette er blant annet noe Bjørn Gabrielsen gjør, når han i sin anmeldelse av De urolige 

skriver at: «Grensesnittet mellom det rent dokumentariske og det mer litterære vil interessere 

mange, men ‘De urolige’ kan like gjerne leses uten hensyn til dette». (Gabrielsen 2015). Ved 

å kommentere at boken kan leses uten noen koblinger til virkeligheten, noe den åpenbart har 

både i følge forfatteren og forlaget, signaliserer anmelderen et verdigrunnlag som går ut på å 

vurdere og forstå kunst ut i fra kunstens egne premisser. Det samme gjelder for Anne Cathrine 

Straume, som i sin anmeldelse av Lindstrøms roman skriver følgende: «Så er jo også dette en 

roman. Om boken bygger på biografiske fakta, er det likevel diktning. Ordene er valgt ett for 

ett, her er lagt til og trukket fra. Og det serveres tanker formulert som vel aldri ble tenkt av de 

angjeldende den gang da, men som blir sanne gjennom fiksjonen» (Straume 2015). For det 

første viser Straume at hun anerkjenner, eller er i stand til å lese og forstå Lindstrøms bok som 
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fiksjon, løsrevet fra virkeligheten. For det andre signaliserer Straume et syn på at fiksjonen er 

i stand til å gjøre tanker og refleksjoner, som ikke nødvendigvis var sanne, så levende at de vil 

bli oppfattet som sanne. I dette ligger det en tro på at litteraturen og fiksjonen besitter en eller 

annen form for kraft, og at det er denne kraften som gjør det mulig å avskrive at det finnes 

mennesker ute i verden som opplever å bli krenket som følge av at deres personer brukes i en 

forfatters selvbiografiske roman.         

 I Ellefsens anmeldelse av Lindstrøms roman er også han nødt til å poengtere at han 

leser boken som fiksjon (Ellefsen 2015a). Det påfallende ved Ellefsens bemerkning om at 

Lindstrøms roman ikke er hennes liv, men en litterær tekst, er at bemerkningen kommer etter 

et avsnitt om det problematiske ved å lese og vurdere litteratur som ligger tett på en forfatters 

eget liv. Det kan virke som han føler seg forpliktet til å påpeke at også han er innforstått med 

det autonome prinsippet, og sånn sett vitner uttalelsen om en form for posisjonering, på lik 

linje med Straume og Gabrielsen.        

 Som resepsjonsanalysen viste er det særlig når det gjelder Lindstrøm og Ullmann at 

anmelderne demonstrerer det vi kan anse å være det rådende litteratursynet, som går ut på at 

kunst er en størrelse som best vurderes ut i fra sine egne premisser. Når det gjelder Ibsens bok 

ble den altså møtt med en annen form for kritikk enn de to andre. En annen grunn kan ha å 

gjøre med hans og forlagets posisjon på det litterære feltet. I motsetning til de to andre 

forfatterne er Ibsen debutant og kan hverken skilte med tidligere prestasjoner i form av 

kritikerroste utgivelser, eller litterære priser. Og fordi det lar seg gjøre å argumentere for at 

Tiden har langt mindre symbolsk kapital enn Oktober, har en anmelder antagelig mindre å 

tape når det gjelder mulig prestisje og anseelse han eller hun oppnår ved å gi boken hard 

medfart, enn om han var en etablert forfatter som i tillegg har et stempel som litterær forfatter 

slik Lindstrøm og Ullmann har.        

 Det er samtidig ikke et nytt fenomen at anmeldere er skiftende i sine ståsted, alt 

ettersom hvilke forfattere de har å gjøre med. I 2005 skrev for eksempel litteraturanmelder 

Tom Egil Hverven en kommentar på NRK, hvor han diskuterte det etiske ansvaret forfatterne 

har når de skriver om ekte mennesker. Bakgrunnen for kommentaren var konflikten mellom 

forfatteren Hanne Ørstavik og venninnen Solveig Østrem, hvor sistnevnte tok til motmæle 

mot å få livet sitt brettet ut i Ørstaviks romaner. I kommentaren er Hverven betenkelig når det 

gjelder det etiske dilemmaet, og mente det var en viktig debatt (Hverven 2005). Da han 

anmeldte Knausgårds Min kamp. Første bok, forholdt han seg derimot påfallende annerledes 

til etikken knyttet til prosjektet. Denne gangen nøyde han seg med å konstatere de etiske 

utfordringene og akseptere de, før han konsentrerte seg om å vurdere teksten estetisk 
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(Hverven 2009). Slik Hvervens artikler fremstår, tar han først et standpunkt for etikken i møte 

med Ørstaviks romaner, for så å gå vekk fra det samme standpunktet i møtet med en annen 

forfatter. Kanskje kan man se på denne vaklingen som en form for posisjonering som 

samsvarer med den Fyksen bedriver overfor Ibsen og Lindstrøm?     

 På den ene siden skriver han en kommentar i Bokmagasinet om de etiske 

utfordringene som møter leserne av litteratur hvor virkelige mennesker er involvert. På den 

andre siden anmelder han Lindstrøms roman, uten å nevne at boken omhandler virkelige 

mennesker, eller påpeke de etiske dilemmaene dette medfører. Kanskje har dette en 

sammenheng med Lindstrøms posisjon på det litterære feltet, sammenlignet med Ibsens. 

Lindstrøm skriver kunst, om enn ikke helt vellykket skal vi tro anmeldelsen hans, men boken 

vurderes likevel ut fra kunstens prinsipper, som noe som er nødt til å vurderes ut i fra seg selv, 

uten at ytre faktorer trekkes inn i vurderingen. Det kan samtidig tenkes at Fyksen er en 

anmelder som velger å unngå å lese og anmelde litteratur ut fra andre kriterier enn de estetiske 

kriteriene, og at dette er grunnen til at Ibsens bok ble gjenstand for en kommentar om 

etikkproblematikken. Men dette illustrerer likevel en forskjell i måten de to bøkene ble møtt 

på av anmelderne. Debutanten møtes med et etisk skråblikk, mens den anerkjente forfatteren 

med en mer estetisk basert vurdering. Det er heller ikke slik at Fyksen, når det gjelder Jar, 

diskuterer de samme etiske spørsmålene som for eksempel Prinos, som hefter seg ved det 

etiske når det gjelder å utlevere en mann for noe han ikke er dømt for. Hans fokus er blant 

annet moren til Ibsen, og den påkjenningen hun må tåle ved å bli utlevert og omtalt som en 

dårlig mor. Men hvorfor velger han ikke å rette den samme oppmerksomheten mot for 

eksempel Lindstrøms samboer eller døtre, eller Linn Ullmanns mor? Hvorfor blir ikke etikken 

rundt disse tilfellene trukket frem? Som han selv skriver, finnes det alltid en etikk der det 

finnes virkelige mennesker. Når det gjelder det litterære feltet kan det riktignok se ut som 

etikken ikke gjelder for alle, men i stedet betinges av forfatterens posisjon og status, og 

hvorvidt de skriver «godt» eller ikke. 

7.3 Et troens felt 
Denne gjennomgangen har vist at anmelderne ønsker å demonstrere at de er i stand til å lese 

verk som autonome, avhengig av hva slags bok og forfatter de har å gjøre med. Man kan 

naturligvis si at dette kun dreier seg om smak og behag, men hvis man er enig med Bourdieu, 

er det ingen ting som heter uskyldig smak, ettersom smaken: «inngår i et felt av uopphørlige 

standsskiller og standskonflikter» (Bourdieu 1995: 24). Å vurdere en bok som anses å være 

estetisk god, ut i fra et etisk ståsted, havner sånn sett i en konflikt når det gjelder hvordan 
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kunst generelt blir betraktet av de som opererer innenfor det autonome prinsippet. 

 Dette verdisynet lar seg samtidig beskrive med Bourdieus begrep habitus. Habitus er: 

«det formidlende leddet mellom feltets strukturer og menneskenes handle- og tenkemåter» 

(Bourdieu 1995: 24). Habitus muliggjør en uendelig mengde handlinger og tenkemåter, for 

eksempel når det gjelder det litterære feltets strukturer, og hvordan aktørene handler og tenker 

rundt prinsippet om det autonome verket. Som vi har sett peker en retning mot 

autonomiestetikk, i det at anmelderne unnlater å diskutere bøkene i en større kontekst enn 

bøkenes estetiske kontekst. Mens en annen peker vekk fra denne, i og med at en rekke 

anmeldere påpeker forbindelsen verkene har til virkeligheten. Det viktige poenget her er 

uansett at habitus er en tillært og tilvendt handlemåte og tolkningsmønster, noe som igjen 

betyr at det er et mønster som kan endres. Troen på det autonome eller delvis autonome 

kunstverket gjør seg bare gjeldende så lenge feltets aktører tror på dette.    

  Dette betyr at desto flere meningsprodusenter som uttrykker eller bekrefter et verks 

verdi, i det at de anerkjenner en romans litterære og kunstneriske kvaliteter, jo vanskeligere 

blir det å problematisere andre sider av kunstverket, for eksempel etiske dilemmaer. Samtidig 

kan vi anslå at troen på kunstverket forsterkes ytterligere dersom meningsprodusentene har en 

posisjon. Alle de nevnte anmelderne skriver for eksempel for respekterte publikasjoner, flere 

av dem har blitt kåret til «årets kritiker», og de må anses som anerkjente personligheter på det 

litterære feltet, med en tydelig stemme i offentligheten. For en anmelder kan det å være uenig 

i en rådende «sannhet» på sin side resultere i en svekkelse av hans eller hennes posisjon. I 

Oppdragelse til det moderne (1989) forklarer forskerne Donald Broady og Mikael Palme 

følgende når det gjelder Bourdieus tanker knyttet til anmelderens muligheter for å bli opptatt 

som del av det litterære feltet:    

För att «känna sig hemma» inom t ex det litterära fältet, för att bli igenkänd och 
erkänd […] som, låt säga, litteraturkritiker, krävs att nykomlingen gjort vissa bestämda 
insatser och låtit sig formas så att han blir den han måste vara för att vistas inom det 
litterära fältet: att han lärt sig tillräckligt mycket om tidigare och aktuella litterära 
fejder för att kunna urskilja de rätta frågeställningarna, att han lärt sig att tala, att tänka, 
att skriva, att vara på bestämda sätt och lärt känna de rätta människorana. Först 
därigenom blir ens insatser i spelet begripliga för de andra deltagarna. Den icke 
invigde kan avfärdas som glad amatör eller landsortskritiker och möter oftast bara 
tystnad (Thuen og Vaage 1989: 193–194).     

Det å ikke være i stand til å gjenkjenne Lindstrøm og Ullmanns romaner som noe annet enn 

kunst sender trolig ut et signal om at man som anmelder ikke er i stand til å skjelne mellom 

god og dårlig litteratur, noe man også hadde vist dersom man hevdet at Ibsens roman var et 

mesterverk. Det er derfor nærliggende å tolke anmeldernes reaksjoner i møte med disse 
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bøkene som tegn på at de ønsker å vise at de er i stand til å foreta distinksjonen mellom 

litterært sterke og litterært svake bøker, som igjen kan være en årsak til at etiske spørsmål og 

konsekvenser i liten grad gjør seg gjeldende. På samme tid må vi ta inn over oss at 

litteraturanmeldere skaper, tolker og formidler normer og verdier (Svedjedal 1998: 49), noe 

som gjør dem i stand til å legge føringer for det litterære feltet. Når anmelderne anerkjenner 

denne formen for litteratur som en legitim litteraturform som ikke møtes med spørsmål om 

etisk ansvar, fører det samtidig til at det blir mer akseptert blant forfatterne å skrive på denne 

måten, noe som igjen kan bidra til flere selvbiografiske bøker. Sånn sett kan vi si at både 

anmeldere og forfattere er med på å bekrefte hverandres syn om aksepten for det autonome 

kunstverket. 
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8. Oppsummerende refleksjoner 
 

 

 

Den resepsjonsanalytiske undersøkelsen av Jar, Fra vinterarkivene og De urolige har vist at 

anmelderne i liten grad velger å diskutere påtrengende spørsmål og dilemmaer knyttet til etikk 

når det gjelder virkelighetslitteratur. I en rekke tilfeller nøyer de seg med å påpeke at 

innholdet kan by på etiske utfordringer, men uten å utdype hva disse går ut på. Videre ser vi 

gjentatte eksempler på at anmelderne vakler, er vage, og kommer med motstridende meninger 

når det gjelder det selvbiografiske materialets påvirkning på leseropplevelsen. Det er også et 

tydelig paradoks at selv om litteraturen og dens avsendere insisterer på en tett forbindelse til 

virkeligheten, insisterer anmelderne på litteraturens uavhengighet til virkeligheten og leser og 

vurderer den i mer utstrakt grad som fiksjon. Resepsjonsanalysen har også vist at «kjente 

forfattere» som tilsynelatende skriver godt, vurderes annerledes enn en «dårlig» ukjent 

forfatter, når det gjelder etiske dilemmaer. Den generelle tendensen er at skriver du «godt», 

fritas du fra ubehagelige etiske spørsmål. Denne holdningen kan tyde på at anmelderne inntar 

ulike stillinger og posisjoner på det litterære feltet, noe som kan ses i lys av et 

autonomiestetisk perspektiv og Bourdieus felt- og smaksteorier. Ved å vise at de er i stand til 

å vurdere kunst for kunstens skyld, demonstrerer anmelderne at de innehar det vi kan kalle 

«god smak», som igjen gjør at de kan innkassere symbolsk kapital, for på den måten å styrke 

sin posisjon og anerkjennelse på det litterære feltet.      

 Analysen av anmeldelsene har i tillegg ført til en diskusjon knyttet til forfatterens 

behov etter å skrive om sitt eget liv. Dette behovet henger trolig sammen med individets 

behov etter anerkjennelse og autentisitet, som igjen er en del av en mer og mer utbredt 

selvrealiseringskultur. Forfatterne bekrefter seg selv og sin verdi som menneske ved å skrive 

sin egen historie. Men som vi har sett er dette noe som svært ofte inkluderer andre mennesker, 

som langt på vei blir brukt mot sin vilje, i det vi kan kalle en forfatters selvrealiseringsprosjekt. 

Det ser samtidig ut som anmelderne ikke vet hvordan de skal håndtere dette fenomenet, og i 

stedet for å problematisere det velger de å overse problemet, til fordel for en vurdering som 

baserer seg på estetiske kriterier.           

 Det har vist seg at jussen og rettsvesenet ikke er veien å gå, derimot kan 

moralfilosofiens prinsipp om likeverdighet mellom mennesker, fungere som en rettesnor for 

forfattere, forlag og mennesker som ufrivillig blir brukt som litterære modeller. Likeverdighet 
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og respekt mellom mennesker er en evig aktuell tematikk, som ikke kan ignoreres på 

bakgrunn av sjangertittel eller «god kunst».       

 Forholder vi oss til litteraturkritikken på samme måte som Bjerck Hagen, det vil si 

som en mer sentral del av litteraturvitenskapen (Bjerck Hagen 2004:15), blir det mulig å se 

kritikken i sammenheng med hva den amerikanske teoretikeren Stanley Fish skriver i 

artikkelen «Yet Once More» (2001). Fish forklarer at litteraturvitere ofte beskjeftiger seg med 

problemstillinger og tematikker som kun gjelder en liten krets innvidde. Han ytrer derfor et 

ønske om at de i større grad skal benytte seg av sin ekspertise når det kommer til 

litteraturvitenskap ved å engasjere seg i aktuelle politiske og kulturelle temaer i samfunnet 

generelt (Fish 2001: 29). Denne oppfordringen kan man også gi til dagens norske anmeldere. 

Det er ingen hemmelighet at litteraturkritikkens vilkår er under press, den marginaliseres, og 

stadig flere aviser kutter i antall anmeldelser som publiseres. Kanskje henger dette sammen 

med at anmelderne er så tydelige på at de først og fremst skal vurdere litteraturens litterære 

kvaliteter, og i den forstand fungerer mer som forbrukerveiledere enn delaktige 

samfunnsaktører. Litteraturanmeldelser er naturligvis nødt til å inneholde vurderinger som 

utdyper verkets estetiske kvaliteter, men det betyr ikke at en slik vurdering trenger å gå på 

bekostning av en mer etisk tilnærming. I og med at behovet etter selvrealisering, samt det å 

fremstå som et autentisk og originalt individ, står så sterkt i vår tids kultur, er det påfallende at 

dette gjerne avfeies som en trend, et fenomen eller et litterært virkemiddel, uten at anmelderne 

forsøker å gripe tak i denne utviklingen på en mer sosiologisk og kulturelt betinget måte og 

bruke anmeldersjangeren til å si noe relevant om samfunnet vi lever i.   

 Forkjemperne for et mer autonomiestetisk perspektiv når det gjelder etikk og litteratur, 

ser muligens for seg en situasjon hvor litteraturen mister sin særegne mulighet til å si noe sant 

om verden dersom forfatterne blir pålagt en etisk munnkurv. Men faren ved å ikke ta 

personvernet på alvor eller litteraturens forbindelse til virkeligheten på alvor, kan derimot føre 

til at litteraturen og litteraturkritikken distanserer seg fra den verdenen den forsøker å si noe 

om, og på den måten mister relevans. Utviklingen innenfor litteraturvitenskapen de siste 

femten årene har vært at litteraturen i større grad forstås i sammenheng med historiske og 

sosiologiske forbindelser, og ikke som avskåret fra virkeligheten. Kanskje vil 

anmelderstanden oppleve en revitalisering ved å gjøre det samme. 

  



 
 

57 

Litteratur 
 

 

 

Primærmateriale: Resepsjonen av Jar, Fra vinterarkivene og De urolige 
 

Jar 
Abrahamsen, Nina. 2015. «Leonard Ibsen skriver om vold i familien», i Budstikka
 17.09.2015. Tilgjengelig fra <http://www.budstikka.no/boker/kultur-og-
 underholdning/leonard-ibsen/leonard-ibsen-skriver-om-vold-i-familien/s/5-55-157573>
 [Lest 15.01.2016].   
Beddari, Carina Elisabeth. 2015. «En families forfall», i Morgenbladet, 23.10.15, s. 56. 
Bjørnskau, Hilde og Marianne Rustad Carlsen. 2015. «– Gleder meg mer enn jeg gruer meg»,
 i NRK 17.09.2015. Tilgjengelig fra <http://www.nrk.no/kultur/bok/intervju-med-
 leonard-ibsen-om-jar-1.12557081> [Lest 15.01.2016]. 
Fyksen, Bjørn Ivar. 2015a. «De andres liv», i Klassekampen Bokmagasinet, 26.09.2015, s. 2. 
Ibsen, Mathilde. 2015a. «Jeg er ikke et romanoffer», i Aftenposten, 09.12.2015. Tilgjengelig
 fra: <http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Jeg-er-ikke-et-romanoffer--
 Mathilde-Ibsen-8274494.html> [Lest 15.12.2016]. 
Prinos, Anne Merethe K. 2015. «Kraftløst (selv)oppgjør», i Aftenposten, 03.10.15, s. 11. 
Aas, Mari Reinholt. 2015. «Hjemme, alene», i Vårt Land, 26.10.15, s. 27. 
Igland, Torborg. 2016. «Sterk debut om vold som går i arv», i Fædrelandsvennen,
 05.01.2016, s. 28. 
Sivertsen, Steinar. (2016). «Når volden forplanter seg», i Stavanger Aftenblad, 31.12.2015, s.
 43. 

 

Fra Vinterarkivet 
Djuve, Maya Troberg. 2015. «De nærmeste», i Dagbladet Weekend, 12.09.2015, s. 55.  
Ellefsen, Bernhard. 2015a. «Lyset er bare fravær av mørke», i Morgenbladet, 18.09.2015, s.
 50. 
Fosvold, Astrid. 2015. «Kraftig løft for Lindstrøm», i Vårt Land, 17.09.2015, s. 26–27. 
Fyksen, Bjørn Ivar. 2015b. «Lang natts færd», i Klassekampen Bokmagasinet, 12.09.2015, s.
 9.  
Granlund, Merete Røsvik. 2015. «Den viktigaste», i Dag og Tid, 18.09.2015, s. 31. 
Hagen, Kathleen. 2015. «Tungt om oppvekst og en altoverskyggende arv», i
 Fædrelandsvennen, 22.09.2015, s. 25. 
Hallheim, Rune. 2015. «Livet på kanten av det levelige», i Aftenposten, 13.09.2015, s. 8–9. 
Hiorth, Susanne Hedemann. 2015. «Scener fra et samboerskap», i Dagens Næringsliv,
 19.09.2015, s. 36. 
Hoel, Ole Jacob. 2015. «Når et hus ikke er et hjem», i Adresseavisen, 05.09.2015, s. 50. 
Kleve, Marie L. 2015. «Merethe Lindstrøm har bedt barna vente med å lese sin nye,
 selvbiografiske roman», i Dagbladet, 13.9.2015. [Internett] Tilgjengelig fra:
 <http://www.dagbladet.no/2015/09/11/kultur/bok/litteratur/merethelindstrom/4105134
 9/> [Lest 13.09.2015]. 



 
 

58 

Larsen, Turid. 2015a. «Familie i grenseland», i Dagsavisen, 16.09.2015, s. 23. 
Norevik, Silje Marie Stavrum. 2015. «Kaotisk skildring av livets grums og gørr», i
 Bergens Tidende, 20.09.2015, s. 32.  
Skårderud, Finn. 2015a. «Den akutte romanen», i Aftenposten, 12.09.2015, s. 8.  
Straume, Anne Cathrine. 2015. «Søkende og selvbiografisk Merethe Lindstrøm», NRK,
 24.09.2015. Tilgjengelig fra <http://www.nrk.no/kultur/bok/anmeldelse-av-fra-
 vinterarkivene-av-merethe-lindstrom-1.12566815> [Lest 01.10.2015].   

 

De urolige 
Andersen, Sindre. 2015. «Innbrent i minnet», i Klassekampen Bokmagasinet, 28.11.15, s. 16. 
Ellefsen, Bernhard. 2015b. «Som i et speil», i Morgenbladet, 27.11.2015, s. 46. 
Gabrielsen, Bjørn. 2015. «Den punktlige mannen og tiden», i Dagens Næringsliv , 21.11.2015,
 s. 34. 
Graatrud, Gabrielle. 2015. «Det å vente på kritikk er som å vente på dobbel
 visdomstanntrekking», i Dagbladet, 15.12.2015. 
Horgar, Fartein. 2015. «Gravende journalistikk på eget liv», i Adresseavisen, 21.11.2015, s.
 37. 
Igland, Torborg. 2015. «Lysende og lekent om en far og en stor kunstner», i
 Fædrelandsvennen, 24.11.2015, s. 24. 
Kvalsund, Runa. 2015. «Urolege menneske», i Klassekampen Bokmagasinet, 21.11.2015, s.
 4–5. 
Larsen, Turid. 2015b. «Sjarmerende og nådeløst fra Linn Ullmann», i Dagsavisen,
 21.11.2015, s. 48. 
Lauritzen, Ellen Sofie. 2015. «Som hun ser deg», i Aftenposten, 21.11.2015, s. 10. 
Norheim, Martha. 2015. «Rått og vakkert fraktalfamiliedrama», NRK, 21.11.2015.
 Tilgjengelig fra <http://www.nrk.no/kultur/bok/bokmelding-av-de-urolige-av-linn-
 ullmann-1.12664163> [Lest 25.11.2015].    
NRK 1. 2016. «Skavlan», 12.02.2016. Tilgjengelig fra <https://tv.nrk.no/serie/skavlan/kmte
 50000616/12-02-2016> [Sett 12.02.2016].  
Næss, Kristine. 2015. «Lindstrøms roman er lysende god», i Morgenbladet, 02.10.2015, s. 30. 
Orre, Anette. 2015. «Scener fra et familieliv», i Vårt Land, 14.12.2015.  
Skårderud, Finn. 2015b. «Linn Ullmann har lett i minnene fra barndommen med mor og far.
 Det ble en roman om kjærlighet», i Aftenposten, 20.11.2015. Tilgjengelig fra
 <http://www.aftenposten.no/kultur/Linn-Ullmann-har-lett-i-minnene-fra-
 barndommen-med-mor-og-far-Det-ble-en-roman-om-kjarlighet-60473b.html> [Lest
 20.11.2015]. 
Surén, Odd W. 2015. «Mellom krøllete nervar og trugande trekk», i Dag og Tid, 27.11.2015,
 s. 31.  
Suvatne, Steinar Solås. 2016. «Utleverer mor og far i sin bestselger», i Dagbladet, 21.01.2016,
 s. 22–23.  
Tjønn, Brynjulf Jung. 2015. «Scener fra et dramatisk liv», i VG, 20.11.2015, s. 60. 
Wulfsberg, Marius. 2015. «Årets beste selvbiografiske roman», i Dagbladet, 20.11.2015, s.
 50–51. 

 

  



 
 

59 

Teori og sekunderlitteratur 
 

Andersen, Per Thomas. 1995. «Danjanistikk og kritikk», i Lie, Sissel og Liv Nysted. (red.)
 Samtale med et svin - en antologi om litteraturkritikk. Cappelen Damm, Oslo. 
Andersen, Per Thomas. 1987. «Kritikk og kriterier», i Vinduet 3/1987, s. 17–26.  
Behrendt, Poul. 2006. Dobbeltkontrakten. Gyldendal, København. 
Bergesen, Martin, Anne Ogundipe og Brian Olguin. 2008. «Udebutert», i Universitas
 07.02.2008. Tilgjengelig fra <http://universitas.no/magasin/50219/udebutert> [Lest
 20.01.2016]. 
Blackburn, Simon. 2001. Ethics. A very short introduction. Oxford University Press, New
 York.  
Bourdieu, Pierre. 1995. Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften. Pax, Oslo. 
Bourdieu, Pierre. 1993. The Field of Cultural Production. Polity Press, Cambridge. 
Carroll, Noël. 1998. «Art, narrative, and moral understanding», i Jerrold Levinson. (red.)
 Aesthetics and Ethics. Essays at the Intersection. Cambridge University Press,
 Cambridge. 
Eakin, Paul John. (red.) 2004. The Ethics of Life Writing. Cornell University Press, Ithaca,
 New York  
Egeland, Marianne. 2015a. «Anerkjennelse og autentisitet i virkelighetslitteraturen», i Norsk
 Litteraturvitenskapelig Tidsskrift, 01/2015, s. 34–48.  
Egeland, Marianne. 2015b. «Frihet likhet og brorskap», i Edda, 3/2015, s. 227–42. 
Egeland, Marianne. 2012. «Litterære personer slår tilbake», i Nytt Norsk Tidsskrift,
 3/2012, s. 271–84. 
Egeland, Marianne. 2014. «Spill med levende mennesker. Litteratur og etikk i praksis», i
 Ståle Dingstad, Thorstein Nordheim og Ellen Rees. (red.) Kulturmøter i nordisk
 samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag, Oslo, s. 251–63  
Ellefsen, Bernhard. 2009. «På sporet av en tid for alt», i Morgenbladet, 11.12.2009, s. 32. 
Farsethås, Ane. 2012. «Etter selvbiografien, historien», i Morgenbladet, 16.03.2012, s. 42. 
Fish, Stanley. 2001. «Yet Once More», i James L. Machor og Philip Goldstein. (red.)
 Reception Study: From Literary Theory to Cultural Studies. Routledge, New York. 
Halvorsen, Pål. 2014. «Kritikk i en egalitær kultur. En studie av litteraturkritikere i Norge»,
 masteroppgave, Universitetet i Oslo. 
Hagen, Erik Bjerck. 2004. Litteraturkritikk. En introduksjon. Universitetsforlaget, Oslo.  
Hjorth, Vigdis. 2016. «‘Tung symbolsk vold’, Fløgstad?», i Morgenbladet, 13.05.2016, s. 29. 
Hoffengh, Sissel. 2015. «Oktoberfest», i Dagsavisen, 29.08.2015, s. 22–25.  
Howes, Craig. 2004. «Afterword», i Paul John Eakin. (red.) 2004, The Ethics of Life Writing.
 Cornell University Press, Ithaca, New York. 
Hverven, Tom Egil. 2009. «Sårer alle», i Klassekampen Bokmagasinet, 26.09.2009, s. 11. 
Hverven, Tom Egil. 2005. «Å plagiere livet», NRK, 26.02.2005. Tilgjengelig fra
 <http://www.nrk.no/urix/a-plagiere-livet-1.523871> [Lest 25.03.2016]. 
Haarberg, Jon. 2014. «Filologien som utfordring til litteraturvitenskapen – og omvendt»,
 seminar i «Det norske Videnskaps-Akademi», 04.03 2014. 
Haarder, Jon Helt. 2014. Performativ biografisme. Gyldendal, København. 
Ibsen, Leonard. 2015b. Jar. Tiden Norsk Forlag, Oslo. 
Nilsen, Jørstad Gro. 2009. «Besettende roman», i Bergens Tidende, 06.11.2009, s. 31. 
Kongeriket Norges Grunnlov. Lov. 17. mai. 1814. E. Menneskerettigheter. 
Kritikerlaget. 2014. «Referat fra salongen. Kritikerlaget oppsummerer Bokåret 2014»
 [Internett]Tilgjengelig fra: <http://kritikerlaget.no/saker/referat-fra-salongen-
 kritikerlaget-oppsummerer-bokåret-2014> [Lest 30.01.2016].  



 
 

60 

NRK P2. 2009. «Kulturnytt», 25.09.2009.  
Lejeune, Philippe. 1989. On Autobiography. Paul John Eakin. (red.) Overs. Katherine Leary.
 University of Minnesota Press, Minneapolis.  
Lindstrøm, Merethe. 2015. Fra vinterarkivet. Forlaget Oktober, Oslo.  
Lothe, Jakob, Christian Refsum og Unni Solberg. 2007. Litteraturvitenskaplig leksikon.
 Kunnskapsforlaget, Oslo. 
Nordby Egeland, Julie. 2015. «På sporet av seg selv», i Klassekampen, 02.09.2015, s. 22. 
Svedjedal, Johan. 1998. «Kritiska tankar. Om litteraturkritiken och det litterära systemet», i
 Tidsskrift for litteraturvitenskap, 1/1998, s. 49–61. 
Taylor, Charles. 1998. The Ethics of Authenticity. Harvard University Press, Cambridge, Mass. 
Taylor, Charles. 1989. Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge
 University Press, Cambridge. 
Thyssen, Nikolai. 2011. «Forfatter frifindes i strid om roman», i Information, 17.3.2011.
 Tilgjengelig fra <https://www.information.dk/kultur/2011/03/forfatter-frifindes-strid-r
 oman> [Lest 15.01.2016].   
Tiden Norsk Forlag. 2016. «Forsiden». Tilgjengelig fra <http://www.tiden.no> [Lest
 01.03.2016]. 
Ullmann, Linn. 2015. De urolige. Forlaget Oktober, Oslo.  
Økland, Ingunn. 2012. «Blakk romanfigur», i Aftenposten, 17.01.2012. Tilgjengelig fra  
 <http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Blakk-romanfigur-6743756.html>
 [Lest 15.01.2016]. 
Walgermo, Alf Kjetil. 2013. «Ansvaret i litteraturen», i Vårt Land, 28.05.2013, s. 23.   
 


