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Sammendrag 

Denne masteroppgaven undersøker hvordan en eksistensiell ambivalens kommer til uttrykk i 

romanene Samtale ventar (2011) av Marit Eikemo og Oppløsningstendenser (2013) av Nina 

Lykke. Som en ramme rundt oppgaven står Baumans teori om den flytende moderniteten, og 

romanene leses i lys av Michel Foucaults maktbegrep og Judith Butlers 

performativitetsbegrep. Samtale ventar og Oppløsningstendenser formidler en ambivalens 

både i den litterære utformingen, i handlingen og i tematikken. Metaforer, doble betydninger 

av navn og et manglende samsvar mellom hovedpersonenes og den implisitte forfatterens 

holdninger, skaper en ambivalens i romanenes utforming. At det moderne menneskets 

flytende tilværelse fører til en individualisering, er en fremtredende tanke både i Samtale 

ventar og Oppløsningstendenser, og romanene rommer en kritikk av en passiv, men normativ 

velferdsstat. Analysen viser hvordan hovedpersonene internaliserer velferdsidealene, og 

hvordan de både dras mot og avskyr dem. Den avslører også en logikk som tilsier at 

mennesker som ikke lever opp til velferdsidealene, ikke har gjort seg fortjent til lykke, og i 

denne forbindelse trekker oppgaven inn begreper fra affektteorien. Samtale ventar og 

Oppløsningstendenser beveger seg også inn i en diskusjon om spatial makt. Oppgaven bruker 

Doreen Masseys begrep «maktgeometri» for å vise hvordan sted og rom formidler normer og 

opprettholder forestillinger. Ved å løfte frem to romaner som viser hvordan normer og idealer 

knyttet til familie, arbeid, mobilitet og velferd ser ut fra bunnen, søker denne oppgaven å 

bevisstgjøre leseren om hvilke verdier, forestillinger og maktstrukturer som skapes og 

opprettholdes i vår samtidsdiskurs.  
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Jeg vil gjerne takke Lill-Ann Körber for fantastisk veiledning i arbeidet med oppgaven. 

Hennes hjelp, råd, og oppmuntring underveis i skriveprosessen har ført til at jeg nå, etter å ha 

tenkt på det i 15 år, endelig har skrevet en masteroppgave. Jeg har lært så mye. Dette har ikke 

bare vært en skriveprosess, dette har vært en dannelsesreise. Takk, Lill-Ann!  
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Jeg ønsker også å takke forfatterne av Samtale ventar og Oppløsningstendenser, Marit 
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En spesiell takk til mamma for korrekturlesing og innspill. Takk til Vebjørn for 
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1  Innledning 

 

1.1 Prosjekt og problemstilling 

En sentral fellesnevner for romanene Samtale ventar (2011) av Marit Eikemo og 

Oppløsningstendenser (2013) av Nina Lykke er den følelsesmessige dragkampen 

hovedpersonene står i. I møte med andre mennesker både undertrykkes de av og raser mot 

synlige og usynlige sosiale regler og retningslinjer som de ikke helt får taket på. Det betyr 

ikke at de lever uten å følge regler. Tvert imot er de begge svært opptatt av de normene, 

reglene og forventningene de bærer med seg, og hvordan disse bekreftes av, men enda oftere 

kolliderer med, normene de møter i sosiale kontekster. De normative kreftene som Samtale 

ventar og Oppløsningstendenser uttrykker, fører til en ambivalens hos hovedpersonene. 

Denne ambivalensen kan man se i sammenheng med den tiden vi lever i. I denne 

masteroppgaven vil sosiologen Zygmunt Baumans (1925–2017) teori om den flytende 

moderniteten stå som en ramme for analysen av romanene. Baumans metaforikk har vært 

innflytelsesrik siden boka Liquid modernity (Flytende modernitet) ble utgitt i 20001. Her 

hevder han at den tiden vi lever i, preges av endeløse forandringer, derav metaforen flytende. 

Baumans teori om den flytende moderniteten er viktig fordi den formidler at alt kan endres, 

selv det som presenteres som stivnet og urokkelig. Dette stiller imidlertid krav til individers 

evne til stadig å endre forestillingene sine, og endringsprosessen kan være både frigjørende og 

fortvilende. 

 Jeg har valgt romanene Samtale ventar og Oppløsningstendenser nettopp på grunn av 

den ettertrykkelige ambivalensen de formidler. Dialogene er preget av et forsøk på å 

opprettholde kontrollen, til tross for at hovedpersonenes tilværelse krakelerer. Selv om 

romanene har nokså dyster tematikk, rommer de både svart humor og underholdende 

billedspråk. Det er en rekke slående likheter i hovedpersonenes reaksjoner og refleksjoner 

over den situasjonen de er i, men romanene munner i to grunnleggende forskjellige 

avslutninger, nemlig liv og død. Opprinnelig var det altså den umiddelbare linken til Baumans 

flytbegrep som gjorde at jeg valgte nettopp disse romanene, men etter hvert ble jeg nødt til å 

stille meg selv en del vanskelige spørsmål: Akkurat hva er det som flyter? Hvordan kan det ha 

                                                 
1 Min utgave er fra 2006 og vil heretter refereres til som 2006a. 
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seg at jeg forstår karakterene så godt, uten umiddelbart å kunne sette fingeren på hva det er 

jeg forstår? Hva er det som gjør at jeg tvinges til å reflektere over min egen oppfatning av hva 

som er normalt og unormalt?  

I en tid der valgfrihet og fleksibilitet er honnørord, kommer det en alternativ 

virkelighet til uttrykk i Samtale ventar og Oppløsningstendenser, og det er presentasjonen av 

denne virkeligheten som vil være objektet for min forskning. Ikke alle er like glad i flyt og 

endring. For Samtale ventars og Oppløsningstendensers hovedpersoner, Elisabeth og Liv, blir 

frihet et ansvar, valgfrihet en belastning og fleksibilitet en byrde. Disse karakterene står med 

en fot i hver leir: Den kjente, tradisjonelle og konforme med den ene foten, og den usikre, 

flytende og frie med den andre. Romanene portretterer altså ikke bare hvordan to hoved-

personer løser eller bukker under for utfordringene de møter i livene sine. De forteller oss 

også noe om hvordan senmoderne individer takler den stadige endringen samtiden rommer.  

Denne oppgavens siktemål er å undersøke hvordan det jeg vil kalle en eksistensiell 

ambivalens kommer til uttrykk i Samtale ventar og Oppløsningstendenser. Ambivalens vil 

være et kjernebegrep i oppgaven. Jeg leser ambivalens både som en selvmotsigelse, for 

eksempel når hovedpersonene samtidig kan dras mot og føle avsky for et menneske, en 

handling eller en situasjon, og som en tvetydighet, for eksempel når et begrep som flyt kan 

leses både som positivt og negativt. Romanens ambivalens kommer til uttrykk på to plan: På 

det tematiske, gjennom romanes handling, og de ideene og forestillingene som kommer til 

uttrykk her, og i det språklige, gjennom ordvalg, ironi, billedbruk og doble betydninger. 

 Jeg bruker begrepet «eksistensiell» for å betegne at det har med karakterenes liv å 

gjøre. I ordboka finner vi tre måter å definere «eksistens»: 1. det å eksistere, 2. utkomme, 

tilværelse, liv og livsvilkår og 3. en betegnelse for tvilsomme personer, «løse eksistenser».2 

Jeg vil i denne oppgaven konsentrere meg om de to første. Den eksistensielle ambivalensen 

handler altså her om ambivalens i livet og til livet.  

Med Baumans flytbegrep som ramme har jeg valgt å lese Samtale ventar og 

Oppløsningstendenser i lys av Michel Foucaults maktbegrep og Judith Butlers 

performativitetsbegrep. Dragkampen mellom normer og tradisjoner på den ene siden og 

samtidens krav til fleksibilitet og endringsvillighet på den andre, skaper grobunn for en 

eksistensiell ambivalens hos hovedpersonene i romanene. Når man går lenger inn i materien 

og skal si noe om hva disse tradisjonene og normene faktisk består i, ser man jo også at de 

ikke er sannheter, men skapte konstruksjoner, og i denne sammenheng er makt og 

                                                 
2 Definisjoner av «eksistens» hentet fra: http://ordbok.uib.no/   
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performativitet fruktbare begreper. Jeg mener at den norske velferdsstaten formidler et 

normativt ideal, og jeg undersøker hva dette idealet betyr for handlingsrommet til karakterene. 

Forventninger til deres roller som arbeidere, kvinner og familiemedlemmer understrekes i 

begge romanene. Det er imidlertid ikke noen tydelige regler hovedpersonene kan ty til. 

Kunnskap om normene opptrer først i møte med skepsis og sanksjoner, fra mer eller mindre 

subtile blikk eller kommentarer til konkret utestengelse fra felleskapet.  

I denne oppgaven undersøker jeg altså hvordan samtidslitteraturen kan brukes for å 

eksemplifisere og konkretisere makt- og performativitetsbegrepene. Gjennom nærlesing 

undersøker jeg hvordan forventninger til hovedpersonene formidles i romanene. Elisabeths og 

Livs ambivalens uttrykkes ved at de begge flyter rundt uten faste holdepunkter. Jeg vil påstå 

at Oppløsningstendenser og Samtale ventar deler Baumans interesse for å undersøke hva en 

flytende samtid innebærer. Bauman, Foucault og Butlers teorier bidrar til å utvide tolkningen 

av flyt og ambivalens, og med deres tankegods som bakteppe vil jeg i denne oppgaven 

analysere romankarakterenes frihet og begrensninger.  

1.2 Metode og struktur 

Oppgaven er bygget opp som en dialog mellom Samtale ventar og Oppløsningstendenser og 

teoriene til Bauman, Foucault og Butler. Begrepene flyt, makt og normer vil fungere som 

analysekategorier, og sammen med nærlesing av romanene vil begrepene bidra til å kaste lys 

over den ambivalensen romanene rommer. Gjennom tekstanalyse undersøker jeg hvilken 

informasjon som innlemmes og utelates i romanen og hvordan språket brukes for å skildre 

motsetninger mellom tanker og handlinger. Samtidig leser jeg romanene i lys av sosiologiske 

og geografiske teorier og analyserer karakterenes handlinger og romanenes uttrykte normer i 

lys av disse. Oppgaven tar for seg flere former for ambivalens som kommer til uttrykk i 

romanene, og dermed vil en del av teorien knyttet til disse forskjellige formene behandles i de 

respektive kapitlene. Kapitteltitlene uttrykker motsetningspar for å understreke den 

ambivalensen som er sentral innenfor hvert kapittel.  

 Kapittel 1 er et introduksjonskapittel som presenterer oppgavens siktemål og 

fremgangsmåte, begrepene og teoriene jeg støtter meg på i prosjektet. Jeg redegjør for 

Foucaults maktbegrep og Butlers performativitetsbegrep, plasserer romanene litteratur-

historisk og gir en introduksjon av gjennomgangstemaet flyt og den ambivalensen 
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flytbegrepet rommer. Jeg presenterer også tidligere forskning og plasserer min oppgave i 

forhold til denne.  

I kapittel 2, «Kaos og kontroll», presenteres forfatterne Marit Eikemo og Nina Lykke, 

romanene Samtale ventar og Oppløsningstendenser og deres mottakelser. Kapittelet inne-

holder videre en introduksjon av romanenes likheter og forskjeller, samt en innføring i deres 

litterære utforming og fremtredende virkemidler. Jeg viser hvordan ambivalensen blir 

fremstilt på det tekstlige nivået før jeg i de neste kapitlene utdyper diskusjonen ved hjelp av 

teori.  

I kapittel 3, «Tapere i vinnerlandet», vender jeg tilbake til makt og performativitet og 

leser romanene i lys av disse begrepene. Jeg knytter begrepene til velferdsstatens idealer og 

viser hvilke forestillinger om normalitet og avvik som kommer til uttrykk gjennom romanenes 

hovedpersoner. Videre redegjør jeg for hvilken ambivalens de uttrykker ved at de både dras 

mot og frastøtes av velferdsstatens trygge rammer på den ene siden, og en konform 

normativitet på den andre.  

Det er rom og sted som er hovedfokus i kapittel 4, «Isolasjon og grenseløshet». De 

stedene hovedpersonene oppholder seg ses i sammenheng med makt, normer, forventninger 

og ikke minst handlingsrom. I dette kapittelet diskuterer jeg hvordan normer og mobilitet er 

knyttet til sted og makt. Jeg trekker frem steder fra det helt konkrete rommet til det langt 

vagere velferdssamfunnet som omgir dem.  

I kapittel 5, «Mestring og undergang», tar jeg for meg romanenes avslutninger og 

knytter disse til eksistensiell ambivalens. Ved å oppsummere hovedfunnene fra de foregående 

kapitlene setter jeg romanenes utforming opp mot tematikken og diskuterer hvilke litterære 

grep som benyttes for å uttrykke tvetydighet. Avslutningsvis henter jeg opp igjen flytbegrepet 

og argumenterer for hvordan flyt fungerer som en beskrivende metafor for vår samtid.  

1.3 Tidligere forskning 

I boka Tankevaser. Om norsk 1990-tallslitteratur (2003) trekker Per Thomas Andersen frem 

sosiologene Ulrich Beck, Anthony Giddens og Zygmunt Bauman som talerør for 90-tallet. I 

denne oppgaven undersøker jeg om Baumans teorier fremdeles er relevante og nyttige. 

Zygmunt Bauman har gitt ut en rekke bøker der han gjør rede for fremtoninger og 

konsekvenser av den flytende moderniteten, fra globale spørsmål til ekteskap og skilsmisse. 

Jeg har valgt å bruke Flytende modernitet (2000) som utgangspunkt, fordi denne boka gir en 
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innføring i, og en generell forståelse av, en del av de problemstillingene han utdyper videre i 

de senere bøkene sine, for eksempel i Liquid love (2003) og Liquid times (2006b). Selv om 

det er over 15 år siden Flytende modernitet ble utgitt, er den ikke blitt mindre aktuell. 

Flytbegrepet har kanskje blitt enda mer relevant ved at Internett ble allemannseie i første 

halvdel av 00-tallet og introduksjonen av sosiale medier, spesielt Facebook, fra andre halvdel 

av 00-tallet. Dagens nettbaserte kommunikasjon fører både til nærhet og avstand, og termen 

«sosiale medier» kan med letthet leses ironisk. I analysen av det senmoderne mennesket vil 

også en av Baumans nyere bøker, Practices of Selfhood (2015), være sentral. Den er skrevet 

sammen med den estiske forfatteren og forskeren Rein Raud. Boka, som er formet som en 

samtale, dreier seg om individet i den flytende moderniteten, og diskusjonen kretser omkring 

hvordan identitet og selvet skapes, påvirkes og utvikles i en senmoderne og stadig mer 

teknologisk verden. Et fellestrekk for romanene Oppløsningstendenser og Samtale ventar er 

at de begge presenterer leseren for det dobbeltlivet som løper parallelt i vår tid. Det 

senmoderne individet lever både på nettet og i virkeligheten, og Eikemo og Lykkes romaner 

belyser hvordan det også her oppstår og opprettholdes normer og maktutøvelse.  

Bøkene Herfra til virkeligheten (2012)3 av Ane Farsethås, Røff guide til samtids-litteraturen 

(2008) av Marta Norheim, samt hennes nylig utgitte oppfølger, Oppdateringar frå lykkelandet 

(2017), gir en innføring i det norske samtidslitterære landskapet. For eksempel har Farsethås’ 

behandling av «det gylne buret» og Norheims fokus på en fraværende lykke vært nyttig i 

arbeidet med denne masteroppgaven. Mens formålet med Farsethås’ og Norheims bøker er å 

vise bredden i det litterære landskapet, søker min oppgave å fordype seg i to romaner med en 

sammenfallende tematikk. Tittelen Oppdateringar frå lykkelandet spiller på Norges plassering 

i World Happiness Report, der de nordiske landene kommer godt ut. En av dem som spør hva 

lykke egentlig er, er Sara Ahmed, professor i kulturstudier ved London universitet. Ahmed 

knyttes til det som har blitt kalt den affektive vendingen (affective turn) i forskningen. I boka 

The Promise of Happiness (2010) viser Ahmed hvordan våre oppfatninger av lykke har endret 

seg gjennom tidene, og at lykke har en tendens til å sammenfalle med det som oppfattes som 

godt eller riktig. Ahmed argumenterer for at følelser oppstår på bakgrunn av erfaringer. Jeg 

knytter hennes teorier om lykke som performativ og potensielt ekskluderende til Foucaults og 

Butlers teorier om normer og makt.  

I 2013 ble Millennium, redigert av Mads Bunch, utgitt i Danmark. Millennium er en 

artikkelsamling om nye retninger i nordisk litteratur i perioden 2000–2012. Per Thomas 

                                                 
3 Boken kom ut første gang i 2012, men jeg refererer heretter til en utgave fra 2015.  
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Andersens bidrag «Norsk samtidslitteratur omkring årtusenskiftet» redegjør for en del av de 

strømningene man har sett i norsk tidlig 2000-tallslitteratur. I antologien Velfærdfortællinger 

(2010) har man tatt tak i noen av de diskurser og motdiskurser som har oppstått i kjølvannet 

av etableringen av den danske velferdsstaten. Redaktør Nils Gunder Hansen understreker at vi 

kun har sett starten av dette feltet, og at antologien er ei bok som «åbner et felt snarere end at 

definere det» (2010, s. 9). Heller ikke min tekst har som siktemål å definere 

velferdsdiskursen, men oppgaven tar utgangspunkt i den forskningen som er gjort og søker å 

videreutvikle og fornye diskusjonen om velferdsstaten i vår tids samtidslitteratur.  

Felles for Samtale ventar og Oppløsningstendenser er at stedene karakterene 

oppholder seg, bidrar til å understreke og til dels forklare karakterenes handlinger og følelser. 

Rommene fortetter og forsterker følelser og fordommer, og derfor vil den romlige, ofte kalt 

spatiale, dimensjonen være sentral. Stedene som Elisabeth og Liv oppholder seg er langt fra 

nøytrale, og karakterenes tilsynelatende frihet reguleres av spatiale begrensninger.  

Min forståelse av sted er i hovedsak basert på geografen og samfunnsforskeren Doreen 

Masseys stedsbegrep. Massey tar et oppgjør med stedet som essensielt og retter fokus mot 

stedet som sosial konstruksjon. Med utgangspunkt i Masseys maktgeometribegrep (power 

geometry) vil jeg undersøke hvordan karakterenes frihet og mobilitet styres av normer knyttet 

til sted. Massey har utgitt flere bøker med rom, sted og makt som omdreiningspunkt. I denne 

oppgaven er det først og fremst artikkelen «Power-geometry and a progressive sense of 

place» (1993) som er sentral, men jeg vil også henvise til bøkene Space, place and gender 

(1994), A place in the world (1995) og For space (2005).  

Stedet har i de senere årene fått en stadig viktigere plass innenfor en rekke 

vitenskaper. Dette nye fokuset på sted refereres ofte til som den spatiale eller romlige 

vendingen (spatial turn). I 2009 publiserte Edda Louise Mønsters artikkel «At finde sted. En 

introduktion til stedbegrepet og dets litterære potentiale». Her etterlyser Mønster nettopp 

stedet i litteraturforskningen. Året etter kom både Dag Ringgaards essaysamling Stedssans og 

antologien Sted, redigert av Anne-Marie Mai og Dan Ringgaard, ut i Danmark. I Norge har 

Per Thomas Andersen gitt ut flere verk med stedet i sentrum. Bøkene Identitetens geografi 

(2006) og Hvor burde jeg da være? (2013) og essaysamlingen Til stede (2013) handler alle 

om sted. En annen fremtredende forsker på spatialitet i Norden er Kristina Malmio, docent 

ved Helsingfors universitet og leder for prosjektet Senmodern spatialitet i finlandssvensk 

prosa 1990–2010, et prosjekt som avsluttes nå i 2017. I arbeidet med denne oppgaven har jeg 

hatt god nytte av de samfunnsvitenskapelige antologiene Å finne sted (2013), Hus, hjem og 
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sted (2013) og Med sans for sted (2015) fordi disse tilbyr nybegynnere i stedsteori enn 

innføring i feltet så vel som grundige analyser av forskjellige steder, rom og fenomener. Jeg 

bruker disse verkene for å utdype lesninger av stedsopplevelsen4 (sense of place), stedet som 

prosess og stedet som noe konstruert.  

Man finner henvisninger til Judith Butlers og Michel Foucaults teorier i en rekke 

vitenskapelige tekster. Det er imidlertid ingen, så vidt jeg vet, som i tillegg til å lese 

skjønnlitterære verk i lys av deres teorier, har trukket inn spatialitet i analysen. Det er 

foreløpig heller ikke publisert noen andre vitenskapelige tekster om noen av Marit Eikemo 

eller Nina Lykkes romaner. Av publiserte masteroppgaver ligger Ida Lodding Gabrielsens 

Rom gitt mening (2012) og Karen Janickes Musæus’ [H]er er refrenget i livet hennes, starte 

på ny, forsøke igjen – Senmoderne uro i Vigdis Hjorths roman Tredje person entall (2015), 

begge fra UiO, nærmest min egen i tematikk. Musæus leser Vigdis Hjorts Tredje person 

entall (2008) i lys av Beck, Giddens og Bauman, og det er et sammenfall mellom Musæus’ 

«uro» og det jeg kaller «ambivalens». Mens hennes oppgave er en drøfting av hvorvidt det 

finnes en slik senmoderne uro, har jeg imidlertid tatt et skritt videre og leser flytbegrepet som 

ambivalent. Der uroen er negativt ladet, er ambivalens destruktiv og frigjørende på samme tid. 

I Rom gitt mening redegjør Gabrielsens for forholdet mellom mennesker og steder i Mette 

Moestrups roman Jævnet med jorden (2009). I likhet med Gabrielsen søker også denne 

oppgaven å bringe inn teorier fra samfunnsgeografien for å belyse elementer ved romanene 

som ikke kommer like tydelig til uttrykk gjennom en ren litterær analyse.  

Mari Holens doktorgradsavhandling Medinddragelse og lighed – en god idé? En 

analyse av patienttilblivelser i det moderne hospital (2011) må også trekkes frem her. I 

avhandlingen bruker hun nettopp Foucault og Butlers teorier for å undersøke hvordan 

subjekter blir til pasienter i møte med sykehuset. Hennes lesning av de to teoretikerne har 

vært en inspirasjon i arbeidet med å lese karakterene i Samtale ventar og Oppløsnings-

tendenser som frie individer på den ene siden og resultat av og ofre for forventninger og 

normer på den andre.  

 

 

 

 

                                                 
4 Førde, Kramvig, Berg og Dale (2013) oversetter «sense of place» til stedsfølelse/ stedsopplevelse (s. 12). Jeg 

har valgt å bruke «stedsopplevelse» i denne oppgaven. 
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1.4 Michel Foucault og Judith Butler 

1.4.1  Michel Foucaults maktbegrep 

«Makten er ikke en institusjon, og den er ikke en struktur, den er ikke en bestemt styrke som 

bestemte personer skulle være utstyrt med: Det er navnet man setter på en strategisk situasjon 

i et gitt samfunn», skriver Michel Foucault (1926–1984) i boka Viljen til viten (1999 [1976] s. 

104). Foucault videreutvikler ideene om makt gjennom hele sitt forfatterskap, og han hevder 

at makt både har positive og negative sider ved seg. Makt er skapende og dynamisk, for den 

produserer ny kunnskap og nye diskurser (Foucault, 1980, s. 119), men samtidig 

undertrykkende, ved at den utøver en kontroll over menneskene. Når makten både er 

hemmende og skaper fremdrift, kan den altså betraktes som både ambivalent og flytende.  

Foucaults verker dreier seg i stor grad om forholdet mellom sosiale strukturer, 

institusjoner og individet, og han undersøker hvordan makten opererer mellom disse 

relasjonene (Mills, 2003, s. 33). Han anser makt for å være en strategi som utøves overfor 

mennesker, det han kaller en disiplinering av kroppene og en «politisk anatomi» (1994, s. 

127). Makten tar en rekke former, og en av disse, som også vil bli sentral i denne oppgaven, 

er en form for makt som dreier seg om biologisk regulering. Denne makten kan knyttes til liv 

og helse, reproduksjon og seksualitet. Dette bildet av makt omtales ofte som biopolitikk. Ved 

å regulere og overvåke individene har makten gjennom historien flyttet seg fra en trussel om 

dødsstraff til en «ivaretakelsen av livet» (1999, s. 156). I dag kontrolleres livet på flere måter, 

gjennom juridiske lover og regler til de formene for makt som finnes i vitenskap, skole- og 

helsevesen. Resultatet av biopolitikk er et normaliserende samfunn, hevder Foucault (1999, s. 

158).  

Foucault diskuterer i flere av sine verker det konstruerte skillet mellom normalitet og 

avvik, og hvordan strukturer i samfunnet skaper og opprettholder denne diskursen. Med 

diskurs mener han en måte å snakke om noe på innenfor en gitt historisk periode. Det er 

imidlertid ikke menneskene som skaper diskursen, men diskursen som skaper subjektet, 

hevder Foucault (Heede, 2004, s. 8). De «sannhetene» og den «viten»5 som danner grunnlag 

for diskursen, kaller han «epistemer». Epistemene endrer seg innenfor forskjellige historiske 

perioder og styrer hvordan vi konstruerer, snakker om og videreformidler viten. Foucaults 

fokus er ikke hva denne vitenen består i, men hvilke diskurser og maktstrukturer som 

                                                 
5 Jeg skriver «sannhet» og «viten» i anførselstegn fordi sannheter og sikker viten ifølge Foucault ikke finnes.  
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opprettholder og underbygger den (Eliassen, 2016, s. 38). I Overvåkning og straff (1994) 

[1977] retter han søkelyset mot fengselsvesenets, utdanningsinstitusjoner og helsevesenets, 

herunder psykiatriens, disiplinerende og normative rolle. Disse institusjonene utøver ingen 

fysisk sanksjonering, men de «strukturerer vårt indre» (Eliassen, 2002), altså våre tanker og 

holdninger. Foucault oppsummerer det slik: «De disiplinære institusjoners permanente 

straffemyndighet […] gjennomtrenger alt og kontrollerer alle øyeblikk, sammenligner, 

differensierer, hierarkiserer, homogeniserer og utelukker. I ett ord: Den normaliserer» 

(Foucault, 1994, s. 165). Ved å standardisere, normere og regulere, får «det normale» fotfeste, 

og ved å fremtvinge homogenitet, kommer avvikerne tydeligere frem. «Gennem 

disciplineringen indsættes menneskelegemet i et magtmaskineri», skriver Dag Heede i sin 

introduksjon av Foucaults begreper (2004, s. 95). Gjennom denne disiplineringen blir 

menneskene både ofre for og formidlere av makten. Når visse forestillinger implementeres i 

menneskers indre, skapes også en skam- og skyldfølelse over å avvike fra normalen. Både 

følelsen av å være en avviker, samt skam- og skyldfølelser er dominerende hos hoved-

personene i Samtale ventar og Oppløsningstendenser.   

Min diskusjon omkring maktbegrepet tar utgangspunkt i en tydeliggjøring Foucault gir 

i boka Power/Knowledge (1980). Her uttrykker han:  

 

in thinking of the mechanisms of power, I am thinking […] of its capillary form of 

existence, the point where power reaches into the very grain of individuals, touches 

their bodies and inserts itself into their actions and attitudes, their discourses, learning 

processes and everyday life. (1980, s. 39) 

 

I Oppløsningstendenser og Samtale ventar kommer maktmekanismer til uttrykk gjennom 

normer knyttet til kjønn, familie, arbeid og sted. Gjennom handlinger, reaksjoner og 

sanksjoner formidler romanene hva som regnes for å være normalt og hva som avviker fra 

normen. Foucaults maktbegrep er nyttig i denne sammenhengen, fordi begrepet omfatter ikke 

bare en makt som er dokumentert i lover og regler, men også en form for taus kunnskap 

innenfor gitte grupper. Det at medlemmene av disse gruppene ikke alltid stiller spørsmål ved 

egne, men ofte ved andres, handlinger, kan knyttes til disiplinering, og ikke minst til 

performativitet, som jeg vil gjøre rede for under.  
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1.4.2 Judith Butlers performativitetsbegrep  

En annen teoretiker som er opptatt av normene som omgir oss, er den amerikanske filosofen 

og kjønnsteoretikeren Judith Butler (f. 1956). Hun viderefører mye av Michel Foucaults 

tankegods i sin egen forskning. Det er først og fremst kjent begrepet «performativitet» 

(performativity) Butler er kjent for, og jeg vil knytte dette begrepet til hennes ideer om normer 

og normativitet slik det blir fremstilt i boka Gender Trouble. Feminism and the Subversion of 

Identity, første gang utgitt i 19906 og videreutviklet i Bodies that matter, utgitt 1993.  

Butler har utgitt bøker og bidratt til publikasjoner om kjønn, feminisme og queer-teori, 

en betegnelse for teorier og tenkemåter som utfordrer og problematiserer begreper og 

forståelser knyttet til kjønn og seksualitet.7 De siste årene har hun imidlertid dreiet fokuset fra 

individ til gruppe, og flere av bøkene har tatt en enda tydeligere politisk retning. I en av sine 

siste bøker, Notes Toward a Performative Theory of Assembly (2015), viser Butler hvordan 

grupper kan uttrykke en kollektiv og politisk røst. Også i denne boka henter hun opp igjen 

performativitetsbegrepet, men hun åpner opp begrepet til å gjelde samlinger og 

demonstrasjoner der de fysiske kroppene uttrykker en motstand og en mening uten 

nødvendigvis å tale:8 «Showing up, standing, breathing, moving, standing still, speech, and 

silence are all aspects of a sudden assembly, an unforeseen form of political performativity 

that puts life at the forefront of politics». (Butler, 2015, s. 18). Siden min oppgave i hovedsak 

dreier seg om to kvinnelige enkeltindivider, har jeg valgt å konsentrere meg om Gender 

Trouble og Bodies that matter.  

Gender Trouble blir ansett som banebrytende innen queer-tenkningen, og den har 

åpnet opp for nye måter å tenke på om kjønn og seksualitet. Som Foucault, ønsker Butler å 

dekonstruere forestillingen om et naturlig kjønn, og hun spør retorisk i innledningen til 

Gender Trouble: «Does being female constitute a «natural fact» or a cultural performance, or 

is «naturalness» constituted through discursively constrained performative acts that produce 

the body through and within the categories of sex?» (2007, s. xxxi). I Bodies that matter 

viderefører Butler argumentasjonen om at kjønn ikke er essensielt og iboende, men noe som 

blir skapt og opprettholdt i språk og diskurs. Her dreier argumentasjonen enda sterkere mot 

lingvistikken, for eksempel ved at hun viser til språkfilosofen J. L. Austins inndeling av 

                                                 
6 Min utgave er fra 2007, og det er denne det vil refereres til i oppgaven.  
7 Definisjon hentet fra Store norske leksikon på nett: https://snl.no/skeiv_teori 
8 I boken trekker Butler frem Occupy Wallstreet-demonstrasjonene og demonstrasjonene under Den arabiske 

våren som eksempler.  
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talehandlinger.9 Mitt fokus er ikke talehandlingsteori, men jeg vil trekke frem et eksempel for 

å understreke et poeng knyttet til forestillingen om kjønn. Ytringen «Det er en jente!» når et 

barn blir født, må ses som performativ fordi ytringen utfører en handling. Den tildeler barnet 

et kjønn, og ifølge Butler markerer denne tildelingen starten på en «jente-gjøring» (girling) 

som setter i gang en rekke forestillinger om hvordan dette individet skal oppføre seg og 

behandles (Butler, 1993, s. 232). Individet blir altså gjort til kjønn i språket. Butler kaller det å 

handle slik normene krever for sitering (citations) (1993, s. 232). Kjønn er ifølge Butler ikke 

en essens ved mennesket, men repeterte kroppslige handlinger: «a set of repeated acts within 

a highly regulatory frame that congeal over time to produce the appearance of substance, a 

natural sort of being» (Butler, 1999, s. 45). Lennart D. Davis vrir på Butlers begrep og 

skriver: «To queer Judith Butler’s term, it is not so much performance as pre-formance» 

(2013, s. 116). Med det mener han at retningslinjene for hvordan man skal «gjøre» kjønn er 

staket ut før man er født. Enda viktigere er poenget Butler konkluderer med: Dersom vi åpner 

opp for en forståelse av kjønn som konstruert, er det også mulig å dekonstruere: «And this is 

the occasion in which we come to understand that what we take to be «real», what we invoke 

as the naturalized knowledge of gender is, in fact, a changeable and revisable reality» (Butler, 

1999, s. xxiv).  

En fellesnevner for Foucault og Butler er at de begge mener at ingen begynner sitt liv, 

sitt kjønn eller sin legning i en nøytral verden, men at alle blir født inn i en diskurs som 

rommer en rekke forestillinger og forventninger til hva man skal være. Jeg søker å forene 

Butlers performativitetsbegrep og Foucaults maktbegrep med de normene Oppløsnings-

tendenser og Samtale ventar implisitt formidler. Hvilke forestillinger om kvinner i 

senmoderniteten uttrykker romanene? Hvilke maktstrukturer og diskurser, hvilke «highly 

regulatory frames», styrer disse forestillingene? I oppgaven vil en diskusjon omkring kjønn 

være sentral, men enda viktigere er de strenge rammene som skaper og opprettholder 

forestillinger om kvinner. Jeg utvider fokuset ytterligere, og hevder i de følgende kapitlene at 

også følelser og steder kan være performative.  

 

 

                                                 
9 J. L. Austin deler inn to typer talehandlinger: Med perlokusjon mener en konstaterende eller rapporterende 

talehandling, for eksempel «Det er sol». Med illokusjon menes en talehandling som er performativ, altså at den 

gjør det den sier, for eksempel «Jeg døper deg …» (Salih, 2007, s. 61). 
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1.5 Gjennomgangstemaet flyt 

1.5.1  Fra fast til flytende modernitet 

Moderniteten oppstår som en konsekvens av opplysningstidens ideer. Her ser man en dreining 

fra religiøs tro mot en tro på vitenskap og rasjonalitet. I tillegg åpnes det for at man skal 

kunne diskutere, argumentere og resonnere heller enn å lene seg på etablerte sannheter om for 

eksempel kunst eller moral (Andersen, 2012, s. 126; Lothe, Refsum og Solberg, 2007, s. 143). 

Perioden etter moderniteten er derimot mer diffus, og kanskje er årsaken til det at vi lever 

midt oppi den. Den har uansett fått en rekke navn: postmodernitet, senmodernitet, den andre 

moderniteten og den flytende moderniteten er blant disse.  

Zygmunt Bauman skiller mellom den faste og den flytende moderniteten og hevder at 

moderniteten kan kalles fast frem til midten av 1800-tallet. Ifølge Bauman henger overgangen 

fra fast til flytende sammen med ideologier, bevegelser og revolusjoner som fant sted fra sent 

1700-tall. I Det kommunistiske manifest brukes uttrykket «å smelte om det grunnfaste» 

(Bauman, 2006a, s. 13), det vil si å oppløse gamle tradisjoner, hierarkier, vaner og lojaliteter 

for å bane vei for en moderne ånd. Men, hevder Bauman videre, målet var aldri å forbli 

flytende, men å skape nye og bedre faste elementer. Utviklingen har imidlertid ikke vært slik, 

og nå lever vi i en tid der vi fremdeles befinner oss i en oppløsningstilstand, både når det 

gjelder globale forhold og helt ned på individnivå. Forskjellen mellom den flytende 

moderniteten fra 1800-tallet og dagens flytende modernitet, er at dagens flyt kan sies å være 

selve målet. Den flytende moderniteten åpner for flyt av kapital, arbeidskraft, arbeidstid, lover 

og regler. Stadig flere store avgjørelser tas i internasjonale fora som EU og FN, og bedrifter 

har stadig oftere færre arbeidsplasser enn arbeidere, fordi de ansatte ikke nødvendigvis må 

sitte på plassen sin for å jobbe. I noen tilfeller finnes det ingen konkret arbeidsplass heller, 

fordi vår digitale verden kan fjerne slike ledd. Slike løsninger er ofte billigere og mer 

effektive, men samtidig skaper de en distanse mellom institusjonene og individene. Større 

avstand mellom de som bestemmer og de som ikke bestemmer kan også føre til større avstand 

til selve bestemmelsen. Det vil si at individene i den flytende moderniteten forholder seg til 

fjerne og flytende regler. I Oppløsningstendenser kommer dette tydelig til uttrykk gjennom 

Livs minner om besteforeldrene. Visdomsord og leveregler skrevet i kursiv dukker jevnlig 

opp i romanen, og vi må anta at dette er Livs minner fra en tid der reglene var uttalt og 

tydelige: «husk at den klokeste gir seg» (Lykke, 2013, s. 136).  
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I Practices of Selfhood (2015) viser Zygmunt Bauman og Rein Raud til et eksempel 

som tydelig illustrerer overgangen fra fast til flytende modernitet. De trekker frem 

antropologen David Plaths eksempel fra en japansk bank som i 1970-årene gav kundene sine 

et livsløpstilbud (s. 61). Siden folk flest hadde en nokså forutsigbar livsutvikling, kunne 

bankene ta utgangspunkt i kundenes liv og overføre penger når man antok at kunden ville 

trenge det, for eksempel da man fyller 26 og får en sønn, eller da man blir 30 og får en datter. 

Også datterens bryllupsreise og egen Europatur kort tid etter at man har gått av med pensjon 

var en del av denne avtalen. Dette er et kartlagt liv satt på spissen, men hensikten er å 

understreke at slike avtaler ville vært utenkelig i dag. Når individer og samfunn flyter, kan 

man ikke belage seg på en fremtidig stabilitet (Bauman og Raud, 2015, s. 61). Det er den 

stadige akselereringen i samfunnet som gjør at individer i den flytende moderniteten hele 

tiden må være forberedt på endring og omstrukturering. Fleksibilitet og endringsvillighet er 

det som må til for å mestre vår tid: «Flexibility, not consistency; willingness and ability to 

change destinations and vehicles in the course of the life journey – not holding to acquired 

beliefs; all in all, forgetting rather than memorizing: these are the slogans of the day» 

(Bauman og Raud, 2015, s. 61).  

1.5.2  Ro og rot 

At noe flyter kan leses på flere måter. Metaforen brukes innenfor flere felt, både med 

positive og negative fortegn. Rent konkret er det å flyte noe positivt, for det hindrer oss i å 

drukne. Metaforisk kan det bety fleksibilitet, selvråderett og harmoni.  

Uttrykket «å være i flytsonen» tolkes som noe positivt, og vi hører det ofte brukt i 

forbindelse med idrett. Når et lag eller en utøver er i flytsonen, går ting riktig vei, og man 

bruker mer tid på å analysere hva det er som gjør at ting flyter enn tid på å rette på det som 

gjøres feil. Flyt-teorien er skapt av psykologen Mihaly Csikszentmihalyi. Han oppsummerer 

et menneskes glede, kreativitet og engasjement i begrepet flow. Flow er en tilstand der man er 

så oppslukt i noe at man glemmer alt rundt seg (Csikszentmihalyi, 2005, s. 12). Den følelsen 

slike øyeblikk gir, kaller han optimalopplevelsen. Disse øyeblikkene er imidlertid ikke, slik vi 

ofte tror, «passive, receptive, afslappede […]. De bedste øjeblikke opptræder i reglen, når et 

menneskes krop eller sind strækkes til det yderste i en villet bestræbelse på at udføre noe 

vanskeligt eller værdifuldt. Optimalopplevelsen er således noget, som vi får til at indtræffe» 

(Csikszentmihalyi, 2005, s. 11). Mens lykkefølelse er en følelse som går over så snart man 

blir bevisst den, er det å mestre flow en måte å føle lykke oftere på: «[På] lang sigt vil 
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optimale oplevelser efterhånden oppbygge en følelse af herredømme – eller bedre, en følelse 

af medvirken, når det gælder at bestemme livets innhold – som nok er det nærmeste, vi 

kommer til det, vi i almindelighed forstår ved lykke» (Csikszentmihalyi, 2005, s. 12). 

Csikszentmihalyis flytbegrep er altså ikke det samme som lykke, men en teknikk man kan øve 

opp for å fremme lykkefølelsen. Videre er det å erfare optimalopplevelsen noe som krever 

innsats. I pedagogisk forskning knyttes flow til nytelse, altså at man nyter øyeblikket, for 

eksempel mens man jobber med noe givende (Brogaard Clausen og Clausen, 2010). Lykke er 

en mer dyptgående følelse, og den involverer hele vår eksistens, ikke bare enkeltepisoder. 

Samtidig må vi kunne si at livet består av mange enkeltepisoder, og dersom mange av disse er 

preget av flyt og nytelse, øker vi våre muligheter for å føle oss lykkelige.  

Men at noe flyter, kan også tolkes negativt, for eksempel som en form for 

retningsløshet. I en kronikk i spalten «Globalt» i Dagens Næringsliv tyr Janne Haaland 

Matlary til metaforer knyttet til flyt, feste, bølger og drift i sin beskrivelse av dagens Europa: 

 

Vi har ikke fast ankring; får ikke feste, men drivankeret er ganske stabilt. Dreggen røk 

med brexit. Drivankeret ligger tungt i vannet etter valget i Frankrike og Nederland 

samt delstatsvalgene i Tyskland, men gjør at vi ikke har fremdrift. Det er et godt bilde 

på situasjonen i EU akkurat nå. Man holder seg flytende, men vet ikke hvor turen 

ender. (Matlary, 2017, s. 4) 

 

Matlary knytter Europas flyt til «manglende fremdrift». Kontinentet driver, men uten å 

komme noe sted, fordi det mangler et mål, en plan og en retning. Hun lister dermed opp noen 

av de negative assosiasjonene til flyt. Flyt kan innebære kaos, usikkerhet, oppløsning og 

uforutsigbarhet. Flyt kan bety både rot, uro og en mangel på kontroll og orden. Det er i den 

negative flyten vi finner Samtale ventar og Oppløsningstendensers hovedpersoner. De holder 

seg flytende, men mangler en konstruktiv fremdrift.  

 Bauman hevder at båndene til andre mennesker blir stadig mer flytende, og at vi i 

langt mindre grad enn før er i stand til å forplikte oss til noe. Den flytende moderniteten er 

«distanseringens […] epoke» (2006a, s. 149). Til tross for økt globalisering blir avstandene 

mellom menneskene stadig større. Dette begynner på toppen og forplanter seg nedover i 

systemene, fra makthaverne og de store globale institusjonene og helt ned på individnivå: 

 

Hva makten angår, seiler den bort fra gaten og markedsplassen, fra forsamlingslokalet 

og parlamentene, fra de lokale og nasjonale regjeringene og utenfor borgernes 

kontroll, til det elektroniske nettverkets ikke-samfunn. (Bauman, 2006a, s. 56) 
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Noe enkelt kan man si at en av hovedgrunnene til at avstanden mellom byråkrater og borgere 

har blitt større, er økt digitalisering og at den kommunikasjonen som tidligere ble ført ansikt 

til ansikt nå er langt mer anonym og upersonlig. Å leve i den flytende moderniteten krever at 

enkeltmennesket er i stand til å sette egne grenser og å skape orden der samfunnet og 

institusjoner ikke lenger tilbyr noen retningslinjer. For noen betyr dette økt frihet og en 

mulighet til å bestemme selv, mens det for andre blir et belastende ansvar. For enkelte kan 

ansvaret bli så stort at det i stedet for å åpne for nye muligheter, gjør dem passive og 

tiltaksløse – eller som Bauman sier det: «Det er en stygg snev av maktesløshet i den frihetens 

velsmakende brygg som er kokt i individualiseringens gryte» (2006a, s. 50). Når et menneske 

ikke takler den frie, men usikre, effektive, men uforutsigbare samtiden, kan det for noen føre 

til en utestengelse fra samfunnet.  

1.5.3 Senmoderne ambivalens: Ufrihet i friheten, overflod og savn 

Den senmoderne flyten rommer en ambivalens. Den representerer både frihet og usikkerhet. 

Raske overganger og flyttbare grenser åpner for toleranse, mangfold, bevegelighet og stimuli 

på den ene siden, og upålitelighet, flyktighet, oppløsning og kollisjoner på den andre. Men vi 

blir forført, hevder Bauman, av kraften i øyeblikkene her og nå, av å ha frie hender, av lett og 

flyttbar kapital, unnvikelse, flukt og jakt (2006a, s. 147–158). Muligheter har en sterkere 

tiltrekningskraft enn varighet i den flytende moderniteten. Men hvor frie er egentlig det 

senmoderne individet? I boka Herfra til evigheten. Lesninger av 00-tallets litteratur skriver 

litteraturkritiker Ane Farsethås om «Det gylne buret», et begrep opprinnelig brukt om de 

prinsene som ikke kom først i arverekkefølgen i Det osmanske riket. Til tross for materiell 

luksus, levde de isolert i palasset og avsondret fra verden utenfor. De hadde ingen reell frihet 

til tross for enorm rikdom. Metaforen brukes i dag ofte om vestlige velferdssamfunn der 

innbyggerne tilsynelatende har alt, men allikevel føler seg ufrie. Ufriheten kommer til uttrykk 

i samtidslitteraturen som for eksempel naivisme, handlingslammelse og misantropi, skriver 

Farsethås. Hun beskriver dette gylne buret som et «bekvemt fangenskap» og viser til at stadig 

flere kunstnere født i velferdssamfunn stiller spørsmålet «Hvordan leve i en verden der man 

har alle behov dekket, men likevel føler behov for mer?» (Farsethås, 2015, s. 16). Å være fri 

er dermed ikke ensbetydende med å leve uten eksistensielle utfordringer. Marta Norheim 

viderefører dette poenget i sin nyeste bok om samtidslitteraturen, Oppdateringer frå 

lykkelandet, og skriver at ordet «fri» har fått en ny valør i samtidslitteraturen, og hun knytter 
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frihet til en ny form for grenseløshet som man for eksempel kan finne i det digitale rommet 

(2017, s. 11).  

I 2003 uttalte forfatter Ingvild Burkey i et intervju med Marte Stubberød Eielsen i 

Klassekampen at «[2000-tallets forfattere] skriver ut fra et savn, i et forsøk på å skape det som 

mangler» (Eielsen, 2003). Mens norske 90-tallsromaner karakteriseres som romaner om 

familier i oppløsning, dreier 2000-tallets romaner seg om samfunnet. Det kan skyldes at «vi 

ikke lenger lever i noe samfunn i en meningsfull forstand av ordet», hevder Burkey videre. 

Mens Norge på den ene siden klatrer stadig høyere på barometre som måler velstand, trygghet 

og lykke, øker antall deprimerte og arbeidsledige, og stadig flere mottar dagpenger, bostøtte 

eller sosialhjelp («Flere sliter med lav inntekt», 2016). Avstanden mellom hvordan 

virkeligheten blir presentert i offentligheten av politikere og media og hvordan den føles for 

enkeltmenneskene, blir stadig større. Dette gapet har ført til en oppdemming av raseri, hevder 

Burkey. 

Burkey og Farsethås trekker begge frem hvordan spriket mellom verden slik den blir 

fremstilt og verden slik den føles for enkeltmennesket blir en tematikk som uttrykkes i 

samtidslitteraturen. Litteraturen «artikulere[r] samtidsfølelsen», skriver Eirik Vassenden 

(2007, s. 358). I essaysamlingen Tankevaser skriver Per Thomas Andersen om vår 

senmoderne samtid at den er refleksiv: «Den gjør seg selv til tema og til problem» (Andersen, 

2003, s. 13). Samtidslitteraturen tar del i denne refleksiviteten ved nettopp å diskutere 

samtiden og samtidsmenneskene: «Selvidentitetens vilkår og de livsstrategier som utvikler 

seg i vår egen tid, blir på en spesiell måte utprøvd, reflektert, kritisert og tolket i 

samtidslitteraturen» (Andersen, 2003, s. 13). Senmodernitet og refleksivitet er begreper 

Andersen henter fra Anthony Giddens. Det de tidligere nevnte sosiologene Giddens, Zygmunt 

Bauman og Ulrich Bech har til felles, er at de alle tre hevder at vi lever i en tid der gamle 

institusjoner forvitrer og at disse institusjonene dermed mister grepet om menneskenes liv 

(Krange og Øia, 2005, s. 36).  

Vassenden skriver at «litteraturen kan betraktes som et sted for forvaltning og 

problematisering av sentrale samtidige fenomener» (Vassenden, 2003, s. 358), og det ligger 

ikke dette langt unna Georg Brandes oppfordring til forfatterne i 1871 om å sette problemer 

under debatt.10 Når problemene hele tiden skal være samtidsrelatert, sier det seg selv at 

                                                 
10 Georg Brandes åpnet 3. november 1871 forelesningsrekken “Hovedstrømninger i det 19de aarhundrets 

litteratur» med å si blant annet: «Det, at en Litteratur i vore Dage lever, viser sig i, at den sætter Problemer under 

Debat. Saaledes sætter f. Ex. George Sand Ægteskabet under Debat, Voltaire, Byron og Feuerbach Religionen, 

Proudhon Eiendommen, den yngre Alexander Dumas Forholdet mellem de to Kjøn og Emile Augier 
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temaene litteraturen omhandler. er i stadig endring. Dette ser vi for eksempel i Norheims 

Oppdateringar frå lykkelandet. Her pekes det på en dreining som har funnet sted siden hennes 

forrige Røff guide til samtidslitteraturen fra 2007. Mens det på begynnelsen av 2000-tallet var 

de mannlige karakterene som slet med å finne sin rolle i familien, i arbeidet og i samfunnet, 

ser vi nå at det er stadig flere kvinnelige karakterer som mister grepet: «I dei nyaste romanane 

er det minst like vanleg at den retningslause er ei kvinne, utan at mennene nødvendigvis har 

snappa definisjonsmakta» (Norheim, 2017, s. 232).  Samtale ventar og Oppløsningstendenser 

skriver seg inn i denne trenden og utvider den ytterligere. Hovedpersonene Elisabeth og Liv 

er ambivalente individer som både trekkes mot andre mennesker og stenger dem ute. Det vet 

at de burde hatt det bedre, men på grunn av gjeld, arbeidsforhold og problematiske 

familieforhold sliter de med å forbedre sin egen livssituasjon. Jeg mener de kan leses som 

fanger i det gylne buret og retningsløse tapere i vinnerlandet Norge. I gapet mellom 

velferdsstatens idealer og steders uskrevne normer på den ene siden og hovedpersonenes egne 

livssituasjoner på den andre, og i dragningen mellom å ville passe inn og ta avstand fra 

omgivelsene, fremtrer en tydelig ambivalens hos karakterene. Romanene rommer dermed det 

jeg vil kalle en eksistensiell ambivalens: Skal jeg leve slik eller slik? Skal jeg leve?   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
Samfundsforholdene. At en Litteratur Intet sætter under Debat er det samme som, at den er ifærd med at tabe al 

Betydning» (2011, «Georg Brandes om hovedstrømninger»).  Forelesningen regnes som begynnelsen på det 

moderne gjennombruddet i litteraturen, og Brandes ideer inspirerte blant andre Henrik Ibsen, August Strindberg 

og J. P. Jacobsen.  
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2 Kaos og kontroll 

 

2.1  Presentasjon av forfatterne og romanene 

2.1.1  Samtale ventar av Marit Eikemo 

Samtale ventar er Marit Eikemos (f. 1971) tredje roman og ble utgitt i 2011. For romanen ble 

Eikemo tildelt Nynorsk litteraturpris 2011. Samtale ventar bindes sammen med de 

forutgående romanene Mellom oss sagt fra 2006 og Arbeid pågår fra 2009 ved at alle tre 

handler om et fellesskap i oppløsning. Dette gjennomgangstemaet har Eikemo selv formulert 

(Krøger, 2011). I 2015 kom romanen Alt inkludert. Også denne romanen omhandler 

mellommenneskelige relasjoner, og der selv de næreste relasjoner, spesielt forholdet mellom 

mor og datter, uttrykker en vond distanse. I tillegg til fire romaner har Eikemo utgitt 

reportasjeboka Her. No. Møte med unge menneske (1999), et samarbeid med fotografene Eirik 

Brekke og Oddleiv Apneseth, og essaysamlingen Samtidsruinar (2008). Sistnevnte ble kåret 

til Årets nynorskbok i 2008.11  

I august 2017 ble Eikemo tildelt Amalie Skram-prisen for sitt skjønnlitterære 

forfatterskap. Juryen begrunner prisen med at Eikemo i sine romaner undersøker samtiden i 

samtiden, og at hun i sine verk viser stor forståelse for, og innsikt i, det å stå utenfor et 

fellesskap: «Søken etter en dypere forståelse og anerkjennelse av at man aldri fullt ut kan 

forstå andres liv, løper som parallelle tråder i Eikemos forfatterskap. […] Med humor, 

ydmykhet, og empati utforsker hun tema som utenforskap, annerledeshet, fremmedgjøring og 

ensomhet i et av verdens rikeste land» (Samlaget, 23. august 2017).  

2.1.2  Samtale ventar 

Samtale ventar handler om 38 år gamle Elisabeth Brenner og hennes opphold i den fiktive 

vestlandsbygda Einvik. Elisabeth har vært sykmeldt i to år etter å ha gått på «ein smell» 

(Eikemo, 2011, s. 16) som romanen gir knapt med informasjon om. Nå ønsker NAV at hun 

skal tilbake i arbeidslivet og tilbyr henne å jobbe på attføring. Siden hun er tidligere 

                                                 
11 Informasjon om forfatteren er hentet fra nettsidene til Det norske Samlaget: 

https://samlaget.no/collections/marit-eikemo og Store norske leksikon på nett: https://snl.no/Marit_Eikemo  
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journalist, mener NAV hun kan brukes til å utføre intervjuer for en gruppe språkforskere ved 

Universitetet i Bergen. Elisabeth leier ut leiligheten sin i Bergen, reiser til Einvik og flytter 

inn på Brakkebo, en brakke for midlertidige «arbeidsfolk», ifølge husverten. 

I Einvik er den gamle dialekten i ferd med å dø ut, og Elisabeths oppgave er å 

intervjue et knippe innbyggere og ta samtalene opp på bånd. Det viser seg imidlertid å være 

vanskelig både å velge ut og komme i kontakt med potensielle intervjuobjekter. De 

intervjuene som Elisabeth får gjennomført, er hun heller ikke spesielt fornøyd med. Flere av 

intervjuobjektene avslører hemmeligheter om seg selv – til tross for at samtalene blir tatt opp, 

og Elisabeth begynner å vurdere sin egen rolle. I stadig økende grad legger hun skylden på 

seg selv for at de intervjuede einvikingene føler trang til å fortelle om kriminelle overtramp, 

personlige problemer, avhengighet og dødslengsel.  

Etter å ha blitt intervjuet i lokalavisa, blir Elisabeth kjent som «dialektdama som bor 

på brakkene». Hun blir kjent med bibliotekaren Elin som inviterer henne med både på trening, 

vinkveld og arrangementer. Til tross for Elins advarsler mot den lokale forfatteren Sigmund 

Sel, oppsøker Elisabeth ham. Ifølge Elin skriver Sel bøker med handling lagt til en 

vestlandsbygd som einvikingene ikke kjenner seg igjen i. I tillegg snakker han ikke einviks-

dialekten og er dermed et dårlig intervjuobjekt. Elisabeth blir allikevel dratt mot Sel, og hun 

oppsøker han flere ganger i løpet av romanen.  

Elisabeth strever med å skape og opprettholde gode relasjoner til andre i Einvik. På 

butikken møter hun den ensomme Signe Samuelsen, og mest av sympati spør Elisabeth om 

hun vil la seg intervjue. Som Elisabeth selv, trenger Signe å blir sett. Før de rekker å 

gjennomføre noe intervju, havner Signe på sykehuset, og siden Elisabeths telefonnummer 

ligger blant Signes eiendeler, ringer sykehuset henne og spør om hun kan komme og være 

sammen med Signe på dødsleiet. Det ligger en dyster undertone i denne scenen, for den 

understreker både hvor vanskelig dette oppdraget har blitt for Elisabeth og samtidig hvor dødt 

Elisabeths sosiale liv er.   

 Elisabeths potensielle vennskap med Elin blir heller ikke noe av, og dialektintervjuet 

med Elin og mannen hennes, fastlegen Even, ender med en krangel mellom ektefellene. 

Stadig flere av innbyggerne begynner å vende ryggen til Elisabeth. Hun faller ut med damene 

i bygda, og mennene er bare interessert i «nachspiel på brakkene». På slutten av romanen 

oppsøker hun Sel, og han tilbyr henne å begynne å jobbe for ham. Det viser seg at tilbudet 

innebærer både sekretær-, hushjelp- og seksuelle tjenester. Elisabeth vakler, men velger å 

forlate Sel. 
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Da Elisabeth kommer tilbake til brakka, er den tømt for folk, og hun bestemmer seg 

for å dra tilbake til Bergen. Det er imidlertid julaften, og all ferjetrafikk er innstilt. Hun sovner 

på en benk ved ferjeleiet. I det som er nærliggende å tolke som Elisabeths dødsfantasi, 

kommer to ferjemenn og henter henne og tar henne med om bord i ferja. Der er en gjeng 

mennesker i gang med å feire julaften, og Elisabeth inviteres med. Romanen avsluttes med at 

Elisabeth steller og pynter seg for julefeiring, og det er klare paralleller til hvordan Signe 

Samuelsens avdøde kropp ble stelt tidligere i romanen. At romanen attpåtil avsluttes med 

første strofe av «Deilig er jorden», styrker inntrykket av at Elisabeth Brenner fryser i hjel på 

benken på ferjeleiet i Einvik.  

2.1.3 Mottagelsen av Samtale ventar 

Samtale ventar har blitt anmeldt i en rekke norske aviser, hvor den har fått blandede kritikker. 

Klassekampens anmelder, Arne Borge, har som hovedinnvending mot romanen at den unngår 

å åpne seg opp mot og dykke ned i noen av de spørsmålene som stilles underveis, men i stedet 

lukker dem ved å skrive seg bort fra dem. At forfatteren lar hovedpersonen vri seg unna med 

fraser som «Eg var ikkje i stand til å svare på spørsmålet» og «Kva er det med enkelte?» og 

lar det bli med det, anser Borge for å være et svakhetstegn, fordi romanen dermed 

«amputere[r] en mulighet til å sette betente tanker og begjær i sving» (2011, s. 8).  

Kåre Bulie i Dagens næringsliv deler Borges oppfatning av romanen som gretten og sutrete. 

Bulie hevder at romanen ikke sutrete nok til at det skal fungere som et virkemiddel, og han 

skriver videre at Elisabeth Brenner «mangler fandenivoldskheten som skal til for å bli en 

fullblods «hater»» (2011, s. 74).  

Lasse Midttun i Morgenbladet og Cathrine Krøger i Dagbladet er udelt positive til 

romanen. Midttun bruker beskrivelser som «høyst lesbar» og «elegant utført» (2011, s. 42), 

mens Krøger omtaler Samtale ventar som en «roman der alt sitter» (2011, s. 41). Begge 

trekker frem humoren som en styrke ved romanen. Krøger kaller humoren for «tørrvittig 

ironi», mens Midttun sammenligner den med en svart sosial komedie, en «comédie humaine», 

ved at den beskriver samtidsmennesket. Flere anmeldere har vektlagt at romanen balanserer 

mellom tragedie og komedie: «humor som biter hull i huden» (Varlo, 2011, s. 32), «Eikemos 

morsomme, såre og smarte roman» (Prinos, 2011, s. 12), «fortellingen svinger […] mellom 

lys og mørke, mellom latter og fortvilelse» (Hodne, 2011, s. 9).  

Eskil Skjeldal betoner alvoret i Samtale ventar i sin anmeldelse i Dag og Tid. Han 

leser Einvik og innbyggerne som samtidsruiner, og han ser Elisabeth og Einvik som «to 
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parallelle historier, om ein forlaten tettstad og ei sorgtung kvinne» (2011, s. 30). Skjeldal 

leser, i langt større grad enn de andre anmelderne, Elisabeth som en misantrop, men 

argumenterer for at misantropien skyldes en dyp selvforakt.  

Et aspekt som går igjen i anmeldelsene, er Elisabeths bruk av Facebook. Flere (Surén 

2011, Midttun 2011, Bleken 2011) trekker frem hvordan hovedpersonens bruk av Internett og 

sosiale medier sier noe om det ambivalente samtidsmennesket, i ironien ved at Elisabeth 

trekker seg tilbake for å være sosial.  

I tråd med anmeldelsessjangeren, er tekstene om Eikemos roman korte, og de skraper 

kun på overflaten av det jeg anser for å være et dyptstikkende isfjell, og jeg er svært uenig i 

Arne Borges konklusjon om at trivialitetene i romanen ikke gir leseren noe å jobbe med. Jeg 

vil derimot hevde at det nedtonede språket og de ubesvarte spørsmålene er Samtale ventars 

styrke. Anmeldelsene tar i liten grad for seg romanens avslutning, som jo er forståelig, men 

dermed skriver de heller ikke utfyllende om hva og hvem som bidrar til at Elisabeth fryses ut 

av Einvik. I min analyse av romanen er det nettopp disse spørsmålene jeg prøver å besvare.  

2.1.4  Oppløsningstendenser av Nina Lykke 

Nina Lykke (f. 1965) debuterte med boka Orgien og andre fortellinger i 2010, og 

Oppløsningstendenser, utgitt i høsten 2013, er bok nummer to i forfatterskapet hennes. Den 

ble kortlistet til P2-lytternes romanpris samme år. I 2014 ble Lykke tildelt Bokhandelens 

forfatterstipend.12 Hennes tredje og hittil siste bok, Nei og atter nei (2016), vant Ungdommens 

kritikerpris 2017. Romanen er trykket i 40 000 eksemplarer i Norge og er solgt til en rekke 

land, deriblant Tyskland og Polen.13 Svart humor, usensurert språk og mennesker som leter 

etter meningen i sin egen eksistens er fellesnevnere for Lykkes bøker. I uttalelsen fra juryen i 

Ungdommens kritikerpris kan man lese følgende om Nei og atter nei: «Romanen […] bruker 

masse humor for å åpne opp de alvorlige temaene».14 Bruken av humor for å få frem det 

vonde og alvorlige, er et fellestrekk i Eikemo og Lykkes forfatterskap.  

2.1.5  Oppløsningstendenser 

Romanen Oppløsningstendenser åpner i en sliten kjellerleilighet på Sagene og handler om det 

nyskilte gjeldsofferet Liv. Liv bor billig for å dekke gjelden sin, og fra bunnen, både 

                                                 
12 Informasjon hentet fra nettsidene til Oktober forlag: http://www.oktober.no/Forfattere/Norske/Lykke-Nina 
13 Ifølge http://osloliteraryagency.no/book/nei-og-atter-nei/ 
14 Hele begrunnelsen kan leses her: http://ungdommenskritikerpris.no/tekst/nei-og-atter-nei/ 
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metaforisk og konkret, forteller hun historien om skilsmissen fra Anders og forholdet med 

Bjørn, om barndom, foreldre og besteforeldre. Eks-mannen Anders er i ferd med å stifte 

familie med en langt yngre kollega som han har hatt en affære med over lengre tid. Etter 

skilsmissen går Liv raskt inn i et forhold med Bjørn, en mann hun en dag møter på tur i 

skogen. Forholdet eskalerer raskt til en tilværelse preget av tankeløst forbruk, og Liv kaster 

seg på og betaler for gildet. Hun innser litt for sent at Bjørn er bipolar, bostedsløs og helt ute 

av kontroll når det gjelder penger. Men det er Livs penger de har brukt, noe som tvinger 

henne til å selge leiligheten for å dekke deler av gjelden. Hun avslutter forholdet til Bjørn, 

som blir innlagt på psykiatrisk avdeling.  

 I løpet av romanens første sider mister hun jobben sin som bokoppsetter for et forlag, 

og dermed mister hun også den lille inntekten hun har. For å håndtere sin egen elendighet, tyr 

hun jevnlig til alkohol, uten at det har noen nevneverdig positiv effekt på hverken helse eller 

økonomi. Liv er full av en skyldfølelse som hun hevder er medfødt: «alt er hamret inn i 

knoklene for lenge siden, og ikke til å forandre, det finnes ingen redning, bare lindring» 

(Lykke, 2013, s. 29).  

Liv har et anstrengt forhold til foreldrene, og dette kommer til uttrykk gjennom kortere 

og lengre tilbakeblikk. Moren klandrer Liv for å komme i veien for musikkarrieren sin, og 

faren helst vil slippe å ha noe med dem å gjøre. Da faren flyttet fra dem da Liv var barn, 

overlot han ansvaret for moren til henne. Selv om hverken moren eller faren behandler Liv 

særlig fint, ser Liv det som særdeles viktig å opprettholde kontakten med dem. Selv om det 

enkleste kanskje hadde vært å bryte kontakten, slik Anders i alle år har anbefalt henne, har 

ikke Liv samvittighet eller mot til det. Det antydes at moren har en form for psykiatrisk 

lidelse, og at hennes lynne og oppførsel strider mot det Liv anser for å være normalt. Moren 

bor i en Holmenkollvilla hun har arvet etter foreldrene sine, men som hun ikke tar vare på. Til 

tross for beliggenheten er stedet en rønne, og Liv tenker ofte på hvordan besteforeldrene 

hennes jobbet for å holde huset i stand. Gjennom Liv presenteres besteforeldrenes måte å leve 

på som selve fasiten på en sunn normalitet, selv om Liv utover i handlingen sliter med å skille 

det normale fra det normative. Selv i fantasien merker hun misnøyen fra besteforeldrene da 

hun forteller dem at hun har mistet leiligheten og jobben, at hun ikke har barn, og at hun er 

skilt.  

Romanen følger Liv gjennom Oslos gater, på biblioteket, på forlagsfester, på hyttetur 

og avslutningsvis på en spontan tur til Bergen. Turen til Bergen fungerer nærmest som en 

dannelsesreise, og etter denne turen tar Liv og livet hennes en ny retning. Tilbake i Oslo ber 
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hun både Far i himmelen og pappa på St. Hanshaugen om hjelp før hun pakker sammen 

sakene sine og flytter inn i morens hus. Det er imidlertid far på St. Hanshaugen som svarer, og 

han tilbyr henne å låne en million kroner. Romanen avsluttes med en tydelig optimisme. På 

loftet i Holmenkollvillaen lytter Liv til det lette sommerregnet, mens hun selv ligger tørt. Ikke 

bare har hun flyttet seg fra kjeller til loft, hun er «tørrlagt» i dobbel betydning, og hun har 

funnet, riktignok ved hjelp av kapital og familieeiendom, en måte å leve og eksistere på.  

2.1.6  Mottagelsen av Oppløsningstendenser 

Oppløsningstendenser ble godt mottatt av anmelderne da den kom ut i 2013. Lasse Midttun i 

Morgenbladet vektlegger hovedpersonens fall og romanens motsetninger i sin anmeldelse, og 

da han konkluderer med at romanen er «Kaos skrevet med stø hånd» (2013, s. 44), under-

streker han motsetningen mellom romanens struktur og hovedpersonens liv. Midttun ser 

videre romanen i en historisk kontekst, og han trekker linjer både til naturalismens interesse 

for mennesker på bunnen og den greske filosofen Heraklits læresetning «Alt flyter». 

Hovedpersonen Liv deler Heraklits tanke om at det eneste man kan være sikker på at ikke 

forandrer seg, er det faktum at alt vil forandre seg. 

Bjørn Gabrielsen i Dagens Næringsliv trekker frem perspektivet i romanen, og hevder 

at «Gjeldsslaveriet er mest et knep for å få hovedpersonen så langt ned at verden kan 

observeres fra bunnen» (2013, s. 88). Gabrielsen vektlegger det negative livssynet som 

kommer frem i Oppløsningstendenser og kaller romanen en «misantropi» og «grinebiterens 

manifest». De fleste av anmelderne påpeker den svarte humoren, ironien og den tragikomiske 

tonen i romanen, og romanen presenteres også som «en burlesk, skjev og mørk fortelling om 

menneskelig havari» på bokas vaskeseddel. Atle Christiansen i Aftenposten (2013, s. 14–15) 

påpeker at noe av det som gjør romanen morsom, er hovedpersonens oppramsinger og 

sammenblandinger av alt fra bibelhentydninger til helsekost. Denne blandingen av høy- og 

lavkultur leser Christiansen både som et litterært virkemiddel og som et uttrykk for 

hovedpersonens manglende evne til å skille mellom det høye og det lave.  

Det er flere anmeldelser som vier plass til språkets funksjon i romanen. Ingvild Bræin 

i Dag og Tid (2013, s. 34–35) trekker frem det originale billedspråket, mens Aksel Kielland i 

Klassekampen synes det er «imponerende å se hvordan [forfatteren] stuer vekk sine 

morsomste utfall i bortgjemte bisetninger» (2013, s. 13). Kielland mener imidlertid at Lykke 

har hatt for mye fokus på språket, og at det går ut over fortellingen: «Når fortellingen omsider 

når sin forløsning, kommer det helt ut av det blå og skaper en følelse av at forfatteren er langt 
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bedre til å komponere setninger enn historier». Også Adresseavisens anmelder, Stein Roll, 

mener avslutningen kommer brått, men det er usikkert om han anser dette for å være 

utelukkende negativt, siden han avslutter sin anmeldelse med: «Denne avslutningen på 

romanen er en av de mest malplasserte, utroverdige happyendingene jeg har lest!» (2013,      

s. 7).  

Som med Samtale ventar ligger mye av tolkningsgrunnlaget i Oppløsningstendenser i 

romanens avslutning. Selv om jeg er enig i at avslutningen i Oppløsningstendenser er lite 

troverdig, ser jeg ikke dette som en svakhet ved romanen. Det usannsynlige er det som gjør 

romanen interessant, og det er ved å overraske, provosere og sette på spissen at romanen 

formidler de normene og maktstrukturene som omgir Liv.  

2.2  Likheter og forskjeller mellom Samtale ventar 

og Oppløsningstendenser 

Som det fremgår av resymeene, handler både Samtale ventar og Oppløsningstendenser om en 

kvinnelig hovedperson som er i en mer eller mindre bevisst konflikt med omgivelsene sine. 

Tematikken kretser rundt hvordan de forholder seg til disse omgivelsene, som i begge 

romanene skildres som tidvis uforutsigbare og uforståelige. Både Lykkes og Eikemos roman 

setter det «normale» livet i perspektiv. Arbeid, familie og velferd er elementer som 

tradisjonelt har vekket positive assosiasjoner hos folk, men disse romanene åpner for å lese 

elementene som insisterende, normative, mektige og undertrykkende. De presenterer en 

virkelighet der et brudd på normaliteten sanksjoneres, samtidig som grensene for hva som er 

normalt stadig forskyves.  

I tillegg til likheter i tematikk, er det likheter i romanenes oppbygning. Handlingen i 

begge romanene strekker seg over et relativt kort tidsrom. I Oppløsningstendenser starter 

handlingen rundt 17. mai og avsluttes på forsommeren. I Samtale ventar dokumenteres 

handlingens begynnelse i løpet av første kapittel: «Det var den 4. november 2010» (Eikemo, 

2011, s. 8), og den avsluttes på julaften samme år. Romanene går dermed i hver sin retning, 

både i konkret forstand og i overført betydning. Mens det i Samtale ventar blir stadig kaldere 

og mørkere, går det mot lysere tider i Oppløsningstendenser.  

Begge romanene er fortalt gjennom kvinnelige hovedpersoner, jeg-fortellerne 

Elisabeth og Liv. Mens Samtale ventar er fortalt i fortid, fortelles historien om Liv i nåtid. 

Oppløsningstendenser benytter seg i langt større grad enn Samtale ventar av analepser. Slik 
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blir vi presentert for karakteren Liv i nåtid på samme tid som minner både fra barndommen og 

voksenlivet hennes jevnlig preger teksten. Ved å presentere Liv både i fortid og samtid, 

forklarer og forsvarer romanen mange av de valgene Liv tar og har tatt.  

 I Samtale ventar er utelatelsen av Elisabeths fortid et virkemiddel i seg selv. Det bidrar 

til å skape undring, men det åpner også for flere ulike tolkninger. En viktig årsak til dette, vil 

jeg hevde er Samtale ventars bruk av såkalte tomme plasser. Begrepet, lansert av den tyske 

litteraturteoretikeren Wolfgang Iser, brukes for å betegne de stedene i teksten der leseren 

aktivt må gå inn og bidra for at teksten skal gi en helhetlig mening. Iser viser til Roman 

Ingardens begrep «skjematiserte bilder». Disse bildene kan noe enkelt forklares som tekstlige 

enkeltbilder som til sammen utgjør tekstens helhet. I åpningene mellom bildene ligger det en 

mulighet for teksttolkning: «Med denne struktur giver teksten sine læsere et tilbud om at 

medvirke» (Iser, 1981, s. 112). Ved å holde tilbake informasjon om Elisabeths fortid eller ved 

å presentere Sigmund Sel slik romanen gjør, åpner det seg tolkningsrom som leseren må fylle 

for å skape mening.  

 I anmeldelsen av begge romanene vektlegger anmelderne den humoren som de 

rommer. Det er en humor å spore i både Oppløsningstendenser og Samtale ventar, men den 

uttrykkes på forskjellige måter. Mens humoren i Oppløsningstendenser kommer til uttrykk 

blant annet gjennom en bruk av nye og overraskende, men samtidig høyst gjenkjennbare, 

sammenligninger: «Likevel renner tankene videre, som uregjerlige småunger» (Lykke, 2013, 

s. 97), er det avstanden mellom Elisabeth og en underforstått holdning som skaper humoren i 

Samtale ventar. Teksten presenteres slik at leseren vet, selv om jeg-fortelleren Elisabeth selv 

ikke gjør det, at hun har misforstått noe:  

 

 – Eg liker å ta ein øl etter trening, sa eg, for å skifte fokus. 

 Ho såg nærmast vantru på meg.   

– Du tar deg ein øl etter trening? […]  

Det hørtes ikkje ut som om ho syntes det var ein god idé. Eg trekte på skuldrene. 

(Eikemo, 2011, s. 95) 

 

 Begge romanene kan leses som en form for senmoderne utviklingsromaner. Mens 

Oppløsningstendenser har en markert reise fra Oslo til Bergen og hjem til Oslo igjen, tar 

Elisabeth Brenners reise en annen vending i Samtale ventar. Jeg kommer tilbake til lesningen 

av Oppløsningstendenser og Samtale ventar som utviklingsromaner i avslutningen av denne 

oppgaven. I det følgende vil jeg konsentrere meg om romanenes språklige og litterære 

utforming.  
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2.3 Romanspråkets ambivalens 

2.3.1 Når romanspråket motsier det fortalte 

Oppløsningstendenser består i stor grad av Livs tanker som gjengis i indre monologer. Disse 

sekvensene gir inntrykk av å være Livs ærlige, direkte og spontane tanker. De formidles 

nærmest som stream-of-consciousness-aktige sekvenser, og slik kan romanen koble Livs 

umiddelbare følelser til minner fra fortiden. Ett slikt eksempel finner vi da Liv tilfeldig møter 

sin tidligere svigermor:  

 

Hvordan går det meg deg, spør hun, på den inderlige måten, som om vi er et par gode, 

gamle venninner, ja som om vi er det jeg alltid har ønsket å være med henne, men 

aldri fikk til. Nå står hun der foran meg og snakker så ivrig, og jeg ser tungen hennes 

slå krøll på seg der inne i det våte mørket. Alle de gangene jeg forsøkte å få kontakt 

med henne gjennom årene, strevde med å finne ut hva jeg gjorde feil, så henne pakke 

opp julegaver jeg hadde pønsket ut, intrikate og møysommelige bursdagsgaver, å som 

jeg strevde. Under søndagsmiddagene overså hun meg på en måte som var umulig å 

sette fingeren på, umulig å arrestere henne for. Svarte jeg på eller kommenterte noe 

hun spurte hele bordet om, lot hun som hun ikke hørte. Fortalte jeg en vits eller en 

morsom historie, overhørte hun det også, eller enda verre: lot som hun ikke forsto og 

fikk meg til å forklare poenget, tvære ut og ødelegge. Eller hun innledet sin egen 

samtale med den som satt ved siden av, en samtale som etterhvert [sic] tok over hele 

bordet, eller hun avbrøt ved å spørre om maten var for salt eller søt eller for kald eller 

varm, eller om det bare var hun som kjente at det trakk? Om det var varmt i rommet, 

eller om det bare var hun som hadde feber? Om hun kanskje skulle lukke vinduet, 

sette på ovnen, skru av ovnen, åpne vinduet? (Lykke, 2013, s. 148 – 149)  

 

Fra Liv blir stilt spørsmålet til hun responderer, ramser hun opp en rekke grunner til at hun i 

alle år har mislikt familiesammenkomstene i Anders’ familie. Det tar ytterligere sju sider av 

romanen før eks-svigermoren får noe svar. Selv om karakterens tanker i dette utdraget blir 

presentert som en strøm, oppfyller de allikevel ikke kravene til stream-of-consciousness om at 

ortografi og syntaks må være fullstendig oppløst (Lothe m.fl. 2007, s. 216). Jeg leser dette 

som et virkemiddel romanen bruker for å understreke at karakteren Liv er på randen av å 

miste kontrollen, samtidig som hun har så godt som full språklig kontroll. Vi kan altså spore 

en ambivalens i Liv som karakter og slik romanspråket formidler Livs tanker. Slik fremstår 

Liv som en karakter som, i tråd med sitt bilde av normalitet, legger bånd på seg.  

Etter å ha stilt svigermoren til ansvar for sin oppførsel mot henne, avslutter Liv 

samtalen: «Hold kjeft, avbryter jeg. Gå vekk. Og så går jeg» (Lykke, 2013, s. 157). Her finner 

vi den samme diskrepansen mellom det karakteren sier og det den utfører. Denne forsterkes 
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ytterligere ved at ordren om å gå og detaljen om at det er Liv som er den som går, står rett ved 

siden av hverandre. Tale og handling peker tydelig i to retninger, og dette fører til at selve 

tekstutformingen bygger opp under tolkningen av Liv som en ambivalent karakter.  

 Et annet fortellerteknisk element som underbygger Livs ambivalens, er tankerekker 

som nokså bestemt uttrykker én mening, men som ender opp med motsatt konklusjon:  

 

Jeg vil vekk fra dette landet. Det er for kaldt her. Vinden iser i jekslene i midten av 

mai. Javel. Så flytter man til et nytt land. Og der er det kanskje varmt. Men bussen 

kommer ikke og vaktmesteren kommer ikke, for alle der nede i det nye landet bare 

svimer rundt. Hvorfor? Fordi det er så varmt. Kan like gjerne bli her. (Lykke, 2013, s. 

58) 

 

Romanen argumenterer her i en slags loop, og styrker tolkningen av Liv som en ambivalent 

og selvmotsigende karakter.  

I Samtale ventar uttrykkes det ofte et manglende samsvar mellom hva Elisabeth tenker 

og hva hun sier. I flere av tilfellene er det et forsøk fra Elisabeths side på å skjerme den andre 

personen og hindre at de føler seg ydmyket eller avvist:  

 

Trygve [reiste] seg brått frå sofaen og spurte om eg skulle til byen. Han hadde tenkt 

seg ein tur sjølv, han blei så lei av å sitte inne, kanskje vi skulle slå følgje? Min første 

tanke var at det blei stress […]  – Sjølvsagt, sa eg. (Eikemo, 2011, s. 119) 

 

[Even spurte] om vi skulle spele songen ein gong til. Eg visste ikkje. Det var noko 

beklemmande over heile situasjonen med den songen.  – Gjerne for meg, sa eg. 

(Eikemo, 2011, s. 338)  

 

Diskrepansen mellom «stress» og «sjølvsagt» og «beklemmande» og «gjerne» er tydelig, og 

også her kommer det en tekstlig ambivalens til uttrykk.   

2.3.2  Når romanspråket bekrefter det fortalte 

Selv om språket i Samtale ventar og Oppløsningstendenser ofte brukes for å understreke et 

manglende samsvar mellom karakterenes handling og følelser, brukes det like ofte for å 

understreke poenger. Ett eksempel er når Liv er sint eller provosert. Da er språket ofte 

bombastisk og raljerende: «For du vil bli servert, du vil bli betjent, du er lat og du skal som 

alle andre bare ha og ha og det blir faen meg ikke nok, for det blir aldri nok for noen av dere.» 

(Lykke, 2013, s. 133). Både oppramsingen, gjentakelsene og banningen bidrar til å 

understreke karakterens følelsesmessige tilstand. Spesielt bruken av asyndetisk paratakse, du 
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vil, du vil, du er,15 som er det som gir inntrykk av at ordene spyttes ut, knytter affekten i 

setningsinnholdet sammen med den språklige utformingen.   

Språket og stilen i Samtale ventar er langt mer nøytralt, men det knappe språket er et 

virkemiddel i seg selv. Selve fraværet av beskrivende adjektiver bidrar for eksempel til at 

Einvik fremstår som fargeløs og stillestående. Det er Elisabeths tanker omkring egen og 

andres oppførsel som opptar den plassen en eventuell skildring av omgivelsene kunne fått, for 

eksempel da Elisabeth og Trygve, en av beboerne på brakka, tar følge inn til sentrum:  

 

Vi gjekk over brua utan å veksle eit einaste ord, bare ein og annan kommentar om det 

som møtte oss på vegen. Når vi var på brakka, kunne vi i det minste halde ein slags 

flyt, men her ute var det heilt umulig å få ein nokonlunde naturlig dialog. Det var som 

om vi ikkje hadde noko der å gjere – saman på gata – og dette klarte vi ikkje på nokon 

måte å kompensere for gjennom vanlig dagligtale. – Godt det snart er jul, sa han 

plutseleg. Eg var ikkje einig, så eg fekk meg ikkje til å svare på det heller, og det 

gjorde ikkje samtalen lettare. Det blei ikkje sagt så mykje meir før vi var framme i 

sentrum. (Eikemo, 2011, s. 120)  

 

Den knappe stilen understreker innholdet i teksten. Slik Elisabeth sliter med å kommunisere 

med Trygve, speiler de utelatte skildringene av omgivelsene dette. Slik bidrar språket i 

Samtale ventar til å presentere Elisabeth som en karakter som ikke er i kontakt med 

omgivelsene sine. At den siste setningen i romanen avsluttes uten punktum, kan leses som at 

teksten mister kontakten med hovedpersonen. Friksjonen mellom den implisitte forfatteren og 

jeg-personen som romanen med jevne mellomrom har latt komme til syne, blir dermed enda 

tydeligere.  

 Også i Oppløsningstendenser har avvik fra tegnsettingsreglene en effekt. Gjentatte 

ganger stiller Liv spørsmål uten at spørsmålstegnet tas med i teksten: «Hvorfor skal du alltid 

rote frem det stygge.» (s. 15), «Hvordan vet du det.» (s. 118). Effekten av manglende 

spørsmålstegn redegjør romanen selv for i en sekvens der vi får innblikk i farens synkende 

interesse for Liv:  

 

   Den første tiden etter at han flyttet, hadde vi en ordning der jeg kunne ringe ham når 

som helst og snakke om mamma. Denne ordningen ble langsomt borte, og snart var 

det som om den aldri hadde eksistert. Den siste gangen, jeg kan fremdeles huske 

samtalen ordrett, sukket faren min og sa:  

   Hva har hun gjort nå, da.  

   Et spørsmål uten spørsmålstegn, en trett konstatering, noe som skulle overstås, en 

plikt han ikke kom seg unna. (Lykke, 2013, s. 203) 

                                                 
15 Sammenbinding uten sideordnende konjunksjon (Gaasland, 1999, s. 81).  
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Livs spørsmål kan altså ses på som «en trett konstatering». Vi må anta at disse spørsmålene, 

som oftest spørsmål hun stiller seg selv og som handler om egen oppførsel, er spørsmål hun 

har stilt så mange ganger at de fremstår mer som en bekreftende selvbebreidelse enn et 

spørsmål som skal lede til en større innsikt eller forståelse. 

2.3.3  Narrativ distanse 

Et fellestrekk ved Samtale ventar og Oppløsningstendenser er at begge romanene er 

førstepersonsfortellinger. Det er gjennom hovedpersonene Liv og Elisabeth at historiene blir 

fortalt. Denne synsvinkelen fører leseren tett inn på både hovedpersonenes tanker og de indre 

og ytre samtalene de har med seg selv og andre. Samtidig må man spørre seg hvor ærlige 

gjenfortellingene er. En effekt ved fortellerteknikken romanene bruker, er at den sår tvil om 

påliteligheten til fortelleren.  

 I Samtale ventar dukker det opp detaljer som fremkaller skepsis mot hovedpersonen 

tidlig i fortellingen. Første kapittel, som rommer både Elisabeths ferjetur til Einvik og en 

analepse som forklarer hvorfor hun er på vei til dette stedet, avsluttes med at Elisabeth går til 

sengs på brakkerommet sitt. Neste kapittel begynner med «Allereie den tredje eller fjerde 

dagen […] møtte eg han som heitte Bendik» (Eikemo, 2011, s. 21, min utheving). At 

Elisabeth har vært på brakka i et antall dager hun ikke selv kan gjøre rede for med sikkerhet, 

får leseren til å stusse. Romanen bruker ellipsen, utelatelse av tekst, for å fremkalle den 

undringen vi møter karakteren Elisabeth med. Siden det er Elisabeth historien fortelles 

gjennom, er det et manglende samsvar mellom hennes holdning til tid, «allerede», og 

forestillingen om at hun skal gjennomføre intervjuene raskt og effektivt. Tidligere har man 

snakket om den såkalte «upålitelige fortelleren» i slike tilfeller: «Begrepet antyder at 

fortelleren kan bli tillagt den egenskap å formidle «gale», upålitelige opplysninger», skriver 

Petter Aaslestad (1999, s. 98). Aaslestad hevder videre at begrepet «immanent forfatter», som 

i en del andre verk kalles «implisitt forfatter», bør benyttes i stedet. En immanent forfatter er 

en abstrakt størrelse som ikke finnes i verket, men som kommer til uttrykk gjennom en norm, 

i betydning «holdning» eller «innstilling». Jeg bruker termen «holdning» heller enn «norm» 

for å skille den fra de normene oppgavene ellers omhandler. Avstanden eller motsetningen 

mellom den holdningen teksten implisitt (eller immanent) uttrykker og den holdningen jeg-

fortellerne Liv og Elisabeth uttrykker, skaper en narrativ distanse.   

I Samtale ventar brukes en narrativ distanse for å fremme komiske og tragikomiske 

situasjoner i romanen. I disse tilfellene er det en avstand eller manglende samsvar mellom den 
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holdningen romanen implisitt formidler og den oppfatningen karakteren Elisabeth tillegges, 

for eksempel når det gjelder arbeidsvaner: «Full av oppdrift gjekk eg innom ein sportsbutikk 

og kjøpte meg ein badedrakt. No når eg hadde eit arbeid, måtte eg skaffe meg noko å gjere på 

fritida» (Eikemo, 2011, s. 68). Mens leseren oppfatter at det slett ikke er noen forskjell på 

arbeid og fritid i Elisabeths liv, er det en overordnet stemme i romanen som formidler dette. I 

Samtale ventar bidrar den narrative distansen til å fremme en tvetydighet som ofte er sår og 

morsom på samme tid.  

I Oppløsningstendenser brukes en form for narrativ distanse for å understreke 

alkoholens effekt på Liv. Et eksempel på dette dukker opp tidlig i romanen der Liv uttrykker: 

«Men noe ligger og murrer, noe jeg ikke får tak i. Noe har skjedd, en forverring av noe slag» 

(Lykke, 2013, s. 9). Noen sider senere «husker» Liv hva som har skjedd: «e-posten fra 

redaktøren [står] der og lyser, og med ett blir det klart hva som har ligget og murret» (s. 20). 

Her brukes distansen som fortellerteknisk grep til å holde tilbake detaljer for leseren og for å 

understreke den bakfulle Livs upålitelighet. Når avstanden mellom fortellerinstansene 

synliggjøres i teksten, fører det både til at karakterens troverdighet synker, og at leserens 

skepsis mot henne øker. 

2.3.4  Bildebruk  

Oppløsningstendenser og Samtale ventar bruker ulike former for språklige bilder som 

virkemidler, for eksempel metaforer og symboler. Metaforen er et litterært virkemiddel som 

virker nettopp gjennom sin doble betydning: «Ved metaforar er det alltid konflikt mellom eit 

uttrykk og den konteksten det står i, og den meininga som oppstår, er eit resultat av denne 

konflikten», skriver Eiliv Vinje i Tekst og tolkning (1998, s. 35). Rolf Gaasland kaller 

metaforer «sprangtroper», fordi det teksten sier og det det viser til, tilhører to forskjellige 

«sfærer» (1999, s. 77).  

Den stivnede metaforen «deadline» som brukes i begge romanene, er interessant. Her 

har vi å gjøre med en død metafor som blir levende igjen. «Deadline» ble opprinnelig brukt 

om en grense fangene i fengslene ikke måte overskride. Gjorde de det, ville de bli skutt. I dag 

brukes deadline utelukkende om å holde frister.16 Rekker man ikke deadline, har man gått tom 

for tid. Både Liv og Elisabeth jobber etter deadlines. Liv holder for så vidt sine frister, men 

mister jobben, og med det mister hun noe av det faste og konkrete i livet, og «[i] enden av 

                                                 
16 Ifølge https://www.merriam-webster.com/dictionary/deadline 
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disse tankene befinner selvmordet seg» (Lykke, 2013, s. 29). Elisabeth i Samtale ventar 

overskrider helt bokstavelig sin deadline. Hun er ikke stand til å danne de relasjonene som 

ville gitt henne de samtalene språkforskerne venter på, og som en konsekvens av dette fryses 

hun ut og fryser i hjel. «Deadline» blir en metafor som her blir brukt på flere nivåer ved at den 

faktisk henter opp igjen noe av sin opprinnelige mening.  

Oppløsningstendenser har flere sekvenser der metaforen strekker seg utover mens den 

forsterkes og intensiveres på veien. Slik kobles metaforen og overdrivelsen sammen, og 

effekten er ofte at teksten blir morsom:  

 

Jeg begynner å fortelle historier og ordene formerer seg og bygger seg på hverandre til 

jeg har et stort, svaiende tårn foran meg som jeg strever for å holde på plass, men 

munnen min er koblet til et eget aggregat og har sin egen strøm- og vannforsyning. 

Munnen min er et lite kongedømme i Europa med sin egen myntenhet og sin egen 

innavlede lille kongefamilie. (Lykke, 2013, s. 209) 

 

Metaforen uttrykker at Liv mister kontrollen over det hun sier, og den fremholder munnen 

som et selvforsynt og selvstendig område i Livs kropp. Livs bevegelser i romanen kan også 

leses i overført betydning. At hun i løpet av romanen forflytter seg fra en futon17 i en iskald 

kjellerleilighet på Sagene til et tørt og varmt rom på loftet i morens villa i Holmenkollen, er 

ikke bare en konkret vertikal forflytning. Det er også et bilde på å løfte seg fra det Liv omtaler 

som «nullpunktet» (Lykke, 2013, s. 113) til en bedre tilværelse. Denne forflytningen er også 

en klassereise, i og med at romanen gir uttrykk for en rekke normer og fordommer knyttet til 

Oslos øst- og vestkant.  

 Døde batterier er en sentral metafor i Samtale ventar. Tidlig i romanen får vi vite at 

sosiale medier er Elisabeths «syltynne tråd» (Eikemo, 2011, s. 9) til et slags fellesskap. Mot 

slutten dør batteriene i både telefonen og datamaskinen hennes. Rent konkret får det 

betydning for handlingen fordi det fører til at hun ikke kan ta kontakt med andre. I overført og 

metaforisk betydning fører det til at Elisabeth med dette utestenges fra fellesskapet  

Da Elisabeth drar på julekonsert i grotten i Einvik, fungerer grotten som et symbol på en 

fortetning av Einviks normer. I denne scenen og på dette stedet forsterkes Elisabeths 

ambivalens: «Var det derfor eg kom? Lengta eg etter noko, å gå inn i ei fjellhole saman med 

ukjente, og komme ut igjen med ei felles oppleving av noko?» (Eikemo, 2011, s. 150). Da 

                                                 
17 Cambridge dictionary definerer futon slik: “a type of mattress, originally from Japan, that can be rolled up, or 

a bed or seat made from such a mattress”. Det er altså en madrass som ligger rett på gulvet eller en svært lav 

seng. 
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konserten er ferdig, skynder og brøyter hun seg forbi de andre for å komme ut i «den mørke, 

klare vinterlufta» (s. 154). Grotten er på den ene siden samlende, mens den på den andre er 

kvelende. At man i tillegg må kle seg godt fordi det er så kaldt i grotta, kan tolkes som at 

Einvik kan være et kaldt og ekskluderende samfunn. «Du kan kle deg i så varme genserar du 

bare vil, men du klarer ikkje halde kulden ute om du ikkje har ull innarst», sier ekspeditrisen i 

klesbutikken til Elisabeth (s. 50). Også dette har en overført betydning: Man må ha et 

grunnlag, det riktige grunnlaget, for å forstå einvikingenes normer.  

2.3.5  Navnesymbolikk18 

Et virkemiddel både Oppløsningstendenser og Samtale ventar benytter seg av, er å leke med 

navn. Det er en rekke eksempler i bøkene på at navnene kan bety mer enn bare navnet i seg 

selv. De mest åpenbare er Elisabeth Brenner, Liv og stedsnavnet Einvik. Einvik blir presentert 

som en «ein kva småby som helst» (Eikemo, 2011, s. 10). Einvik kan altså være Ein- (hvilken 

som helst) -vik, som om det som skjer i romanen, kunne skjedd hvor som helst. Samtidig kan 

navnet også kobles til det å være «eins», altså være enige eller like. Tolkningen kan ses i 

sammenheng med grottesymbolet, og Einvik blir dermed et sted der man verdsetter 

homogenitet og oppslutning omkring felles normer.  

 Hovedpersonene Liv og Elisabeth er to eksempler på tekstlig selvmotsigelse. Liv som 

gjennom store deler av boka drømmer om død, både sin egen og andres, uttrykker ved det en 

slik selvmotsigelse. I Samtale ventar avsluttes romanen med en siste selvmotsigelse da 

Elisabeth Brenner fryser i hjel på en benk ved ferjeleiet i Einvik.  

I Oppløsningstendenser er det flere karakterer hvis navn har en dobbel betydning. 

Dersom man møter bjørn i skogen, bør man ane fare. Da Liv møter Bjørn i skogen, er hun 

imidlertid ikke i stand til å oppfatte den (Livs)faren hun er i. Selv om romanen diskuterer 

skyldspørsmålet, presenterer den Bjørn som en viktig årsak til den gjeldssituasjonen Liv har 

havnet i. Den perifere venninnen til Liv, Mette, som gir inntrykk av å skulle spandere alt da 

hun inviterer med Liv på hyttetur, har også et passende navn. Da hytteturen er over, 

overrasker Mette Liv med en regning på 1600 kroner for utleggene. Mette har en makt over 

Liv, og navnet hennes understreker det: Mette er en form av det lavtyske navnet Mathilde som 

betyr «makt». Jeg kommer tilbake til Mettes makt over Liv i kapittel 4.  

                                                 
18 Navnebetydningene er hentet fra Norsk personnamnleksikon (Kruken & Stemshaug, 2013), med mindre noe 

annet er oppgitt.  
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At Liv og eksmannen Anders’ nye kjæreste Line har relativt like navn understreker at 

de har noe felles, nemlig en erfaring med Anders’ familie. Anders betyr på sin side «mann», 

og slik formidles ikke bare en kritikk av hvordan Anders har behandlet Liv, men også en 

kritikk av hvordan menn behandler kvinner. Også i Samtale ventar er det ortografiske 

navnelikheter mellom to av de kvinnelige karakterene. Elisabeth flytter inn på Brakkebo og 

blir kjent med Elin som bor på Bakkemo. Denne likheten understreker både som den 

forbindelsen og som den distansen som oppstår mellom karakterene i løpet av romanen.  

I Samtale ventar møter vi den unge jenta Susanne som oppholder seg ute på gata for å 

unngå å måtte gå hjem. Hun blir beskrevet som «ei overvektig likbleik og svartkledd jente 

som hang åleine» (Eikemo, 2011, s. 66). Dette står i sterk kontrast til betydningen av navnet 

hennes, som kommer av det hebraiske ordet for «lilje». I litteraturen brukes lilje ofte om 

kvinnelige blendene hvite kroppsdeler19, og selv om Susanne er «likbleik», bryter hun ellers 

med de mer tradisjonelle assosiasjonene til en liljes eleganse. Samtidig kan navnet knyttes til 

andre tolkninger av lilje, slik som renhet og jomfrudom, og dermed antyde årsakene til at 

Susanne i romanen uttaler at «Heime er ein farleg stad» (Eikemo, 2011, s. 360). At hun også 

deler navn med Susanna i Daniels bok i Det gamle testamentet i Bibelen, forsterker denne 

tolkningen. Her reddes Susanna av Daniel idet to menn prøver å «forføre henne». 20 

På Brakkebo møter Elisabeth flere menn, blant dem Heine og Henning. Disse navnene har 

alle en betydning som kan knyttes til ordet «hjem». Disse mennene forsvinner imidlertid 

nokså diskret ut av Einvik og ut av handlingen. Om de lever opp til navnene sine, så er det 

ikke sammen med Elisabeth, til tross for at hun leter etter en «heimekoseleg atmosfære» 

(Eikemo, 2011, s. 13). Det er imidlertid Sigmund Sel som har det mest interessante navnet av 

de mennene Elisabeth møter i Einvik. Sel kan leses som sæl, i betydningen «glad». Det tyske 

ordet «Freude» betyr «fryd» eller «glede» 21, og dermed ligner navnet Sigmund Sel på 

Sigmund Freud. Denne navnelikheten åpner for en rekke tolkninger. Som Sigmund Freud er 

Sigmund Sel opptatt av seksualitet. I tillegg må en av hans siste kommentarer, «Einvik finst 

ikkje» (Eikemo, 2011, s. 379), leses som at Einvik er et resultat av Elisabeths underbevissthet. 

Etternavnet «Sel» kan bety «støl» eller «seterhus»,22 altså et sted langt fra folk. Slik 

plasserer romanen Sigmund Sel utenfor Einviks sentrum. Denne detaljen kommer jeg tilbake 

til i avsnittet om Einvik i kapittel 4, «Isolasjon og grenseløshet» Også fornavnet formidler en 

                                                 
19 Ifølge http://denstoredanske.dk/Symbolleksikon/Planter/lilje 
20 Informasjon funnet i Store norske leksikon: https://snl.no/Daniels_bok 
21 Fra Kernerman tysk ordbok (Solberg, 2012, s. 209). 
22 Ifølge http://ordbok.uib.no 
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betydning. Sigmund er et mannsnavn dannet av de norrøne navneleddene sigr, «seier», og 

mundr, «beskyttelse». Allerede i første møte med Sigmund Sel blir Elisabeth tilbudt å bo hos 

ham, og gjennom Sel skaper romanen en undring hos leseren da han uttrykker: «eigentleg vil 

du bare komme hit og sitte, vil du ikkje? Sitte her og la meg ta hånd om situasjonen? Du vil 

ikkje vere åleine, du» (Eikemo, 2011, s. 116). At kan skal «ta hånd om situasjonen», kan leses 

som en form for beskyttelse. Han gjentar tilbudet i slutten av romanen, men denne gangen 

lyder den mer som en trussel: «Du kan flytte hit, eller du kan forsvinne for godt» (s. 379). Det 

kan virke som at det for Sel ikke er noen forskjell på seier og vern. Han kan kanskje beskytte 

Elisabeth fra å fryse i hjel, men til gjengjeld vil han seire over henne: «Kroppen og tankane 

dine og alt du gjer, skal tilhøre meg og det eg skapar» (s. 378). Slik blir Elisabeths død på 

paradoksalt vis en seier over Sigmund Sel.   

2.3.6  Ironi  

«[I]rony has an edge», skriver Linda Hutcheon (1994, s. 33). Denne «edgen», som vi kanskje 

kan oversette til «snert» eller «brodd», rommer en holdning eller en følelse. Det er denne 

dimensjonen som skiller ironien fra metaforen og tvetydigheten, hevder Hutcheon. En vanlig 

definisjon av ironi er at man sier noe og mener noe annet (Lothe mfl., 2007, s. 101). Vinje 

utdyper dette og skriver at «[i]roni er ikkje ei forskyving av meining, men eit sprang over i 

motsetninga» (1998, s. 75). 

 Et eksempel på at det som sies, eller tenkes i dette tilfellet, og det som menes er to 

forskjellige ting, er for eksempel da Elisabeth betrakter interiøret på toalettet på ferja til 

Einvik: «Eg såg på det sjuskete inventaret og gjentok etter billettøren: Privat båtselskap! 

Veldig imponerande» (Eikemo, 2011, s. 9). Her er det nettopp det motsatte av imponerende 

hun mener, altså er dette et slikt sprang over i det motsatte som Vinje peker på. Det er også en 

kritikk av båtselskapet som tidligere har skrytt av at de er privateid, og i denne kritikken 

finner vi den «edgen» Hutcheon snakker om.  

Ironi kan tydeliggjøres ved å bruke visse markører (Hutcheon, 1994, s. 156).  I 

Elisabeths beskrivelse av Facebookvennen Synne og hennes bruk av sosiale medier, opplyses 

det om at Synne legger ut «daglige uinteressante humorlause oppdateringar frå det såkalla 

privatlivet sitt» (Eikemo, 2011, s. 76). Ordet «såkalla» er en slik markør. Det får oss til å 

legge merke til det som kommer etter og se det i et nytt lys. Markøren brukes metalingvistisk, 

og hensikten er nettopp å gjøre ironien overtydelig: Synnes privatliv er det motsatte av privat. 

Det er derimot svært offentlig.  
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Ikke all ironi er like lett å få øye på. Etter at Tore Sandven, en av Elisabeths 

intervjuobjekter, har innrømmet å ha forgrepet seg på klassevenninnen Eva i russetiden, sier 

han om Eva at «ho var grei nok, Eva altså, men ho var ikkje min type» (Eikemo, 2011, s. 59). 

Elisabeth på sin side tenker «[e]g lurte på om Tore var Eva sin type» (s. 59). Bruken av ironi 

har den effekten at den etterlater en tvetydighet med en brodd i. Detaljen utvider tekstens 

mening ved å uttrykke en holdning eller en følelse. Det siste eksempelet uttrykker begge 

deler: Tore Sandvens avsløring gjør Elisabeth utilpass, sint og provosert. Tatt i betraktning 

hva Sandven nettopp har avslørt, er det åpenbare svaret nei, og dermed blir Elisabeths 

spørsmål ironisk og bitende. 

2.4 «Kaos skrevet med stø hånd» 

I dette kapittelet har jeg lagt et grunnlag for den videre tolkningen av romanene. Siden 

analyseeksemplene videre vil knyttes tett opp mot teksten, har jeg ansett det som viktig både å 

gi utfyllende sammendrag av bøkene og å redegjøre for den tidvise kollisjonen som finnes 

mellom romanenes handling og det språket og de virkemidlene som formidler handlingen. 

Lasse Midttuns anmeldelsestittel «Kaos skrevet med stø hånd» beskriver nettopp det jeg har 

villet formidle i kapittelet. Til tross for at hovedpersonene begge opplever omgivelsene som 

uforståelige, skamløse, kaotiske og flytende, er språket i Oppløsningstendenser og Samtale 

ventar preget av en stødig kontroll. Slik oppstår det et motstridende forhold mellom innhold 

og form, og mellom språk og fortelling, noe jeg tolker som en ambivalens i romanenes 

utforming.  
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3 Tapere i vinnerlandet 

 

3.1  Kapittelinnledning 

Norge ligger på førsteplass i FNs levekårsindeks (HDI 2016), og World Happiness Report 

2017 rangerer Norge som verdens lykkeligste land (WHR 2017). Alt skulle dermed tilsi at 

innbyggerne i Norge burde være både friske, rike og lykkelige. Romanene Samtale ventar og 

Oppløsningstendenser presenterer imidlertid to hovedpersoner som ikke gjenspeiler 

statistikkene. I boka med den treffende tittelen Hvorfor har vi det ikke bedre når vi har det så 

godt? (2002) reflekterer biskop og forfatter Per Arne Dahl over hvordan nordmenn opplever 

en stadig økning i materiell velstand på den ene siden, mens vi på den andre hjemsøkes av 

tomhet og misnøye. Dahl viser til psykolog og samfunnskritikeren Benjamin Katz, som 

hevder at kjedsomhet er en av årsakene til at noen mister orienteringsevnen i livene sine. 

Ifølge Katz er velferdsstaten årsaken til det tomrommet mange mennesker føler. 

Velferdsstaten fremmer kjedsomheten ved å gjøre oss til passive mottakere som kun er opptatt 

av rettigheter og ikke forpliktelser. Løsningen blir, ifølge Katz, å engasjere oss i noe som er 

større enn oss selv. Dahl støtter dette, og mener, ikke uventet, at dette «større» er Gud. Katz’ 

kjedsomhet har flere fellestrekk med «det gylne buret» Ane Farsethås leser frem i 00-tallets 

litteratur. Vi ser altså at det ikke er noe en-til-en-forhold mellom statistikkene og det som 

kommer til uttrykk i litteraturen. Samtidslitteraturens rolle kan være å bidra til å utdype slike 

statistikker og undersøkelser: «litteraturen [kjem] med nødvendige nyansar og korrigeringar» 

(Norheim, 2017, s. 6). I dette kapittelet vil jeg se nærmere på årsakene til hvorfor 

hovedpersonene i Samtale ventar og Oppløsningstendenser, Elisabeth og Liv, har mistet 

orienteringsevnen sin, og videre diskutere hvorvidt romanene fungerer som bidrag til en 

utvidelse av diskursen om makt og normer i velferdsstaten Norge.  

Til tross for høye rangeringer i internasjonale levekårs- og lykkerapporter, har det de 

senere årene blitt utgitt flere romaner som kritiserer den norske velferdsstaten.23 Ofte blir det 

som i utgangspunktet skulle være en ordning for å ta vare på befolkningen, presentert som et 

kaldt byråkrati som har mistet sin menneskelighet. I bidraget «Hyggeligt, men lavt til loftet, 

                                                 
23 For eksempel Et norsk hus (2014) av Vigdis Hjort, Norsk sokkel (2015) av Heidi Linde og Det blir ikke bedre 

(2016) av Jan Grue. 
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eller er det plat at have det godt?» i Velfærdsfortællinger (2010) skriver Søren Harnow 

Klausen om velferdskritikkens former og hvordan denne kritikken kommer til uttrykk i den 

danske litteraturen. En form for kritikk dreier seg om at velferdsstaten er overdrevet 

rasjonalistisk, og at den i for liten grad tar hensyn til følelser, religion og metafysikk. En 

annen innvending er at velferdsstaten er umyndiggjørende. Når det materielle nivået stiger, 

svekkes samtidig vår autonomi, og dermed våre muligheter for livsutfoldelse. En tredje form 

for velferdskritikk er at velferdssamfunnet er «affortryllende» (Klausen, 2010, s. 179). Med 

det mener Klausen at det ikke lenger er noe å kjempe for eller å strekke seg etter, og slik 

fjernes den narrative dimensjonen fra tilværelsen. Dette siste punktet har i Norge blitt spesielt 

belyst i Erlend Loes naivistiske litteratur, mest spesifikt i romanen L der hovedpersonen 

omtaler sin generasjon som «Vi som ikke bygde Norge» (1999, s. 15).  

Velferdsstaten er et svært insisterende begrep, og i boka Makt på nye måter 

introduserer redaktørene Eivind Engebretsen og Kristin Heggen oss for begrepet «velferds-

makt» (2012, s. 13). De knytter denne nye formen for makt til Foucaults maktbegrep, og 

hevder at dagens velferdsmakt er diskret, men disiplinerende, og at den gjemmer seg i 

språket, for eksempel i offentlige dokumenter. Selv om velferdsstaten legger til rette for 

innbyggerne, legger den også sterke føringer for våre liv, og bidrar dermed til å skape og 

opprettholde forestillinger om hva som er normal og unormal livsførsel. Det er en slik type 

makt jeg vil belyse når jeg i dette kapittelet undersøker den senmoderne valgfriheten og 

fleksibilitetens bakside. Med det tvetydige flytbegrepet som ramme tar dette kapittelet for seg 

Elisabeths og Livs mer eller mindre selvstendige valg. Min hypotese er at Samtale ventars og 

Oppløsningstendensers hovedpersoner fører en kamp mot samfunnets og velferdsstatens 

normer, og at de i spennet mellom normalitet og avvik befinner seg i en limbo av ambivalens.  

3.1.1  Normer, normalitet og avvik 

Sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen hevder at alle samfunn er basert på normer og 

regler, og at disse reglene varierer historisk og krysskulturelt. Enda viktigere er det at avvik 

fra normene straffes: «Overalt iverksettes sanksjoner overfor dem som bryter sentrale normer, 

overalt blir de som ikke passer inn, betraktet som avvikere» (2006, s. 10). Hva normalitet 

består i, utrykkes sjelden eksplisitt. Derimot er det ofte antatt å være det motsatte av avvik 

(Piuva, 2013, s. 56). Ved å se på hvordan Samtale ventar og Oppløsningstendenser formidler 

normbrudd og sanksjoner, vil de uskrevne reglene knyttet til normalitet og såkalt «normal» 

oppførsel kunne oppdages, eller demaskeres, for å bruke et foucaultsk begrep.  
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I både Samtale ventar og Oppløsningstendenser fremstår familien som en tydelig 

normaliseringsinstans. I sistnevnte uttrykkes det gjennom jeg-personen Livs forestillinger om 

hva som er riktig og feil oppførsel knyttet til det å være kone, datter og svigerdatter, hva som 

er normalt og unormalt, og hvordan Liv føler at hun blir sanksjonert når hun avviker fra 

normene. I Samtale ventar prøver hovedpersonen Elisabeth å finne en måte å leve på, men 

føler seg definert av Einviks konfronterende spørsmål om hennes sivile status. For Elisabeth 

er familie noe hun både lengter etter og frastøter seg. I Samtale ventar kommer også normer 

knyttet til arbeidslivet tydelig frem. Begge romanene belyser også normer direkte knyttet det 

senmoderne mennesket, nemlig hva som anses som korrekt, altså normal, selvfremstilling i 

sosiale medier. Samtale ventar og Oppløsningstendenser presenterer oss dermed for en 

senmoderne dobbeltrolle: virkelighetens rolle og den som utspiller seg på internett. Denne 

dobbeltrollen vil bli diskutert i kapittel 4.  

 Normalitetsbegrepet slik vi kjenner det i dag, er relativt nytt. Lars Grue viser i boka 

Normalitet (2016) til Lennart J. Davis’ påstand om at uttrykket normal utelukkende var 

knyttet til matematikk i betydningen perpendikulær («vannrett på») frem til midten av 1800-

tallet. Grue ser et sammenfall mellom endringen i ordets betydning og nye forestillinger i 

vitenskapen, for eksempel Adolphe Quetelets utregning av gjennomsnittsmennesket og 

Francis Galtons teorier om eugenikk og genetisk verdi. Nå kunne man begrunne normalitet og 

avvik vitenskapelig, og utstøtning av avvik ble en logisk og akseptert konsekvens. Til tross 

for at mange av teoriene har blitt kritisert og forkastet i ettertid, hevder Grue at skillet mellom 

normalitet og avvik lever videre og preger hvordan vi tenker.24 Med Foucaults diskursbegrep 

kan vi si at diskursen styrer og opprettholder forestillingene om normalitet, avvik og det 

ideale. Det som er sentralt, er at normer ikke er en fast størrelse, men at grensene mellom 

normalitet og avvik er i stadig endring. De er med andre ord flytende størrelser. Dette er i 

noen tilfeller positivt, for det fører til at mennesker som tidligere har blitt sanksjonert på 

grunn av for eksempel legning, religion eller politisk ståsted kan mene, tenke og handle uten å 

bli straffet juridisk. På den annen side kan den flytende normaliteten hos noen fremkalle 

frustrasjon og forvirring fordi det kan være vanskelig å følge uforutsigbare 

grenseforskyvninger. Er man i tillegg utenfor det fellesskapet som sitter med makten til å 

endre norminnholdet og dra opp grensene mellom det normale og det unormale, kan de 

flytende grensene bli både urettferdige, diskriminerende, kaotiske og rotete. 

                                                 
24 Et eksempel er formelen BMI (Body Mass Index), en måte å regne ut om en kropp er for lett eller for tung i 

forhold til en normalvekt 
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Det er et skille mellom normalitet og normativitet, men ofte glir termene over i 

hverandre. Mens normalitet dreier seg om det som er blitt etablert som vanlig, korrekt, 

tradisjonelt riktig og akseptert, har normativiteten en sterkere moralsk overtone: det er slik det 

burde være. I Samtale ventar og Oppløsningstendenser finner vi eksempler på det jeg vil kalle 

en normativ normalitet. Den normative normaliteten påvirker gjennom store strukturer som 

velferdsstaten, men også gjennom sosiale relasjoner som familie, vennskap og bekjent-skaper. 

Romankarakterene styres av at det normale bør være noe å strekke seg etter, og at denne 

normaliteten er avgjørende både for å lykkes og for å bli lykkelige. Samtidig føler både 

Elisabeth og Liv en avsky for den insisterende, konforme og normative normaliteten som 

omgir dem. I spennet mellom tiltrekning og frastøtning uttrykker romanene motstridende 

følelser for både familie- og arbeidsliv, og i dette spennet kan vi lese frem en eksistensiell 

ambivalens.  

3.1.2  Normer og affekt 

Til tross for at individet i den senmoderne tilværelsen har større frihet til å ta egne valg, viser 

romaner som Samtale ventar og Oppløsningstendenser hvordan maktstrukturer ikke er like 

oppløste og flytende som Zygmunt Bauman skal ha det til. Makt forankres i menneskene, det 

Foucault kaller disiplinering av kroppene, og slik opprettholdes og videreføres makt-

strukturene i samfunnet. Velferdsstaten kan ses på som en slik maktstruktur, der forholdene i 

stor grad er lagt til rette for mennesker som arbeider og stifter familier. Offentlig regulering 

av for eksempel skatt, feriepenger og foreldrepermisjon sier oss noe om hvilken betydning 

arbeid og familie har. Jeg vil komme tilbake til velferdsstaten litt senere i kapittelet.  

Oppløsningstendenser og Samtale ventar presenterer oss for to karakterer som hverken er del 

av en kjernefamilie eller arbeidslivet, noe som gjør at de føler seg som avvikere. Skam, 

mindreverdighetsfølelser og selvbebreidelse er dominante følelser i begge romanene. I den 

forbindelse er det relevant å trekke inn den såkalte «affektive vendingen» man har sett i 

skjønnlitteraturen i de senere årene (Andersen, 2016). Mens Foucault og Butlers 

poststrukturalistiske teorier er nyttige i å avdekke maktstrukturer og konstruerte forventninger 

og antagelser som Samtale ventar og Oppløsningstendenser uttrykker, kan de følelsene som 

romanene rommer, beskrives med begreper fra affektteorien. Den affektive vendingen 

innebærer et større fokus på de intense følelsene som litteratur og kunst kan uttrykke. Jeg vil 

bruke affektteori for å komme nærmere forbindelsen mellom normer, makt og følelser om 
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Samtale ventar og Oppløsningstendenser rommer, spesielt den fraværende lykken og den 

tydelige skammen som formidles gjennom Elisabeth og Liv.  

Romanene kan knyttes til det affektive ved at de rommer mer enn bare følelser. 

Følelsene er politiske og insisterende, og de forplanter seg som selvsagte reaksjoner i 

hovedpersonenes kropper. I antologien Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en 

globaliseringstid ser Elisabeth Oxfeldt og hennes medforfattere i prosjektet ScanGuilt 

nærmere på skam- og skyldfølelser som kommer til uttrykk i nyere skandinavisk litteratur, 

film og tv-program. Oxfeldt kaller dette for en «skandinavisk skyldfølelse» (derav 

prosjektnavnet ScanGuilt). Man kan snakke om et følelsesfellesskap, altså at privilegerte 

skandinaver som gruppe deler en felles skamfølelse overfor de Andre, de upriviligerte. 

Prosjektet undersøker hva som er bakgrunnen for disse følelsene, hvordan disse følelsene 

uttrykkes sosialt og politisk, og om disse følelsene er produktive eller destruktive når det 

gjelder det verden står overfor av globale, sosiale, kulturelle og økonomiske utfordringer. 

Selv om Samtale ventar og Oppløsningstendenser i svært liten grad belyser globale 

utfordringer, ligger de i ScanGuilt-prosjektets randsone. Romanene formidler en forestilling 

om at den senmoderne norske lykken i stor grad er knyttet til arbeid og familie. Det at 

Elisabeth og Liv står utenfor disse fellesskapene, gjør dem til representanter for de Andre og 

de uprivilegerte i velferds-Norge. Gjennom nettopp slike undersøkelser som World Happiness 

Report opprettholdes forventningene om at Norge er et lykkefellesskap alle innbyggerne må 

tre inn i. Samtale ventar og Oppløsningstendenser retter søkelyset mot  

premissene for lykke og mot hvilke hindre som står i veien for at også Elisabeth og 

Liv skal få rett til å føle seg som et del av et fellesskap.  

Elisabeth og Livs følelser bidrar sjelden til noe konstruktivt i romanene. Ofte dreier 

deg seg om et stilltiende sinne som imploderer og glir over i skyld, skam eller likegyldighet. 

Sianne Ngai (2007) kaller slike følelser «ugly feelings». Disse følelsene kjennetegnes ved at 

de ikke har noen rensende effekt (non-chatartic), slik for eksempel et sinneutbrudd kan ha, 

men i stedet virker lammende. I ScanGuilt-artikkelen «Staten sa ja, så hva siger jeg? 

Flygtning og følelser i postfeministisk litteratur» redegjør Elisabeth Oxfeldt for Ngais begrep 

om «grimme følelser» (ugly feelings). Hun skriver at ugly feelings: 

 

drejer sig om små negative følelser (som irritation) i en tid, hvor man er usikker på de 

store følelser (som vrede og frygt). Hvor de store følelser kunne få en til at handle 

socialt og politisk, afspejler og fremkalder de små, grimme følelser en form for 

emotionel forvirring og manglende orienteringssans (Oxfeldt, 2016, s. 234).  
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Et fellestrekk ved karakterene Elisabeth og Liv er at ingen av dem har konstruktive følelses-

utbrudd i romanene, men at de absolutt kan sies å være emosjonelt forvirret og mangle 

emosjonell orienteringssans. Manglende ytre reaksjoner fører til en implosjon av følelser for 

karakterene. Disse har ingen effekt på andre enn dem selv, og de medfører ingen renselse. Det 

er klare uoverensstemmelser mellom hvordan karakterene handler og hvordan de tenker, en 

diskrepans jeg eksemplifiserer i kapittel 2.  

3.1.3  Å holde Liv i familien 

Oppløsningstendenser stiller gjennom hele romanen spørsmålet om hva som er normalt og 

hvordan man skal handle i de forskjellige situasjonene man befinner seg. Hovedpersonen Liv 

famler etter retningslinjer i sine relasjoner med andre: «[J]eg bare later som. Jeg hermer etter 

de andre, i et håp om at hvis jeg gjør bevegelsene, så følger kanskje resten etter. Det har ikke 

hendt hittil. Jeg fortsetter å bestå av løse deler som svirrer rundt» (Lykke, 2013, s. 128). 

Sitatet viser at Liv er innforstått med at det finnes regler for hvordan hun bør oppføre seg, 

men at hun ikke helt vet hva disse reglene består i. Gjennom Liv formidles også forestillingen 

om at «de andre» vet hvordan man skal leve, og slik kommer det frem at det finnes to 

grupperinger: De som kjenner reglene for hvordan man skal leve, og de som ikke vet det. 

Videre forteller Oppløsningstendenser at selv om Liv har en fornemmelse av de uskrevne 

reglene som styrer folks handlinger, står man ikke fritt til å handle uavhengig av disse 

reglene. Romanen går dermed i dialog med Foucaults disiplinerings- og Butlers 

performativitetsbegreper som sier at det finnes allerede eksisterende, om enn konstruerte, 

regler for hvordan et menneske skal leve, og at dersom man bryter med normene, vil man 

utsettes for sanksjoner. Men når samtidens regler flyter, hvilke normaliseringsinstanser tyr 

man til?  

Familien kan beskrives som en slik normaliseringsinstans. I familien overføres og 

videreføres normer, tradisjoner og holdninger fra foreldre til barn, og de voksne blir barnas 

målestokk for rett og galt og normalt og unormalt. Gjennom Liv formidles et syn om at 

foreldrene har et ansvar for sine barn, til tross for at hennes egne foreldre presenteres som om 

de har fraskrevet seg dette ansvaret. Denne ansvarsfraskrivelsen beskrives som et brudd på 

normalitet, resultatet er en tydelig avstand mellom Liv og foreldrene. Ett eksempel er at Livs 

mor aldri tar telefonen eller åpner når Liv ringer på: 
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Du lukket ikke opp.  

Hva mener du med det?  

Da jeg banket på nå nettopp, lukket du ikke opp.  

Med døren var jo åpen. Du kom deg inn. Så hva er problemet? (Lykke, 2013, s. 70).  

 

Gjennom et språk fullt av overraskelser og komplisert logikk uttrykker morens utsagn en 

distanse til datteren. I dette tilfellet overfører hun ansvaret for å komme inn i huset til Liv 

selv, i strid med hva mange vil si er vanlig. Heller ikke det romanen forteller om Livs far 

tyder på at han bidrar til å opprettholde en tradisjonell familienorm. Han inviterer for 

eksempel på datteren på middag, men med visse forbehold: «Middagen varer fra halv syv til 

ni» (Lykke, 2013, s. 190). Liv kan altså ikke komme inn i morens eller farens hjem uten å 

måtte forholde seg til normer og regler. I morens tilfelle er disse normene uforutsigbare, mens 

de i farens er overtydelige. I begge tilfeller begrenser de Livs mulighet til å være en del av 

familien slik det formidles gjennom store deler av romanen at hun ønsker å være.  

 Morens hus i Holmenkollen kan ses på som et bilde på den flytende modernitetens 

normoppløsning. Husets tidligere eiere, Livs besteforeldre, blir fremstilt som representanter 

for en tid der alt var fastere. I deres tid var huset ryddig, hagen velholdt og reglene klare. Vi 

må anta at de irettesettelsene og visdomsordene romanen siterer i kursiv, er ting Liv har hørt 

besteforeldrene si: «Hvis du har mat i kjøleskapet, klær på kroppen, tak over hodet og et sted 

å sove, er du rikere enn 75 prosent av verdens befolkning» (Lykke, 2013, s. 11), «den klokeste 

gir seg» (s. 135–136). Liv skammer seg over sin egen tid når hun sammenligner den med 

besteforeldrenes idealer: «Sett med mormor og morfars øyne, øyne som blir mer uskyldige for 

hver dag som går, virker nåtiden som en slags orgie i galskap og forfengelighet og mangel på 

selvkontroll» (Lykke, 2013, s. 141). Gjennom Liv presenteres fortiden og besteforeldrene i et 

nostalgisk lys: Den gangen ble maten laget fra bunnen av, det ble syltet og saftet, rullet og 

strøket, saget og raket. Rollene var klare: «[Mormor] bestemmer i huset, og morfar 

bestemmer i hagen» (s. 138). Etter at Livs mor overtok huset, har hus og hage forfalt. Slik det 

er nå, «etter sivilisasjonens sammenbrudd» (s. 61), flyter eiendommen i ordets negative 

betydning. Det flyter over av rot og søppel, og hagen er overgrodd og ustelt. Husets forfall og 

hagens vanskjøtsel står i sterk kontrast til besteforeldrenes nennsomme ivaretakelse. Samtidig 

må vi som lesere stille oss kritisk til denne fremstillingen, for historien kan lett omskrives når 

nostalgien legger sitt slør over eventuelle negative minner. Besteforeldrenes normer kommer 

imidlertid til uttrykk i en av Livs dagdrømmer. Her besøker hun de nå for lengst døde 

besteforeldrene, og fantasien minner henne på de verdiene som besteforeldrene stod for: «Det 

yrkesmessige slitet var noe morfar likte å høre om, i dette kjente han seg hjemme» (s. 136) 
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«Hvor mange barn har du fått nå, da, spør mormor mens vi strekker ut et dynetrekk» (s. 138). 

Deres forestilling av normalitet innebærer at man arbeider og stifter familie.   

Besteforeldrene beskrives som en sterk kontrast til Livs mor. Til tross for at hun 

karakteriseres som uforutsigbar og bitter, uttrykkes det gjennom Liv at hun har en plikt til å 

besøke moren. Årsaken til denne sterke pliktfølelsen plasserer romanen hos faren:  

 

Mamma og jeg ble mødre og døtre, han ble skilt far. […] Fra den ene dagen til den 

neste var hun ikke lenger hans ansvar, men mitt. Dette var realitetene, at han hadde 

gitt meg den daglige omsorgen for henne, og satt seg selv fri. (Lykke, 2013,  

s. 202–203) 

 

Uttrykket «daglig omsorg» brukes ofte i skilsmissesaker, men da er det snakk om omsorgen 

for barnet, ikke for en av foreldrene. Sitatet setter farens nye frihet opp mot Livs store ansvar. 

Skildringene av moren gir inntrykk av at hun lider av en eller annen form for psykisk sykdom. 

I tillegg må barnet Liv både må passe på og passe seg for henne, for hun vet aldri når moren 

kan få et utbrudd. Det er først da Liv flytter inn hos moren og ufører handlinger som for 

moren er uventede og uforutsigbare, at balansen mellom de to blir gjenopprettet:  

 

[J]eg merker at mamma lytter til meg slik man lytter til en sinnssyk, en person uten 

kontroll, og det er da det går opp for meg: Jeg er galere enn henne nå. Jeg har passert 

henne for lenge siden. Av oss to er hun nå den normale. Tanken er god, den varmer, 

for jeg er barnet, jeg er tenåringen […]. (Lykke, 2013, s. 233) 

 

Livs familie settes i romanen opp mot eksmannen Anders’ familie: «de ville visst 

nøyaktig hvordan de skulle oppføre seg, de ville visst å benytte seg av publikummet […] for å 

oppføre en alle tiders familieforestilling» (Lykke, 2013, s. 107). Rollene deres presenteres 

som bevisste, og romanen vier plass til Livs avsky for deres insisterende normalitet. Anders’ 

familie kan leses som en maktstruktur ved at den beskriver seg selv som «alminnelig» (s. 67), 

«korrekt» og «passende» (s. 68). Normene blir uttrykt gjennom stereotypier av typen 

rekkehus, søndagsmiddager og hytteturer. Gjennom Liv presenteres Anders’ familie som 

perfekt til det irriterende:  

 

[H]ele denne skikkelige, bursdagsfeirende og søndagsmiddagsarrangerende 

østkantfamilien med alle sine fotoalbumer og staute tradisjoner, søstrene som, selv om 

de oppførte seg bedre mot meg enn moren gjorde, likevel utvekslet raske små blikk 

når jeg snakket, søstrene med alle sine utdannelser og brylluper og graviditeter og 

utdrikningslag og videreutdannelser og påbygg på huset og turer med danskebåten og 

selvsagte regler for hva man kunne gjøre og tro og tenke og den selvfølgelige og 
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dorske måten å snakke på, som om de var på det rene med alt og hadde kontroll på alt, 

liksom lente seg tilbake i tilværelsen, som for dem var hundre prosent forståelig og 

logisk og tilrettelagt. (Lykke, 2013, s.149–150) 

 

Makten til å definere hva som kjennetegner familien slik den skal være, uttrykkes gjennom 

irettesettelser og sanksjoneringer av brudd på familienormen: Avbrytelser, blikk og 

utestengelse, både ved at Liv ikke blir invitert med på ting, og ved at denne familien – slik Liv 

opplever det – ikke bare er familie, men gjør familie, når de spiller sine roller til det perfekte. 

Anders’ familie har en normativ funksjon ved at den insisterer på å være normal og riktig: «og 

over bordet vil det ligge et varmt lys av samhold og en følelse av å ha rett» (Lykke, 2013, s. 

157).  

 Oppløsningstendenser presenterer Anders’ familie som en norm for hvordan en 

skikkelig familie skal handle ut fra et sett med innarbeidede regler. Denne 

«familieforestilling[en]» (Lykke, 2013, s. 107) kan beskrives nærmere ved hjelp av Butlers 

teorier om performativitet og normativitet og Sara Ahmeds teorier om lykke. Slik familie kan 

«gjøres» på en riktig eller en gal måte, finnes det også strenge retningslinjer for hvem som har 

rett til å føle seg lykkelig. Også lykke kan uttrykkes på riktig og galt, og dermed kan den også 

brukes for å rettferdiggjøre undertrykkelse (Ahmed, 2010, s. 2). Lykke henger sammen med 

normer, og peker blant annet på «sannheter» av typen «den lykkelige husmor» (the happy 

housewife) og «et lykkelig hjem» (domestic bliss). Ved stadig å utsettes for idealer av denne 

typen, lærer man at det er dette som er normalen, for hvordan vi skal leve og hvordan vi skal 

oppnå lykke: «The science of happiness could be described as performative: by finding 

happiness in certain places, it generates those places as being good, as being what should be 

promoted as goods» (Ahmed, 2010, s. 6). Lykken er performativ, og den knytter visse 

handlinger til det gode, og dermed til moral. Dette er i stor grad nedarvet tankegods fra 

aristotelisk eudaimonia og det gode liv. Ahmed trekker frem at det er en sammenheng mellom 

denne aristoteliske tankegangen og et moralsk skille mellom en såkalt sterk og svak lykke 

(strong and weak conception of happiness). Mens en god og sterk lykke oppnås ved mer 

innsats, mer tid og mer tanke, er den svake lykken langt mer overfladisk. I dette ligger det 

moralske føringer. Ved at Liv ikke har gjort familie ved for eksempel å få barn eller hegne om 

familietradisjonene, blir hun en representant for dem som gjennom Ahmeds lykkehistorie ikke 

har vært verdig lykke: «those who are banished from [the history of happiness], or who enter 

this history only as troublemakers, dissenters, killers of joy» (Ahmed, 2010, s. 17).  
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 Anders’ familie representerer den riktige og sterke lykken, men det er ikke fordi de 

nødvendigvis er så lykkelige, men fordi Liv opplever dem slik. Liv på sin side kan ses på som 

en «killer of joy», og ved ikke å bidra til det forventede lykkefellesskapet, skaper hun ubehag. 

Så lenge hun ikke gjør lykken slik Anders’ familie gjør og trer inn i deres lykkeperformance, 

vil hun sanksjoneres og utestenges, noe hun også blir.  

 Oppløsningstendenser rommer en sterk ambivalens i hovedpersonen Livs forhold til 

familien, både rent konkret sin egen familie, og selve begrepet familie. I fortellingen om 

bryllupet mellom henne og Anders beskrives det som en lettelse for Liv å bli en del av en 

«alminnelig» (Lykke, 2013, s. 67) familie. Morens oppførsel der hun «ulte og skrek som om 

hun holdt på å dø. Hun benytter anledningen til å gå berserk» (s. 67), gjør både Liv og faren 

skamfulle. Morens avvikende oppførsel kontrasteres mot bryllupstradisjonene som Anders’ 

familie representerer: nypusset sølvtøy, blomsteroppsatser og den forventende, men sterkt 

kontrollerte sippingen til bryllupstalene. I samme scene uttrykkes imidlertid Livs ambivalens 

eksplisitt: Til tross for at oppførselen til moren plager Liv, vil hun ikke, eller så innser hun at 

hun ikke kan, bytte henne ut:  

 

[J]eg tenkte på hvor sterkt jeg ønsket meg en mor som kunne holde en glatt og 

passende tale som ingen husket. En mor som denne tanten til Anders, for eksempel, og 

samtidig visste jeg at jeg ikke ville holdt ut å ha henne som mor heller. […] [Jeg] sto 

der og visste at den moren jeg hadde hun som nettopp hadde hylt og skreket ved 

bordet, hun var min mor, for jeg kunne ikke hatt noen annen mor og hun kunne ikke 

hatt noen annen datter. [H]un er min rette mor. (Lykke, 2013, s. 68–69) 

 

Mens Anders’ familie bedriver en familie- og lykkeperformance på en uuttalt, men forventet 

måte, er Livs mor deres rake motsetning. Hun materialiserer Ahmeds «killjoy» ved å la både 

seg selv, hus og hage forfalle. Normoppløsningen tydeliggjøres også gjennom de polske 

arbeiderne som bor på tomten: «så er det som de dovner hen, som om de blir smittet av noe i 

dette huset, en slags bakterie som får alt til å bli seigt og ugjennomførbart» (Lykke 2013,  

s. 64). Ved å fremstille hagen som ustelt, moren som ustabil, huset som rotete og skittent og 

polakkene som arbeidssky, presenterer romanen eiendommen som det motsatte av normer og 

fordommer knyttet til villaer i Holmenkollen. Også Liv preges av forfall, men forskjellen 

mellom moren og Liv er den friheten moren har til å leve som avviker.  

 Mens moren kontrasteres mot Liv ved å være en fri avviker, er Line, Anders’ nye 

kjæreste, en representant for normaliteten. Hun blir tatt imot med åpne armer av Anders’ 

familie – i hvert fall om man skal tro på oppdateringene på Facebook – og gjør familie med en 
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selvfølge Liv mangler. Line mestrer den innarbeidede, forventede og aksepterte måten å være 

kvinne på. Line er performativ i den forstand at hun handler slik man forventer at hun skal 

handle. Hun er akkurat passe dristig, frempå, familiekjær og tradisjonell. Hun opererer med 

andre ord innenfor en akseptert normalitet. Liv på sin side, avviker fra denne normaliteten, og 

som avviker må hun sanksjoneres. Hensikten med sanksjoneringen må kunne tolkes som en 

form for makt og en strategisk veiledning. Vi må anta at dersom Liv hadde omfavnet en del 

av de normene hun uttrykker avsky for, for eksempel kjernefamilien, ville sanksjoneringen 

opphørt og Liv ville vært disiplinert inn i den familienormen som velferdsdiskursen 

fremstiller som et ideal.  

I romanen lyver Liv til omgivelsene og sier at Anders «nektet [henne] barn» (Lykke, 

2013, s. 165). Det er lettere enn å si at hun ikke ønsket seg barn. Romanen formidler noen 

underforståtte normer knyttet til det å være kvinne i senmoderniteten. Det er ikke forbudt å la 

være å få barn, men det må ha en praktisk årsak, for det å ønske leve uten barn, strider mot det 

normative idealet som velferdsstaten fremmer. Som vi så over, viser Ahmed at det er 

forbindelser mellom synet på lykke og synet på moral. At Liv ikke ønsker seg barn er et brudd 

på familienormen i velferdssamfunnet, og det gjør henne til en opprører og killjoy.  

Familieidealet i Oppløsningstendenser kommer også til uttrykk i en scene på IKEA. 

Romanen bruker ordvalget til å fronte Line og Anders som representanter for det normale. 

IKEA25 representerer ikke bare en standardisering av møbler og mat, men konseptet blir også 

et normalitetens sted. Da Liv overhører Anders og Line, hører hun Anders le på en ny måte: 

«denne latteren her på IKEA […] er en helt ordinær og hundre prosent vanlig latter» (Lykke, 

2013, s. 90, min utheving). Også Line glir inn i denne normaliteten som Liv anser seg selv 

som et avvik fra: 

 

Da [Anders] er gått, ringer mobilen hennes. […]. Vi er på IKEA. Jadaa, det skal jeg 

huske. Ja … Ja … Jada … Men mamma, da, du må ikke bekymre deg sånn, det er helt 

normalt … men vi måtte ut hit nå, og vi har jo bil. (Lykke, 2013, s. 91–92, min 

utheving) 

 

Ironien ligger i at Liv helt konkret overhører at den høygravide Line påpeker at alt er «helt 

normalt». Den normative maktutøvelsen fører til at Liv føler hun må forsvare seg, om så bare 

i tankene.  

                                                 
25 IKEA kan ses på som et «ikke-sted», et begrep jeg kommer tilbake til i kapittel 4, under overskriften «Hus og 

hjem».  



47 

 

 

3.2  Makt og avmakt i velferdsstaten 

«Velferdsstaten» er et omfattende begrep. Den norske velferdsstaten tok form etter andre 

verdenskrig, og den utformingen vi finner i Norge, Sverige og Danmark i dag, kalles den 

sosial-demokratiske modellen. 26 I Norge har man kollektive ordninger som i stor grad 

finansieres gjennom beskatning (Cappelen, 2013, s. 67). Gjennom tjenester og 

trygdeordninger bidrar velferdsstaten som en forsikring ved ulike former for risiko, for 

eksempel sykdom eller arbeidsledighet, men velferdsstaten har også en ideologisk sosial 

dimensjon. Denne gjør seg gjeldende i for eksempel universalitetsprinsippet, altså at de 

sosiale tjenestene skal være tilgjengelig og like for alle, og gjennom en omfordeling, for 

eksempel ved at høytlønnede betaler mer skatt enn personer med lavere inntekt (Christensen 

og Berg, 2017, 14. oktober). I min bruk av termen velferdsstat inngår de offentlige instansene 

vi møter i romanene, spesielt NAV og helsevesenet. Jeg lar også det som omhandler arbeid og 

familie knyttes til velferdsstaten, siden velferdsordninger i stor grad er avhengige av at 

borgerne arbeider og betaler skatt, og siden ordninger knyttet til barn og familie har blitt en 

stadig viktigere oppgave for velferdsstaten.27 Videre lar jeg også det mer diffuse begrepet 

«samfunnet» være en del av velferdsstaten. Med samfunnet mener jeg her de menneskene 

som omgir hovedpersonene, både i lokal- og storsamfunnet.  

I innledningen til dette kapittelet viste jeg til boka Hvorfor har vi det ikke bedre når vi 

har det så godt? av biskop Per Arne Dahl. Dette spørsmålet har blitt stilt innenfor flere 

vitenskapelige områder de senere årene. I boka All well in the welfare state? stiller Bent 

Greve spørsmål ved gapet mellom å bli rangert som et av verdens lykkeligste land på den ene 

siden og forekomsten av selvmord, depresjoner, stress-relaterte sykdommer, arbeidsledighet 

og sosial eksklusjon på den andre (2013, s. 8). Svaret er nokså enkelt at ikke alle mennesker 

er like lykkelige til enhver tid, ifølge Greve. Er man for eksempel enten uten jobb eller med 

                                                 
26 I boken The Three Worlds of Welfare Capitalism (1990) redegjør den danske sosiologen Gøsta Esping- 

Andersen for tre velferdsmodeller, eller regimer: Den liberale, som er den modellen vi finner i blant annet USA, 

den kontinentale, som omfatter for eksempel Tyskland og Frankrike, og sist den sosial-demokratiske som vi 

finner i Skandinavia (s. 26 – 27). Kjældgaard (2010) oppsummerer forskjellene mellom dem slik: «Den enkleste 

måde at skelne de tre fra hinanden på et at identificere de søjler, som velfærden bygger på i hver enkelt model: I 

den liberale er det markedet; i den kontinentale familien; og i den skandinaviske model er det staten. Staten har i 

den skandinaviske model overtaget mange av de velfærdsopgaver, som i den liberale model er udliciteret til 

markedet, og i den kontinentale model ivaretages af familien» (s. 67). 
27 For eksempel Stortingets vedtak i 2008 om at alle barn mellom ett og seks år har rett til barnehageplass og 

vedtaket fra 1998 om kontantstøtte (Hatland, 2013, s. 148). 
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for mye jobb, spesielt på toppen av et travelt familieliv, kan noen i perioder føle seg mindre 

lykkelige. Denne diskursen er interessant, fordi i de svarene Greve gir, ligger det føringer for 

hva lykke i velferdsstaten forventes å være. Lykke er å være i jobb og å kunne finne balansen 

mellom jobb- og familieliv. I dette ligger det også noen underliggende ideer om at dersom 

man ikke er i jobb, og man ikke har familie, så skal man strengt tatt ikke være lykkelig. Det er 

en form for biopolitisk makt som styrer menneskenes ønsker og ambisjoner i 

velferdsstrategiske retninger:  

 

Moderne, liberal magtudøvelse er en skabende makt, der søger at fremelske, opdyrke 

og stimulere bestemte evner hos borgerne. […] Magten er skabende, idet den virker 

ved at gøre individer til – og få individer selv til at gøre seg til – bestemte subjekter. 

(Mik-Meyer og Villadsen, 2007, s. 17) 

 

Makten kan med utgangspunkt i dette sitatet sies å styre enkeltindividenes rett til lykke. 

Samtale ventar og Oppløsningstendenser skriver seg implisitt inn i denne diskursen ved å 

rokke ved noen av velferdsstatens normative idealer. 

I Oppløsningstendenser og Samtale ventar kritiseres den offentlige, altså statens, makt 

over enkeltmenneskene. Selv om Livs frikort hos psykologen og Elisabeths attføringsstønad 

er såkalte velferdsgoder, er de normerende. Det er Livs psykolog som avgjør om Liv er 

normal eller unormal, og det er NAV som styrer en motvillig Elisabeth tilbake til arbeidslivet. 

Samtidig rommer romanene en beskrivelse av velferdsstaten som ullen og vag, og igjen er 

begrepet flytende treffende:  

 

Hvordan vet du det, spør jeg.  

Jeg bare vet det, sier psykologen.  

Du vet det like sikkert som man før i tiden visste at man ikke trengte å bedøve 

spedbarn når man opererte dem, og slik legene visste at de ikke trengte å vaske 

hendene når de gikk fra å stelle lik til å hjelpe fødende kvinner, men hvordan kan vi 

vite at vi har så mye mer oversikt nå, spør jeg. Hvordan kan vi være så sikre på alle 

disse utsagnene vi strør om oss med, når alle slike utsagn har kommet og gått og det 

eneste vi vet helt sikkert er at det snart kommer noe nytt som avløser det vi sitter her 

og tror så fullt og fast på (Lykke, 2013, s. 76). 

 

Liv og Elisabeth er både avhengige av og mistroiske til velferdsgodene. Dette uttrykker de 

gjennom en rekke følelsesreaksjoner, blant annet raseri, avmakt og mistro. Romanene 

fremstiller gjennom begge en tilsynelatende selvfølgelig, akseptert og vedtatt skyld- og 

skamfølelse over å være utilstrekkelige som menneske, kvinne og arbeidstaker. Gjennom 
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termer som arbeidslivet og familielivet underbygges det et ideal om at arbeid og familie utgjør 

hver sin halvdel av selve livet.  

 I boka Makt på nye måter (2012) bruker forfatterne Michel Foucaults maktbegrep som 

utgangspunkt for sine analyser av offentlige dokumenter. De viser hvordan makten har endret 

ansikt i løpet av de siste tjue årene. Denne endringen skyldes i stor grad New Public 

Management-ideer, en samlebetegnelse for omlegginger i offentlig sektor der målet er 

effektivisering (Engebretsen og Heggen, 2012, s. 14). Endringen har munnet ut i det de kaller 

«velferdsmakt», en makt uten en konkret autoritet, og som er preget av en omfattende 

omdøping av termer. På den ene siden definerer og fornyer de nye termene, samtidig som de 

gjennom å styre brukerne av velferdsgodene får dem til å forvalte sin frihet på en bestemt 

måte. Et konkret eksempel er ordet «mangfold». Ordet er tilsynelatende raust og 

inkluderende, men, som deres analyser viser, legges det også føringer og settes grenser for 

forskjelligheten. Begrepsbruken er dermed retorisk, og ved å knytte ordet til en ideologisk 

tanke, utøves det en form for makt. Forfatterne er, i likhet med Foucault, mer interessert i å 

undersøke hvilke handlinger som befester og opprettholder makt enn å undersøke hvem som 

besitter den. Infiltrert i den norske økonomiske diskursen finner Engebretsen og Heggen m.fl. 

en rekke såkalte «sovende metaforer», metaforer som er så innarbeidede i språket at man ikke 

tenker på dem som bilder, men som kan bære med seg holdninger og ideologier som 

videreføres og «godkjennes» når vi bruker dem. De trekker frem «styringsdokument» og 

«velferdskontrakt» som eksempler. Slike begreper styrer brukerne i det som anses å være den 

riktige retningen, og dette er relevant for min oppgave, fordi slike uttrykk brukes i romanene. 

For eksempel er Elisabeth Brenner på attføring, et begrep som i moderne norsk knapt brukes 

utenom i sin NAV-tilknyttede betydning: «planmessig arbeid for å hjelpe funksjonshemmede 

til å oppnå en mest mulig normal tilværelse igjen»28. Opprinnelig betydning i nynorsk er 

imidlertid «det å attføre», som kan bety å føre tilbake. Elisabeth skal ikke bare styres tilbake 

til arbeidslivet, hun styres også tilbake til det som defineres som en «normal tilværelse». 

Attføre (eller attfor) er også en preposisjon som betyr foran, som i veien for, og denne 

tvetydigheten i språket er interessant når vi analyserer Elisabeths tanker om sin plass i 

samfunnet.  

3.2.1  Avvik i Einvik 

                                                 
28  Ifølge http://ordbok.uib.no 
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Mens normer knyttet til familien er fremtredende i Oppløsningstendenser, er både familien og 

samfunnet normeringsinstanser i Samtale ventar. Samfunnet må her forstås på to nivåer. Det 

ene nivået er staten, som i romanen hovedsakelig uttrykkes gjennom NAV og Universitetet i 

Bergen. Det andre er lokalsamfunnet Einvik. Til tross for at romanen presenterer leseren for 

en rikt persongalleri, fremstår Einvik som en kollektiv stemme. Elisabeth vakler mellom å 

oppsøke og å støte fra seg Einviks innbyggere, og her ligger romanens tydeligste ambivalens. 

Gjennom Elisabeth uttrykkes dragkampen mellom normenes tiltrekningskraft og opprøret mot 

dem.  

 Samtale ventar åpner med at jeg-personen Elisabeth Brenner er på vei til Einvik for å 

utføre dialektintervjuer på oppdrag fra NAV og Universitetet i Bergen. Allerede på ferjeturen 

mellom Bergen og Einvik presenteres leseren for setninger som kan tolkes som frempek. Da 

billettøren på båten nekter Elisabeth å få studentpris fordi hun er for gammel, og han sier «Det 

der går ikkje» (Eikemo, 2011, s. 5), formidler utsagnet samtidig romanens avslutning. Det 

løser seg ikke for Elisabeth. Det går rett og slett ikke. Determinismen formidles også i 

kommentaren til ekspeditrisen i klesforretningen som forteller henne at «du klarer ikkje halde 

kulden ute viss du ikkje har ull innarst» (Eikemo, 2011, s. 50). Utsagnet antyder at Elisabeth 

mangler noe grunnleggende som gjør at hun ikke kan bli tatt inn i varmen i vestlandsbygda 

hun har kommet til. Et sentralt spørsmål romanen stiller er: Hvorfor lykkes ikke Elisabeth i 

Einvik?  

Elisabeths raseri er fremtredende i starten av boka, men raseriet går hånd i hånd med 

skamfølelsen. Overfarten til Einvik kan leses som en forberedelse til det som kommer. Ved å 

opponere mot billettøren på ferja, prøver Elisabeth å vise sin styrke, men den er for svak. I 

stedet blir hun ydmyket. I løpet av de første kapitlene vises det til Elisabeths skam en rekke 

ganger: «Ei blanding av skam og raseri kokte i meg» (Eikemo, 2011, s. 6), «Eg la venstre 

hand mot høgre kinn og kjente at det brann» (s. 7), «audmjukande» (s. 7), «gjort til latter» 

(s. 13), «Bare tanken […] fekk meg til å raudne» (s. 24), «flautt […] Eg kjente det pressa bak 

auga» (s. 33). Scenen med billettøren blir en irettesettelse, både av Elisabeths konkrete 

oppfatning av retningslinjene for studentrabatt og av Elisabeths trang til uttrykke sinne. På vei 

til et nytt sted blir Elisabeth satt på plass. Etter dette blir all aggresjon hos Elisabeth kun 

gjengitt som tanker. Det verbale sinnet er disiplinert. I situasjoner der Elisabeth føler 

omgivelsenes sanksjonering, er imidlertid den følelsesmessige endestasjonen skam, ikke 

sinne. 
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Elisabeths forhistorie er at hun har gått på «ein smell» (Eikemo, 2011, s. 16), og at hun 

i to år har vært så syk at hun knapt kan redegjøre for denne tiden. Konsekvensene av den blir 

imidlertid beskrevet eksplisitt:  

 

Eg hadde utvikla sterk motvilje, på grensa til angst, mot å kaste meg rundt og ta 

kontakt med folk eg ikkje kjenner, eller folk eg kjenner for den saks skyld. Det som eg 

tidligare gjorde med største sjølvfølgje, var blitt eit stort og nesten uoverkommeleg 

prosjekt. (Eikemo, 2011, s. 23).  

 

Journalisten som ikke tør å snakke med andre mennesker er et sårt og ironisk bilde på et 

selvmotsigende prosjekt. Da Elisabeth bare noen linjer senere velger å gjøre alle intervjuene 

«i ein smell» (Eikemo, 2011, s. 16), kan det lett tolkes som et signal om at dette kommer til å 

gå dårlig.   

Vi får vite at Elisabeth har fått dialektoppdraget fordi hun tidligere har jobbet som 

journalist. Hun oppfyller kravene til attføring,29 og ifølge NAV er dette en mulighet for 

Elisabeth til å komme tilbake til arbeidslivet. Men ordningen er også økonomisk gunstig for 

UiB, siden det hovedsakelig vil være NAV som finansierer arbeidet hennes. Ved å formidle 

disse detaljene for leseren, forteller romanen oss noe om Elisabeths ubetydelighet. Hun er 

ikke kontaktet bare på grunn av sin kompetanse, med like mye fordi hun vil bidra til en penere 

statistikk for NAV og en billigere løsning for UiB. Men er hun egentlig klar for å begynne å 

jobbe igjen? Elisabeths indre monolog forblir i kroppen: «Eg hadde mine tvil, men eg var 

ikkje i posisjon til å vere fin på det» (Eikemo, 2011, s. 16). Ved å ukritisk kopiere og ikle seg 

NAV-språket, kan vi tolke det slik at Elisabeth ikke har egenmakt til å stå imot normene NAV 

formidler. Det å ikke arbeide presenteres ikke som et alternativ i romanen, og understreker 

dermed at det normative idealet i velferdsstaten er å være i jobb. At Elisabeths indre tvil blir 

ignorert, både av henne selv og saksbehandleren i NAV, kan leses som en indirekte kritikk av 

velferdsstatens kapitalistiske premisser og normative posisjon.  

Karakteren Elisabeth fremstår som en person som lengter etter et fellesskap samtidig 

som hun både frykter og forakter den samme ideen. Dette er en sentral del av Elisabeths 

ambivalens. Hennes mer eller mindre vellykkede forsøk på å bli sett, formidles i romanen 

både svært konkret og i overført betydning. For eksempel gjør hun et desperat forsøk på å bli 

sett ved å insistere på en gynekologisk undersøkelse hos Even, legen i Einvik: «No hadde han 

                                                 
29 1. mars 2010 trådte ordningen med arbeidsavklaringspenger i kraft. Denne erstattet tre tidligere 

støtteordninger, deriblant yrkesmessig attføring. Attføringsbegrepet er erstattet av «arbeidsrettede tiltak» i 

Folketrygdeloven (snl.no).  
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fri sikt inn. Han sat med hovudet mellom beina mine og såg rett inn i meg» (Eikemo, 2011, s. 

182). Den konkrete undersøkelsen dreier seg om mer enn bare en sjekk av underlivet, for det 

Even ser, er at Elisabeth har vært gravid, og det er som om hun ønsker å dele denne 

informasjonen om seg selv med ham: «Eg ville at han skulle sjå meg, og no hadde han sett» 

(Eikemo, 2011, s. 183). Hva denne graviditeten har betydd for Elisabeth, og hva som har 

skjedd med barnet forteller romanen ikke, men scenen bidrar til vi ser Elisabeths ambivalente 

forhold til familie i et annet lys.  

Samtidig som Elisabeth ønsker å bli sett, opplever hun stadig oftere at dørene til et 

sosialt liv lukkes for henne. I romanen brukes dødsmetaforen flere ganger for å understreke 

dette poenget. Da hun prøver å sjekke telefonen til tross for tett snøvær, går den i stykker. 

Setningen «Det var ikkje lenger teikn til liv» (Eikemo, 2011, s. 197) blir et bilde på at det 

telefonen symboliserer, nemlig et samspill med andre, også dør ut. Denne tolkningen 

forsterkes ytterligere da det viser seg at lånetelefonen som hun får i butikken, har tilhørt en 

kvinne som nå er død: «Eg såg på mobilen som låg på arbeidsbordet: fullstendig reinska for 

kontaktar og tilknytningar til det livet eg ein gong hadde levd, erstatta med meldingar frå ei 

død kvinne» (Eikemo, 2011, s. 201).  

Det eneste mennesket i Einvik som tar kontakt med Elisabeth, er Signe Samuelsen, en 

eldre kvinne som Elisabeth møter på butikken. Elisabeth gir Signe nummeret sitt, slik at de 

kan avtale et tidspunkt for å gjennomføre et intervju. Det viser seg at helsepersonell finner 

Elisabeths nummer da Signe blir innlagt på sykehuset. De vil at Elisabeth skal komme, for 

Signe er redd. Det er tragisk at det ene mennesket som trenger Elisabeth dør i romanen. 

Scenen på sykehuset formidler også Elisabeths ambivalente forhold til døden. Hun uttrykker 

både en redsel for, og en lengsel etter, å dele dette øyeblikket med Signe. Elisabeths « djup[e] 

lengt etter å vere her, i dødsaugneblinken hennar» (Eikemo, 2011, s. 244), og at hun i ettertid 

viser bildene av den døde Signe til de hun møter, kan leses både som et rop om hjelp og en 

advarsel til omgivelsene om hvilke fatale konsekvenser utestengelse og ensomhet kan få.   

Telefonen og Signes død kan tolkes som metaforer for Elisabeths sosiale utstøtning. 

Men hva er det som skiller Elisabeth fra einvikingene? Og hvorfor støter de henne ut? Slik jeg 

ser det, er det to elementer som er avgjørende for Elisabeth, nemlig status og sted. Jeg vil i det 

følgende redegjøre for fremstillingen av Elisabeths status, mens sted behandles i neste 

kapittel.  

 Elisabeths sivile status som ugift og barnløs 38-åring understrekes flere ganger i 

romanen, aller sterkest i møte med Bente Steinsvik, et av Elisabeths intervjuobjekter:  
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– Og du? Har du familie, sa ho.  

Eg rista på hovudet.  

– Men … 

– Men? 

– Kan eg spørre kor gammal du er?  

– Eg er 38, sa eg.  

– Og ingen familie?  

Eg dro pusten djupt [sic] 

– Som sagt: nei. (Eikemo, 2011, s. 173) 

 

Det er slike kommentarer som bidrar til å danne bildet av Elisabeth som en avviker i Einvik. 

De andre karakterene øver ikke et press på Elisabeth om å få barn, men de påpeker en mangel, 

og dermed bidrar de til å opprettholde forestillingen om kjernefamilien som riktig, privilegert, 

naturskapt og ikke minst normal (Fjell, 2008, s. 70). Som Liv, er Elisabeth en «killjoy», en 

person som handler på tvers av den dominerende forestillingen om lykke. Livet til den 

hjemmeværende husmoren Bente fremstilles som en sterk kontrast til Elisabeths liv. Bentes 

holdninger kan ses si sammenheng med Butlers performativitetsbegrep. Bente sier at hun ble 

hjemmeværende fordi «Dei måtte bare gjere det slik» (Eikemo, 2011, s. 170).  Der er slike 

forestillinger Butler tar tak i i Gender Trouble: Alt det som er selvsagt, og som presenteres 

som om det ikke finnes noe alternativ. Gjennom Elisabeth blir vi presentert for et alternativ 

som er tilsvarende selvsagt for henne, og dermed kolliderer Bente og Elisabeth i fordommer 

og oppfatningen om hva som er riktig:  

 

 – Synes du det er rart at andre ikkje vel det same som deg? sa eg.  

 – Rart og rart, sa ho og blei taus lenge.  

Det var ikkje på nokon måte ein korrekt reaksjon. (Eikemo, 2011, s.174) 

 

Her kommer det frem at normgrunnlaget deres er forskjellige, men Elisabeth føler seg 

generalisert og kritisert for den måten hun lever på. Samtale ventar presenterer forskjellige 

livsvalg, samtidig som den avslører at det, til tross for det karakterene uttrykker, egentlig ikke 

dreier seg om bevisste valg, men om innarbeidede normer.  
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I sin avhandling om barnfrihet30 går Tove Ingebjørg Fjell historisk til verks for å vise 

hvordan bildet av den barnfrie kvinnen har blitt skapt. I det gamle bondesamfunnet ble det sett 

på som Guds gave å få barn og ansett som djevelsk å unndra seg denne gaven (2008, s. 14). I 

eventyrene finner man eksempler på hvordan disse kvinnene straffes for denne unndragelsen. 

Fjell hevder at forestillingen om den barnløse kvinnen som avviker ligger til grunn for den 

pronatalistiske samfunnsordningen vi har i dag:  

 

Natal kommer fra latin og betyr det som gjelder fødselen, og pronatalisme forståes her 

som viljen til å dyrke ideen om at alle ønsker seg eller burde ønske seg barn, og at det 

å leve uten barn er en situasjon som alle vil arbeide for å komme seg ut av. (Fjell, 

2008, s. 13) 

 

Den pronatale diskursen finner vi igjen i velferdssamfunnet. Gjennom velferdsordninger som 

skattetrekk for barnepass, kontantstøtte og barnetrygd understøttes en forestilling om 

familieliv med barn som det naturlige. «Pronatalismen har en tydelig kraft, den får bestemme 

dagsordenen og påvirke diskursene», skriver Fjell (2008, s. 15). I Einvik møter Elisabeth 

denne kraften. Hun blir møtt med undring og skepsis av de andre menneskene i Einvik. Som i 

bondesamfunnet sanksjoneres hun, fra fornemmelser av blikk og snakk til den konkrete 

utestengelsen mot slutten av romanen.  

I form av fysiske bryllupsbilder fremheves familienormen som et skille mellom 

Elisabeth og einvikingene. Hos alle intervjuobjektene hun besøker, faller Elisabeths blikk på 

disse bildene. Normen om familielykke sirkulerer i slike bilder, hevder Ahmed (2010, s. 45) 

og siterer Simone de Beauvoir: «The ideal of happiness has always taken material form in the 

house» (Ahmed, 2010, s. 45). Bildene fascinerer Elisabeth, kanskje fordi hun ved flere 

anledninger uttrykker et ønske om tosomhet: «eitt menneske hadde vore nok» (Eikemo, 2011, 

s. 77). Samtidig bidrar bryllupsbildene til å understreke familienormen i Einvik. Å gifte seg er 

en selvfølge. At einvikingene knapt legger merke til bildene lenger, understreker dette. Det er 

en form for strukturell logikk, og bryllupsbildene fungerer som et visuelt merke som skiller 

Elisabeth fra de andre. Romanen setter den innarbeidede normen ekteskap i perspektiv, for 

gjennom Elisabeths blikk rettes fokuset også mot det negative ved ekteskapene: Forsakelser, 

kommunikasjonssvikt, krav og brudd. I tillegg understrekes ofte det klisjefylte og tidstypiske 

ved bildene: «– Å, det! Ho reiste seg og verka brydd. – Typisk 90-talsbilde» (Eikemo, 2011, 

                                                 
30 Tove Ingebjørg Fjell bruker termen «barnfrihet» heller enn «frivillig barnløs» i sin avhandling om par som har 

valgt ikke å få barn. 
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s. 172). De som er avbildet, legger ikke lenger merke til bildene slik Elisabeth gjør. Ved en 

anledning reflekterer hun også over dette: «Eg trudde ikkje eg hadde for vane å studere 

brudebilde i avisa, men nå innsåg eg at dei likevel hadde festa seg, som sjølve forestillinga om 

den moderne romantiske lykka» (Eikemo, 2011, s. 272). Her knyttes normer og affekt, 

struktur og følelser sammen i en performativ lykke. Ritualer, her representert ved 

bryllupsbildene, konstruerer, iscenesetter og opprettholder en normativ forestilling om 

ekteskap og lykke. Som med kjønn, slik Butler legger opp til i Gender Trouble, må vi også 

forstå lykke som en pågående, diskursiv prosess.  

Ekteskapet presenteres som normen gjennom Einviks kollektive røst. En av dem som 

tydelig bryter med denne normen, er ironisk nok bryllupsfotografen Ottosen. Hun fremstiller 

kvinner ikke ulikt slik Butler presenterer Lévi-Strauss’ teori om slektskap i Gender trouble 

(Butler, s. 52). Kvinnen har ingen egen identitet, men er en form for handelsvare mellom 

(slekts)grupper styrt av menn. Hennes funksjon er rituell og symbolsk og opprettholder 

patrilineære slektsskapssystemer. Da Ottosen utbryter «Wake up! Kvinner er utbyttbare! […] 

Det er ei grunnleggjande erfaring, felt ned i kvinner fra generasjon til generasjon» (Eikemo, 

2011, s. 280), er hun inne på denne tankegangen. Ottosens løsning er ikke å gjøre opprør mot 

patriarkatet, men i stedet gi avkall på ekteskap og sex, eller fri seg «frå seksualitetens åk» 

(s. 280), som hun anser for å være den eneste strategien som finnes for å unngå «Den 

grunnleggjande erkjenninga av å vere utbyttbar» (s. 280). Selv om Elisabeth også uttrykker 

skepsis til ekteskapet, er hun ukomfortabel med å fri seg fra kjærligheten:  

 

Måtte eg også ta eit slikt val ein gong, for å komme gjennom livet med, kva er det dei 

seier: verdigheit? Eller vil eg, som folk flest, sette min lit til at nokon, ein eller annan 

gong, skal finne meg? Vil eg bevisst, eller ubevisst, aldri slutte å stole på kjærleikens 

kraft og evne til å føre folk saman, trasse allslags hinder og motstand […] som 

magnetisme? (Eikemo, 2011, s. 281) 

 

I denne scenen fremstilles ikke bare ekteskapet som norm, men romanen spør også om 

kjærligheten er performativ. Elisabeth skremmes ved tanken på at den kjærlighetsvarmen hun 

lengter etter, egentlig ikke finnes. Derfor må hun avvise Ottosen: «Eg såg det no. Ho oppfylte 

ikkje den normale seksuelle kontrakten mellom menneske. Eg kjente meg på eit vis fråstøytt 

fra henne […]. Det hasta med å komme seg ut» (Eikemo, 2011, s. 287). Slik einvikingene 

frastøter seg Elisabeth fordi hun ikke innretter seg, frastøter også Elisabeth seg, ironisk nok, 

de menneskene som bryter med hennes normer.   
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Det virker lenge som om bibliotekaren Elin kan bli en god venn for Elisabeth, men det 

understrekes stadig tydeligere at Elisabeth oppfatter Elins livsstil som påtrengende. Da Elin 

insisterer på å presse Elisabeth inn i bilen deres, som allerede er full av barn og utstyr, for å 

kjøre henne hjem til brakka etter en konsert, tar det gryende vennskapet en dreining: «Eg 

syntest det var beklemmande at ho skulle kjenne eit slikt ansvar for meg. Eg var ei vaksen 

dame, eg kunne ta vare på meg sjølv» (Eikemo, 2011, s. 155). Scenen tydeliggjør et hierarki 

der Elin står over Elisabeth med sine ressurser og sin familie. At Elisabeth er plassert i 

baksetet, understreker dette poenget. Bilturen blir et bilde på velferdsstatens normative og 

insisterende stemme, mens Elisabeth i denne sammenhengen er en opprører mot velferds-

normen. «Å sitte inneklemt mellom ein heil familie» (Eikemo, 2011, s. 146) er ikke det 

Elisabeth vil. Hun føler seg utilpass, og hun bryter med det konforme. I scenen slippes hun av 

en stund før brakkene, og hun går det siste stykket i snøværet. Slik er de valgene Elisabeth har 

i Samtale ventar: Enten må hun tilpasse seg, eller så skyves hun ut i kulda.  

3.3 Liv og død  

I Practices of Selfhood antyder Zygmunt Bauman og Rein Raud at den flytende tilværelsen 

kun kan opphøre ved døden. De viser til Carl Rubino, professor i klassiske fag ved Hamilton 

College, som skriver at «For human men and women, for us, immutability, freedom from 

change, total security, immunity from life’s maddening ups and downs, will come only when 

we depart this life» (Bauman og Raud, 2015, s. ix). At det moderne menneskets flytende 

tilværelse fører til en individualisering, er en fremtredende tanke både i Samtale ventar og 

Oppløsningstendenser. Mens Livs måte å eksistere på til slutt blir å rydde seg en plass midt i 

normoppløsningen i Holmenkollen, antyder Samtale ventar at noen, til tross for at de er frie 

individer, kommer til et punkt hvor det ikke lenger finnes noen valg. Elisabeth velger 

riktignok bort Einviknormen som ett alternativ og Sels tilbud om at hun kan bo hos ham i 

bytte mot en rekke tjenester som et annet, men hva gjenstår? Når brakka er forlatt og 

strømmen er kuttet, når batteriet på PC og telefonen dør, når offentlige instanser er stengt og 

kollektivtrafikken er innstilt, er det vanskelig å se hvilke valg Elisabeth har. All varme er 

avslått for Elisabeth Brenner, og ved å fryse i hjel på en benk på ferjekaia uttrykker hun sin 

siste selvmotsigelse.  
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4 Isolasjon og grenseløshet 

 

4.1  Kapittelinnledning 

I artikkelen «At finde sted» redegjør Louise Mønster for stedsbegrepets utvikling i løpet av 

det 20. århundret. Fra 1960-tallet, men spesielt siden 90-tallet, har stedet blitt sentralt innenfor 

en rekke forskningsfelt. Dette fokuset på romlige aspekter omtales ofte som «den spatiale 

vendingen». Mønster etterlyser et slikt fokus litteraturforskningen. Hun hevder at litteraturen 

er et naturlig utgangspunkt for å undersøke det spatiale: «Når vores omverden forandrer sig, 

og måderne ændres, hvorpå vi knytter os til hinanden og de steder, vi befinder os, er det 

oplagt at det sætter sig spor i litteraturen» (2009, s. 370). Hvilken rolle spiller stedet i vår 

samtidsverden, spør Mønster, og hevder videre at den utviklingen verden har gått gjennom av 

globale og teknologiske forandringer i løpet av de siste tiårene har skapt «et fornyet behov for 

refleksion over menneskets relation til dets omverden» (2009, s. 370). I innledningskapittelet 

viste jeg til Eirik Vassendens artikkel der han spør hvorfor vi leser samtidslitteratur. En 

grunnene for å lese denne litteraturen er for å «orientere […] oss i verden og den tiden vi 

befolker» (2007, s. 357), skriver han. Med samtidsromaner som fundament, er det kanskje 

spesielt viktig å trekke inn spatialitet i denne masteroppgaven.  

4.2  Makt og mobilitet 

I essaysamlingen Til stede (2013a) setter Per Thomas Andersen to retninger i 

stedsforskningen opp mot hverandre: Heideggers fenomenologiske tilnærming til stedet 

versus David Harveys påstand om at stedet er en sosial konstruksjon. Ser vi stedet som en 

konstruksjon, må det leses som et resultat av politiske krefter og sosiale strukturer, skriver 

Andersen, og hevder videre at disse strukturene bidrar til å skape regler som bestemmer hvem 

som inkluderes og ekskluderes i stedets fellesskap. Mens Andersen med sitt begrep eksisted 

legger seg et sted midt mellom de to retningene, vil denne oppgaven konsentrere seg om det 

konstruerte stedet. En sentral stemme innenfor denne retningen har vært den britiske 

geografen Doreen Massey (1944–2016).  

Med begrepet «maktgeometri» ønsker Massey å utvide diskusjonen omkring mobilitet 

og makt i den tiden og verdenen vi lever i, og ikke minst om de stedene vi befinner oss. 
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Maktgeometri betyr at maktstrukturer styrer menneskers muligheter til å bevege og forflytte 

seg. I artikkelen «Power geometry and a global sense of place» (1993) viser hun at man i 

diskusjoner om steder, mobilitet og makt har noe snevert lagt kapital til grunn for forskjellene 

som finnes både lokalt og globalt. Massey på sin side hevder at kjønn og etnisitet er to 

oversette faktorer i denne diskusjonen.31 Maktgeometri handler om at det er en forskjell 

mellom de som kan bevege seg og de som ikke kan, men det dreier seg også om en makt som 

påvirker selve flyten og mobiliteten: «it does seem that mobility and control over mobility 

both reflects and reinforces power» (Massey, 1993, s. 62).  

Jeg knytter stedsbegrepet opp mot fire nivåer i Samtale ventar og 

Oppløsningstendenser: Rommet, huset, lokalsamfunnet og velferds-Norge. Jeg forholder meg 

til et bredt stedsbegrep som vil inkludere både konkrete rom og steder og mer abstrakte 

størrelser som «nettsamfunn», «hjem» og «samfunn». Som med familie og kjønn, vil jeg 

hevde at også steder er performative, og at de er styrt av det jeg innledningsvis kalte en 

normativ normalitet. Med det mener jeg at romanenes steder uttrykker en normalitet av typen 

«slik gjør vi det her», i tillegg til en underliggende formaning om at hovedpersonene må 

innrette seg etter denne normaliteten for å lykkes. Det setningsleddet som forklarer hvorfor, er 

imidlertid utelatt, og denne kunnskapen må regnes for å være selvfølgelig for de som er født 

inn i denne årsaksrekkefølgen, men kan oppfattes som uforståelig for de som kommer utenfra. 

Det ligger altså en makt hos dem som kjenner stedet og dets normer, og denne makten kan 

brukes til å stenge ute de som ikke passer inn. Massey sier det slik:  

 

We often identify with place as part of our personal identity; some sense of 

geographical locatedness in the world may be important to how we see ourselves. But 

this way of imagining geography – of defining and interpreting and representing place 

– may also rely on the exclusion of ‘others’. (1995, s. 3) 

 

I humangeografien brukes ofte begrepet «sense of place» om dimensjonene knyttet til sted, 

for eksempel tilhørighet (Førde, Kramvig, Berg og Dale, 2013). Men en stedsopplevelse kan 

også munne ut i en essensialisering av stedet. Det vil si at visse forestillinger eller myter om et 

sted blir stående som sannheter, for eksempel alle i Holmenkollen er rike eller at det i Einvik 

var bedre før. Thuen (2003) mener at essensialisering er egenskaper som brukes som folkelige 

forklaringer på hvorfor noen glir lettere inn i et miljø enn andre, mens Førde m.fl. viser til 

                                                 
31 Massey diskuterer i denne artikkelen tid-rom-kompresjon (time-space compression), mens jeg, delvis av 

plasshensyn og delvis av emnets kompleksitet, har forholdt meg utelukkende til sted.  
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forskning som anser «sense of place» for å romme konservatisme og nostalgi (2013, s. 14). 

Doreen Massey tar ikke avstand fra «sense of place», men hun utvider det. Hun hevder på sin 

side at steder er prosesser som oppstår når mennesker og historier møtes:  

 

This is an understanding of place – as open (‘a global sense of place’), as woven 

together of ongoing stories, as a moment within power-geometries, as a particular 

constellation within the wider topographies of space and as in process, as unfinished 

business. (Massey, 2005, s. 131) 

 

Steder er med andre ord flytende prosesser, ifølge Massey. Når det viser seg at noen steder 

allikevel opprettholder visse myter og forestillinger om seg selv, henger dette sammen med 

makt.  

Ved at steder opprettholder visse forestillinger om makt og mobilitet, kan Masseys 

tekster knyttes til både Foucaults maktbegrep og Butlers performativitetsbegrep. Til tross for 

at hovedpersonene i Samtale ventar og Oppløsningstendenser er frie individer, uttrykker 

romanene samtidig at de styres av en mobilitetsbegrensning. Elisabeth i Samtale ventar og 

Liv i Oppløsningstendenser har begrenset økonomisk kapital, noe som også begrenser deres 

muligheter til medbestemmelse og kontroll. I tillegg er de også kvinner uten arbeid, ektefelle 

og barn, og romanene uttrykker implisitt at hovedpersonene dermed bryter noen nokså diffuse 

normer i dagens velferds-Norge. Liv og Elisabeth beveger seg mellom det offentlige og det 

private og i ambivalensen mellom det på den ene siden normerende og disiplinerende og på 

den andre frigjørende og forløsende. Jeg vil i det følgende redegjøre for en del av de stedene 

som handlingene i Samtale ventar og Oppløsningstendenser er lagt til og vurdere hvilke 

underliggende normer og maktforhold som påvirker mobiliteten og forhindrer stedene i å 

være så åpne og progressive som Masseys «global sense of place» uttrykker.  

4.2.1  Trange rom  

Hovedpersonene i Oppløsningstendenser og Samtale ventar, Liv og Elisabeth, har det til 

felles at de har blitt henvist til hvert sitt rom: Liv til en kjellerleilighet på Sagene i Oslo og 

Elisabeth til et rom på en arbeiderbrakke i den tidligere industribygda Einvik. Ingen av 

rommene er steder de har ønsket seg til, men er mer et oppholdssted i påvente av noe annet. 

Livs rom er et sted der hun skal oppholde seg og jobbe for å dekke gjelden sin. Forholdet med 

eks-kjæresten Bjørn var preget av et ellevilt og tankeløst forbruk, og den livsstilen står i sterk 

kontrast til måten Liv lever nå: «jeg […] spiser egg til to kroner pr. stk. og havregrøt kokt på 
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vann – tre kroner, inkludert strøm» (Lykke, 2013, s. 13). Både Elisabeth og Liv legger vekt på 

at rommet de leier for å gjennomføre sine prosjekter, er et sted hvor primær-behovene skal 

dekkes og arbeid utføres, ikke mer. Liv omtaler kjelleren som et «tak over hodet» (Lykke, 

2013, s. 7). Frem til hun mister jobben som boksetter, har Liv og Elisabeth nokså 

sammenfallende syn på formålet med rommet: 

 

Det var to muligheiter i rommet, enten å sitte ved skrivebordet som no, eller sitte i den 

smale senga med ryggen mot veggen og datamaskina i fanget. […] Det var innhaldet 

på datamaskina, ikkje fasilitetane i rommet, som avgjorde korleis eg kunne bu. 

(Eikemo, 2011, s. 18) 

 

[O]m dagen sitter jeg på denne lave madrassen, som er en japansk futon fra IKEA. 

Fordi det ikke finnes noe annet sted å sitte, sitter jeg på den japanske futonen med den 

lille maskinen og jobber […]. [E]t sted i denne syklusen sitter jeg og spiser og varmer 

meg. (Lykke, 2013, s. 9) 

 

I begge romanene sidestilles arbeid med primærbehov som å spise og sove, og på denne 

måten formidler romanene hvor grunnleggende arbeidet er for disse individene.  

Størrelsen på rommet brukes metaforisk i både Oppløsningstendenser og Samtale 

ventar. Elisabeths rom blir, i likhet med Livs, beskrevet som trangt: «Rommet likna ei celle, 

men det kjentes trygt å ha veggene så tett inn på seg» (Eikemo, 2011, s. 18). Også i Samtale 

ventar sammenlignes rommet med en fengselscelle, men i motsetning til i Oppløsnings-

tendenser, er nettopp muligheten til å låse seg inne noe betryggende. Så mens brakkerommet 

er et sted Elisabeth lukker seg inn for å være trygg, er den klaustrofobiske kjellerleiligheten et 

sted Liv må ut fra. De små rommene brukes i romanene for å fortette og forsterke 

karakterenes følelser, eller, for å si det med mer vitenskapelige termer: Det spatiale forsterker 

det affektive. I det trange rommet vokser det frem både sinne og skam hos hovedpersonene.  

Gjennom Liv blir rommet presentert som en straff, som om det er dette hun fortjener: 

«Du hører til her, i dette rommet med sin lukt av død og med en familie trampende over deg» 

(Lykke, 2013, s. 57). Rommets forhistorie knyttes også til straff, fordi den tidligere beboeren 

tok livet av seg her. Det er nærmest som om rommet har drept ham, og nå står Liv for tur. 

Rommet forfaller i takt med Liv selv, og det beskrives som slitt og kaldt. Til tross for at hun 

til å begynne med hadde et bilde av den nye tilværelsen som en botshandling: «denne nye 

levemåten skulle frelse meg» (Lykke, 2011, s. 32), er hun ikke sterk nok til å leve så 

spartansk, og det er utgifter til alkohol som stadig oftere sprenger budsjettet. Flere ganger er 

hun inne på tanken om å ta livet av seg. Rommets plassering, størrelse og stand bidrar med å 



62 

 

fortette den destruktive livsførselen. På en futon i en kjeller er Liv så nærme bunnen man kan 

komme. 

4.2.2  Stengte dører  

Også dørene til rommene må tolkes som metaforer. Dørene stenger hovedpersonene både inne 

og ute. I Samtale ventar brukes døra som en tydelig metafor for Elisabeths utestengelse fra et 

sosialt liv: «Døra inn til resten av huset var lukka» (Eikemo, 2011, s. 320). Da hun slippes inn 

i den kalde gangen, men ikke den varme stua der de andre befinner seg, er det begynnelsen på 

slutten for hovedpersonen.  

Det er påtagelig at Elisabeth lukker og låser døren til rommet sitt på brakka. Selv om 

hun tilbringer de første dagene i Einvik inne på rommet, klarer hun ikke forhindre at ryktene 

om henne sprer seg. Rykter og sladder er en form for muntlig utveksling av normer. Når 

Elisabeth bryter normene i Einvik, er det naturlig for einvikingene å snakke om henne. Slik 

bekrefter de egen oppfatning og oppførsel som normal og Elisabeths som avvikende. Dørene 

understreker dermed ordets kraft og makt, for dørene makter ikke å stenge ute den 

oppfatningen de andre beboerne på brakka og de fastboende i Einvik danner seg av henne. 

Dette ser vi aller tydeligst i scenen der hun avviser Bendik, en av arbeiderne på brakka. Selv 

gjennom den stengte døra klarer han å formidle hva han mener om det vi må anta er et brudd 

med hans forventninger om sex: «Og plutseleg hørte eg ein kvesande lyd frå den andre sida:  

– Fittekjerring! (Eikemo, 2011, s. 88).   

 Dørene i Samtale ventar representerer på den ene siden trygghet, og på den andre en 

trussel. Da Helgesen på brakka sier til Elisabeth, etter at Bendik har reist, at hun alltids kan 

«banke på ei anna dør, sa han og blunka» (Eikemo, 2011, s. 89), stenger han delvis 

døråpningen for henne. Det samme gjør Sigmund Sel: «Det var han som holdt dørklinka 

igjen. […] Den letta frå tidligare var erstatta med eit tungt, svart alvor. Ei redsle» (Eikemo, 

2011, s. 131). Mennenes oppførsel skremmer Elisabeth. Mens vi må lese Helgesens 

kommentar som en hentydning til sex, er Sels oppførsel skremmende fordi hun ikke forstår 

hva han vil.  

 Både i Samtale ventar og Oppløsningstendenser har dørene flere underliggende 

meninger. I Oppløsningstendenser brukes døra til å markere avstanden mellom foreldre og 

barn, en dør som til enhver tid kan lukkes og låses for godt. I morens hus i Holmenkollen er 

ikke døren låst, men moren åpner ikke for Liv når hun banker på. Morens manglende 

imøtekommenhet forsterker avstanden mellom mor og datter i romanen. Detaljen med at 
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døren ikke er låst, understreker at den sosiale kontakten mellom dem overlates til Liv. Også i 

forholdet til faren brukes døren som bilde på avstanden mellom dem. Han holder Liv på 

armlengdes avstand ved å holde døren «på gløtt» (Lykke 2013, s. 197). Da Liv i romanen 

uttrykker at «min fars hus [er] stengt for meg» (s. 195), henspiller romanen til Bibelen: «I min 

fars hus er det mange rom. […] Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg 

komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien» 

(Johannes’ evangelium kapittel 14, vers 2–4). Faren gir ingen tegn til å hjelpe Liv, og 

romanen går langt i presentere ham som en person uten nestekjærlighet.  

Da Liv på slutten av Oppløsningstendenser har flyttet inn på loftet i morens hus, har 

hun ikke bare forflyttet seg fra kjeller til loft og opp fra nullpunktet, men i tillegg er «Alle 

dørene [..] åpne» (Lykke, 2013, s. 239). At dørene åpnes for Liv, må dermed kunne leses som 

at det ordner seg for henne. Det gjør det imidlertid ikke for Elisabeth. På slutten av romanen, 

på selveste julaften, er alle dører stengte, inkludert døra til russenteret. Elisabeth reflekterer 

over dette paradokset: «Burde det ikkje vere ope i dag? Var ikkje dette ein dag for opne dører 

og vindauge for folk som ikkje visste kor dei skulle gjere av seg?» (Eikemo, 2011, s. 387). 

Selv om det er brukerne av russenteret Elisabeth tenker på, gjelder dette like fullt for 

Elisabeth selv. Mens Livs dører åpnes, stenges de for Elisabeth, noe som underbygger 

tolkningen av at Elisabeth dør på slutten av romanen.  

4.2.3  Påloggede rom 

Samtale ventar og Oppløsningstendenser reflekterer den tiden de er skrevet i ved at de begge 

har konkrete henvisninger til nettsamfunnet Facebook. Jeg har i de foregående kapitlene vist 

til Ane Farsethås, Per Arne Dahl og Benjamin Katz som alle uttaler seg om et tomrom som 

det senmoderne mennesket søker med å fylle, og at det senmoderne individet er preget av en 

lengsel etter mer enn det det allerede har. I boka Practices of Selfhood diskuterer Zygmunt 

Bauman og Rein Raud det moderne påloggede mennesket. Mens Per Arne Dahl mener at Gud 

kan fylle tomrommet, hevder Raud i Practices of Selfhood at internett har tatt religionens 

plass i det tjueførste århundret: «I’d say the internet has replaced god [sic]» (2015, s. 75). Han 

anser altså internett for å være en løsning som senmoderne mennesker tyr til for å fylle 

tomrommet. Det er flere likheter mellom internett og religion, hevder Raud, for eksempel at 

man oppsøker det jevnlig, at lengre tids avstand fra det kan føre til uro, og at både religion og 

internett tilbyr et fellesskap. Bauman støtter denne teorien, men han trekker i større grad enn 

Raud frem de negative sidene ved teknologien. Disse er blant annet dårligere konsentrasjon, 
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ansvarsfraskrivelse og svakere sosiale bånd, ifølge Bauman. Samtidig er internett et sted man 

kan finne og oppsøke nye fellesskap og som dermed bidra til å være en forlengelse av oss 

selv. Internett er altså ambivalent ved at det er både «blessing and curse» (Bauman og Raud, 

2015, s. 80).  

 Hvordan internett og sosiale medier presenteres i Oppløsningstendenser og Samtale 

ventar kan ses i sammenheng med Bauman og Rauds refleksjoner. Gjennom Elisabeths 

forhold til Facebook uttrykkes denne ambivalensen Bauman og Raud viser til. Selv om 

Facebook både kjeder og irriterer henne, er det samtidig hennes «syltynne tråd til det livet 

[ho] ein gong levde» (Eikemo, 2011, s. 9). Siden hun ikke er i arbeid, er Facebook en kanal til 

et sosialt fellesskap: «Kvar dag la eg ut nye spor som ikkje hadde rot i røynda, men som på 

ulikt vis sa det same: Eg er her, eg òg!» (Eikemo, 2011, s. 10). Mens Elisabeth bruker 

Facebook til å minne omgivelsene på at hun finnes, bruker Liv internett til å snoke. Det som 

romanen kaller «snoking» kan imidlertid ses som et forsøk å få svar på noen grunnleggende 

eksistensielle spørsmål: «Hvordan er det dere gjør det, er det evige spørsmålet. Hvordan lever 

dere, hvordan skal jeg leve, hvordan gjør man» (Lykke, 2013, s. 113). Begge romanene 

forteller oss implisitt noe om hvordan det senmoderne mennesket søker både fellesskap og 

svar i et digitalt rom, vegg-i-vegg med det «virkelige» rommet de lever i.  

 I Oppløsningstendenser fortsetter forestillingen om familien i det digitale 

nettverkssamfunnet. Romanen bruker Facebook for å bekrefte og forsterke de normene som 

allerede eksisterer. Den fortetter og visualiserer den skamløsheten som hovedpersonen 

avskyr: «Hadde Facebook eksistert for femti år siden, ville [Line] ikke antydet mellom linjene 

at hun og Anders ikke kan holde fingrene fra hverandre» (Lykke, 2013, s. 82). Gjennom 

bruken av Facebook sier romanen videre noe om den moderne normaliteten: «og deretter 

publisere bilder av alt sammen på Facebook, der vi er venner alle tre, for slik det er moderne å 

være kåt, er det også moderne å være venner med sin eks – for å vise at man ikke er bitter» 

(Lykke, 2013, s. 88). Anders og Line representerer en moderne familie som Liv ikke slipper 

unna. Hun er forpliktet til å se på om hun ønsker å være «moderne». Facebook blir en 

skueplass der Liv må forholde seg både til Anders forhold til Line, men også til Lines forhold 

til Anders’ familie. I motsetning til Liv, glir Line inn i den performative familien og bidrar til 

å understreke de normene som Anders’ familie formidler:  
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På Facebook kan jeg se bilder av Line og de tyve år eldre svigerinnene hennes på turer 

sammen, de sanker sopp i skogen, de er på Norefjell og sitter i lyngen og drikker noe 

varmt fra en termos, og Line smiler bredt og lykkelig og er mer og mer gravid for 

hvert bilde. (Lykke, 2013, s. 166) 

 

Sammen med Anders’ slektninger gjør Line familie ved å utføre handlinger som gjennom 

tradisjoner har blitt knyttet til familielykke, fra å reise på charterferie til Thailand til å gå på 

sopptur i skogen, og Facebook utgjør en arena som forestillingen formidles gjennom.  

Facebooks performative rolle kommer til uttrykk også i Samtale ventar, men med en 

sårere undertone. På Facebook løftes familielivet og arbeidslivet frem som noe som skal heies 

frem. Det er disse aspektene ved livet Elisabeth mangler, og hun sammenligner sitt eget liv 

med andres:   

 

Eg sjekka drøssevis av fotoalbum, særlig frå folk sine indre familieliv. […] Noko 

gjorde godt når eg såg på alle desse nye menneska, borne fram av folk som eg ein 

gong hadde kjent, folk som eg gjekk gatelangs med i si tid utan verken mål eller 

meining. Sjå på dei no, så stolte og veltilpassa. (Eikemo, 2011, s. 355) 

 

I Samtale ventar fungerer Facebook som en kontrast mellom Elisabeth og Facebook-vennene 

hennes ved at nettsamfunnet understreker det Elisabeth ikke har. Mens Elisabeth på sett og vis 

fremdeles vandrer gatelangs uten store ambisjoner om å oppnå noe spesielt, formidles gamle 

venners suksess og fremgang gjennom Facebook. Da Elisabeth oppretter et album med 

bildene av den avdøde Signe Samuelsen, betoner det enda sterkere Elisabeths ensomhet.  

Mens vennene bruker Facebook til å vise frem livene sine, har Elisabeth bare død å vise til.  

 Elisabeths album på Facebook er et eksempel på en grenseløs handling, og den 

fordømmes av de som rekker å bildene før hun sletter dem. Også i Oppløsningstendenser 

kommer internettnormer til uttrykk. Ifølge Liv er det for eksempel regler for hvordan arbeid 

skal utføres, for eksempel «finnes [det] godkjente tidspunkter å sende en e-post» (Lykke, 

2013, s. 9). Om man sender e-post midt på natten, er man en person med enten for lite eller 

for mye kontroll, altså en avviker fra normalen. Også Livs grenseløshet uttrykkes via 

internett. Til tross for at hun prøver å legge bånd på seg, klarer hun ikke formulere et høflig 

svar da sjefen sier henne opp: «jeg [blir] likevel så lei, så trett av å holde meg, hvorfor ikke 

bare la det renne. […] Jeg sletter det jeg har skrevet. I stedet skriver jeg: Tilgi dem ikke, for de 

vet hva de gjør» (Lykke, 2013, s. 27). Liv svarer med en strofe fra Øverlands «Du må ikke 

sove», og setter dermed arbeidsgiverens behandling av henne på linje med nazismens 

menneskeforakt. I denne scenen formidler Oppløsningstendenser en senmoderne 
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grenseløshet. I og med at Liv legger bånd på seg i møter med andre, må vi anta at hun neppe 

vil uttrykt seg slik ansikt til ansikt med sjefen. Men da ordene på skjermen erstatter stemmen 

og ansiktet, klarer ikke Liv å holde seg og «lar det renne».  

Samtale ventar og Oppløsningstendenser har overraskende mange fellestrekk. Ett av 

disse fellestrekkene finner vi i slutten av begge romanene. Av forskjellige grunner bytter 

Elisabeth og Liv ut datamaskinen med fysisk arbeid. Elisabeth vasker brakka, og Liv arbeider 

i morens hage i Holmenkollen. Elisabeth uttrykker at det er godt å jobbe og å se resultatene av 

vaskingen: «Eg var trøtt i kroppen og merka at det var ein kjensle eg hadde sakna» (Eikemo, 

2011, s. 326). Også Liv uttrykker tilfredsstillelsen ved å bli fysisk sliten:  

 

[J]eg […] kjenner hvor godt det er å hvile når man har gjort fysisk arbeid. Ikke bare 

sittet krumrygget på en futon og sendt e-poster hit og dit, men virkelig jobbet, i den 

tredimensjonale virkeligheten. Heretter, lover jeg meg selv skal jeg kun oppholde meg 

her i den tredimensjonale virkeligheten. Jeg skal aldri mer røre en datamaskin. (Lykke, 

2013, s. 231) 

 

Den grunnleggende forskjellen mellom karakterene er imidlertid at mens Liv velger bort 

datamaskinen og det den symboliserer, er det datamaskinen som velger bort Elisabeth. 

Batteriene dør, og siden strømmen er tatt i brakka, kan hun ikke lade. Da dette skjer, forstår 

leseren at Elisabeths syltynne tråd til et sosialt liv ryker, og at hennes «ongoing story», for å 

bruke Masseys begrep, er i ferd med å dø.  

4.2.4  Hus og hjem  

Bygningene som omgir hovedpersonenes oppholdsrom er tydelige meningsbærere i Samtale 

ventar og Oppløsningstendenser. I boka Hus, hjem og sted innleder redaktørene Cathrine 

Brun og Gunnhild Setten med at «hjem som hus og sted er […] noen av de mest sentrale 

dimensjonene ved hverdagslivet, ved menneskers trygghet, velferd og identitet». (2013, s. 9). 

I dagligtalen brukes begrepene hus og hjem ofte sammen og om hverandre. Mens husets 

vegger og tak beskytter og varmer beboerne, er hjembegrepet knyttet til sosiale relasjoner 

(Brun og Setten, 2013, s. 12). Et hjem er mer enn bare et sted man bor, og hjemmets 

betydning brer seg både innover og utover. Innover fordi det er i hjemmet de nære relasjonene 

ivaretas og utover fordi hjemmets beliggenhet signaliserer beboernes sosiale posisjon og makt 

(Brun og Setten, 2013, s. 13).  
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 I Oppløsningstendenser mister hovedpersonen Liv sin Frogner-leilighet som en 

konsekvens av sitt eget og eks-kjæreste Bjørns pengeforbruk. I scenen der en mann fra 

banken takserer tingene hennes, kommuniserer romanen språkets makt: «Boet, boet, boet. Se, 

så fort et ord mister mening bare man sier det noen ganger» (Lykke, 2013, s. 16). Det 

personlige hjemmet med sitt særpreg, historie og minner reduseres til et upersonlig bo der den 

eneste verdien som er igjen, er markedsverdien.  

Romanen forflytter Liv fra Frogner til Sagene hvor hun får leie en kjellerleilighet i et 

hus. Eneboligens fysiske struktur gjenspeiler et relasjonelt hierarki: Mens Liv befinner seg på 

bunnen av dette hierarkiet, er kjernefamilien, både rent konkret og metaforisk, plassert over 

henne:  

 

De serverte te, og der vi satt rundt spisebordet kjente jeg den vanlige forventningen fra 

barnefamilier: Er vi ikke søte, er vi ikke pene, misunner du oss ikke, du barnløse 

gamle kvinne. (Lykke, 2013, s. 14) 

 

Ved å plassere Liv fysisk under kjernefamilien, uttrykker romanen noen av de normene som 

Liv utsettes for. Som singel, barnløs og arbeidsledig er hun langt nede på en uuttalt rangstige. 

Det er videre kjernefamilien som eier huset, og Liv kan bare bo der frem til familien skal 

pusse opp kjelleren. Hun lever på nåde i huset, og det midlertidige aspektet fører til at huset 

aldri kan bli hennes hjem. Når husets fysiske struktur skal forbedres, må Liv ut.  

 Det temporære aspektet gjelder også for Elisabeth. På brakkeanlegget Brakkebo bor 

tilreisende arbeidere kortere eller lengre perioder i Einvik, men en sentral fellesnevner for 

arbeiderne er at hjemmene deres er et annet sted. Elisabeth har imidlertid valgt Brakkebo 

nettopp fordi de på internett reklamerer med «ein heimekoseleg atmosfære» (Eikemo, 2011, 

s. 13). Kanskje er det nettopp et hjem Elisabeth leter etter? Romanen rommer imidlertid en 

forståelse av at brakka er et umulig sted å skape et hjem. Den fungerer på overflaten som et 

anonymt ikke-sted. Et ikke-sted er ifølge begrepets opphavsmann, Marc Augé, steder som 

ikke baserer seg på relasjoner, identitet eller historie (2010, s. 59). Ikke-steder er nøytrale og 

generelle, som for eksempel hotellrom, transittmottak og kjøpesentre. De som kommer hit 

skal kun være her midlertidig, og etterlater ingen spor eller minner etter seg. Dette kommer 

tydelig til uttrykk i slutten av romanen, da alle beboerne reiser hjem til jul, og Elisabeth er 

helt alene på brakka:  

 

 



68 

 

Det var ikkje teikn til liv der. Eg skrudde på lyset og såg at rommet var tomt. 

Skapdørene stod opne, og skapa var tømt for innhald. Det var ein eim av 

etterbarberingsvatn i rommet, senga stod uoppreidd med sengekleda på. Han som 

hadde budd her, hadde stått opp, tatt med seg tinga sine og gått. (Eikemo, 2011, 

s. 322) 

 

Ved at Elisabeth ikke reiser hjem til jul som de andre, bryter hun med flere underliggende 

normer. Basert på andres reaksjoner er det å ikke reise hjem til jul ett normbrudd. Samtidig er 

Elisabeths insistering på å være på brakka et brudd med Brakkebos status som ikke-sted: 

 «– Hadde du tenkt å tilbringe jula på brakka? […] Burde du ikkje heller reise heim?» 

(Eikemo, 2011, s. 384).  

Elisabeths forventninger til Brakkebo kolliderer med andres oppfatninger av stedet. 

Da hun ankommer, spør hun om veien, og blir allerede her møtt med forundring: «så såg dei 

på kvarandre og spurte om eg skulle bu der? Om eg ikkje visste at dei hadde eit hotell i 

byen?» (Eikemo, 2011, s. 10). Også husverten er skeptisk: «Kva skal du her?» (Eikemo, 2011, 

s. 12). Ryktet om at Elisabeth har bosatt seg på Brakkebo sprer seg raskt i Einvik: «Og du bor 

på brakkene, ropte han frå stua» (s. 107), «- Stemmer det! Sa han plutseleg og såg på meg 

igjen. -Det er du som bur på brakkene» (s. 198), «Du bur på brakkene, har eg hørt» (s. 276), 

«Eg veit kven du er. Du bur på brakka, snøvla han» (s. 363). Reaksjonene deres formidler at 

Brakkebo ikke er et sted for kvinner, men for «[a]rbeidsfolk» (Eikemo, 2011, s. 12), som 

husverten understreker. Men Elisabeth misforstår og legger trykket på «arbeid». Hun tror 

skepsisen ligger i at hun er på attføring og ikke i vanlig jobb. Det viser seg imidlertid at 

Brakkebo regnes for å være et sted for menn. Når hun gjentatte ganger insisterer på å bo der, 

er det flere enn husverten som setter spørsmålstegn ved hennes hensikter. Er hun ikke 

interessert i menn? Er hun mannegal? Prostituert? At hun blir observert sammen med 

forskjellige menn fyrer opp under spekulasjonene. I en speilscene ser Elisabeth seg selv slik 

hun tror de andre ser henne, og det fyller henne både med skam og med sinne: «Då eg stod på 

det påkosta badet og såg med sjølv i spegelen, slo det meg plutselig: Dei misforstod! Dei 

hadde tolka det eg sa i verste, aller mest vulgære meining. […] [E]g hadde sagt at det eg ikkje 

fekk tak i på brakka, hadde eg strengt tatt ikkje bruk for» (Eikemo, 2011, s. 127). Istedenfor å 

tilpasse seg normen og flytte fra brakka til et mer «passende» sted, for eksempel til det langt 

mer nøytrale hotellet, blir Elisabeth boende på Brakkebo med sine motstridende følelser.  

Samtale ventars ambivalens kommer også til uttrykk gjennom Elisabeths syn på og 

følelser for hus og hjem. På den ene siden virker det som om hun søker etter et hjem, for 

eksempel da hun velger brakkas «heimekoselege atmosfære» heller enn et hotell, og da 
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bibliotekaren i Einvik, Elin, inviterer henne hjem til seg, er det «ingenting eg heller ville» 

(Eikemo, 2011, s. 102). Men på den andre siden fremstiller romanen hjemmet som noe 

klisjefylt og patetisk. I løpet av romanen besøker Elisabeth en rekke hjem, og i møte med 

disse hjemmene uttrykker romanen både hennes lengsel og motforestillinger mot hjemmet. 

Elisabeths beundring og forakt for Einvik-kvinnenes hjem uttrykkes både gjennom en «bardus 

ømheit» (Eikemo, 2011, s. 126) for arbeidet som legges ned i det å skape et hjem, og 

irritasjon over manglende kunnskap om arbeidslivet: «Kva var det med henne? […] Tenkte ho 

bare på hus og heim?» (Eikemo, 2011, s. 174). Dette blir en kritikk av hjemmet som norm og 

ideal. Samtidig uttrykker Elisabeth sine fordommer mot mødre. Hun blir for eksempel skuffet 

da hun ser at Elin ikke presenterer hjemmet sitt slik som de to andre kvinnene: «Eg veit ikkje 

kva eg hadde venta, kanskje eit større hus, eller noko stiligare? Eg hadde kanskje trudd at det 

skulle lukte herlig av Elin sin middag då eg kom, men heime hos Elin og Even flaut det 

overalt» (Eikemo, 2011, s. 251). Romanen går altså ikke av veien for å la hovedpersonen 

være både offer for og formidler av normer og normbrudd, og også her kommer Elisabeths 

tvetydighet til uttrykk.  

 Til tross for at Brakkebo er en form for ikke-sted for midlertidige arbeidere, viser det 

seg som sagt at det ikke et nøytralt sted, men et kjønnet sted. Da Elisabeth blir møtt av skepsis 

fordi hun flytter inn på brakka heller enn på hotellet, varsler romanen at hun beveger seg inn 

på et territorium hvor hun ikke hører hjemme. På denne måten formidler Samtale ventar 

hvordan Elisabeths frihet er styrt og begrenset av sosiale normer. Mobilitets-begrensning er 

sentralt i Masseys maktgeometri:   

 

[I]t does seem that mobility, and control over mobility, both reflects and reinforces 

power. It is not simply a question of unequal distribution, that some people move more 

than others, and that some have more control than others. It is that the mobility and 

control of some groups can actively weaken other people. Differential mobility can 

weaken the leverage of the already weak. (1994, s. 150) 

 

Elisabeths mobilitet irettesettes gjennom de mer eller mindre eksplisitte kommentarene fra 

einvikingene og beboerne på Brakka. Språkforskeren Stephanie blir i så måte en kontrast til 

Elisabeth. Lett og ledig ankommer og forlater hun Einvik. Stephanie har en økonomisk frihet 

som tillater henne å være mobil. I motsetning til Elisabeth, som har leid ut leiligheten sin i 

Bergen, kan Stephanie trekke seg tilbake til et hjem. I tillegg presenteres karakteren hennes 

som sterkere enn Elisabeths, for eksempel ved at hun har selvtillit til å kritisere sjefen sin, og 

ved at hun åpenlyst og fryktløst oppsøker og kritiserer Einviks fasiliteter uten å la seg affisere 
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av sanksjoner: «Ho såg på meg med ei blanding av vantru og latterkrampe. – Hysjer du på 

meg?» (Eikemo, 2011, s. 301). Mens Stephanie på sitt besøk i Einvik insisterer på å spise ute, 

bestiller Elisabeth take-away som hun spiser inne på brakkerommet sitt. Slike detaljer 

understreker kontrasten mellom de to karakterene, og detaljene forteller oss noe om forskjeller 

i handlingsrom. Mens Stephanie ikke er redd for å ta opp plass, gjør Elisabeth det hun kan for 

ikke å bli lagt merke til.  

 Stephanies mobilitet er imidlertid begrenset i jobbsammenheng: «Eg er, som alle 

andre, avhengig av å underkaste meg ein faglig autoritet, ein mentor. For å seie det rett ut: ein 

gammal mann, som vil rydde vegen for meg. Utan den typen alliansar kjem ein ingen veg i 

akademia» (Eikemo, 2011, s. 304). Romanen beskriver altså hvordan Stephanie på den ene 

siden forflytter seg problemfritt og bekymringsløst omkring, men at hun også er en del av et 

system der man i et forsøk på å klatre på karrierestigen må «underkaste seg en faglig 

autoritet». Til tross for Elisabeths manglende forsøk på noe lignende, blir dette presentert som 

en svakhet heller enn en styrke: «Kanskje min manglande suksess i arbeidslivet kom av mi 

manglande forståing for og respekt for slike alliansar?» (Eikemo, 2011, s. 304). 

 «Survey after survey has shown how women’s mobility […] is restricted – in a 

thousand different ways, from physical violence to being ogled at or made to feel quite simply 

‘out of place’ – not by capital, but by men», skriver Massey i boka Space, place and gender 

(1994, s. 148). I boka Feminism and geography hevder meningsfellen Gillian Rose at steder 

«are felt as part of patriarchal power» (1993, s. 146). Rose knytter denne makten opp mot 

hvordan menn ser på kvinner. Bevisstheten om at kvinner blir observert av et mannlig blikk, 

gjør også at de ser og dømmer seg selv. Selv om Roses argumenter kan kritiseres for å 

generalisere både kvinner og menn, kan dette poenget ses i sammenheng med det 

selvgranskende blikket som presenteres i romanene Samtale ventar og Oppløsningstendenser, 

og ikke minst til Butlers teori om at kjønn uttrykkes gjennom ytre, stiliserte og gjentatte 

handlinger. De er performative i den forstand at de iscenesetter forestillinger om kjønn. 

Romanene uttrykker en forventning om at hovedpersonene skal handle og reagere på bestemte 

måter. Menns irettesettelse og kvinners reaksjoner på irettesettelsen er eksempler på slike 

handlinger.  

Blikket og selvobservasjonen som Rose skriver om, kan videre knyttes til Michel 

Foucaults maktbegrep. Foucault bruker Jeremy Benthams panoptikon som en metafor for 

moderne makt. Ordet panoptikon er en sammensetning av de greske ordene for alt og syn, og 
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betyr «sted hvorfra alt kan ses».32 Et panoptikon er opprinnelig en sirkelformet 

fengselsbygning der vaktene til enhver tid kunne har oversikt og kontroll over fangene fra et 

tårn i midten. Fangene kan imidlertid se hverken sine voktere eller hverandre. Foucault 

hevder at panoptikonet er maktmekanismenes «arkitektoniske skikkelse» (Foucault, 1994, 

s. 179). Foucault skriver om denne bygningen at:  

 

Alt i alt snur man på hodet fangehullets prinsipp, eller rettere sagt: Av dets tre 

funksjoner – å innesperre fangen, berøve ham lyset og skjule ham – beholdes bare den 

første. Fullt lys og fangevokterens blikk er snedigere enn mørket, som i grunnen gir 

beskyttelse. Synligheten er en felle. (1994, s. 180) 

 

Kombinasjonen av innesperring og synlighet er det som gjør denne strukturen særlig brutal, 

og selv om de fleste av de få fengslene som var bygd etter dette prinsippet er revet, lever 

tankegangen videre. Den er skrevet inn i kroppene våre, og gir seg utslag i moralske valg og 

samvittighet. Strukturen handler om å sette noen på plass, og slik får makt en romlig 

dimensjon. Denne formen for makt gjør mennesker til objekter, og fratar dem muligheten til å 

være subjekter. De fratas muligheten til å se, samtidig som de selv blir observert, og man kan 

bare spekulere i hva Foucault ville sagt om dagens fotlenker eller CCTV.  

Mens Liv føler hun er med i et eksperiment, «[a]t de som trekker i trådene […] vil se 

hvordan jeg reagerer» (Lykke, 2013, s. 28), føler Elisabeth at innbyggerne i Einvik overvåker 

henne: «[Christine] hadde sett meg gå gjennom sentrum med ein mann her om dagen, 

forklarte ho. Han var ikkje herifrå, så ho hadde lagt to og to saman» (Eikemo, 2011, s. 123). 

Benthams panoptikon er en egnet metafor for å beskrive Elisabeths og Livs følelse av å bli 

gransket. Holdningene, normene, fordommene og antagelsene fra omgivelsene påvirker 

hvordan de ser seg selv. I de trange, cellelignende rommene sine sitter de og skammer seg 

over seg selv og sine handlinger. 

Et av formålene med panoptikonet er å hele tiden kunne opprettholde kontrollen over 

«massen». Ved å skille individene i den kollektive massen kan vokteren kontrollere hver 

enkelt. Kollektivet blir «avløst av en ensom tilværelse hvor man isoleres og observeres» 

(1994, s. 180). I Samtale ventar kan Elisabeths mangel på det hun kaller «privatliv», leses 

som et slikt panoptikon: «Alt eg sa og gjorde, alle kjensler og utbrot, blei stort sett loggført på 

offentlige kontor, hos legar og på Facebook» (Eikemo, 2011, s. 12). En av de få tingene 

leseren får vite om hennes fortid, er at hun i studietiden bodde i et nettopp et kollektiv. Da 

                                                 
32 Ordforklaring hentet fra ordbok.uib.no 
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fastlegen, Even, ikke husker henne, til tross for at de mest sannsynlig har møttes tidligere, 

vitner det om at Elisabeth er vant til å forsvinne i mengden. Romanen presiserer også at 

Elisabeth foretrekker «løynde rom» og det som «kunne delast mellom to» (Eikemo, 2011, 

s. 167). I Einvik er ikke det en mulighet. Møtet med Einviks øyne, normer og rykter kan 

derfor leses i lys av Foucaults forklaringer av en moderne maktstruktur. Einvik blir et 

mikrokosmos og Elisabeth et objekt som observeres. Disse observasjonene knyttes til visse 

forestillinger om sted og kjønn, og slik konstrueres Elisabeths identitet utenfra. Tilsynelatende 

små handlinger tillegges mening, for eksempel da Elisabeths febersykdom tas for å være 

fyllesyke, eller at hun bor på brakka for å «banke på dører», som lett kan leses som en slags 

prostitusjon. Uten at Elisabeth selv får kommunisere sin versjon av sannheten, dannes det et 

bilde av henne, hennes handlinger og intensjoner: «– Vi var mange som lurte på korleis det 

gjekk med deg då du gjekk heim i snødrevet om natta. […] – Men så forsto vi korleis det hang 

saman» (Eikemo, 2011, s. 290). Einvik er med andre ord ikke et «løynd rom» der Elisabeth 

kan trekke seg unna og være anonym. Til tross for at hun gjentatte ganger uttrykker en lengsel 

etter fellesskapet, opplever hun til stadighet å bli observert. Denne ambivalensen gir seg 

uttrykk i at hun på samme tid søker seg mot og forakter stedet Einvik. Romanen stiller slik 

spørsmålet om hvordan man kan eksistere i mellomrommet mellom internalisering av og 

motstand mot normer og maktforhold.  

4.2.5  På hyttetur 

En av de sterkeste partiene i Oppløsningstendenser er den plutselige hytteturen Liv befinner 

seg på. Hun treffer den perifere venninnen Mette tilfeldig i byen, og Livs ambivalens 

uttrykkes eksplisitt i teksten: «Stopp stopp stopp. Men beina mine går videre» (Lykke, 2013, 

s. 176). I en sammenblanding av avsky, fristelse og kraftløshet dilter Liv etter Mette, først på 

kafé, deretter på hyttetur. I boka Hvor burde jeg da være? innleder Per Thomas Andersen 

med å si at «[d]e privilegertes reisevaner demonstrerer kontroll over det knapphetsgodet som 

mer enn noe annet representerer vår tids klasseskille, kontrollen over rommet» (2013b, s. 15). 

Andersen ser riktignok reisende i en global kontekst, og viser det store skillet mellom en 

flyktning og en «frequent traveller». Selv om Liv ikke er noen av delene, er poenget allikevel 

til stede, for Liv har ingen kontroll over rommet. Scenen i Oppløsningstendenser illustrerer 

hvordan makten, i form av både familieforhold, økonomi og eiendom, understreker det gapet 

som finnes mellom karakterene Mette og Liv. Til tross for at det er noen likheter i 

karakterenes historier, for eksempel at begge nylig er skilt, har Mette en frihet og fleksibilitet 
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som Liv ikke har. Også Mette har måttet flytte, men det er ikke verre enn at hun har kjøpt en 

ny leilighet. I tillegg har hun en hytte ved sjøen. Da Liv blir invitert med på hytta, er én 

begrunnelse at Mettes barn ikke lenger gidder å bli med. Som substitutt lever Liv på Mettes 

nåde på hytteturen, og da Mette ikke er fornøyd med anstrengelsene, har hun makten til å 

straffe. Selv om det til å begynne med var nokså tydelig at Mette skulle spandere, trekker hun 

det tilbake og sender Liv en regning på utleggene. Her kan vi trekke paralleller til det gylne 

buret nevnt innledningsvis. Setter man karakterene Liv og Mette opp mot hverandre, er den 

ene langt friere enn den andre: «hadde jeg hatt penger, da ville jeg kunnet argumentert og 

protestert, […] stemmen min kunne vært fast og litt lattermild, for jeg ville vært sikker på at 

Mette bare hadde glemt seg, vi ville vært på lik linje» (Lykke, 2013, s. 187). Livs økonomiske 

situasjon gjør at hun ikke er på lik linje med Mette, selv om de begge er frie borgere i 

velferdsstaten Norge. Mens Mettes økonomi gir henne kontroll over rommet, er Liv en fange i 

sitt.  

4.3  Geografi og fiksjon: Oslo og Einvik 

Handlingen i Oppløsningstendenser og Samtale ventar er lagt til den geografisk virkelige 

byen Oslo og den fiktive bygda Einvik. Felles for disse stedene er at de rommer en rekke 

normer og fordommer. En viktig forskjell mellom hovedpersonene i Samtale ventar og 

Oppløsningstendenser, er at mens Liv er godt kjent med de normene som er knyttet til Oslo, 

både i fortid og nåtid, er Einviks normer ukjente for Elisabeth. Romanene går dermed i hver 

sin retning: Mens Einviks normer trer tydeligere frem for Elisabeth i løpet av romanen, må 

Liv forkaste forestillinger som i stor grad har basert seg på nostalgiske minner og fordommer.  

4.3.1  Oslo 

Store deler av handlingen i Oppløsningstendenser består av Livs mer eller mindre målrettete 

vandringer mellom navngitte steder i Oslo. Når hun er i ro, er det enten i kjellerleiligheten på 

Sagene eller i morens hus i Holmenkollen. Det er neppe tilfeldig at det er Sagene Liv havner 

på da livet butter imot, og romanen spiller på leserens forkunnskaper om og fordommer mot 

Oslos øst- og vestkant.  

I artikkelen «Den delte bydel» beskriver sosiolog Kjetil Rolness gentrifiseringen av 

Sagene siden årtusenskiftet. Ordet gentrifisering kommer av det engelske ordet «gentry» som 

betyr «overklasse» og brukes om områder hvor folk fra høyere sosiale lag flytter inn i 
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områder som tradisjonelt har vært ansett som lavstatusområder (Rasmussen og Thorsnæs, 

2017). Sagene er den bydelen i Oslo med flest sosialboliger, men det er også denne bydelen 

som har opplevd den største prisveksten i boligmarkedet de siste årene. Rolness slår fast at: 

«Økonomisk og kulturelt lever den nye underklassen og den nye middelklassen på hver sin 

klode – men bor likevel tett på hverandre, til og med i samme gate» (2012). I 

Oppløsningstendenser er dette skillet iøynefallende, for her eksisterer de to klodene innenfor 

de samme fire veggene. Huset på Sagene tydeliggjør kontrasten mellom de pengesterke og de 

vanskeligstilte. Huset representerer et mikrokosmos av Sagene ved at Liv og den ressurssterke 

familien bor i samme hus uten å ha noe med hverandre å gjøre. Med en gjennomsnittlig 

levealder på 73 år hadde Sagene den laveste levealderen33 i Oslo på 2000-tallet (Statistisk 

sentralbyrå 8. oktober 2013). Dette poenget understrekes ytterligere ved at Liv får leie 

kjellerleiligheten fordi forrige leietaker tok livet sitt.  

Veien fra Sagene til Holmenkollen beskrives gjennom Liv som et møte med «folk i 

dyrere og dyrere bunader, større og større biler og blondere og blondere barn» (Lykke, 2013, 

s. 58). Ifølge tall fra Oslo kommunes statistikkbank, har bydel Vestre Aker, som 

Holmenkollen ligger i, i mange år ligget på inntektstoppen i Oslo, og det er også en av de 

bydelene der folk har mest plass.34 I dette strøket bor moren og bedriver sin form for 

normoppløsning i huset hun har arvet etter sine foreldre. Holmenkollen fremstilles altså som 

et strøk fylt av rikdom, forbruk og homogenitet, mens moren på sin side lar hus og hage 

forfalle. Slik Liv utgjør en form for trussel mot familieidyllen på Sagene, kan moren leses 

som en trussel mot et kapitalistisk Holmenkoll-ideal der huset og nabolaget signaliserer 

beboernes status: «Mammas hus […] som en råtten tann i en ellers hvit og skinnende 

tanngard» (Lykke, 2013, s. 61).  

Mens moren har rikelig med plass, prøver Liv å ta opp så lite plass som mulig. I de 

tilfellene der andre gjør det, ender hun opp med å vurdere å begrense egen mobilitet. En scene 

på trikken beskrives slik:  

 

 

                                                 
33 Riktignok for menn. Levealderen for kvinner i Sagene bydel er 79 år, men også her ligger Sagene på bunnen 

av statistikken.  
34 Oslo kommunes statistikkbank definerer trangboddhet slik: Følgende definisjon av trangboddhet ligger til 

grunn: «Husholdninger regnes som trangbodd dersom: 1. Antall rom i boligen er mindre enn antall personer eller 

én person bor på ett rom, og 2. Antall kvadratmeter (p-areal) er under 25 kvm per person. I tilfeller hvor det 

mangler opplysninger om antall rom eller p-areal, vil husholdninger regnes som trangbodde dersom en av de to 

betingelsene er oppfylt». 
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Rett overfor meg sitter det en fyr og skrever. […] Endelig tar han telefonen, og mens 

han snakker, klør han seg i skrevet. Ved et tilfelle tar han fingrene opp til nesen og 

snuser på dem. Da må jeg se vekk, men så må jeg se tilbake på ham igjen, for jeg tror 

det ikke, men så gjør han det igjen, klør seg lenge og nytende i skrevet, knar og 

masserer, og snart ser jeg for meg at jeg river til meg de billige høretelefonene hans og 

knekker dem […], og så tenker jeg at jeg må holde meg hjemme, jeg må slutte å gå ut. 

(Lykke, 2013, s.  97).  

 

Mennene i romanen breier seg skamløst utover og tar opp stor plass,35 og det er Liv som blir 

sittende igjen med skammen. Hun omtaler seg selv som «gammeldags» når hun analyserer 

tankene sine. Romanen rommer altså en logikk som tilsier at for å unngå skam, må Livs 

mobilitet begrenses. Det er imidlertid ikke mulig, i og med at Liv anser skam for å være 

medfødt.  

Liv er på sett og vis forvist til bunnen, men også hennes generelle mobilitet er 

begrenset. Det er Livs reise til Bergen som setter både Oslo og livet hennes i perspektiv. 

Turen med Fløybanen gir henne ikke bare utsikt, men også innsikt, og kan dermed leses som 

en ironisk form for dannelsesreise. Målet med reisen blir å innse at Oslo er hjemme: «hjem til 

Oslo, hvordan kunne jeg dra vekk fra Oslo» (Lykke, 2013, s. 224). I romanen fremstilles Liv 

som en person som er eksistensielt rådvill: «hvordan skal jeg leve, hvordan gjør man» (Lykke, 

2013, s. 113), men reisen til Bergen åpner opp for muligheten til å be om hjelp. Da Liv er 

tilbake i Oslo, får romanen sterke religiøse overtoner. På futonen på Sagene folder Liv 

hendene og ber Fader vår, og dagen etter sender hun en SMS og til faren og ber om et lån. Her 

blandes det høye og det lave, slik Atle Christiansen påpeker i sin anmeldelse av romanen. 

Oppløsningstendenser setter en beskjed via SMS analogt med Fader vår, men det er bare 

faren som svarer. Kanskje kan dette kobles til Rein Rauds kommentar om at internett har 

overtatt Guds plass i senmoderniteten, når tekstmeldingen har større funksjon enn bønnen.  

Scenen kan leses på mange måter. Interessant er det jo, at pengene Liv får fra faren, er 

midler han har frigjort ved å selge bilder malt «med hender av døde mennesker» (Lykke, 

2013, s. 229). Romanen har nevnt disse bildene tidligere, da de henger på veggen i en av de 

dyre restaurantene Liv og Bjørn besøker. I denne scenen forbinder Liv restaurantbygget med 

menneskeofring. Slik kobles farens kapital til det groteske ved penger, til forbruk og sløseri, 

grådighet, tankeløshet og død. Farens gave er kanskje et offer, men detaljene ved gaven 

                                                 
35 Tilfellet har fått navnet «manspreading», «der personer, gjerne menn, sprer beina på en slik måte at 

medpassasjerer ikke får plass til å sitte». I 2017 ble fenomenet forbudt på offentlig transport i Madrid. 

Definisjonen er hentet fra VG-artikkelen «’Manspreading’ – nå er dette forbudt i Madrid», publisert 09.06.17: 

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/utrolige-historier/manspreading-naa-er-dette-forbudt-i-madrid/a/24059287/ 
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rommer også en tolkning av at det er noe han er glad for å «bli kvitt» (Lykke, 2013, s. 229). 

Gaven kan tolkes som at han betaler en dobbel gjeld: Han betaler Livs gjeld til banken, men 

pengene kan også leses som et oppgjør for sitt svik mot Liv. Uavhengig av hvordan man 

tolker det, gjør romanens detaljer det vanskelig å se handlingen som utelukkende god, noe 

som igjen bidrar til å understreke romanens ambivalens.   

4.3.2 Einvik 

Det fiktive stedet Einvik blir presentert uten personlighet og særtrekk i begynnelsen av 

Samtale ventar: «Eg fekk ikkje noko spesielt inntrykk av byen på vei gjennom sentrum. […] 

Blikket mitt hadde nykommaren si avgrensa observasjonsevne» (Eikemo, 2011, s. 11). Som vi 

så i kapittel 2 kan navnet «Einvik» leses både som «Ein (hvilken som helst) vik», og som å 

være «eins». Begge tolkningene peker i retning av å lese Einvik som noe lite særegent. Etter 

hvert blir vi presentert for en bygd med en felles identitet, og denne identiteten er i stor grad 

knyttet til det nå nedlagte verftet. Romanen antyder at både verftet og befolkningen i forfall, 

og at de kan leses som det Eikemo kaller «samtidsruiner».  

Eikemos essaysamling Samtidsruiner ble utgitt første gang i 2008. Her skriver hun om 

en rekke forlatte, uferdige eller nedlagte steder som eksisterer, men som ikke er aktive. Like 

fullt forteller de oss noe om vår nære fortid. I forordet til nyutgivelsen fra 2015 definerer Kaja 

Schjerven Mollerin en samtidsruin slik:   

 

En samtidsruin er et bygg fra vår nære fortid som forfaller, et bygg vi har forlatt, men 

som fortsatt står der, og som derfor fortsatt rommer historier: om den tiden bygget var 

levende, om vår tid som det er blitt ruin i, og om den som våger seg inn i bygningene. 

(2015, s. 9) 

 

Av sitatet ser vi hvordan Mollerin understreker samtidsruinens samstemte «vi». Det er en slik 

bygd Elisabeth møter i Samtale ventar. Ved stadig å nevne fastlegens resepter på 

antidepressiva, understreker romanen den kollektive depresjonen som bygda gjennomgår: 

«etter at verftet stengte, er det ingen som heilt veit korleis dei skal leve liva sine» (Eikemo, 

2011, s. 230). Selv om det først og fremst er verftet og det halvferdige boligkomplekset som 

er den fysiske ruinen, er hele Einviks befolkning preget av nedleggelsen. Einvik fremstår som 

et følelsesfelleskap. Sarah Ahmed definerer et følelsesfellesskap som et fellesskap der alles 

følelser er rettet seg mot det samme objektet (2010, s. 56). Einviks felles objekt er verftet, og 

nå står bare ruinen igjen. Storhetstiden med industri, vekst og rikelig med arbeidsplasser er 
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over, men det som er sentralt, er at alle i Einvik husker hvordan det var. Det affektive båndet 

mellom verftet og innbyggerne har bestått, men nedleggelsen av verftet har ført til en felles 

følelse av tap. Slik blir bygda et lokalt følelsesfellesskap som utenforstående ikke kan tre inn 

i.  

  Einviks normer kommer til uttrykk gjennom sanksjonering og ekskludering av 

normbryterne. Som vi så i kapittel 2, kan grotten hvor den årlige julekonserten holdes, fremstå 

som et symbol for Einviks normer. Konserten og grotten kan i tillegg beskrives som 

performative, siden det er et ritual man bokstavelig talt trer inn i, og ved at den gjentas årlig. 

Det er «obligatorisk», ifølge Elin (Eikemo, 2011, s. 145).  

Elisabeth er ikke den eneste som blir utestengt i Einvik. At Sels hus er plassert langt 

fra sentrum, indikerer en distanse også i overført betydning. Han får ikke tildelt en plass 

sammen med resten av befolkningen. Den kollektive utestengelsen av forfatteren kommer 

videre til uttrykk ved at ingen låner bøkene hans. De eneste som er interessert i ham, er folk 

som ikke kommer fra Einvik. Hva Einvik tenker om Sel, blir i hovedsak presentert gjennom 

bibliotekaren Elin: «- Er det ikkje utgjort? Når eg først flytter heim igjen som nyutdanna 

bibliotekar […], så får eg høyre at den einaste lokale forfattaren er upopulær» (Eikemo, 2011, 

s. 40). Samtidig viser hun ved nærmest å sensurere Sels bøker for Elisabeth at hun selv har 

blitt en del av denne holdningen: «[M]en det har jo ikkje noko med oss å gjere. Det finst jo 

ikkje noko slikt miljø her» (Eikemo, 2011, s. 100, min utheving). Ved at Elin inkluderer seg 

selv i det einvikske vi-et, formidler romanen at hun har blitt disiplinert inn i 

følelsesfellesskapet og normene i bygda. Dermed blir også Elin en representant for den 

maktdiskursen som plasserer innbyggerne i et relasjonelt hierarki.  

4.4  Velferds-Norge 

I romanene Samtale ventar og Oppløsningstendenser utgjør velferdsstaten en autoritær 

stemme som hevder å ha rett. I Oppløsningstendenser manifesterer velferdsstaten seg 

gjennom Livs psykolog. Hennes råd er utydelige og floskelaktige og gir ikke Liv de konkrete 

retningslinjene hun søker: «Hvordan vet du det, sier jeg. Jeg bare vet det, sier psykologen» 

(Lykke, 2013, s. 75). Den samme holdningen møter Elisabeth på sykehuset da hun vil ha svar 

på om hennes tilstedeværelse har noen betydning for den døende Signe Samuelsen: «– Det er 

bra du er her. – Korleis veit du det, sa eg sakte til sjukepleiaren. […] – Det veit vi bare» 

(Eikemo, 2011, s. 237). Den tydelige forklaringen uteblir, og slik fremstår velferds-Norge 
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som en vag og ullen maktstruktur som ikke gir den tryggheten som Liv og Elisabeth forventer 

og håper å få.  

Den makten som i Samtale ventar presser Elisabeth ut i arbeidslivet før hun er klar for 

det, er den samme makten som avgjør at Liv ikke er syk nok til å få en diagnose:  

 

Med lukkede øyne ligger jeg og stirrer inn i mørket i min egen skalle og drømmer om 

å bli hentet av noen. Jeg drømmer om uniformer, hvite frakker, blålys, håndjern, en 

båre. Jeg drømmer om at noe skal skje, jeg drømmer om en pause. Gi meg et 

kommunalt program, gi meg en støttekontakt, et offentlig rom med en seng og et 

nattbord. Gi meg offentlig godkjent mat. Bjørn ligger på Vindern, han bli passet, målt 

og veid. Å passe på og bekymre seg for Bjørn utgjør arbeidsdagen til en rekke 

mennesker. Jeg vil også ha det sånn. (Lykke, 2013, s. 115) 

 

Bjørn og Liv havner på hver sin side av en offentlig vedtatt grense. Bjørn faller utenfor de 

målbare medisinske normalene og kan diagnostiseres: «Bjørn er fri fra dette, han er beskyttet 

av sin konkrete, oppleste og vedtatte galskap, sin diagnose med stempel og offentlige seg» 

(Lykke, 2013, s. 19). Romanen formidler den enorme kontrasten som oppstår mellom å være 

syk og frisk. Bjørns diagnose utløser velferdsstatens omsorg, hjelp og sympati. Liv må 

derimot ta både den økonomiske og moralske støyten for forbruket deres.  

I motsetning til Bjørn mister ikke Liv kontrollen, selv ikke hos psykologen. 

Psykologens kontor er innredet med masseproduserte varer fra IKEA, og slik lar romanen den 

standardiserte normaliteten kommet til uttrykk. Dette kan tolkes som en form for en offentlig 

normaliseringsprosess og er i tråd med Foucaults tanker om disiplinering. Behandlingen skal 

lede frem til at Liv skal internalisere en følelse av å være «normal». Hos psykologen må Liv 

komme frem til svarene selv, og dersom hun tenker annerledes enn psykologen, blir hun møtt 

med stillhet: «Kanskje jeg skal flytte opp til mamma, sier jeg, og dette svarer ikke psykologen 

på. Det hadde vært noe, fortsetter jeg, men psykologen sier ikke noe til dette heller» (Lykke, 

2013, s. 122). Derfor er det ironisk, at romanen ender med nettopp dette, at Liv flytter til 

moren sin og lever som nullskatteyter i Holmenkollen.  

 I både Samtale ventar og Oppløsningstendenser unnviker velferdsstaten en diagnose. 

Psykologen kaller stadig Liv «normal», til tross for at Liv beskrives som tidvis hallusinatorisk 

og suicidal. I Samtale ventar stilles hovedpersonen spørsmålet om hvordan hun har det først 

langt ut i romanen. Om Liv og Elisabeth har noen diagnose er ikke jeg i stand til å si, men det 

er heller ikke relevant. Det som er sentralt, er at romanene retter en kritikk mot velferds-

statens manglende omsorg for sine innbyggere.  
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I Samtale ventar fremstilles velferds-Norge allegorisk. Samfunnet, her representert 

ved kollektivtrafikken, er innstilt, strømmen er avstengt, alle dører er lukket og låst, og 

Elisabeth er stengt ute i den metaforiske og svært konkrete kulda. Einvik er i det hele tatt 

beskrevet som et samfunn som ekskluderer avvikere. Til tross for at byen presenteres som et 

fellesskap, er det flere ting som skurrer. Én ting er at ingen virker som de kjenner Signe 

Samuelsen, til tross for at hun har bodd hele livet i Einvik. En annen karakter som heller ikke 

får noe oppmerksomhet fra einvikingene, er den unge jenta Susanne. I hennes tilfelle antyder 

romanen at hun har problemer hjemme, og at hun derfor befinner seg i gågata hver dag 

mellom klokka 15 og 17. Susanne vil være synlig, fordi «Forferdelige ting skjer utan vitne» 

(Eikemo, 2011, s. 361). Selv om Susanne er aldri så synlig, gir ikke romanen noe uttrykk for 

at hun blir sett.  

 Noe lignende, men kanskje enda mer kynisk, uttrykkes i Oppløsningstendenser. Slik 

den forrige leieboeren døde i kjellerleiligheten, vurderer Liv om det også vil bli hennes 

skjebne. I tillegg til at kjellerleiligheten er kald og slitt, står også den forrige leieboerens 

hygieneartikler igjen. At utleierne i overetasjen ikke har tømt leiligheten før Liv flytter inn, 

kan leses som samtidens kapitalistiske egoisme og manglende empati.  

4.5  Rom og handlingsrom 

Rommene som Elisabeth i Samtale ventar og Liv i Oppløsningstendenser oppholder seg i og 

beveger seg innenfor er ladet med normer. I innledningen av dette kapittelet viste jeg til 

Louise Mønsters antagelse om at globale forandringer vil påvirke våre forhold både til 

hverandre og de stedene vi befinner oss. Doreen Massey hevder som kjent at steder er 

dynamiske nettopp fordi de er relasjonelle. Mennesker og steder skaper hverandre, og steder 

er «woven together of ongoing stories», men hva skjer om det ikke oppstår noen relasjoner? I 

Elisabeths tilfelle får hun aldri muligheten til å fortelle sin egen historie. I stedet blir den skapt 

av omgivelsene og styrt av tradisjonene. At hun bosetter seg på brakka bryter med en 

grunnleggende norm i Einvik, og romanen formidler stadig sterkere hvordan Elisabeth 

utstøtes fra samfunnet. I Oppløsningstendenser er forflytningen fra Frogner til Sagene til 

Holmenkollen ikke bare en forflytning fra én bydel til en annen, men en forflytning i status og 

sosioøkonomiske kår, fordi hvert av stedene bærer med seg en historie som er vanskelig å 

ignorere, og som romanen derfor spiller på. Begge romanene rommer en kritikk av 

velferdsstaten. Gjennom hovedpersonenes møter med helsevesen og NAV, beskrives 
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velferdsstaten som ullen og vag, og Elisabeth og Liv overlates til seg selv. Hovedpersonene 

reagerer imidlertid på velferdsstatens passive holdning på forskjellige måter. Mens 

velferdsstaten vender ryggen til Elisabeth i Samtale ventar, er det Liv som til slutt vender 

ryggen til velferdsstaten i Oppløsningstendenser. 

 

  



81 

 

5  Mestring og undergang: diskusjon 

og konklusjon 

 

. Avslutning I: Romanenes avslutning: Liv og død 

Avslutningene i Oppløsningstendenser og Samtale ventar er helt avgjørende for hvordan vi 

skal forstå romanenes tematikk. Innledningsvis hevdet jeg at romanene stiller spørsmålene: 

Hvordan skal jeg leve? Skal jeg leve? Med sine to grunnleggende forskjellige utganger, liv og 

død, uttrykker romanene de to ytterste punktene i samtidslitteraturens utforskning av den 

senmoderne tilværelsens eksistensielle ambivalens. 

5.1.1  Liv: Fra kjeller til loft 

«Å samle sammen tingene mine er som å samle sammen reiret til et dyr som er dødt» (Lykke, 

2013, s. 224). Slik åpner scenen der Liv pakker og flytter fra kjellerleiligheten på Sagene. 

Men Liv er ikke død, for i løpet av en spontan tur til Bergen har hun innsett at hun, i likhet 

med en tafatt og hjelpeløs amerikansk turist hun møter på Fløyen, kan be om hjelp. Selv om 

turisten blir beskrevet som «dum og innskrenket» (Lykke, 2013, s. 223), fungerer dette møtet 

som en katalysator for de valgene Liv tar. Liv tyr ikke til velferdsstatens tilbud for å endre 

kurs, men til Gud og faren sin.  

 Det er en optimistisk tone i de siste sidene av Oppløsningstendenser. Ved ikke å gi 

opp, som hun tidligere har blitt rådet til både av psykologen og eksmannen Anders, finner Liv 

nye måter å kommunisere med andre. Romanen understreker dette ved å henvise til en 

kommunikasjon «uten ord» (Lykke, 2013, s. 228 og 238). Også med Bjørn, som plutselig en 

dag står i hagen, finner hun en måte å kommunisere på som fungerer: «Du kan være her hvis 

du hjelper til, sier jeg, og Bjørn setter i gang uten et ord» (Lykke, 2013, s. 236, min 

utheving). Denne ordløse kommunikasjonen står i sterk kontrast til den hjelpen hun tidligere i 

romanen mottar fra velferdsstaten. Til tross for at timene hos psykologen handler om å snakke 

seg gjennom utfordringene, har ikke denne snakkingen noen nevneverdig terapeutisk funksjon 

for Liv. For Liv handler det mer om ikke å avsløre seg selv, ikke si for mye, men heller ikke 

for lite: «Jeg ser at [psykologen] begynner å kjede seg med en gang jeg ikke opprettholder 

flyten i historiene. […] Alt det forferdelige jeg tenker på, kan jeg ikke snakke om» (Lykke, 
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2013, s. 122–123). Samtalene mellom Liv og psykologen er et spill, noe uekte. Den ordløse 

kommunikasjon derimot, stiller ingen krav. Måten moren, Bjørn, Mirek og Liv kommuniserer 

i avslutningen, gir mening til en av Livs tidligere refleksjoner.  I Holmenkollen finner Liv det 

ordløse fellesskapet hun tidligere i romanen har uttrykt en lengsel etter: «[jeg vil] være i 

nærheten av mennesker, jeg orker bare ikke snakke med dem» (Lykke, 2013, s. 144).  

 I hagen i Holmenkollen rydder Liv opp etter år med morens vanskjøtsel. Her glir hun 

inn i bestefarens mannlige sfære, og tar avgjørelser som Mirek og Bjørn må følge. Ved å 

handle på tross av besteforeldrenes kjønnsrollemønster og normer, og ved å trosse de truslene 

fra moren som i alle år har hatt en makt over henne, avviser hun tradisjonelle iscenesettelser 

av kjønn og familie og finner sin egen måte å «gjøre» familie. Ikke minst tar hun et oppgjør 

med arbeidslivet ved å bli sin egen herre: «det finnes hverken jobb eller fritid; alt går i 

hverandre og det ene er ikke til å skjelne fra det andre» (Lykke, 2013, s. 239). I et av Oslos 

mest fornemme strøk beskrives Liv som en Isak Sellanrå, «en sindig bonde som beveger seg 

langsomt over tunet og har god tid» (Lykke, 2013, s. 239).  

 Avslutningen i Oppløsningstendenser rommer både Baumans liquidity og 

Csikszentmihalyis flow. Livs nye rolle er flytende i den forstand at hun bryter med steds-, 

kjønns-, familie- og arbeidsnormer. Hun er en kvinnelig bonde i byen som gjør alt «med 

håndkraft» (Lykke, 2013, s. 239). Liv er dermed progressiv og regressiv på samme tid. Selv 

om romanen forlater Liv i flytsonen, utgjør Bjørns uforutsigbare diagnose en potensiell trussel 

mot harmonien:   

 

[J]eg ser på den svettende og rullingsrøykende Bjørn og forsøker å regne ut hvor lang 

tid det vil ta før manien hans brenner ut denne gangen, hvor lang tid det vil ta før 

denne arbeidshesten min ikke kan brukes lenger, før han igjen begynner å snakke om 

likkister, blod og gravsteiner. (Lykke, 2013, s. 238) 

 

Likkister, blod og gravsteiner står som tydelige kontraster til det det lette sommerregnet Liv 

lytter til like etterpå, og slik lar Oppløsningstendenser ambivalensen henge ved til siste side.  

5.1.2  Elisabeth: Dørene lukkes 

Samtale ventars avslutning begynner med at Elisabeth vasker brakka. Vaskingen kan tolkes 

på to måter. For det første kan den leses som omsorg. Elisabeths har gått fra å være nærmest 

blind for Einviks detaljer til å bli bundet til stedet: «No var det som om [gatene] omslutta 

meg, eg gjekk i dei. Eg var i gatene. Eg gjenkjente alle husa langs vegen, eg visste namnet på 
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alle butikkane, og mange av folka» (Eikemo, 2011, s. 318–319). Hun har følt en klossete 

omsorg for de menneskene hun har møtt i Einvik og på brakka, og vaskingen kan ses på som 

et forsøk på å gi noe tilbake, gjøre det hyggelig og skape den hjemmekoselige atmosfæren 

hun har lengtet etter. Ved å vaske Brakkebo tar hun ansvar for stedet, som om hun har tenkt å 

bli der lenge. Vaskingen kan tolkes som et grep Elisabeth tar om sitt eget liv, et forsøk på 

rydde opp i rotet. I en slik tolkning aner vi den narrative distansen mellom hovedpersonen og 

den implisitte forfatteren. Effekten av dette fortellertekniske grepet er at leserens innsikt er 

større enn Elisabeths. Romanen beskriver hvordan Elisabeth gjør seg ferdig med vaskingen, 

og at ser at husverten blir hentet av politiet. Selv om karakteren ikke tenker noe mer på 

konsekvensene av dette, kan leseren oppfatte den underforståtte betydningen. Det varsler om 

at Brakkebo blir Einviks neste samtidsruin, og om Elisabeths fysiske utestengelse fra Einvik. 

 En annen tolkning kan være at Elisabeth vasker seg ut av brakka. Da kan denne 

handlingen leses nærmest som en religiøs renselse og en avskjed. Denne tolkningen kan ses i 

sammenheng med de handlingene einvikingene utfører for Elisabeth på slutten av romanen. 

Slik liket av Signe Samuelsen ble stelt og kledd i rød kjole, får Elisabeth stelt håret av 

frisøren, og ekspeditøren i klesforretningen finner fram en rød kjole til henne. Ved å la 

einvikingene bidra i forberedelsene til Elisabeths død, plasserer romanen underforstått 

skylden hos dem.  

At det er flere tolkningsmuligheter i romanen, understreker den ambivalensen den 

rommer. Hvis vi anser vaskingen av Brakkebo som Elisabeths omsorg for stedet, blir 

avslutningen ekstra sår. I løpet av de siste kapitlene tømmes brakka, strømmen kuttes, 

batteriene i telefonen og datamaskinen dør, offentlige bygninger stenges, og 

kollektivtrafikken innstilles, og slik kan hele den siste delen av boka leses som en allegori for 

Elisabeths død.   

Avslutningen i Samtale ventar har intertekstuelle likheter med slutten på eventyret 

«Den lille Pige med Svovlstikkerne» (1905) [1848] av H. C. Andersen (1805–1875). Begge 

tekstenes avslutninger finner sted en høytidskveld: eventyret på nyttårsaften og Samtale 

ventar på julaften, og både den lille piken og Elisabeth opplever det de aller mest ønsker seg i 

dødsfantasiene sine. Mens piken blir hentet av sin avdøde mormor, blir Elisabeth hentet av to 

ferjemenn som tar henne med om bord. I både romanen og eventyret brukes flammer som 

symboler. I «Den lille Pige med Svovlstikkerne» er det i lyset fra fyrstikkene den lille 

forfrosne jenta ser alt hun ønsker seg. Brannen i Samtale ventar kan knyttes til russenteret og 

den noe ordfattige, men betydningsbærende samtalen Elisabeth og Even har om forsikring og 
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uforsiktighet tidligere i romanen. Sist, men ikke minst rommer begge tekstene et bilde av det 

kristne paradis. Mens det i H. C. Andersens eventyr fortelles eksplisitt at jenta kommer til 

himmelen: «og der var ingen Kulde, ingen Hunger, ingen Angest, – de vare hos Gud» (1905, 

s. 350), ender Samtale ventar med at Elisabeth og mannskapet synger «Deilig er jorden». At 

romanen i tillegg avsluttes uten punktum, underbygger inntrykket av at hovedpersonen her 

går inn i evigheten.  

5.2 Avslutning II: Oppgavens avslutning: Flyt som 

ro eller flyt som rot?  

I artikkelen «Før var alt for fast, nå er alt for flytende» (2007) retter den norske 

sosiologiprofessoren Rune Åkvik Nilsen kritikk mot Zygmunt Baumans samtidsdiagnose. 

Som artikkeltittelen hans antyder, er Nilsen kritisk til Baumans pessimisme. Dersom alt flyter 

og relasjoner blir skjøre og uforutsigbare, hvordan kan det ha seg at vennskapet som sosial 

institusjon står like sterkt som før, spør Nilsen (s. 9). Han imøtegår også Baumans påstand om 

at «velferdsstaten er på tilbaketog» (Bauman sitert i Nilsen, 2007, s. 12) ved å trekke frem 

forskning som viser det motsatte. Bauman mener allikevel at vi må ta et steg tilbake, fordi den 

senmoderne flyten fører til at fellesskapet går i oppløsning. I en for flytende samtid mister vi 

grepet om moralen og det ansvaret vi har for hverandre. «I den tidlige moderniteten var 

problemet at alt var for fast, nå er problemet at alt er for flytende. Implisitt antyder Bauman at 

den gylne middelvei er et bedre grunnlag for et godt samfunn» (s. 22), skriver Nilsen i 

avslutningen.  

 Selv om Nilsen er uenig i Baumans pessimisme, er denne ambivalensen mellom for 

mye flyt og for mye fasthet relevant i denne masteroppgaven. I begynnelsen av 

prosjektperioden analyserte jeg hovedpersonene i romanene Samtale ventar og 

Oppløsningstendenser ut fra en hypotese om at både hovedpersonene og omgivelsene flyter. 

Reglene for hvordan de skal oppføre seg er utydelige, og det fører til forvirring og skepsis. Da 

jeg begynte på oppgaven, var jeg var helt enig i Baumans påstand om at vi lever i en flytende 

samtid. I løpet av arbeidet har jeg imidlertid innsett at romanene rommer både en flyt og en 

fasthet, og at begge deler bidrar til å skape den forvirringen og frustrasjonen hovedpersonene 

uttrykker. Når noe flyter, må det nødvendigvis ligge en forestilling om en normaltilstand til 

grunn. Jeg måtte stadig endre på det jeg skrev, fordi jeg jevnlig ble konfrontert med mine 

egne oppfatninger av det normale og unormale. I forestillinger om det normale og naturlige 
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ligger det en fasthet som ikke så lett lar seg rikke. Dette ble etter hvert kjernen i mitt prosjekt. 

Hva er det som er flytende? Hva er det som er fast? Og hvordan navigerer hovedpersonene 

mellom det faste og det flytende? Prosjektet mitt har vært å vise hvordan Elisabeth i Samtale 

ventar og Liv i Oppløsningstendenser blir trukket i begge disse retningene, og hvordan denne 

ambivalensen formidles på flere nivåer i romanene. 

I kapittel 1 gjorde jeg rede for hvordan jeg ville bruke begrepet «ambivalens» i 

oppgaven. Jeg bruker ambivalensbegrepet når romanene uttrykker selvmotsigelse, og når de 

er tvetydige. Flytbegrepet er et eksempel på en tvetydighet. I Flytende modernitet avslører 

Bauman en lengsel tilbake til en tid med mer stabilitet ved å omtale regler som «mangelvare» 

(s. 18) og individers ansvar for å skape egne regler en «byrde» (s. 19). Mens Baumans 

flytbegrep forstås som rot og usikkerhet, er Mihalyi Csikszentmihalyis flow et uttrykk for 

optimale følelsesøyeblikk. Csikszentmihalyi hevder at vi gjennom optimalopplevelser får en 

følelse av medvirkning i eget liv, og at denne følelsen er nært forbundet med lykke.  

 I kapittel 2 viste jeg hvordan ambivalensen kommer til uttrykk i Samtale ventars og 

Oppløsningstendensers litterære utforming. Begge romanene benytter seg av bildebruk, 

tvetydig språk og et manglende samsvar mellom det karakterene tenker og det de gjør. 

Kapittelet har fått tittelen «Kaos og kontroll», fordi romanspråket og virkemidlene bevisst 

formidler ambivalens, tvetydighet og selvmotsigelser i teksten. I Samtale ventar er det en 

distanse mellom det som fortelles gjennom hovedpersonen Elisabeth og det romanen implisitt 

forteller, og effekten er at teksten blir sår og morsom på samme tid. I Oppløsningstendenser 

etterligner språket i romanen hovedpersonens strømmende tanker. Selv om Liv er i ferd med å 

miste kontrollen, skjer det aldri helt, og det gjenspeiles i språket. Til tross for at noen 

passasjer er lange, ordrike og innviklede, henter de seg alltid inn igjen og gir en mening. 

Samtale ventar og Oppløsningstendensers fortellinger rommer derfor både kaos og kontroll 

og flyt og fasthet på samme tid.  

 I kapittel 3, «Tapere i vinnerlandet», har jeg analysert romanene i lys av Judith Butlers 

performativitetsbegrep og Michel Foucaults maktbegrep. Mens Bauman er negativ til for mye 

flyt, mener Butler og Foucault det motsatte, fordi fasthet regulerer, kategoriserer og 

undertrykker identiteter. Foucaults teorier har bidratt til at jeg har kunnet analysere noen av de 

maktstrukturene som opprettholder et skille mellom normale og avvikere i samfunnet. 

Velferdsstaten er en slik maktstruktur. Eikemo og Lykkes romaner utfordrer velferdsstatens 

diskurs, blant annet ved å tydeliggjøre den antatte sammenhengen mellom arbeid, familie og 

lykke. I romanene formidles velferdsstaten som en maktstruktur hvor det normative idealet er 
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å være i arbeid. Dette kommer tydelig frem i Samtale ventar, hvor det understrekes at 

Elisabeth er på attføring. Hun skal ikke bare føres tilbake i arbeid, hun skal også føres tilbake 

til livet, arbeidslivet. I språket ligger politiske føringer som sier at arbeid er en vei eller en 

kategori man kan falle utenfor og føres tilbake til, og at arbeid utgjør en obligatorisk 

komponent i livene våre. Det samme gjelder for familielivet. Både arbeid og familie knyttes 

til lykke, og jeg har brukt begreper fra affektteorien for å understreke noen av poengene mine. 

En observasjon jeg har gjort, er at Elisabeth og Liv kan leses som såkalte «killers of joy», 

fordi de handler på tvers av den rådende forestillingen om lykke. Sara Ahmed viser hvordan 

lykken knyttes til handlinger og steder, slik som familie og arbeid, og at det derfor skapes en 

forventning om lykke i disse forbindelsene. Butler viser hvordan forventninger til kjønn 

skaper kjønnet, og Ahmed viser til den samme logikken i sine lykkestudier. Jeg påstår at 

Samtale ventar og Oppløsningstendenser kan bidra til å utfordre den diskursen som 

opprettholder samtidens forestillinger om lykke.  

 I kapittel 4, «Isolasjon og grenseløshet», analyserer jeg de stedene som Samtale ventar 

og Oppløsningstendenser presenterer for leseren. Stedene uttrykker også en ambivalens, fordi 

Liv og Elisabeth både trekkes mot og avskyr de stedene de oppholder seg. De små rommene 

de bor på er både isolerende og beskyttende, og de oppfatter det digitale rommet som både 

fristende og frastøtende. I kapittelet utvider jeg stadig det geografiske området, og jeg 

analyserer de maktstrukturene som styrer hovedpersonenes mobilitet. I oppgaven har jeg 

brukt Doreen Masseys maktgeometribegrep for å avdekke den spatiale makten som romanene 

formidler. I Oppløsningstendenser spiller romanen på leserens kunnskaper om 

sosioøkonomiske forskjeller mellom Sagene og Holmenkollen. Mens Livs mobilitet begrenses 

av økonomisk kapital, er det en kjønnet maktgeometri som styrer Elisabeth. De andre 

beboerne og innbyggerne i Einvik formidler at Elisabeth har gjort noe «unormalt» ved å velge 

å bo på Brakkebo heller enn på hotellet. På Brakkebo finnes en seksuell forventning til 

Elisabeth. Romanen uttrykker at maktstrukturene i Einvik og på Brakkebo er så innarbeidede 

og selvfølgelige, at den skammen Elisabeth opplever i møtet med forventningene, også blir en 

forventet skam.  

I oppgaven vurderer jeg selve velferdsstaten som et rom som hovedpersonene 

oppholder seg i. Jeg vil hevde at Samtale ventar og Oppløsningstendenser skriver seg inn i en 

senmoderne velferdskritikk. Min oppgave avdekker en logikk som skjules i velferdsstatens 

vage diskurs. I Samtale ventar presses Elisabeth tilbake til arbeidslivet uten at noen spør om 

hun føler seg klar for det. I Oppløsningstendenser avvises Livs ønske om å bli diagnostiert. 
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Med en medisinsk godkjenning kan hun bli møtt med omsorg og empati av velferdsstaten. 

Uten en diagnose må hun ta alt ansvaret og bære all skammen selv. Romanen formidler en 

senmoderne logikk: Dersom arbeid og familie normalt fremmer lykke, er det normalt at 

mangel på arbeid og mangel på familie fremmer det motsatte av lykke, og derfor er det helt 

normalt at hovedpersonene skammer seg.  

I det siste kapittelet i oppgaven, «Mestring og undergang», har jeg valgt å runde av 

prosjektet med en analyse av romanenes avslutninger. Mens Elisabeth blir et offer for 

Baumans pessimistiske flytbegrep, en flyt som kun opphører ved døden, forlater 

Oppløsningstendenser Liv nærmere Csikszentmihalyis flow. Samtale ventars avslutning kan 

leses som at Einviks normer seirer over Elisabeth. I Einvik fryses hun ut og fryser i hjel. I 

Oppløsningstendenser går det den andre veien. I Holmenkollen gjenoppretter Liv balansen i 

familien, og hun fornyer sin egen posisjon som menneske ved å handle på tvers av 

tradisjonelle kjønnsrollemønster og familieidealer. Legger vi tallene fra Statistisk sentralbyrås 

tall for Oslos levekår og levealder til grunn, vil jeg hevde at romanen, ved å forflytte Liv fra 

Sagene til Holmenkollen, indirekte forteller oss at mye ligger til rette for at Liv kan få et godt 

og langt liv. Men slutten rommer også en advarsel ved å vise til Bjørns uforutsigbarhet, og 

den minner oss om at flow opptrer i øyeblikk, og at den ikke er en vedvarende tilstand.  

I denne oppgaven har jeg forsøkt å peke på noen av de normene og maktstrukturene 

som griper inn i Elisabeths og Livs tilsynelatende frie liv. Begge bor i landet som blir rangert 

som verdens beste og lykkeligste, så hvorfor har de det ikke bedre når de har det så godt? 

 Samtale ventar og Oppløsningstendenser skriver seg inn i en senmoderne diskurs om 

kjønn, familie og arbeid. Når Elisabeth og Liv føler fordommene mot barnløse, arbeidsledige 

og ugifte kvinner, forteller romanene leserne noe om vår tids oppfatning av normalitet. 

Undersøkelser som Tove Ingebjørg Fjells «Å si nei til livet», en undersøkelse om barnfrie par, 

er et bidrag til utvidelsen av diskursen om familielivet. De mytene omkring barnfrie kvinner 

som hun viser til, kan leses som maktstrukturer. Hennes undersøkelser fungerer som en 

intervensjon i denne diskursen. Uttrykket «intervensjon» har jeg hentet fra Espen Schaanings 

etterord i Foucaults Viljen til viten. Her skriver Schaaning at: «[Viljen til viten] bør kan hende 

[…] leses som en intervensjon […]. Den gir oss utsyn over slagmarken som kanskje kan få de 

kjempende til å bevege seg i nye retninger og foreta nye trekk» (Schaaning, 1999, s. 197). I 

denne masteroppgaven har jeg lest romanene Oppløsningstendenser og Samtale ventar som 

intervensjoner i en allerede eksisterende diskurs omkring arbeidslivet og familielivet. I likhet 

med romanene er ikke målet med denne oppgaven å bekrefte normalitet eller avvik, men å 
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vise at vi hele tiden konfronteres med samtidige normer som styrer hvordan vi tenker og 

handler. «Samtidig» er et sentralt stikkord, for ifølge Foucault endrer diskursen seg over tid. 

Ved å løfte frem to romaner som viser hvordan normer knyttet til familie, arbeid, mobilitet og 

velferd ser ut fra bunnen, søker denne oppgaven å bevisstgjøre leseren om hvilke verdier, 

normer og maktstrukturer som skapes og opprettholdes i vår samtidsdiskurs.  

 

Hvordan kan vi være så sikre på alle disse utsagnene vi strør om oss med, når alle 

slike utsagn og vissheter alltid har kommet og gått og det eneste vi vet helt sikkert er 

at det snart kommer noe nytt som avslører det vi sitter her og tror så fullt og fast på? 

(Lykke, 2013, s. 76)  
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