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Sammendrag 

I oppgaven min gjør jeg en lesning av Tomas Espedals (1961–) Gå. Eller kunsten å leve et 

vilt og poetisk liv (2006) med utgangspunkt i en interesse som preger både resepsjonen, 

forskningen og mine lesninger, nemlig interessen for Espedals opplevelse av sin egen tekst 

mens han skrev den. Jeg forfølger, problematiserer og reflekterer rundt denne måten å nærme 

seg tekst på, argumenterer for at Espedals tekster, med Gå som hovedeksempel, tilrettelegger 

for den, og foreslår at interessen kan forstørres og gjøres til ledetråd for en lesning av 

tekstene som pågående skriveprosesser. Denne formen for lesning, som jeg kaller lesning av 

skriving, går ut på å lese tekstforløpet som en rekke nåtidige hendelser, og gjøre seg en 

oppfatning av hvordan teksten ble laget ut i fra inntrykkene som gis i den. Jeg søker altså en 

forståelse av hvordan Gå ble skrevet på bakgrunn av hvordan den er skrevet, med påstanden 

om at en slik tilnærming egner seg for en beskrivelse av Espedals tekst. Gjennom en leting i 

litteraturteorien etter perspektiver og et språk som kan anvendes i en lesning av skriving, 

deriblant en lengre tolkning av arbeidene til Roland Barthes’ (1915–1980), utforsker jeg også 

hva det vil si å møte en tekst, forholdet mellom posisjonene forfatter, forteller, tekst og leser, 

hva det vil si å skrive og hva det vil si å identifisere seg med tekst. Underveis forsøker jeg å 

anskueliggjøre argumentene mine med analogier til fremført musikk. Dette fordi fenomenet 

jeg prøver å forstå gjelder tekst som gir seg utseende av å være nåtidige skriveakter. I andre 

halvdel av oppgaven, når jeg tar for meg Gå, starter jeg med å analysere en setning fra boken 

for så å bruke denne som et argument for en lesning av skriving i teksten forøvrig. Denne 

setningen er «Jeg skriver en bok om det å gå», og setningens argument er at det beskrevne 

jeget også skriver sin egen setning, noe som påkaller et utvidet syn på tekstmøtet, samtidig 

uten å påkalle en selvbiografisk tilnærming. Det er heller slik at forestillingen om Gå som en 

ferdigskrevet roman endrer seg til en forestilling om skrivingen av en roman, og denne 

prosessen blir lesningens gjenstand. I lesningen av Gå identifiserer jeg fem teknikker som 

Espedal tar i bruk under skrivingen av boken om det å gå. Disse er å skrive om musikk, å 

holde seg til veien, å holde hånden i gang, å gjenskrive og å holde seg med selskap. Jeg 

konkluderer med at en lesning av skriving i Gå er mulig, kan åpne opp en dimensjon i teksten 

(som jeg kaller den mindre utsiden) som har blir berørt, men ikke blitt dekket i resepsjonen, 

samt gir Barthes’ begrep om skrivbar tekst en ny betydning. Den konkluderende refleksjonen 

vil munne ut i en fremstilling av litteraturen som et sted hvor lesning og skriving kan 

identifisere seg med hverandre. 
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1 Problem og prosjekt  
 

Hvor hadde jeg fått den ideen fra; jeg hadde allerede lest mange bøker, og det hendte, 

ikke ofte, men noen ganger, at jeg tenkte at jeg kunne ha skrevet den boken jeg 

nettopp hadde lest. 

Tomas Espedal, 2009 

 

1.1 Innledning 

I «Musica Practica» skiller Roland Barthes (1915–1980) mellom musikken en lytter til og 

musikken en spiller. Musikeren har et forelegg og hun leser det, men mottar det ikke. Hun 

praktiserer det hun leser. Står denne aktiviteten i kontrast til lesning av litteratur? Barthes 

postulerer at en overføring til litteraturen er mulig: «[T]he reading of modern text (...) 

consists not in receiving, in knowing or in feeling that text, but in writing it anew, in crossing 

its writing with a new inscription» (Barthes 1977: 153). Hvis det dreier seg om en form for 

lesning, og denne knytter seg til enkelte tekster bør denne prosessen (denne gjenskrivingen) 

være mulig å identifisere og analysere. 

Alltid når jeg leser Tomas Espedal (1961–) ser jeg ham for meg sitte ved skrivebordet 

og skrive. Ofte kan jeg dagdrømme at jeg sitter i hans sted og skriver hans bøker, slik jeg 

ofte, når jeg hører på musikk, fantaserer om å spille den selv. Når jeg lever meg inn i 

Espedals tekster blir jeg ikke en karakter i en bok av Espedal, men forfatteren av Espedals 

bok. Jeg setter i gang et rollespill med tekstene, en fiktiv omstendighet for lesningene mine, 

eller en lek med tekstene, hvor jeg ikke representerer en som leser, men den som skriver. I 

rollen som Espedal bestreber jeg meg på å oppleve tekstene slik han må ha opplevd dem 

mens han ennå skrev dem. Vi kan anta at han ikke leste dem som ferdigstilte verk, men som 

pågående skriveprosjekter. Mitt anliggende er å vise at denne tilnærmingsmåten er en mulig 

og gangbar måte å nærme seg Espedals tekster på. 

Perspektivet jeg engasjerer i lesningene mine, som er perspektivet til den som skriver, 

virker inn på måten jeg oppfatter tekstene. Jeg leser dem som løpende aktiviteter. Det kjennes 

feil å betrakte dem som komplette, vurdere dem som uttenkte komposisjoner, forstå og 

beskrive tekstene som faste og foreliggende enheter med gitt utstrekning og gitte egenskaper 

fordi jeg ikke leser dem som produkter, men som produksjoner. Denne forestillingen om 

tekstene kan forstås i et fenomenologisk perspektiv ettersom som tekstene ikke oppleves som 

ferdigskrevne før jeg har lest dem ferdig. Derfor foreligger det heller aldri noen gitt lengde på 

bøkene eller noe teleologisk endepunkt, selv om det faktum at de er ferdigskrevne og gitt ut 
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mellom to permer forvisser oss om det motsatte. Med den franske filosofen Maurice 

Merleau-Ponty (1908–1961) kan vi si at lesningens perseptuelle forankring eller siktepunkt 

på et tekststed, det være seg på en setning eller i et ord, i samme bevegelse suspenderer 

helheten, eller skyver denne i bakgrunnen. (Merleau-Ponty 2013: 70) Men der denne 

bakgrunnen hos Merleau-Ponty fortsatt utgjør en horisont for objektet, vil denne bevegelsen i 

min lesning av Espedals tekster innebære ytterligere neglisjering av en slik horisont, altså 

vissheten om at teksten er del av en ferdigskrevet bok, til fordel for å la tekststedet stå frem 

som skriving på en ennå ikke realisert bok. Antydninger til frampek vil da bli lest som 

fremgangsmåter, utfordringer eller åpninger mot mer skrivearbeid som Espedal gir seg selv, 

istedenfor som retoriske effekter eller narrative strukturer som tilrettelegger for leserens 

forståelse. 

Med en innlevelse i forfatteren kan vi lese følgende passasje på to måter: «[D]et 

mørkner, solen går ned, etterlater et mykt, blått lys, midtsommernatt. Klokken tolv, 

midtsommernatt, skal man oppføre En Midtsommernattsdrøm av Shakespeare» (Espedal 

2006: 93). Hvis vi leser første setning som en opptakt til omtalen av Shakespeares stykke, 

leser vi den enten som et påskudd for å skrive om Shakespeare eller som en famling etter et 

emne å skrive om. I sistnevnte tilfelle kommer han over Shakespeare via bemerkningen om 

det myke og blå lyset som assosierer til midsommernatt som igjen minner ham på 

teaterstykket. I den første lesningen er opptakten utløst av et ønske om å skrive om 

Shakespeare, mens i sistnevnte lesning oppfatter vi det motsatt, nemlig at opptakten er årsak 

til Shakespeare, noe som ikke gjør den til en opptakt, men en utforskning. 

Forestillingen om at tekstene blir skrevet mens jeg leser dem er for meg visuell: 

Lesningen fremkaller bilder av en hånd som fører pennen i den samme teksten jeg leser. I 

lesningene mine forsøker jeg å forstå denne aktiviteten, motivasjonen bak hvert ord og 

hvordan Espedal skriver seg frem; hvorfor han skriver det han gjør, hvordan det oppleves for 

ham, og hvilken effekt det har for den videre skrivingen. Jeg kommer til å kjenne meg igjen i 

vrangforestillingen til Pierre Menard, den besynderlige forfatterkarakteren i Jorge Luis 

Borges’ (1899–1986) fortelling, som skriver igjen Don Quijote til punkt og prikke, og vil 

ikke ha dette prosjektet forvekslet med en form for mekanisk transkribering, da han ikke 

simpelthen kopierer originalen, men produserer et antall sider som sammenfaller ord for ord 

med de av Cervantes. (Borges 2000: 37) Er det en forskjell mellom det å transkribere og det å 

produsere om igjen en eksisterende tekst? Som resultat er det kanskje ingen, men som 

opplevelse kan vi skille mellom repetisjoner av teksten hvis eneste formål er å duplisere 



teksten, og repetisjoner som søker den skrittvise erfaringen av å skrive teksten selv, for selv å 

gjennomgå det samme som Cervantes gjorde da han skrev Don Quijote, i Menards tilfelle.  

Skillet angir to ulike innstillinger eller forventninger til tekstmøtet. Vi kan oppsøke og 

nyte skriving som tekstobjekt eller som handling, det vil si med særlig interesse for det at 

teksten en gang har blitt skrevet. Som skriving leser jeg Espedals på sistnevnte måte, noe som 

ikke skyldes en uvanlig begeistring for Espedals tekster, men måten de er skrevet på som 

inviterer til å lese dem som skriveakter og fra side med den som skriver. For hver side jeg 

leser i en bok av Espedal er neste ennå ikke skrevet, og hver setning settes for aller første 

gang. Det som til enhver tid gjenstår å lese gjenstår også å skrive, og ettersom jeg tar fatt på 

et nytt avsnitt gjør Espedal det samme. Når jeg velger å lese videre velger Espedal å skrive 

videre, og når jeg går lei gjør også han det. Min leseprosess gjenoppfinner Espedals 

skriveprosess, suksessivt og ned til hver anstrengelse, fra ordvalg til veivalg.  

 

1.2 Problem 

Lesningene mine av Espedal står i spenn mellom det faktum at tekstene allerede er skrevne, 

og forestillingen om at de fortsatt er under produksjon. Jeg leser Espedal på en måte som 

tilsier at tekstene skrives på nytt for hver lesning, og dessuten at tekstenes utvikling 

sammenfaller med skrivingen av dem. Forestillingen som gjør lesningen og skrivingen til 

parallelle prosesser står i konflikt med en del omstendigheter, som at den faktiske og 

historiske skriveprosessen ikke nødvendigvis begynte med bokens første setning, så vel som 

at teksten sannsynligvis har vært gjenstand for en mengde omskrivinger, som lesningen i sin 

tur ikke har tilgang til. I tillegg omfatter trolig skriveprosessen som hendelse en langt større 

og kompleks dynamikk enn den lille samhandlingen eller dramatikken jeg ser for meg når jeg 

leser, mellom hånden som skriver og teksten som blir skrevet. Disse forbeholdene tatt i 

betraktning, oppleves en slik lesning, som jeg vil kalle lesning av skriving, som nødvendig 

ettersom tekstene selv legger opp til den. Problemet er altså at måten tekstene er skrevet på 

oppmuntrer til en lesning som den finitte formen som tekstene foreligger i motsetter seg. 

Lesning av skriving i Espedals tekster er problematisk, ikke bare fordi den beror på en 

rekke kontroverser, men også fordi den er vanskelig å praktisere og sette i ord på. Interessen 

for Espedals skriveprosess er likevel utbredt, og vanskeligheten med å beskrive den påpekes 

gjentatte ganger i resepsjonen. I artikkelen «Å tenke med hånden: det er dette som er å 

skrive» (2010) skriver Bernhard Ellefsen (1984–) at «[bøkene] er en form for ’renskriving’ 

fra Espedals side. (...) Likevel synes det vanskelig å finne riktige ord for hva som gjør 
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Espedal god, og, like viktig, hva som måtte være svakhetene i hans skrive- og tenkemåte» 

(Ellefsen 2010). Grethe Fatima Syéd (1968–) skriver i sin artikkel at «skriveprosessen skal 

forandre ham. Resultatet av skrivingen skal ikke bare være et skriftlig produkt – også 

forfatteren skal (gjen)fødes av skriften (skriftmystikk)» (Syed 2016: 21). Syéds og Ellefsens 

lesninger befatter seg med forfatterens opplevelse av sin egen tekst og skriving. De beskriver 

ikke bare hvordan bøkene er skrevet, men er opptatt av hvordan det er å skrive bøkene. 

Ellefsen beskriver bøkene som en «renskriving» fra forfatterens side, og Syéd betoner at 

skrivingen ikke bare tilsteder et skriftlig produkt som kan leses, men har også omveltende 

effekt på den som skriver. Det er interessant at begge vektlegger forfatterens erfaring av sin 

tekst, og at denne erfaringen fremstilles som en lesning.  

Slik jeg forstår det er denne erfaringen singulær ettersom opplevelsen er forbeholdt 

personen som ikke bare har lest, men også skrevet bøkene, og erfaringen kan derfor ikke 

repeteres. Likevel skriver Syéd at Espedal «gjør leseren oppmerksom på skriveprosessen» 

(Syéd 2016: 19). Hun sikter da til de gangene han skriver «om hvor mange ganger han 

skriver om, og om hvordan han stryker, nemlig med et blankolignende redskap» (Syéd 2016: 

19). Vi må spørre oss hvilken skriveprosess det gjøres oppmerksom på: Settes vi på sporet av 

prosessen bak den aktuelle omtalen av skrivesituasjonen eller lærer vi noe om måten Espedal 

pleier å arbeide på? Dette drøfter ikke Syéd, men hun påpeker at det er noe upolert hos ham, 

særlig i overgangene mellom setninger med ulike tidsnivåer, og uttrykker her en fornemmelse 

av at han skriver i ett og samme åndedrett. (Syéd 2016: 21) Igjen bruker Syéd et inntrykk av 

teksten til å si noe om hvordan teksten ble laget. Syéd og Ellefsen åpner en dør til Espedals 

tekster, men synes å mangle ord for å gå inn, forfølge denne problematiske opplevelsen av å 

lese på forfatterens vegne, og beskrive mer inngående hvordan Espedals «renskriving» arter 

seg eller hvordan han «(gjen)fødes av skriften». 

 

1.3 Prosjekt 

Jeg kjenner meg igjen i Syéds og Ellefsens opplevelse så vel som i problemene med å 

beskrive den. Hvordan inviterer Espedals tekster til å lese fra den skrivendes perspektiv, 

hvordan arter en slik lesning seg, hvordan kan den beskrives, og hva beriker den tekstene 

med? Mitt anliggende er å vise at forestillingen om Espedals tekster som produksjoner er 

verken umotivert, unyttig eller i konflikt med noen faktiske forhold, men nettopp svarer til 

måten Espedals tekster er skrevet på. En lesning av skriving kan realisere et potensial som 

sekundærlitteraturen berører, men ikke gjør tilstrekkelig rede for. 



Jeg vil beskrive, utforske, problematisere og berettige denne måten å lese på, 

argumentere for at Espedals tekster både tilrettelegger for den og at lesningen kan berike 

tekstene, ved å gjøre en lesning av Espedals roman fra 2006, Gå. Eller kunsten å leve et vilt 

og poetisk liv som skriving. Jeg vil også gjøre et par nedslag i andre bøker av ham, for å åpne 

opp for at en lesning av skriving kan gjøre seg gjeldende også i disse. Lesningene og 

refleksjonene mine kan sies å ha en dobbel hensikt. Samtidig som jeg ønsker å gi en 

beskrivelse av Espedals tekster, og Gå spesielt, ønsker jeg også å bruke opplevelsen av å lese 

Espedal som et argument om tekst og litteratur generelt. Med det mener jeg at muligheten 

som gis i dette tekstmøtet ikke bare trenger å si noe om Espedals tekster alene, men kan også 

fortelle oss noe om hva som er mulig i lesning av tekst. Jeg ønsker altså å bidra i Espedal-

resepsjonen ved å tilføre et nytt perspektiv, og gjennom dette bidraget, inspirere til slike 

lesninger av annen litteratur.  

Sett bort fra introduksjonen og konklusjonen har oppgaven fire deler. I neste kapittel 

vil jeg fortsette å reflektere over hva en lesning av skriving i Espedals tekster innebærer, hva 

slags forståelse av tekstmøtet den fordrer, hva den muliggjør og hvordan den kan se ut i en 

lesning. Den vil altså være en slags konsekvensutredning av tilnærmingsmåten for å gi oss et 

grunnlag og et språk for lesningen. I kapittel 3 vil jeg også undersøke behovet for en slik 

lesning, og foreslå at lesning av skriving kan ha andre motivasjoner enn bare måten Espedals 

tekster er skrevet på. Her vil jeg blant annet gjøre en tolkning av arbeidene til den franske 

semiologen og litteraturtenkeren Roland Barthes og det jeg opplever som et forsøk på å 

forene lesning og skriving i litterær sammenheng. I kapittel 4 og 5 vil jeg ta for meg romanen 

Gå. Her vil jeg først ta utgangspunkt i en setning fra romanen, problematisere denne i lys av 

ulike teorier, og dernest bruke setningen som et argument for en lesning av skriving i 

Espedals roman. I kapittel 6 vil jeg konkludere lesningene og refleksjonene mine. 

 

1.4 Kommentarer til teoribruk 

Den teoretiske litteraturen jeg bruker i oppgaven følger ikke én bestemt retning, skole eller 

diskurs, men spenner over tenkning på flere områder, fra lingvistikk, narratologi og sosiologi 

til persepsjonsfilosofi og fenomenologi, fra andre skjønnlitterære tekster til psykoanalyse og 

poststrukturalisme. Tenkningen jeg henter inn vil heller ikke være viet et eget kapittel, men 

integreres i arbeidet med Espedals tekster. Det eklektiske utvalget av teori samt den 

springende bruken skyldes en forestilling om at enhver skjønnlitterær tekst håndhever sin 

egen teori, om seg selv så vel som litteraturen for øvrig. Teksten forvalter en forståelse av seg 
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og sin lesning, og ved å si noe om seg selv sier den samtidig noe om hva som er mulig i 

litteratur. Det er altså min oppfatning at tekstens egen teori kan utvides til en påstand om 

litteratur. Dette litteratursynet, begrepet om tekst, språk og lesning, er det jeg først og fremst 

oppsøker når jeg anvender teorien på Espedal. Jeg undersøker Espedal for å lære noe om 

litteraturens muligheter.  

 Med teorien prøver jeg å perspektivere og differensiere, eller for å kontrastere og 

dermed sile ut tekstens egen tenkning ved å tjene som negativer for den. Den eksterne 

tenkningen vil altså ideelt sett bli anvendt på teksten for å bli avvist av den. Heller enn å 

gjenkjenne Espedal i teorien ønsker jeg å bruke teorien for å fremmedgjøre ham. Jeg går ikke 

tekstene i møte tomhendt, men forsøker å holde forståelsene jeg har med inn på et minimum, 

for slik å lese flere forståelser ut av teksten enn jeg leser inn i den. 

 Kanskje kan vi kalle denne teoribruken en form for brikolasje ettersom den innebærer 

en hyppig utskiftning av tenkemåter. Den franske filosofen Jacques Derrida (1930–2004) gir 

en beskrivelse av begrepet i artikkelen «Struktur, tegn og menneskevitenskapenes diskurs»: 

 
Brikoløren (...) er en som ‘tar det han har’, det vil si de redskaper han har til disposisjon, som allerede 

foreligger og ikke var spesielt beregnet på den prosess han nå setter dem inn i, og som han prøver seg 

frem med og ikke nøler med å skifte ut hver gang det er nødvendig. (Derrida 2006: 29)  

 

Hos Derrida danner brikoløren en motsats til ingeniøren som bygger opp sitt språk på 

egenhånd og fra bunnen av. Derrida hevder at ingeniøren er en myte og at all diskurs er 

brikolerende. (Derrida 2006: 30) Jeg vil relatere fremgangsmåten min til brikolasjen fordi 

fenomenet jeg ønsker å nærme meg ikke synes å ha en etablert diskurs. De kommende 

referansene til musikkens verden er et eksempel på en slik bruk av redskaper fra min 

fortolkningsbagasje, som har vært vesentlige støttepunkter i min tilnærming til tekstenes 

væremåte.   

Når det gjelder det jeg omtaler som tekstens egen teori forekommer det meg slik at 

teksten ikke bare sitter inne med kun én, men mange og potensielt motsetningsfylte teorier. 

Jeg ser ikke på tekstens teori som iboende og latent egenskap, og lesning av skriving må 

derfor ikke forstås som et forsøk på å avdekke en kjerne, en grunnkode eller lov i Espedals 

tekster. Det er heller slik at jeg forsøker å skape en teori i samarbeid med teksten, ved å 

befatte meg med en av mange mulige lesninger av den.  

 

 

 



1.5 Forskningen på Espedals opplevelse av sin egen tekst 

Forskningen på Espedal er liten, men viser en tendens i lesningene av hans tekster. Det er en 

tendens å nærme seg Espedals tekster gjennom en hensettelse i hans opplevelse av sin egen 

tekst. Jeg har vist til Syéd og Ellefsen, men vi ser også denne opplevelsen og tilnærmingen i 

Atle Kittangs (1941–2013) artikkel «Kunsten og det røynlege» (2010). I hans lesning av 

Espedals Gå som autofiksjon blir det å skrive om seg selv som vandrende vesen en måte for 

Espedal å skrive seg selv om, og som han uttrykker det, «skrive seg bort frå seg sjølv» 

(Kittang 2010: 372). Kittangs betraktning av denne strategien som symptomatisk for 

Espedals autofiksjon forteller oss noe viktig om hva autofiksjon betyr hos Espedal. Hvis vi 

sammenligner det med Arne Melbergs (1942–) forståelse av selvfremstilling i Selvskrevet 

(2007) som «litteraturens måte kanskje ikke å besvare, men i det minste å diskutere det 

fundamentale spørsmålet hvem er jeg?» kan vi med Kittangs lesning si at det i Espedals 

tilfelle ikke handler om hvem han er, men hvem han kan bli. (Melberg 2007: 7)  

Melbergs oppfatning av (de fleste) selvfremstillinger som oscillerende «mellom den 

ferdige posisjonen og den uferdige slik at det koordineres med jegets fordobling» har blitt 

anvendt på Espedal før. (Melberg 2007: 16) I en masteroppgave om selvfremstilling i 

Espedals Imot Naturen (2011) foreslår Marit Lindstad blant annet at det skrivende jeget og 

det beskrevne ikke nødvendigvis oppnår noe sammenfall fordi det skrivende jeget endrer seg 

ved å skrive om seg selv. Hun skriver at jeget umulig kan stabiliseres fordi skrivingen er en 

destabiliserende aktivitet, noe som altså antyder en opplevelse av Espedals skriving som en 

virkelig hendelse som lar seg spore i teksten. (Lindstad 2014) Det interessante med Lindstads 

lesning er at hun, gjennom Melbergs perspektiv, leser Espedals tekst som et ferdig selv som 

«tar fatt på skrivingen for å skrive seg fram til punktet det befinner seg på i skrivende stund», 

noe som munner ut i en avvisning av en selvbiografisk lesning fordi forestillingen om selvet 

endrer seg ettersom han skriver. (Lindstad 2014) Det antydes altså her at hva som til enhver 

tid blir skrevet legger nye premisser for fortsettelsen, og således at Espedals tekst (her Imot 

Naturen) lar seg lese som en skriveprosess. Også i Ingrid Margrethe Thorvaldsens 

tingteoretiske blikk på Espedal, som bevisst søker vekk fra den selvbiografiske resepsjonen, 

viser en interesse for ikke bare hva teksten forteller oss, men hva teksten forteller oss om 

opplevelsen av å skrive den. Hun skriver for eksempel følgende om rosens funksjon i 

Biografi (glemsel) (1999): «Rosemetaforen gjev han høve til å estetisere Agnetes død på ein 

mindre brutal måte enn om han skulle ha skildra døden direkte» (Thorvaldsen 2014). Teksten 



 17 

tjener her som uttrykk for hvorfor Espedal skriver som han gjør, og det gjøres tydelig at 

Thorvaldsen forsøker å forstå teksten fra side med forfatteren og som en skrivehandling. 

Denne hensettelsen i skriveprosessen som om selve produksjonen av bøkene utgjorde 

en litterær hovedperson forekommer meg noe uoppklart. Henning Howlid Wærp (1959–), i 

sin omtale av Gå, skriver for eksempel at «det er noe grunnleggende sympatisk over 

jegpersonen, en jegforteller som det neppe er grunn til å skille fra Tomas Espedal» og kobler 

dette opp mot en biografisk kontrakt. (Wærp 2006: 133) Min innvending mot denne 

forestillingen er at det her ikke skilles mellom det å fortelle og det å skrive. Hvis vi tenker at 

det er forfatteren som forteller er denne fortelleren i min oppfatning ikke lenger å betrakte 

som en forteller, men som en som skriver, og hvis vi slår sammen jeg-fortelleren og 

forfatteren åpner vi samtidig opp, slik jeg ser det, for at fortellingens forløp tilsvarer 

skrivingens forløp. Med andre ord, hvis fortelleren er forfatteren av boken betrakter vi ikke 

lenger bokens forløp som en komposisjon, men som en fremførelse fordi forfatterens 

fortelling blir den samme handlingen som produserer boken, altså skrivehandlingen.  

Dette utsnittet av forskningen og resepsjonen omkring Espedal viser et tilløp til en lesning av 

skriving, noe som ikke bare gir rom for, men kaller på en lesning som konsentrerer seg om 

bøkene som skriving, altså som uttrykk for en forfatter som skriver seg frem og ved tekstens 

slutt oppnår boken vi sitter med. Ellefsen skriver om Espedal at den minimale avstanden 

mellom det levde livet og det skrevne livet innskrenker vårt rom til å fortolke. (Ellefsen 

2010) Perspektivet jeg ønsker å bidra med gjennom en lesning av skriving er nettopp å utvide 

dette fortolkningsrommet ved å dreie spørsmålet vekk fra hva tekstene er, betyr eller virker 

på oss, til hvordan Espedal skriver seg frem. 

 

1.6 Kort om skrivingen av Gå 

Forfatterens opplevelse av å arbeide med bøkene er skrevet inn i dem, bokført, og gjort 

tilgjengelig for oss som leser dem. Slike lesninger er likevel underlagt de samme 

forbeholdene og feilmarginene som andre lesninger. Imidlertid vil det være viktig å ha denne 

historien, altså forfatterens opplevelse, som mål, eller å innbille oss at det er historien vi 

avdekker, for som jeg vil argumentere for, må denne leken tas på alvor hvis den skal bære 

frukt. Lesning av skriving er en fortolkende aktivitet som forfølger antydningene av hvordan 

skriveprosessen forløp seg. Disse antydningene er særlig fremtredende i Espedals tekster, til 

den grad at skrivingen av dem ikke fremstår som tilbakelagte hendelser, som de i 

virkeligheten er, men som samtidige fremførelser. 



I min lesning av Gå vil jeg ikke lese teksten som en roman om det å gå, men som 

produksjonen av en roman om det å gå. På bakgrunn av en lengre refleksjon over setningen 

«Jeg skriver en bok om det å gå» vil jeg forsøke å hensette meg i skrivingens problem som 

er: Hvordan skrive en bok om det å gå. Hvis vi også tar i betraktning forholdene som 

avtegner seg i Gå utover denne setningen kan problemet tilspisses: Hvordan sitte i ro og 

skrive en bok om en tilstand av kontinuerlig bevegelse. Gå vil altså i min lesning stå for en 

måte å løse dette problemet på, ikke som en løsning som er gitt fra starten, men som en 

løsning som blir utviklet i løpet av skrivingen. Det ville ikke være hensiktsmessig å utlegge 

hele opplevelsen av skriveprosessen fordi dette ville resultert i en monstrøs parafrase av 

boken og fordi vi da ville mistet synet av de mest interessante operasjonene skrivingen gjør i 

løpet av disse 215 sidene. Lesningen min vil derfor ta for seg fem teknikker som jeg opplever 

at Espedal engasjerer i løsningen av sitt problem. Disse teknikkene er å skrive om musikk, å 

holde seg til veien, å holde hånden i gang å gjenskrive og å holde seg med selskap. Disse er 

fem blant mange flere, og de er valgt ut dels på bakgrunn av personlig interesse som leser, og 

dels på bakgrunn av hva som forekommer meg å være de viktigste grepene i produksjonen av 

denne boken, noe som naturligvis henger sammen med den første grunnen. 

 Opplevelsen av å lese Espedal står imidlertid i konflikt med måten jeg ellers leser. 

Tekstene oppmuntrer til å bli lest som handlinger i seg selv og på vegne av den handlende 

agensen. Ikke bare understreker tekstene at de en gang har blitt skrevet, men aktualiserer 

denne historiske hendelsen, og gjør den til et presserende element i lesningen. Måten tekstene 

er skrevet på påkaller et utvidet syn på tekst, som skriving i spenningsfeltet mellom tekstlig 

objekt og handling. Tvetydigheten i verbalsubstantivet «skriving» er en konsentrert versjon 

av dette problemet, og blir således et viktig navigeringsverktøy i mine lesninger av Espedal. I 

kapittel 3 vil jeg pakke ut denne tvetydigheten, og gjennom noen teksteksempler, behandle 

Espedals tekster som en problematisering av den. Nå vil jeg først følge opp innledningen og 

reflektere rundt hva en slik lesning innebærer og hva som gjør den vanskelig. 



 19 

2 Gjenoppfinnelsen 
 

En dag for lenge siden kom jeg over et fotografi av Napoleons yngste bror, Jérôme (1852). 

Jeg sa til meg selv, med en forundring jeg siden aldri helt har maktet å riste av meg: «Jeg ser 

øynene som har sett keiseren». 

Roland Barthes, 1980 

 

2.1 Gjenoppfinnelsen 

Gjenoppfinnelsen skjer i en forhandling mellom meg og Espedals tekster, og er således som 

lesning å regne i den forstand at opplevelsen er fundert i tekst. I virkeligheten gjør jeg heller 

ikke annet enn å lese, men perspektivet jeg inntar, som tilstreber forfatteren sitt, er forskjellig 

fra perspektivet jeg ellers møter litteratur med, og til den grad at jeg får problemer med å 

kalle møtet eller kontakten med Espedals tekster for lesninger. Dersom lesningen gir en 

opplevelse av å skrive, er det da fortsatt en leseopplevelse? I forestillingen om at jeg står 

overfor en skriveprosess plukker jeg ikke opp noe foreliggende, men utsettes for og 

involveres i en skriveakt i nåtid. Skriveaktens fremdrift hviler på at jeg leser, og lesningen 

som aktiv handling sørger altså ikke bare for at teksten kommer til syne, men at teksten blir 

til, noe som utfordrer forestillingen om det å lese som en innhentende, sankende eller 

undersøkende aktivitet.  

På spørsmål om hvordan Espedals tekster er skrevet vil jeg nok derfor tolke 

spørsmålet feil. Jeg vil da ikke beskrive tekstene som produkter i egenskap av hvordan de ser 

ut og hvordan de virker, selv om dette svarer på det som mest sannsynlig spørres etter, og er 

en hensiktsmessig måte å beskrive mange litterære tekster på. Når det er spørsmål om 

Espedals tekster vil jeg nok heller tolke det bokstavelig, som et spørsmål om hvordan 

skriveprosessen forløp seg. Jeg vil da istedenfor å beskrive tekstene som produkter ut ifra et 

inntrykk lesningene mine gir meg av hvordan de virker, beskrive tekstene som produksjoner 

ut ifra et inntrykk lesningene gir meg av hvordan de ble laget. Jeg mottar, tyder og dukker 

ned i tekstene, men fremfor å forestille meg det tekstene forteller meg, tre inn i fiksjonene og 

leve meg inn i universene som skrives frem, forestiller jeg meg skrivearbeidet bak 

fortellingene, bak de narrative strukturene, bak de stilistiske bevegelsene, de tematiske 

behandlingene og handlingsforløpene, som om selve ytelsene av dette arbeidet var gjort 

påtagelige i tekstene. Jeg leser bøkene som produksjoner og ikke produkter, og lever meg inn 

i skriveprosessen som hendelse, eller som en serie hendelser, som om disse fortsatt utspilte 

seg i lesende stund, og sto i tekstens forgrunn. 



En bok av Espedal lar seg lese som en episk fremstilling av sin egen produksjon, eller 

sagt på en annen måte, som en begivenhetsrik og nervepirrende reise fra skriveprosessens 

start til slutt. Et sted i Gå skriver Espedal: «Hva er det du har lyst til? Hva er det du liker aller 

best? Og går det an å gjøre det til et yrke? Ja, selvfølgelig. (...) Nest etter det å skrive og 

tenke, liker du det å gå» (Espedal 2006: 33). Svaret åpenbarer seg for oss på samme tid og på 

samme måte som det åpenbarer seg for ham. Når Espedal erkjenner at han vil gå som yrke, 

og utbryter «Ja, selvfølgelig», behøver ikke dette å leses som et resultat av en vurdering som 

hender utenfor teksten og som vi således ikke har tilgang til, men som en reaksjon på måten 

han formulerer siste spørsmål på: «Og går det an å gjøre det til et yrke?» Han oppdager svaret 

i ordleggingen som involverer verbet å gå, noe som beror på at han ikke bare stiller seg 

spørsmålet, men utsier det, altså nedfeller spørsmålet i språk. Oppdagelsen skyldes altså ikke 

hva han spør om, men at han skriver ned spørsmålet, noe vi ser i hvordan spørsmålet 

besvares, som egentlig ikke er et svar, men heller arter seg som en reaksjon eller et tilsvar.  

Ellefsen skriver om Espedal at den manglende avstanden mellom livet og det skrevne 

medfører en hang til interjeksjoner: «’Å, slik er det for meg også!’» (Ellefsen 2010). Her 

refererer han også til Eivind Tjønnelands kritikk av Knausgård, i pamfletten Knausgård-

koden, og Ellefsen skriver at «[g]jenkjennelsen forsterker den estetiske erfaringen, samtidig 

som den kan tilsløre romanens metode» (Ellefsen 2010). Med denne forståelsen kan vi si at 

når Espedal skriver, «Ja, selvfølgelig», gjøres fortolkningsrommet enda mindre fordi også 

interjeksjonen «ja» skrives inn, og legger gjenkjennelsen i munnen på leseren. Slik jeg ser det 

er det nettopp her leseren bes omstille seg og se det fra side med den som skriver. Leserens 

rolle blir ikke å kjenne seg igjen i det som blir sagt, men å kjenne seg igjen i en erfaring som 

tilhører det å skrive, og som her kommer til uttrykk, nemlig erfaring av at språket kan 

overraske. 

Overraskelsen hviler ikke på meningen i spørsmålet han stiller seg, men på syntaksen 

han formulerer spørsmålet i, og slik at han nærmest tilfeldig kommer over verbet «går». Som 

lesere gjøres vi altså vitne til en setning som idet den skrives muliggjør neste setning. Det er 

dette som skaper min opplevelse av tekstforløpet som en begivenhetsrik og nervepirrende 

reise. Hvordan ville det gått hvis han hadde formulert seg annerledes? Med hvilken 

konsekvens for resten av boken hadde han for eksempel skrevet «Og kan det gjøres til et 

yrke»? Tekstens gang synes ikke å være formålsstyrt, men fremstår heller som 

improvisatorisk. Den synes heller å vise en rekke spontane beslutninger og innfall, og forløpe 

seg alt ettersom hva som til enhver tid blir skrevet. I denne stegvise progresjonen, og 

konstante diskontinuiteten, utgår hver setning fra forrige og legger samtidig betingelsene for 
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neste. I tilfellet over skjer dette i en forhandling mellom Espedal og språket, og denne 

forhandlingen får vi som lesere tilgang til. På denne måten blir vi her vitne til ikke bare hva 

Espedal har skrevet, men hvordan han skriver seg frem. 

Vi kan med denne observasjonen forestille oss boken som en uopptråkket sti fra første 

setning til siste, og på denne brokete strekningen fra påbegynt bok til realisert bok følger vi 

en forfatter i omgang med boken han skriver på. Etter mitt skjønn dreier det seg i så fall ikke 

om en reise til bokens ende, men til bokens tilblivelse, altså en reise fra tekst til bok. 

Setninger som «Jeg ville gjerne skrive en bok om årstidene» (Espedal 2016: 9), eller «Jeg 

skriver en bok om det å gå» (Espedal 2006: 215) hensetter oss ikke i de omtalte bøkene, men 

i skrivingen av dem. Spørsmålet vi kan stille til førstnevnte setning er altså: Hvordan gikk det 

med skrivingen av denne boken om årstidene? Til sistnevnte setning kan vi til og med spørre: 

Hvordan går det med skrivingen av denne boken om det å gå? Begge setninger taler for å lese 

sine respektive bøker som frembringelser, og inviterer til et engasjement i deres produksjon. 

Vi befatter oss derfor ikke bare med hva Espedal skriver om året eller om det å gå, men også 

med skrivingen av Året (2016) eller skrivingen av Gå. For å ta utsagnet i setningene på alvor 

må vi også spørre hvordan disse ble jobbet frem, da hver setning i seg selv, også disse 

metatekstuelle, utgjør hendelser i en lengre hendelsessekvens som produserer boken de 

inngår i. 

Handlingsforløpet er utvidet fra hva som står skrevet i bøkene til at de blir skrevet, og 

hever seg således fra utsagnsnivå (forstått som tekstens «hva») til utsigelsesnivå, forstått ikke 

bare som tekstens «hvordan», men også som tekstens «at». Her kan vi bruke den franske 

lingvisten Émile Benvenistes (1902–1976) utsigelsesbegrep (l’énonciation) om handlingen 

som produserer utsagn (l’énoncé). (Blackwell Reference Online, s.v. «Subject of 

enunciation/subject of enunciating, 13.01.2018) Benvenistes skille mellom handlingen som 

produserer utsagnet og utsagnets tekst påpeker ikke bare handlingens eksistens i en 

ytringssituasjon, men tilskriver denne handlingen et innhold, altså gjør utsigelsen til en 

innholdsdimensjon i tekst. Fokuset skifter altså fra hva som blir sagt til at det blir sagt. Det å 

si «jeg» tydeliggjør for eksempel ikke bare hvem som snakker, men er en konstituering av 

subjektet i språket, og selve denne projeksjonen av subjektet inn i et ytre system, er en 

handling, som kan spores i utsagnet, men er ikke et utsagn, da det gjelder en virkelig hendelse 

og ikke en representert hendelse. Det er innholdet av disse virkelige hendelsene vi settes på 

sporet av i en lesning av skriving som handling. Espedals tekster kan åpnes ved å dreie 

spørsmålet fra hva det vil si å lese det Espedal har skrevet til hva det vil si for Espedal å 

skrive det vi leser. Hvis vi leser utsigelsen som et handlingsforløp går denne parallelt med 



utsagnets. Utfyller de hverandre, eller kan utsigelsen i Espedals tekster tenkes å fortelle noe 

annet enn det som fortelles om? Kan teksten handle utover, kanskje til med på tross av det 

den omhandler? Kan tekst utfolde to ulike fortellinger i ett og samme uttrykk? 

 

2.2 «Hvorfor ikke begynne med en gate» og Prokofjev 

Gå åpner med en gate, men det er ikke en gate jeg ser for meg. Jeg ser for meg en forfatter 

som er i ferd med å sette første setning i en bok. «Hvorfor ikke begynne med en gate», 

skriver han. (Espedal 2006: 11) Motivet, en gate, er en mulig inngang til teksten. Som stedlig 

og scenisk motiv gir den oss noe å se for oss, en visuell startposisjon, og på dette stedet, i en 

vilkårlig gate, begynner noe. Hvis vi begynner med å se for oss en gate plasserer vi 

begynnelsen der vi blir fortalt at den skal være, noe som fremgår tydelig av blant andre 

Helene M. Ulrichsens behandling av denne åpningen: «En elendig gate, fortelles det, i 

Bergen» (Ulrichsen 2015: 24). Det fremgår ikke av setningen hva som begynner, men vi vet 

at dette noe begynner med en gate, og at dette er et mulig sted for lesningen å begynne. Da 

begynner i så fall lesningen ikke der setningen begynner, men med setningsobjektet, som er 

plassert ved setningens slutt. Hvis det er bokens begynnelse for øvrig som menes, ligger det 

her en konflikt mellom hva setningen sier at boken begynner med og hva den faktisk 

begynner med. Hva leser vi i så fall før boken eller lesningen begynner? Hva enn vi leser inn 

i motivet er tilfellet det samme. Romanen har to begynnelser, én fra og med motivet «en 

gate», som bestemmes av utsagnet, og en annen forut for denne, i og med «Hvorfor ikke».  

Denne andre begynnelsen («Hvorfor ikke») er problematisk fordi den i motsetning til 

den første ikke bestemmes av noe utsagn, men er en begynnelse kun i effekt av at noe utsies. 

Hvem snakker?1 Denne begynnelsen og denne stemmen hadde ikke stukket seg slik ut hadde 

det ikke vært for at begynnelsen hevdes av setningens utsagn å ligge et annet sted. Før 

begynnelsen møter vi en agens som setter noe i gang. Vi gis til og med et inntrykk av 

hvordan dette skjer: Begynnelsesstedet, «en gate», synes å være et resultat av en 

impulshandling. Hva dette noe begynner med later altså til å være mindre viktig enn selve 

iverksettelsen, at noe begynner eller kommer i gang. Dette noe, det være seg fortellingen, 

boken eller skrivingen, kan imidlertid ikke begynne uten noe (et innhold). Agensen står 

overfor et valg: Boken må begynne med noe, og valget om å begynne med en gate er ikke 

                                                 
1 Her tenker jeg på Michel Foucaults lesning av Becketts utsagn «What matter who’s speaking» som et uttrykk 

for écriture, eller selvreferensiell skriving. Foucault har mange interessante refleksjoner på dette området, men 

de vil ikke bli behandlet i denne oppgaven. Barthes’ dekker mye av denne tenkningen, slik jeg ser det. 
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bare et valg blant flere stedsmotiver, men et valg om å begynne med et motiv overhode. Det 

begynner med en gate, men måten det avgjøres på forteller oss samtidig at det like gjerne 

kunne begynt med noe annet, noe som ikke hensetter oss i en gate, men i det skjebnesvangre 

valget som tas om å begynne med en gate. 

 Jeg ser derfor ikke for meg en gate når jeg leser åpningen av Gå, men Espedal som 

starter opp et skriveprosjekt, og velger seg noe å begynne med. Spenningen ligger i 

konsekvensene av dette valget. Han begynner med å kaste ut et motiv, og det blir like greit 

«en gate». Videre kan lesningen gå to veier: Lesningen kan legge bak seg den usikre 

åpningen og gå ned på gatenivå der noe begynner, eller bli værende hos forfatteren som 

akkurat har påtatt seg oppgaven å skrive om en gate, for videre å overvære hvordan han går 

frem med dette. I setningen heter det ikke «Hvorfor ikke begynne i en gate», men «Hvorfor 

ikke begynne med en gate». Vi inviteres altså til å holde følge med skrivingen. Hvordan 

skriver Espedal seg videre herfra, og er dette innfallet starten på en egen fortelling eller 

handlingsgang? Skrivingen (som handling) blir i så fall ikke fortalt om, men er selv 

fortellende, på den måten at skrivehandlingen ikke representeres eller omtales, men 

eksponerer seg selv, altså kun viser hva den gjør uten å kommentere det. Skrivingen av den 

samme teksten vi leser kan ikke beskrives fra et høyere nivå fordi det selv er det høyeste 

diegetiske nivået i teksten, noe jeg vil komme tilbake til i lesningen av Barthes. På dette 

nivået blir ikke fortellingen bare formidlet, men skapt. 

En forskjell mellom det å legge lesningen til utsagnet og det å legge lesningen til 

utsigelsen finnes også i musikkens verden. Vi kan nyte musikk som uttrykk uavhengig av at 

den blir spilt, og vi kan nyte musikk med interesse for aktiviteten som produserer uttrykket. I 

Sergej Prokofjevs (1891–1953) stykke Peter og Ulven (1936) representerer instrumentene 

hver sin karakter i en fortelling. Her er instrumentenes rolle å være referensielle, noe som 

gjerne avklares i åpningen i henhold til Prokofjevs egne instruksjoner: «Before an orchestral 

performance it is desirable to show these instruments to the children and to play on them the 

corresponding leitmotivs» (Morrison 2009: 52). I tråd med denne hensikten skal 

valthorngruppen, for eksempel, ikke bare vise til seg selv og sin klang, sin auditive og 

prosodiske modalitet, til en spilleteknikk, tekstur og et register som er denne 

instrumentgruppen spesifikk. Valthornene skal fremfor alt referere til fortellingens 

antagonist, Ulven.  

Det følger av Prokofjev at instrumentene skal vise til noe utover seg selv, som gir 

instrumentene to sider eller verdier, en uttrykksside og en innholdsside. Stykket er med andre 

ord et eget tegnsystem, med særskilte regler for fortolkning (fagott=bestefaren). Siden 



innholdet, motivet som hver instrumentgruppe korresponderer med, ikke er selvforklarende 

(forbindelsen mellom klangen til en klarinett og ideen om en katt er arbitrær), men innlæres 

av en forteller i forkant, er tegnforbindelsen et sted mellom symbolsk og indeksikalsk. Som 

lyttere trenger vi noen forutsetninger før vi kan begynne å assosiere klarinetten med katten i 

fortellingen, og hensikten med denne korte analysen av Prokofjevs stykke er å fremheve at 

det å oppfatte musikk som fortellinger, eller referanser til virkeligheten overhode, i streng 

forstand ikke er naturlig, men må leses inn i musikken, slik Prokofjev tilrettelegger for i sitt 

stykke. På samme måte er Espedals tekster skrevet på en måte som helt tydelig vil formidle 

en fortelling samtidig som den åpner opp for en lesning av produksjonen av formidlingen. 

Når vi hører på Peter og Ulven lever vi oss ikke nødvendigvis inn i fortellingen vi blir 

fortalt at den spiller ut. Musikken kan tonesette en situasjon vi selv er i, eller vi kan leve oss 

inn i selve fremførelsen, det være seg fra musikernes, dirigentens eller Prokofjevs perspektiv. 

Disse perspektivene forteller også en historie, men denne handler ikke om den unge Peter. 

Den handler om Peter og Ulven, om hendelsesforløpet som produserer stykket, derunder 

fortellingen, som utspiller seg i samme uttrykk som fortellingen om Peter, men fremkaller 

helt andre bilder. Til forskjell fra fortellingen om Peter blir ikke produksjonen eller 

fremføringen av stykket fortalt om, men er fortsatt et innhold, og kanskje til og med en 

fortelling. Selv om intensjonen er å sortere strykerne på uttrykkssiden og Peter på 

innholdssiden er det ikke til å unngå at musikken har innhold på begge sider av tegnet. Hvis 

vi ikke tilskriver instrumentene en lyd av noen i fortellingen om Peter kan vi lytte til 

instrumentene som lyden av noen som spiller. Da presenterer de ikke betydning gjennom en 

korrespondanse mellom instrumentet og Peter, men uttrykker en interaksjon mellom musiker 

og instrument. Fremføringen av Peter og Ulven er også en fortelling, og siden den gjentas 

hver gang vi hører stykket, er denne fortellingen en konsistent del og egenskap av stykket. 

Vi kan derfor tenke oss at det er lettere å nyte musikk fra utøversiden; fra dirigentens 

eller musikernes side, enn å skulle gjøre det samme med litteratur. Når vi leser er det ingen 

tilstede som fremfører det vi eksponeres for. Det kan derfor virke vanskelig og upassende, 

noe hensynsløst og fruktesløst å skulle nyte en litterær tekst fra perspektivet til forfatteren. 

Forfatterens omgang med og forhold til sin egen tekst mens den ble skrevet kan riktignok 

betraktes som, om ikke en leseerfaring så i alle fall en erfaring av tekst, og denne har 

utvilsomt både funnet sted og vært unik for den aktuelle teksten, men er ugjendrivelig når 

teksten omsider er skrevet, utgitt og overlevert oss. Jeg finner derfor sjeldent verken 

anledning eller behov for å lese bøker på samme måte som jeg lytter til musikk. Mens musikk 

blir spilt på nytt for hvert lytt, om den så blir avspilt fra opptak eller fremført, blir ikke bøker 
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skrevet på nytt hver gang vi leser dem. Når jeg leser Espedal kan jeg likevel ikke annet enn å 

forestille meg skrivingen mens den fremdeles pågikk. På tross av alle faktiske forhold leser 

jeg ikke Espedal tekster som skrevne, men som tekster som blir skrevet. 

Jeg kan for eksempel ikke se for meg Athen i fjerde kapittel av del to i Gå, når 

Espedal skriver at Narve og han sitter blant den revolusjonære ungdommen og drikker 

anisbrennevin. Det skyldes blant annet sangen Espedal refererer til i forkant, «Rest in peace» 

med Mott the Hoople. Tekstinnholdet i denne sangen og innholdet i Espedals skriving ligner. 

Det uttrykte vemodet til ungdommen og gjenvinnelsen av fremtidsdrømmene gir musikken 

en tilstedeværelse i det han skriver om, som om den var på i skrivende stund, enda han i 

fortellingen ikke skriver at Narve og han hører på Mott the Hooples låt. Oppmerksomheten 

min flyttes dermed fra dramaet mellom utsagnssubjektet Espedal og den greske ungdommen 

til et forestilt drama mellom musikken og utsigelsessubjektet, og i lesningen min er ikke dette 

dramaet komponert, men blir fremført.  

Nærværet av den som skriver er vanskelig å godta fordi det påkaller en interesse for et 

forløp av historiske og dermed også fraværende hendelser (i både tid og rom) parallelt med 

forløpet av fiktive, tidløse og nærværende hendelser vi leser om. Skriveprosessen er en 

historisk hendelse, passert tid, den knytter an til faser under bokens tilblivelse, og er ikke bare 

fortid, men en fortid som må være avviklet og tilbakelagt før boken kan utgis og bli lest. 

Skriveprosessen som historisk hendelse kan umulig gjenta seg i lesende stund, og det virker 

fåfengt å skulle spekulere i denne under lesningen. Likevel hjemsøker den lesningene mine 

av Espedals bøker, som om Espedals hånd aldri forlot verkene, men ble værende i dem. For 

hver gjennomlesning av en bok, om jeg så leser den for første gang eller tredje, er det som 

om boken skrives på nytt, og selv om den skrives likt for hver gang, oppleves hver gang like 

risikofylt og nervepirrende, som om muligheten alltid er der for at boken kan bli skrevet 

annerledes.  

Teksteksemplene fra Gå som jeg hittil har tatt for meg har fremstilt dette. Måten 

Espedal i det ene tilfellet kaster seg ut i skrivingen uten å ta seg for, og i det andre tilfellet 

reagerer på sin egen setning, begge med avgjørende konsekvens for den videre skrivingen, 

danner en nervøsitet rundt tekstens produksjon. Det gjelder ikke bare en uforutsigbarhet i 

fortellingen, men også en fornemmelse av skjørhet i prosessen som konstituerer fortellingen, 

som i det ene tilfellet synes å hvile på en impulsiv beslutning, i det andre tilfellet å ligge i et 

uforutsett innspill fra språket, og i det tredje tilfellet at han stimuleres av musikken som blir 

avspilt. Det er dette nåtidige og improvisatoriske elementet som fordobler uttrykket. Vi tar 



ikke bare del i det Espedal skriver om, men også i betingelsene for at han skriver om det, 

kanskje også skriver overhode. 

 

2.3 Tre lesere som lot sansene bedra 

Det dreier seg i mitt tilfelle om et synsbedrag, eller med andre ord, en fordreid oversettelse av 

det materielle utgangspunktet, om vi så kaller det uttrykket eller signifikanten, til et mer 

meningsfullt syn. I denne overgangen skjer altså noe i lesningene mine av Espedal som ikke 

ellers skjer når jeg leser, nemlig at teksten fremkaller et syn av sin egen utsigelse eller 

produksjon. I forståelsen av mitt tilfelle har det vært nødvendig å søke til og forske i andre 

som har lest ulike tekster, men ikke sett for seg det som utsagnet tilbyr, eller på noen måte 

befattet seg med utsagnets tekst. Jeg vil kort vise til tre av disse leserne og se etter muligheter 

for at samme uttrykk kan utfolde to fortellinger. 

I avhandlingen Musikalitet i teorien (2017) undersøker filosof Vibeke Andrea 

Tellmann (1972–) språket med utgangspunkt i dets audio-akustiske dimensjon. Stemmen som 

felles opprinnelsessted for musikk og språk ligger til grunn for hennes musikalske behandling 

av språk. Fremfor å lese språket forsøker hun å lytte til det ved å vende oppmerksomheten 

mot lyd som en iboende materialitet og et meningsskapende fenomen i språk. (Tellmann 

2017: 1) Et avgjørende grep på veien mot en beskrivelse av dette lydlige innholdet er å 

utfordre det hun omtaler som en filosofisk visualisme, en struktur som har gitt synssansen en 

dominerende posisjon som modell for tenkning og språk. Hun stiller seg da spørsmålet om 

vanskeligheten med å sette ord på språkets lydlighet skyldes metaforfiguren, som i sin 

klassiske form nettopp er billedskapende. (Tellmann 2017: 149–150) Hvis språkets lydlighet 

kan være meningsskapende utenfor en slik visualisme kan vi spørre oss om denne 

dimensjonen også kan være fortellende i seg selv. Kan språkets iboende musikk utfolde en 

annen fortelling enn språkets semantiske fortelling? Kan disse fortellingene til og med stå i 

konflikt med hverandre? Dette spørsmålet kan vi også stille Benvenistes begreper utsigelse 

og utsagn, så vel som skillet som gjør seg gjeldende i Espedals tekster, mellom skriving som 

tekstlig gjenstand og skriving som handling. 

Selv om det i kapittel en i del to av Gå fortelles om et opphold i Paris og denne 

fortellingen er lagt i fortid, ser jeg kun for meg hånden som skriver i nåtid, fører inn og 

utvikler fortellingen, setning for setning, fra skrivebordet. Fortellingen om Espedals skriving 

på boken jeg leser styres altså ikke av utsagnet, men den er fortsatt noe jeg ser for meg, og en 

lesning av skriving er derfor ikke å betrakte som en utfordring av visualismen generelt, men 
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utsagnet som dominant meningsbærer i synssansens interaksjon med tekstobjektet spesielt, 

altså persepsjonsformen som dominerer i tekstmøtet. Slike utfordringer av utsagnet som 

rådende for hva som blir visualisert er det som gjør seg gjeldende hos de to neste leserne jeg 

vil vise til. 

Den tyskjapanske forfatteren Yoko Tawada (1960–) skriver i Talisman. 

Forvandlinger (tysk orig. Talisman. Verwandlung. 1998) om et tekstlig synsbedrag som 

tillegger det italienske stedsnavnet «Airolo» en ekstra intensjon: «I dette navnet finnes 

bokstaven «o» to ganger, som om navnet ville etterligne formen på tunnelåpningene jeg 

hadde lagt bak meg» (Tawada 2010: 66). Tawada trekker frem bokstavens 

betydningsmulighet på indeksikalsk nivå til tross for at det latinske alfabetet er symbolsk, 

altså at bokstavene ikke tilsikter en materiell likhet med ting i verden. Ved å lese bokstaven 

«o» som et piktogram tilskriver hun stedsnavnet mer betydning enn det som finnes på dette 

skriftspråkets premisser. Tawadas synsbedrag skyldes altså ikke et tekstlig utsagn, men heller 

ikke et tekstlig utseende alene. Det er hennes situasjonsbestemte møte med «o»-ene som 

tillegger teksten en ekstra intensjon («som om navnet ville etterligne formen på 

tunnelåpningene jeg hadde lagt bak meg»). Bokstaven som sådan forfekter ikke denne 

koblingen til tunnelåpninger, men tilrettelegger for en slik kobling ved å inngå i et navn på et 

sted med flere tuneller. Den indeksikalske betydningen er altså betinget. Dessuten kolliderer 

ikke den indeksikalske betydningen med utsagnet, men føyer seg til og forsterker navnets 

referanse til et sted med flere tuneller. Bokstaven gis altså et visuelt innhold, men får ikke 

Tawada til å se for seg noe annet enn nettopp stedet som «Airolo» referer til, annerledes fra 

Espedals tekster som får meg til å se hånden som skriver istedenfor utelukkende å se det 

tekstene forteller om. 

Hélène Cixous’ (1937–) lek med bokstaven «H» i innledningen til Three Steps on the 

ladder of Writing (1993) overstyrer derimot utsagnet i alle ord som begynner med denne 

bokstaven. Hun kobler sammen den franske uttalen av «H» (ash) som lyder som øks (hache) 

og forstummingen av denne bokstaven i fransk uttale, og skriver: «It protects le héros, la 

hardiesse, la harpe, l’harmonie, le hasard, le hauteur, l’heure from any excessive hurt» 

(Cixous 1993: 4). Bokstaven «H» er ikke en nøytral og harmløs byggekloss for ord, men 

fremstilles hos Cixous som en innholdskomponent. Bokstaven utgjør her en trussel i utsagnet 

ved å involvere en øks i ordets mening, som helten beskyttes fra av uttalen som gjør «h» 

stum. På fransk utfolder altså ordet «le héros» konnotativt sett en fortelling i seg selv om en 

kamp mellom språket og uttalen. Det interessante her er utfordringen av utsagnets mening 

som primær og autoritær. Med Cixous betyr ikke lenger ordet «harmoni» bare harmoni, men 



forteller paradoksalt nok også om en disharmoni. På lignende måte forteller ikke Espedals 

tekster bare om naturen, året, det å arbeide, det å være forfatter, hjembyen Bergen, hans mor, 

om gåturen på «den lykiske vei» eller om livet som småbarnsfar på Askøy. Tekstene setter 

også spørsmålstegn ved disse fortellingene ettersom skrivehandlingene som produserer dem 

er uberegnelige. 

 For å oppsummere litt kan vi foreslå følgende: Espedals tekster inneholder ikke bare 

representasjoner av hendelser, men danner sekvenser av hendelser i seg selv i egenskap av å 

være skriving, og dette handlingsforløpet utgjør også et innhold. Tekstene er ikke bare 

handlende, men blir handlet, slik at når jeg omtaler dem som et handlingsforløp må det 

forstås bokstavelig, som et forløp av skrivehandlinger som produserer tekst. Tiltrekningen 

mot dramaet mellom forfatter og bok skjer ikke til total fortrengning av det bøkene forteller 

om, men med betydelig konsekvens for hvordan fortellingene oppfattes. Jeg blir ikke fortalt 

et innhold, servert en fiksjon eller tanke, men får overvære at innholdet blir utarbeidet og 

fremført, som ikke er å neglisjere det som blir fortalt om, men å se innholdet via hånden som 

skriver. Denne uroen, usikkerheten eller nervøsiteten som jeg oppfatter i Espedals skriving 

ligner den vi kan oppfatte i fremførelser av musikk. På samme måte som når jeg hører på 

musikk, og slår fra meg bildene, assosiasjonene og narrativene musikken fremkaller for heller 

å hengi meg til fremførelsen som narrativ; for heller å lytte til kraftanstrengelsene bak hver 

tone, mestringen av dynamikken, fraseringsvalgene, skjørheten i samspillet og vitaliteten i 

hver pustepause, som en rekke prøvelser som må overkommes for å bringe stykket i havn, 

leser jeg Espedals bøker som prestasjoner heller enn presentasjoner. Hvordan beskrive denne 

opplevelsen av bøkene som prestasjoner til forskjell fra presentasjoner? Kanskje er det 

nettopp til forskjell fra presentasjonen (utsagnet) at prestasjonen (utsigelsen) kan beskrives. 

 

2.4 Å beskrive og identifisere seg med en prestasjon 

Prestasjonene skjer ikke uten at noe blir presentert. Skrivingen må produsere noe, og en 

hensettelse i skriveprestasjonen innebærer derfor også et hensyn til det den avstedkommer. 

Slik er investeringen i skrivingen ingen ekskludering av det som skrives om, men en 

inkludering av det i et større drama mellom skrivingen (utøveren) og teksten (det som 

utøves). Etymologien belyser og støtter denne forskjellen. Det latinske opphavet i praestare 

(å stå foran) viser til en utrettelse, mens praesentare (å gjøre nærverende) viser til en 

synliggjøring. (de Caprona «prestere», «presentere») Både presentasjon og prestasjon viser 

altså til en handling, men der førstnevnte konsentrerer seg om den fremstillende handlingen, 
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altså handlingen som gjør noe nærværende, konsentrerer prestasjonen seg om den skapende 

handlingen, altså handlingen som utretter eller oppnår dette noe. Prestasjon viser altså til en 

handling av mer akutt og risikabel art, og slår meg som et dekkende ord for 

handlingsforløpene jeg leser ut av Espedals bøker. Jeg leser dem ikke bare som 

tilsynekomster av innhold, men som utretninger av innhold. Når jeg leser Espedal blir jeg 

ikke presentert et innhold som Espedal har skrevet. Det oppleves snarere som om Espedal 

presterer innholdet jeg leser, slik at hver bok av Espedal for meg handler om å oppnå en bok.  

Dette dramaet er ikke mindre fiktivt, men det erklærer seg for å være virkelig og 

nåtidig. Uavhengig av om opplevelsen av Espedals bøker som skriveprosesser er iscenesatt 

eller ikke, kan vi ikke lese dem som iscenesatte uten samtidig å avvise denne iscenesettelsens 

prosjekt, som er å la teksten fremstå som virkelige og nåtidige skrivehendelser. Imidlertid 

forfekter ideen om skriveprosessen som en fiksjon muligheten av å lese den slik vi kan lese 

fortellingen som fiksjon, uten at vi kan lese disse på samme måte. En viktig implikasjon i 

refleksjonen over, om utsigelsen forstått som prestasjon, er at vi ikke kan velge enten å lese 

fortellingen eller skrivingen, men må velge enten kun fortellingen eller begge deler, dette 

fordi utsigelsen finnes i utsagnet. Det dreier seg altså ikke om å omfavne enten den ene eller 

den andre dimensjonen i teksten, da den andre dimensjonen innebærer å omfavne begge, og 

må beskrives til forskjell fra en lesning som begrenser seg til kun den ene.   

I et intervju fra 1989 uttrykker Derrida en tiltrekning mot det han kaller «the play of 

writing» og holder ikke dette som et motstykke til fiksjon, men skiller fiksjon og skriving 

som ulike områder av tekst, og behandler heller fiksjon som en mulighet ved skriving. 

Relasjonen mellom fiksjon og skriving som her kommer til uttrykk ligner forholdet mellom 

presentasjon og prestasjon. Fiksjon gjøres til et fenomen (fiksjonalitet), en funksjon eller 

forekomst i en større intrige som utspiller seg i skriving: 

 
I was interested by the possibility of fiction, by fictionality, but I must confess that deep down I have 

probably never drawn great enjoyment from fiction, from reading novels, for example, beyond the 

pleasure taken in analyzing the play of writing, or else certain naive movements of identification. 

(Derrida 1992: 39) 

 

Dette forholdet mellom fiksjon og skriving er ganske beskrivende for måten jeg leser Espedal 

på, men avviker på tre viktige punkter som jeg kort vil problematisere: Fiksjon synes å bli 

brukt eksklusivt om de alternative og ikke-virkelige universene som vi leser om i romaner, og 

identifikasjon synes å være forbeholdt innlevelser i denne fiksjonen. Dessuten er uttalelsen en 

tilståelse, som om tiltrekningen mot «the play of writing» var en form for misbruk av litterær 

tekst. Kan ikke skrivingens spill selv være fiksjonalisert i en roman? Kan ikke skrivingen 



være gjenstand for identifikasjon uavhengig om den er fiktiv eller ikke, som når man leser et 

ord og kjenner seg igjen i valget, og tenker at man selv ville brukt akkurat det ordet? Når jeg 

leser Espedal kjenner jeg meg først og fremst igjen i anstrengelsene, vanskelighetene og 

gledene ved det å skrive, fra vanskelighetene med å sette første setning eller å behandle et 

vanskelig tema, til gleden over å være i en god flyt, å oppdage noe mens man skriver eller å 

oppdage at man har produsert mer betydning enn man var klar over. Er da en nedsenkning i 

fiksjonen den eneste måten å være tilstede i en tekst på? Er leselyst nødvendigvis en lyst til å 

bli fortalt noe, til å leve seg inn i fortellingen (fiksjonen) som skrivingen produserer, slik at 

en lesning som gjør annerledes er en forbrytelse mot romanen? Om ikke den skrivende 

virksomheten som jeg fornemmer i Espedals romaner er fiktiv så er i alle fall lesningen det, i 

og med forestillingen som tilsier at skrivingen fortsatt utspiller seg under lesningen, og lar 

teksten tjene som grunnlag for å gjenoppfinne den. Når det gjelder spørsmålet om 

identifikasjon med skrivingen har lesningen tilnærmet de samme forutsetningene for å 

identifisere seg med skrivingen som de fortalte hendelsene. Alle lesere har erfaringer med å 

skrive, om ikke litterært så i andre sammenhenger, og hvis identifikasjon beror på 

gjenkjennelsen av noe man selv har opplevd, eller kan tenke seg til en opplevelse av, er 

identifikasjon med skriving også mulig.  

I den avsluttende delen av Espedals roman Imot Naturen (2011), for eksempel, når 

kjæresten Janne har flyttet fra ham, skriver Espedal, «Så er huset tomt», hvorpå han setter en 

blanklinje og fortsetter, «Huset er tomt og helt stille» (Espedal 2012: 131). Vi kan kjenne oss 

igjen i det som beskrives, i den trykkende tomheten og stillheten som bruddet medfører, men 

vi kan også kjenne oss igjen i vanskelighetene med å skrive blandet med en rastløshet og 

behovet for å skrive i en slik situasjon. Knappheten i disse linjene får da en betydning utover 

å forstørre en tomhet. Linjene trenger ikke å bli lest som ettertrykk, men kan leses som forsøk 

på å skrive. Kanskje utgjør ikke linjene en stillferdig og fattet betraktning av den nye 

tilværelsen, men reflekterer en forfatter i et desperat forsøk på å skrive uten å ha noe å si. Vi 

kan lese de to linjene som prøvende skritt for få skrivingen i bevegelse igjen. Den andre 

linjen begynner som en omskriving av første. Han skriver om igjen den første setningen, og 

gir den en ny syntaks for å se om denne kan lede setningen videre. Omskrivingen kan leses 

som en metonymisk manøver, og en taktikk som tillater ham å skrive mer ut av det samme. 

Espedal fortsetter fra setningsnivå til ordnivå, og skriver om igjen ordet «tomt». Han legger 

til «helt stille», som gir ham en åpning, og han gir seg så kast med å beskrive alle ting i 

rommet som ikke lager lyd. Skrivingen får et påskudd, akselererer og produserer et helt 

avsnitt. Denne figuren, eller skriveetappen, gjentar seg i resten av denne delen. De par neste 
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dagene går lettere, men den fjerde dagen er han tilbake i gamle mønstre og må føle seg frem 

igjen: «Huset er vakkert. [blanklinje] Det er et vakkert hus» (135). Ved å lese denne figuren 

som bestrebelser istedenfor uthevelser identifiserer vi oss med den som skriver, som om 

skrivingen skjedde nå og forløp seg lineært med den overleverte teksten.  

Slik ser jeg for meg en analyse av skrivingens spill. Etappen minner om de kroppslige 

fornemmelsesrekkene som Jean Starobinski (1920–) undersøker i Fra Kroppsfølelsens 

Historie (fransk orig. Brève histoire de la conscience du corps 1983). Likheten ligger i 

forfølgelsen av implisitte tanke- og assosiasjonsprosesser. Forskjellen ligger i at hos Espedal 

leser vi ikke disse som konstruerte og fortidige, men som autentiske og samtidige utfoldelser. 

Starobinski skriver: «Som man ser kommer det an på å forfølge de fornemmelsesrekker som 

Flaubert har uttenkt» (Starobinski 1992: 39). På bakgrunn av den lille lesningen jeg gjorde av 

de to linjene hos Espedal kan vi omformulere setningen, og si at når det gjelder Espedal 

kommer det an på å forfølge de fornemmelsesrekker som synes å ligge bak det Espedal 

skriver.  

I noen konkluderende betraktninger for dette kapitlet kan vi si at tekstdimensjonen 

som denne lesningen befatter seg med ikke er mindre fiktiv, mindre et emne for 

identifikasjon og mindre tekstnær. Dessuten behøver den ingen unnskyldning for å bli 

foretrukket, særlig ettersom denne dimensjonen nødvendigvis også tar opp i seg fortellingen, 

for å gi denne dimensjonen et annet navn enn fiksjon. Viktigst er kanskje det at skrivingen 

var mulig å beskrive som et motstykke til en lesning som begrenser seg til utsagnets 

fortelling. Fortellingen gir oss et språk for å gjenoppfinne skriveprosessen ved å skille seg fra 

den. Gjenoppfinnelsen av skriveprosessen, eller lesningen av dette forestilte 

handlingsforløpet, vil jeg altså kalle lesning av skriving, fordi tvetydigheten i 

verbalsubstantivet resonnerer med spenningen som preger denne lesningen, mellom Espedals 

tekster oppfattet som produkter (skriving som tekstlig objekt), og Espedals tekster oppfattet 

som produksjoner (skriving som handling). 

Jeg har foreslått, og vist gjennom noen eksempler, at Espedals måte å skrive på krever 

en noe uvant og vanskelig tilnærming. Diskusjonen av setningen fra Gå, i kapittel 5, gir en 

dypere forståelse av dette. I det neste, før vi gir oss i kast med Gå, vil jeg se på mulighetene 

for at lesning av skriving kan ha motivasjoner utover måten Espedals tekster er skrevet på. 

Kan lesning av skriving svare til et behov i språket, i den som skriver, i oss og kanskje til og 

med i tekstmøtet? 

 



3 Espedal som skriver, fantom, skriptør og 

leser 
 

What ’remains’ when desire has just inscribed something which ’remains’ there, like an 

object disposal of others, one that can be repeated? What does ’remain’ mean? 

Jacques Derrida, 1989 

 

3.1 Skrivingens tvetydighet og Aadlands «skriver» 

Verbalsubstantivet «skriving» tilslører forskjellen mellom skriving som gjenstand og skriving 

som handling. Skriving kan på én side forstås synonymt med et stykke tekst. Her vektlegges 

substantivdelen, og verk, tekst og skriving kan brukes om hverandre. Alle betegner et produkt 

eller et resultat. På en helt annen side kan ordet forstås med vekt på den verbale tilstanden 

substantivet er avledet fra, og når vi da snakker om Espedals skriving, refererer vi ikke til 

Espedals bibliografi, til bestemte verker og innholdet av disse, men til Espedals biografi, altså 

hans virke som forfatter, eller i en videre betydning, Espedals liv som forfatter.2 Skriving som 

et begrep om en type tilstand henviser oss til tekstprodusentens tilværelse som en skrivende, 

mens skriving som gjenstand henviser til produktet og dets egenskaper som noe skrevet. Med 

Erling Aadlands (1952–) ontologiske forskjell på mennesket og språket i bokessayet 

Fortelleren og skriveren (2000) kan vi ordne skriving som en tilstand hos den biofaktiske 

eksistensen, som «ved siden av alt annet det gjør og gjorde, også skrev litteratur, forfattet 

tekster», og skriving som gjenstand hos fortelleren som tekstlig størrelse. (Aadland 2000: 13) 

Mellom den første betydningen, som viser inn til det skrevne, og den andre, som viser 

ut til den skrivende, finnes imidlertid også en tredje betydning av ordet skriving, som 

vektlegger handlingen som substantivet er avledet fra, og viser verken ut eller inn, men til 

overgangen mellom skrivingens utside og innside. Aadlands refleksjoner synes å ha nettopp 

denne overgangen som siktepunkt. Han gir forfatteren og fortelleren en mellominstans som 

han kaller «skriveren», og på et tidspunkt skriver Aadland: «[S]kriveren [ivaretar] vårt behov 

for en instans som strekker seg fra tekstens tilblivelse utenfor teksten til langt inn i teksten 

                                                 
2 I et intervju noen studievenner og jeg gjorde med Espedal i 2014 spurte jeg om det hendte at ideene ble 

formende for håndverket eller om det var et samspill, og på dette svarte han: «Det er en del av skrivejobben, 

altså yrket, det å være nysgjerrig» (Espedal 2014: 39–40) Denne misforståelsen peker på hvor bredt 

forestillingen om det å skrive favner, noe som blir viktig i en betraktning av skriving som en historisk hendelse, 

men i en lesning av skriving hvor det gjelder å forfølge tekstens svar på hvordan den ble skrevet blir ordet noe 

upresist. 
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selv» (Aadland 2000: 94). Mitt spørsmål i forlengelse av Aadlands refleksjoner er hva som 

skaper dette behovet.  

Ett første svar er å finne i ordet skriving og dets tre betydninger. Behovet for å 

begrepsliggjøre denne overgangen (hvordan skriving som tilstand overføres til skriving som 

gjenstand) kan altså tenkes å være et språklig behov. Denne tredje betydningen som 

avgrenser selve skriveakten som hendelse er ikke en tilstand, men nettopp en overgang 

mellom to tilstander. Betydningen er implisert i enhver bruk av ordet skriving, men gjøres 

sjeldent til gjenstand for analyse, kanskje nettopp fordi den ikke er en gjenstand, men en 

bevegelse som er implisert i gjenstanden. Kanskje er det ikke bare Espedals tekster, men 

underrepresentasjonen av den tredje betydningen av ordet skriving som skaper et behov for 

lesning av skriving. 

Skriving refererer her ikke bare til det å skrive som levemåte, men nærmere bestemt 

til handlingen å skrive ned, altså til øyeblikket skrivingen materialiserer seg, eller det vi med 

Aadland kan kalle den fiksjonskonstituerende handlingen (Aadland 2000: 42). Denne 

avgrensningen er viktig, fordi handlingen å skrive kan forstås iterativt, altså som noe man 

bedriver på generell basis, selv når ingen inskripsjon skjer. Det å skrive vil da betegne en 

yrkesstatus, og på spørsmål om hva det vil si å skrive må vi forvente å bli svart med hva det 

vil si å være skrivende, altså hva det vil si å være forfatter. Videre vil derfor skriving bli brukt 

om handlingen som definerer denne tredje betydningen av skriving, og verken som en 

betegnelse på en gjenstand eller en form for tilværelse. På samme måte som vi kan skille 

mellom arbeid som sysselsetting (å være arbeidende), arbeid som håndverk (å arbeide) og 

arbeid som ferdigstillelse (et stykke arbeid), ønsker jeg her å gjøre forskjell mellom disse tre 

betydningene av skriving: det å være skrivende, skriving og noe skrevet. 

Hvis vi organiserer Espedals tekster etter denne tredelingen vil tekstene vise til 

tilsvarende tre forfatterbetydninger: I betydningen det å være skrivende henvises vi til 

Espedal som historisk og nålevende person. I betydningen noe skrevet henvises vi til Espedal 

som fiktiv og foreviget karakter i førstnevnte Espedals bøker. I betydningen skriving henvises 

vi til Espedal kun mens han skrev ned det vi leser. Denne forfatteren er historisk, men lever 

ikke fremdeles, og hans nærvær i Espedals tekster er således å betrakte som en fantasi, i 

betydningen noe som gjøres synlig.3 Hvis vi knytter dette til den psykoanalytiske forståelsen 

                                                 
3 Etymologien til ordet «fantasi» peker hovedsakelig på visuelle illusjoner, noe som er grunnen til at jeg vil 

bruke dette ordet om forestillingen. Dessuten blir ordet fantasi relevant når jeg snart vil relatere min fantasi om 

Espedals skriving til Barthes’ fantasme om romanen så vel til det psykoanalytiske fantomet. (Online Etymology 

Dictionary, s.v. «Fantasy», 02.02.2018)  



av fantomet som beskrevet hos Nicolas Abraham (1919–1975) kan vi forstå denne 

bevegelsen som en måte å fylle et tomrom i tekst så vel som hos de etterlatte (i dette tilfelle 

leseren): 

 
Yes, an invention in the sense that the phantom is meant to objectify, even if under the guise of 

individual or collective hallucinations, the gap that the concealment of some part of a loved one’s life 

produced in us. The phantom is, therefore, also a metapsychological fact. Consequently, what haunts 

are not the dead, but the gaps left within us by the secrets of others. (Abraham 1987: 287) 

 

Denne oppfinnelsen, som er en gjenoppfinnelse, skjer ikke uten motstand fra teksten fordi 

den er en behandling av et tomrom som teksten først produserer i oss. Vi kan hensette oss i 

tekstens skriving av trang til å oppklare noe som aldri kan bli oppklart, nemlig innholdet av 

virksomheten som produserte teksten. Teksten som sådan garanterer at dette livet har 

eksistert, og som de eneste etterlevningene av dette livet, er møtet med teksten også en 

konfrontasjon med noe som har gått tapt. Dette tapet som teksten er åstedet for vil være unikt 

for hver enkelt tekst av den enkle grunn at hver tekst er forskjellig, og således skaper ulike 

tomrom i oss. Med dette perspektivet kan gjenoppfinnelsen, som en lesning av skriving 

innebærer, kunne forsvares med behovet for å gi svar på en del av teksten som står ubesvart, 

hvis prosess er ulik for hver tekst, og således en lesning. 

 På en fotoutstilling i Paris om Marguerite Duras skriver Espedal i Gå: «Og likevel var 

hun der, den skrivende, i hvert eneste rom, i huset, usynlig? Borte? Død? Hun var 

fraværende, men tilstede i alt det hun omga seg med» (Espedal 2006: 132–133). Når Espedal 

spør «Død?» refererer han trolig ikke til Duras’ død, men til en konfrontasjon med døden 

gjennom det fotografiske innsynet i en verden hvor hun opptrer som et spor. Når jeg refererer 

til den som skriver, altså forfatteren jeg leser på vegne av, mener jeg den tekstlige fantasien 

om, eller fantomet Espedal, altså ikke forfatterskikkelsen som opptrer i bøkene, og ikke 

Espedal som historisk person, for ingen av disse skriver både i nåtid og de samme bøkene jeg 

leser. Espedal er navnet jeg setter på den forestilte agensen som skriver bøkene mens jeg 

leser dem, som jeg fantaserer frem i lesingene mine som en respons på hvordan tekstene er 

skrevet (eller som en respons på den tredje betydning av ordet skriving). Karakteren vi møter 

i bøkene er som regel skrivende i nåtid, men skriver ikke bøkene vi leser. Skrivingen til 

denne karakteren er noe som fortelles om. Således skriver han ikke på, men i (altså på 

innsiden av) bøkene, og under kontinuerlig styre og forutsetning av at bøkene er skrevet slik. 
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For at Espedal som fiktiv karakter kan skrive må også fantomet Espedal skrive dette. I 

Katarzyna Tunkiels motivanalyse4 av vandringsmotivet i Gå blir dette fremtredende: 

 
For Espedals hovedperson er husets betydning litt annerledes: Han tenker best når han går, men etter 

den hvileløse vandringa har han også sterkt behov for denne beskyttelsen — freden og roen som et hus 

gir — for dermed å kunne arbeide. Forholdet mellom det å gå, være inne og det å skrive, danner en 

svært vesentlig trekant i Gå. (Tunkiel 2012: 139) 

 

Tunkiel skiller her mellom Espedal og hovedpersonen, hvorav den skrivende virksomheten 

knyttes til hovedpersonen. Altså er denne skrivingen skrevet om, og trekanten hun fremsetter 

synes derfor ikke å gjelde skrivingen av Gå, men å gjelde skriving som tematikk i Gå. Vi 

lærer noe om skrivingen til Espedals hovedperson i Gå, og ikke om Espedals skriving av Gå. 

Vi kan argumentere for at den omtalte skrivingen reflekterer Espedals forestillinger om det å 

skrive, og derfor også noe om hvordan Gå ble skrevet, men å ta tekstens ord på det, altså å la 

utsagnets tekst om utsigelsen definere utsigelsen, er en risikabel operasjon. Da definerer vi 

det Espedal gjør på bakgrunn av hva han sier at han gjør. 

Slik som Mari Flølo Søgaard viser i sitt språkfilosofiske bidrag til resepsjonen av 

denne romanen finner vi vel så mange utsagn om skriving som snarere hindrer oss i å 

tilkjenne forfatteren de holdningene som kommer til uttrykk i utsagnet fordi, som Søgaard, 

påpeker, Espedal inntar en språkskeptisk posisjon. (Søgaard 2015) Her viser hun blant annet 

til dette utsagnet i Gå: «Man skriver og skjuler seg. Man kler seg i språk» (Espedal 2006: 42). 

Utsagnet avviser kanskje sin egen tekst som kilde til sannhet (om seg selv). Likevel er det 

noe avkledende i måten teksten er skrevet på akkurat her. Ser vi på teksten som omgir 

akkurat dette stedet synes tekstens gang å røpe hva som leder til den spesifikke metaforen 

«Man kler seg i språk». Før Espedal sporer inn på umuligheten av å skrive sannheten om seg 

selv beskriver han nemlig turantrekket til Rousseau i et portrett malt av Allan Ramsay. Når 

Espedal etterpå skriver «Man kler seg i språk» synes derfor metaforvalget å være preget av 

skrivingen om Rousseaus bekledning. Først noen linjer senere synes imidlertid Espedal å 

oppdage at han har produsert en treffende analogi: «Den armenske drakten er en forkledning, 

og på samme måte skriver Rousseau for å skjule seg» (42). Skrivingen som vi her forfølger er 

ikke hovedpersonens (han har akkurat forlatt vannhullet i Åsane og funnet igjen postveien). 

Ei heller er dette Espedals skriving som historisk hendelse. Det er snarere min skriving, eller 

min gjenoppfinnelse av hvordan skrivingen forløp seg som vi forfølger, og som vel å merke 

oppmuntres i teksten. Dette gjør teksten ved å fremstille en slags dialektisk prosess. 

                                                 
4 Tunkiels analyse følger opp betraktningene fra Finn Tveitos kapittel om Gå i Det vandrende mennesket. 

(2010).  



Rousseaus bekledning (tese) og språket som et identitetsskjul (antitese) leder Espedal til 

oppdagelsen av at Rousseaus bekledning er en forkledning (syntese).  

Skrivingen til hovedpersonen hviler på at bøkene tillater ham å skrive, som med alt 

annet han måtte foreta seg. Med den som skriver bøkene vi leser mener jeg altså ikke 

oppfinnelsen eller produktet Espedal, illusjonen om Espedal som projiseres i tekstene, men 

selve den projiserende instansen, altså den oppfinnende eller produserende handlingen som 

tillater karakteren å skrive i utgangspunktet. Jeg bruker Espedal som en personifisering av 

denne handlingen for å gi den et navn, og for å knytte skrivehandlingene til en felles agens, i 

henhold til forestillingen tekstene gir om at de ikke er løsrevne handlinger, men forbundet 

gjennom å ha blitt gjort av noen og for å oppnå noe. Aadlands «skriver» knytter seg til den 

samme instansen, men jeg vil bruke Espedals navn, og dette av tre grunner: For det første 

ønsker jeg å dra Espedals navn vekk fra forestillingen om hans historiske (eller biofaktiske) 

posisjon for igjen å understreke at denne posisjonen ikke finnes lenger. For det andre 

forekommer det meg hensiktsmessig å gi skriveren et egennavn etter forfatterskapet han 

tilhører slik at skriverens væremåte innad i et forfatterskap kan bli gjenstand for en diskurs. 

For det tredje er det som nevnt en del av leken å tenke om skriveren som en reell kontakt med 

forfatteren selv om dette ikke er tilfelle. Fiksjonaliseringen av skriveprosessen er like mye en 

fiksjonalisering av lesningen, noe som henviser oss til Hans-Georg Gadamers (1900–2002) 

spill-begrep: «Spillet rommer et eget alvor som nærmest må betegnes som hellig» (Gadamer 

2010: 132). 

Espedal som skriver er ikke en virkelig person, men en forestilling om en, og således 

et slags fantom. Tekstene setter oss ikke i direkte kontakt med oppfinneren eller produsenten 

Espedal, den virkelige og empiriske forfatteren, for hans skriving er fortid. Likevel danner 

vissheten om at bøkene en gang ble skrevet av en virkelig person grunnlaget for erkjennelsen 

av at tekstene ikke alltid har eksistert, eller oppstått av seg selv, men har en historie. Med 

Espedal forsøker jeg å identifisere en mellomting mellom produksjonen som en gang fant 

sted og produktet vi er overlevert, den skapende agensen som kommer til uttrykk i bøkene. 

Denne handlingen, som er aktiv og nåtidig av karakter, er skrevet inn i tekstene. Tekstene gir 

en fremstilling av sin egen fremvekst, og denne kan således leses ut av dem.  

Jeg vil nå engasjere tvetydigheten i ordet «skriving» i et sted fra en annen av Espedals 

tekster. Jeg vil vise hvordan det å lese tekststedet som ferdigskrevet og det å lese det som 

skriving kan gi helt ulike resultater. Viktigst i denne omgang vil imidlertid være å foreslå at 

omtaler av skriving, selv når dette temaet kun er implisert, kaller på en lesning av skriving. 

Jeg vil lese en passasje i Espedals roman fra 2009, Imot Kunsten, hvor det å skrive blir 
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skrevet om, og spørre hvordan skrivingen blir fremstilt. Jeg vil foreslå at svaret avhenger av 

hvor i teksten man leter, altså på hvilket tekstlig nivå, og vise at spørsmålet selv er 

problematisk fordi det etterlyser en fremstilling av den samme virksomheten som skriftlig 

fremstilling bygger på. Følgende passasje finnes på side 159, og dreier seg på utsagnsnivå om 

det å sette første setning:  

 
Den første setningen, vi arbeider den frem, henter og samler det vi finner av ord og kitter dem sammen 

med andre ord, en klebrig ordklump, myk. Vi arbeider frem en struktur, en kube, nesten, som vi fyller 

med ord: mønstrene formes, setningen lyser. (Espedal 2009: 159) 

 

Passasjen gir to svar, et om skrivingen av den første setningen, og et om skrivingen av selve 

passasjen. Lesningen som befatter seg med skrivingen av den første setningen er ikke en 

lesning av skriving (skriving som handling), men en lesning av noe skrevet (skriving som 

gjenstand). Arbeidet med den første setningen, som fortelles om, fremstilles i fire steg, som 

1) en innsamling av ord, 2) en provisorisk ordning av ordene, 3) en utvikling av et 

rammeverk og 4) en reaksjon mellom ordene og rammeverket som setter setningen. Dette 

arbeidet, de fire stegene, går ikke forut for skrivingen, som et mentalt forarbeid, men synes 

selv å være et skrivearbeid, i den forstand at arbeidet synes å bestå av nedskrivinger, notater 

og kladder. Ord som «henter», «samler», «kitter» og «ordklump» antyder en fiksering og 

materialisering av ordene på papiret, som en slags ordsky eller et tankekart, i begge tilfeller 

en slags eksternalisering av språket. Eksternaliseringen blir særlig tydelig i fremstillingen av 

den fjerde fasen, der setningen nærmest ferdigstiller seg selv ettersom kuben blir fylt med 

ord, og verbformen går over i passiv med «mønstrene formes». Dernest er det plutselig ikke 

lenger «vi» som handler, men setningen som selv «lyser». 

Den første setningen tropper ikke bare opp i sin helhet, som et innfall, en lys idé eller 

som en projeksjon av et tankearbeid på papiret, men arbeides frem i en samhandling mellom 

Espedal og språket, og begynner allerede i skrivingens materialisering av de innsamlede 

ordene. Skrivingen på, eller materialiseringen av, første setning begynner tilsynelatende før 

både innhold og form er bestemt, og fremstilles selv som en oppfinnende øvelse ved å 

generere ideer for setningen underveis. Ved å prøve ulike ord på hverandre ved å sette dem i 

fysisk nærkontakt på papiret, utforsker vi betydningsmulighetene i ordene vi har til rådighet. 

Slik fremstilles skrivingen ikke bare som en enveisbevegelse, som en konvertering av tanke 

til skrift, eller som et verktøy for realiseringen av et ferdigutviklet produkt, men som 

tankeprosess i seg selv, eller en idémyldring mellom forfatter og språk som omsider 

resulterer i en første setning. Skrivingen fremstilles, i relasjon til den første setningen, som et 



arbeid, nærmere bestemt et samarbeid mellom forfatter og språk som gjør virksomheten 

interaktiv og erfaringsgivende heller enn diktert og pliktoppfyllende. 

 Hvordan fremstilles så skrivingen av passasjen? Den omtales ikke, og de formmessige 

og innholdsmessige aspektene vi hittil har trukket frem har blitt valgt ut og anvendt på 

bakgrunn av det passasjen omtaler, eller det passasjen selv erklærer å gi en omtale av. Det 

betyr imidlertid ikke at skrivearbeidet bak passasjen ikke fremstilles, men at vi har forfulgt 

det mest fremtredende motivet, «Den første setningen», som starter passasjen og river til seg 

lesningens oppmerksomhet. Etter en lesning av passasjen (som noe skrevet) frister det å bla 

tilbake og se etter. Den første setningen i boka får plutselig en fortid, men det er ikke mulig å 

lese ut av setningens utsagn hva denne fortiden er. Vi kan gjette at ordene «navn» og 

«fabrikk» som finnes i bokens første setning var avgjørende, og vi kan se for oss Espedal 

skrive dem ned ved siden av hverandre. (Espedal 2009: 11) Kanskje ble de kittet sammen, 

slik som i beskrivelsen over. Kanskje betyr de starten på skrivingen av Imot Kunsten. 

Ettersom vi vender tilbake til passasjen og leser denne igjen, må vi imidlertid spørre oss selv, 

hvordan er så den arbeidet frem?  

Med en ny interesse for passasjen kommer andre aspekter til syne, som den hyppige 

kommabruken, innslag av moderasjoner og omformuleringer, den ustadige syntaksen, mulige 

kausale forbindelser mellom ord der et ord synes å lede til neste, og andre strukturer enn de vi 

til nå har sett. Disse er tekstlige aspekter som nærer en tolkning av hvordan passasjen er 

arbeidet frem, og oppdrives som følge av en annen rettethet mot tekststedet vi befatter oss 

med. I den forbindelse er det viktig å påpeke at denne nye lesningen er en forlengelse av den 

forrige. Passasjen oppmuntrer selv til å bli lest to ganger. 

Denne gangen kan vi for eksempel vektlegge den kuriøse åpningen. Passasjens første 

setning, «Den første setningen», er ikke fullstendig. Istedenfor å tilskrive dette en ironisk 

funksjon, kan vi se på frasen som et strategisk grep eller en fremgangsmåte for skrivingen av 

passasjen. Espedal skriver «Den første setningen» og setter et komma. Denne manøveren er 

av avgjørende betydning for den videre skrivingen. Når Espedal setter komma foretar han 

nemlig et veivalg, eller setter en metode. Kommaet er et taktisk grep for å komme rundt en 

direkte påstand om motivet, som «den første setningen er» eller «den første setningen 

arbeides frem», slik at skrivingen kan starte ut med motivet uten å slå noe fast om det. 

Kommaet lager en avstand mellom motivet og behandlingen av det, som isolerer motivet 

eller setter det i relieff. Det «rene» motivet fungerer som en overskrift, eller et 

referansepunkt, som både mater skrivingen med stoff, fortøyer skrivingen slik at den ikke 

drifter vekk, og samtidig holder seg «rent», det vil si forholdsvis uberørt av skrivingens 
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behandling. Overskriften fasiliteter altså ikke for lesningens forståelse av passasjen slik som i 

den forrige lesningen, men fungerer som et navigeringspunkt og hjelpemiddel for skrivingen 

av denne, og i den grad den fortsatt har en funksjon er det ved å invitere til å lese fra side med 

den som skrev, altså til å gjenoppfinne skrivearbeidet. 

 Inntil videre holder det å konkludere med følgende, at det å lese teksten som noe 

skrevet og det å lese teksten som skriving gir ulike resultater fordi de svarer til ulike måter å 

se på teksten, og således produserer ulike tekster eller tekstlige væremåter, samt at utsagnet 

selv setter lesningen på sporet av skrivingens tredje betydning fordi utsagnet ble skrevet for 

samme hånd. Passasjen fra Imot Kunsten forteller derfor ikke bare om det å skrive første 

setning, men forteller også noe om skrivingen av seg selv, noe som blir et behov nettopp idet 

passasjen omhandler skriving (av en helt annen del av boken enn den vi befinner oss i). Når 

vi vender tilbake igjen til passasjen og spør denne om det samme, behandler vi med ett ikke 

lenger passasjen som et avsnitt eller et sted, men som en prosess eller etappe. 

Slik jeg leser Aadlands refleksjoner garanterer skriveren for et minsteantall av to 

lesninger i enhver tekst. I tilfellet vi har sett over er denne andre og fantaserte lesningen (et 

uttrykk som også Aadland bruker) oppmuntret, men ikke bare av en måte å skrive på, og ikke 

kun i kraft av å være skreven tekst. Her er det kanskje først og fremst den spesifikke omtalen 

(utsagnets teksts som implisitt problematiserer de tre betydningene av skriving) som påkaller 

en lesning av skriving. Aadlands essay gir ingen lesning av skriveren, og er således å betrakte 

som en teoretisk og terminologisk oppklaring og ikke en demonstrasjon av denne. Boken er 

et manifest, og med min lesning av Gå ønsker jeg blant annet å følge opp implikasjonene av 

dette manifestet i en lesning. Avslutningen på boken er både inspirerende og røper kanskje 

hva som skaper hans behov: «Jeg er rasende, skriveren i meg raser» (Aadland 2000: 96). Har 

Aadland en skriver i seg? Ved siden av årsaken til behovet for lesning av skriving som jeg har 

foreslått (som ligger i den tredje og marginaliserte betydningen av ordet skriving) angir 

Aadland her en annen mulig grunn. Hos Aadland kan behovet være skapt av en lyst til selv å 

skrive.  

Vi vil forfølge denne mulige årsaken til et slikt behov gjennom en tolkning av deler av 

Roland Barthes’ arbeider. Han bruker tvetydigheten i ordet «skriving» aktivt, og som en 

anledning til å rokke ved avstanden mellom det å skrive, tekst og det å lese. Hans måte å se 

problemet som et gode og noe å dyrke frem i tekstmøtet gir ikke bare interessante og viktige 

perspektiver (og motiver) for en lesning av skriving i Espedals tekster, men har vært helt 

avgjørende for at jeg kunne forfølge fornemmelsen av en nærværende hånd i tekstene, og 

gjøre en lesning ut av dette. 



 

3.2 Barthes ville skrive som metode 

En fremtredende interesse i Roland Barthes’ arbeider er spørsmålet om hva det vil si å skrive. 

Mot slutten av sitt liv rammes han også selv av lysten til å skrive, et befinnende som blir 

gjenstand for flere friske og utbytterike refleksjoner. I seminar- og forelesningsnotatene fra 

sin tid på Collège de France i årene 1978–1980, som er oversatt til engelsk og gitt ut i boken 

The Preperations of the Novel (fransk orig. La préparation du roman 2003), bruker han sin 

fantasi om Romanen som tilgang til og påskudd for å diskutere et ubehandlet og forbigått 

litterært felt og studium. Feltet identifiseres i det latinske og antikverte verbet scripturire (å 

ville-skrive). Samtidig umuliggjør verbets intransitive form en artikulasjon og utlegning av 

hva det vil si å ha lyst uten allerede å ha realisert denne lysten. (Barthes 2011: 9)  

En lignende problematikk gjør seg forøvrig også gjeldende i flere omtaler av det å 

skrive hos Espedal, som her i Gå: «[J]eg tror det er en bøk, jeg skriver at det er en osp» 

(Espedal 2006: 16). Her gjøres det tydelig hvordan selve skrivingen og den omtalte 

skrivingen ikke kan sammenfalle. Espedal vil skrive om det han gjør (at han omskriver bøken 

til en osp), men denne omtalen blir ikke dekkende for hva han faktisk gjør, nemlig at han 

skriver at han omskriver bøken til en osp. Umuligheten av å skrive om det han skriver, fordi 

skrivehandlingen alltid vil legge seg et (diegetisk) nivå over det han skriver om, synes å være 

det samme som leder Barthes til overbevisningen om at en skrivefantasi må ha et objekt for å 

kunne utredes som fantasi. (Barthes 2011: 10) Med dette utleverer Barthes sin fantasi om å 

skrive en roman. Barthes velger ikke å realisere sin fantasi av frykt for å realisere den. Han 

holder skrivingen tilbake for å bli værende på fantasistadiet, og befatte seg med den 

utforskningen og refleksjonen som er mulig (og savnet) på området, og dette området er 

Fantasien om Romanen. (Barthes 2011: 11) 

Vi aner i tillegg et mer personlig motiv bak den selvrestriktive utsettelsen. Barthes gir 

gjentatte ganger uttrykk for at han tviler på sine evner til å skrive, særlig evnen til å huske, 

som han gjør til en avgjørende ferdighet hos romanskriveren. Barthes foreslår ikke en lov for 

all romanskriving, men identifiserer en betingelse for sitt fantasmatiske objekt, «The 

anamnetic Novel». Dette er en egenskap som Barthes mener Proust besitter, og den får 

således tilnavnet «The Proustian Memory» (Barthes 2011: 16). Her gjør Barthes en 

tankevekkende analytisk manøver. Gjennom å engasjere sin egen skrivefeber i betraktningen 

av På Sporet av den Tapte Tid (fransk orig Á la reserche du temps perdu 1913–1927), vinner 

han et perspektiv på teksten som gir ham eksklusiv, om så forestilt og sterkt betinget, tilgang 
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til skrivingen av den. Han behøver tilsynelatende ikke å skrive selv for å komme til innsikt i 

hva det vil si å skrive. For Barthes holder det å ville skrive og lese, det vil si fantasere om å 

skrive det han leser. På bakgrunn av dette, i forlengelsen av Barthes’ lesning, kan vi tenke oss 

at for leseren som vil skrive oppfører teksten seg annerledes på den måten at den blir uttrykk 

for sin egen tilblivelse.  

Skrivetematikken gir seg til kjenne også i flere av Barthes’ foregående arbeider, og 

også da nettopp under lesende omstendigheter, altså gjennom leserens posisjon. Den gir 

utslag i boken S/Z (1970) i og med lanseringen av begrepet «skrivbar tekst», som ikke bare er 

en betegnelse på en type tekst, men også forfekter en form for lesende atferd. Bruken av 

adjektivet «skrivbar» er ikke tilfeldig, og jo lenger vi kommer ut i forfatterskapet, desto 

oftere blir tekst og skriving behandlet som det samme, som «writings» eller «scriptors». Det 

er min overbevisning at Barthes’ arbeider og utvikling som litterær tenker kan forestille en 

serie grep for å komme rundt den institusjonelle polariseringen av og grensedelingen mellom 

forfatter, tekst og leser, med sin fantasi om å skrive som lesemåte og metode. 

Skillet mellom den lesbare teksten og den (foretrukne) skrivbare, som behandles og 

utfoldes i S/Z, er ikke bare en demonstrasjon av et nytt og mer rettferdiggjørende begrep om 

tekst. Forestillingen om tekst reflekterer her også en forestilling om møtet med den, og denne 

veien til teksten, altså lesningen, destabiliseres også. Betegnelsene lesbar og skrivbar tekst i 

S/Z er kanskje mer heldige i denne sammenhengen enn de analoge «Verk» og «Tekst» som vi 

møter andre steder hos Barthes. Begge skiller mellom ulike tekster (objekter), men bare 

førstnevnte fremhever og artikulerer effekten de ulike tekstene får på den som erfarer 

(subjektet): den ene teksten får oss til å lese, den andre får oss til å skrive. De fem kodene 

Barthes sender gjennom Balzacs novelle «Sarrasine» (1830) forestiller ikke lesninger, men 

skrivinger av teksten. Slik er vi ledet til å tolke dem på basis av den teoretiske 

tilretteleggingen: 

 
The writerly text is a perpetual present, upon which no consequent language (which would inevitably 

make it past) can be superimposed; the writerly text is ourselves writing, before the infinite play of the 

world (the world as function) is traversed, intersected, stopped, plasticized by some singular system 

(Ideology, Genus, Criticism) which reduces the plurality of entrances, the opening of networks, the 

infinity of languages. (Barthes 1990: 5) 

 

Her er leserposisjonen, «ourselves», konfrontert samtidig med teksten. I møte med den 

skrivbare teksten anlegger vi ikke en passiv mottakermodus som avventer tekstens 

åpenbaring for oss. Lesingen som også skriver søker ikke til tekstens immanente og finitte 

(og således fortidige) mening eller kode. På tekstens åpne invitasjon trer lesningen inn i 



teksten fra flere mulige innganger, og er selv en aktiv og medvirkende del av den, og i 

Barthes’ ytterliggående konklusjon, en som selv skriver. «[T]he infite play of the world» 

gjøres til grenseoppgangen mellom skriptørens produksjon av tekst til lesningens forsegling 

av den, når teksten omsider blir (kunstig) tilpasset og redusert til et bestemt opphav eller 

stamspråk, det være seg ideologi, genus eller kritisisme. I denne sonen, når teksten foreløpig 

ikke er ferdigutviklet, men ennå kun vokser, kan en uendelig og flerfoldig lek med teksten 

finne sted, og for Barthes ligner denne leken på skriving.  

Her vil trykket ikke ligge på betingelsene for hva som gjør en tekst til skrivbar eller 

lesbar, men det at Barthes bruker ordet skrivbar om en type tekst, og dermed foreslår en 

likhetskobling mellom denne aktive leseratferden og det å skrive. Er ikke skriving en gren 

som hører til tekstens tilblivelse og fortid? Stopper ikke teksten å bli skrevet på et tidspunkt, 

og i hvert fall før den ankommer leseren? Begrepet skrivbar tekst avgir ikke bare en 

forståelse av tekst og leser, men også skriving, som Barthes utarbeider, og som blir gjenstand 

for noen radikale vurderinger:  

 

The Author is thought to nourish the book, which is to say that he exists before it, thinks, suffers, lives 

for it, is in the same relation of antecedence to his work as a father to his child. In complete contrast, 

the modern scriptor is born simultaneously with the text, is in no way equipped with a being preceding 

or exceeding the writing, is not the subject with the book as predicate; there is no other time than that 

of the enunciation and every text is eternally written here and now. (Barthes 1977: 145) 

 

Utdraget er fra den kjente artikkelen «The Death of the Author», som i sitt manifestaktige 

patos erklærer død en tradisjonelt rådende forestilling om forfatteren. Forfatterens død betyr 

leserens fødsel, avslutter Barthes. (Barthes 1977: 148) Imidlertid viser dette utdraget til enda 

en fødsel, nemlig fødselen av den moderne skriptøren. Skriptøren eksisterer ikke før eller 

etter teksten, og kan ikke identifiseres noe annet sted enn i tekstens samtidighet og dens 

uttale. Dette fordi teksten er skriptørens fødested. Forfatterens død avstedkommer altså to 

fødsler, og den nye leseren erstatter ikke forfatterens posisjon alene, blir både lesende og 

forfatter, og privilegert med et slags enevelde over teksten, som om teksten ikke lenger bød 

motstand. Det kan late til at forfatterens død ikke betyr en slik total og kompromissløs 

avvikling av forfatterstemmen. Tvert om synes Barthes å gi forfatteren en rolle den ikke har 

hatt før, nemlig en rolle i teksten, mens forfatteren før har figurert utenfor, i en tekstekstern 

og teologisk skaperposisjon. Merk at skriptøren ikke har stor forbokstav, og antyder ikke en 

person slik forfatteren gjør. Det kan være snakk om en identitet eller stemme, men denne er 

da utelukkende tekstuell. Tross alt synes forfatterens død også å være en revitalisering av 

skriving som en horisont i tekst.  
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Forfatteren gis en ny signatur (skriptør eller skriver) og gjøres til en tekstlig størrelse. 

Leserens innflytelse på teksten oppvurderes, og internaliseres i tekstens fold til det punktet 

hvor teksten synes løsrevet enhver form for metafysisk, opprinnelig og uforanderlig mening 

som forringer tekstens utfoldelse. Selv om Barthes’ intellektuelle bedrifter kan oppfattes som 

en strategi for å rydde plass i teksten for sitt eget subjekt kan ikke lesemåten avfeies som 

ukritisk. Snarere omplasserer han sin vitenskapelige tillit fra illusjonen av objektivitet til det 

naive subjektet, og retter oppmerksomheten på mulighetene i tekstmøtet fremfor litterær 

essens og lovmessighet. Barthes forfekter en forståelse av litteratur med hensyn til hva den 

kan gjøre og med hovedvekt på hvor mye forskjellig den kan gjøre.  

I så måte kan en overveiende del av Barthes’ prosjekter betraktes som utforskninger 

heller enn etterforskninger. Holdningen preger særlig de sene og mer fenomenologiske 

betraktningene, som de av kjærligheten, fotografiet og det å leve sammen, men er også mulig 

å finne i de tidligere semiologiske analysene. I det teoretiske kapittelet som følger de tjue 

myteavsløringene i Mytologier (fransk orig Mythologies 1957) fremstilles analysene som 

blottleggelser av borgerlige og konservative kontrollstrukturer, som lurer forståelsen inn på 

betydninger som i realiteten er kulturelle programmer forkledd som natur. (Barthes 2014: 

194–195) Analysene er drevet av en radikal handlevilje, og er etter holdning å dømme 

dekonstruksjonistiske gjennom måten de setter ut for å komme den logosentriske sedvanen i 

forkjøpet, pakke ut de kulturelle konstruksjonene, for slik å kunne gjøre seg kjent med de mer 

perifere og marginaliserte konjunkturene, det vil si forskjellene. 

Den dekonstruksjonistiske tilnærmingen til teksten hos Barthes innebærer altså ikke å 

vende dens fortid ryggen, men å tilskrive denne fortiden en rolle i lesningens nåtid. Sagt med 

andre ord blir ikke teksten avskjermet, men frikjent fra forfattereminensen nettopp gjennom å 

gjøre den til en tekstlig forestilling, og slik alminneliggjøre den. Barthes’ nivellering av 

tekstsituasjonen og anstalter som forfatter, tekst og leser baserer seg igjen på en forestilling 

om at tekstlig væremåte og utbytte avhenger av innstillingen vi som lesere møter den med. 

Ikke alle litterære verdier finnes før lesningen, latent og sovende i teksten, men skapes i 

sammenstøt med lesningen, i en forhandling med teksten, som beveger både den, lesningen 

og forfatteren. Det Lyse Rommet (fransk orig La Chambre claire 1980), for eksempel, er ikke 

en rubrisering av fotografiet i respekt for fotografiformen, men som Barthes gjør klart i 

begynnelsen, en argumentasjon for Barthes’ individuelle sinnsstemning, og som vi kan tenke 

etter den lengre utlegningen om fotografiet av moren i vinterhagen, er vurderingen preget av 

morens død. (Barthes 2001: 28–29) Heller enn å si at Barthes roper i teksten og får svar, kan 

vi si at lesningen er situert. Da vil vi ikke forstå begrepspar som «studium» og «punctum» 



som fundamentale og evige prinsipper i fotografiet, men som vesentligheter skapt i det 

aktuelle møtet, og kan leve videre som muligheter ved det. Dette gjelder også for Barthes’ 

skriving om kjærligheten i Fragmenter av Kjærlighetens Språk (fransk orig. Fragments d’un 

discours amoureux 1977), hvor han i åpningen skriver at han vil erstatte beskrivelsen av den 

forelskedes diskurs med simuleringer av denne diskursen, «slik at det på sett og vis blir en 

utsigelse som iscenesettes, og ikke en analyse» (Barthes 2000: 6). Barthes ønsker altså å tale 

kjærlighetens språk, og boken er derfor like mye en skriving om kjærlighet som en skriving 

av eller med kjærligheten. 

Fiksjonaliseringene av lesningene er ikke mer ukritiske enn andre tilnærmingsmåter, 

men kanskje motsatt. Den søker til fenomenets komplekse, motsetningsfulle og utflytende 

fremtoning, ikke ved å ta for seg hele fenomenet i én lesning som om det var en håndgripelig 

gjenstand, men ved å gi seg i kast med fragmentene og de små spillene som åpenbarer seg i 

lesningen uten særlig henblikk på totalen. Dette istedenfor å neglisjere fenomenets mer 

vrange og perifere stemmer og låse fenomenet bak en reduksjon. Denne holdningen 

demonstrerer også Barthes i sin lesning av Robinson Crusoe i How to live together (fransk 

orig. Comment vivre ensemble 2002), hvor Barthes skummer seg gjennom alle Crusoes kriser 

med kannibalene fordi dette ikke interesserer ham i like stor grad som delene hvor vi gis 

innblikk i Crusoes hverdag. (Barthes 2012: 84) På denne måten lager Barthes en ny bok ut av 

den gamle, eller en ny total ut av en opprinnelig total. 

Slik opplever jeg også romanfantasien i The Preperation of the Novel som en måte å 

produsere nye betydninger i objektet. Ved å omfavne skrivingen av teksten, og som av savn 

ikke akseptere at den er over, men gjennom teksten hale den opp av historien, gjøre den 

tilgjengelig i lesningen som på tekstens egen invitasjon, føyer Barthes’ skrivefantasi seg inn i 

rekken av forsøk på å få fenomenet til å bety mer. Det er dels på bakgrunn av denne 

tolkningen av Barthes, og hans lesning av Prousts skriving, at jeg tillater meg å akseptere 

invitasjonen fra Espedals tekster til å gjenoppfinne skrivingen av dem. Barthes’ måte å jobbe 

med fenomener på, som en lek med mulighetene deres fremfor en lovfesting av dem, gjør at 

jeg kan arbeide med skrivingen i Espedals tekster under forestillingen om at jeg utsettes for 

virkelige skrivehendelser, det vil si imøtekomme forestillingene tekstene gir meg om at de 

blir skrevet på, uten at lesningen blir en form for historisk spekulasjon. Heller enn å bli 

betraktet som en tekstuttømmende og avslørende aktivitet, eller en form for virkelighetssjekk 

som bryter magien (fiksjonen), kan en lesning av skriving produsere eller tilvirke mening, 

altså få teksten til å bety mer ved å gi liv til et ekstra lag fiksjon.  
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Barthes jobber med lesning som en form for skriving i den forstand at lesningene ikke 

bare mottar, men produserer forståelse i objektet. Hvis vi heller enn å se på Barthes’ arbeider 

som granskninger ser på dem som forsøk på å utrette noe i litteraturen (og de andre formene 

han jobber med), gir dette oss både et grunnlag og interessant perspektiv på en lesning av 

skriving. Invitasjonen fra Espedal kan dermed forstås som en tilfredstillelse av et behov for 

selv å skape noe i tekstmøtet ved at tekstene produsere en leser som engasjerer seg i 

produksjonen av boken.  

Vi har nå dannet oss et bilde av hva en slik lesning innebærer, reflektert over måter å 

beskrive den på og foreslått noen behov den kan svare til. Invitasjonen fra Espedals tekster 

om å lese fra hans side kan tenkes å forløse disse mulige behovene, som jeg kort vil 

oppsummere. Det kan dreie seg som et språklig behov for å gjøre bruk av den tredje 

betydningen i ordet skriving, nemlig skriving som verken tilværelse eller objekt, men som 

handling. Det kan også dreie seg om et behov for å fylle et tomrom som teksten etterlater i 

oss, altså at tekstmøtet oppleves som en konfrontasjon med hemmelighetsfulle etterlevninger, 

noe som i sin tur skaper fantomet. Hos Barthes, og kanskje Aadland, finner vi et behov for 

lesning av skriving i det å ville skrive, som gir andre forutsetninger og muligheter i 

tekstmøtet gjennom oppmerksomheten på det teksten sier om hva som skal til for å skrive det 

samme (i Barthes’ tilfelle en god hukommelse). I Barthes’ skriptør-signatur ligger et behov 

for å erstatte forfattereminensen med en tekstlig størrelse, noe som henger sammen med 

behovet som avtegner seg i flere av Barthes’ arbeider, nemlig å skape noe ved å lese.  

I mitt tilfelle er Espedals invitasjon en tilfredstillelse av særlig ett behov, som er 

behovet for en følelse av å lese sammen med noen. Litteraturen fremføres ikke under 

lesningen slik som musikk gjør. Fordi musikk fremføres har den, slik jeg ser det, alltid to 

lyttere, den som spiller og den som lytter. Til forskjell fra litteraturen har den produserende 

kroppen ikke forlatt åstedet når vi hører på musikk, noe som Barthes’ begrep om stemmens 

kornethet viser: «The ‘grain’ is the body in the voice as it sings, the hand as it writes, the limb 

as it performs» (Barthes 1977: 188). Dette overskuddet er mulig å oppdrive hos Espedal, og 

jeg vil gi et kort eksempel: En tilbakevendende omstendighet i Espedals bøker er lange 

avsnitt. I Brev (orig. utgitt 2005) finner vi blant annet et avsnitt på nesten 50 sider. Med en 

investering i det som blir fortalt kan tettheten i tekstbildet kjennes unødvendig, eller 

fortettingen av innholdet kan presse lesningen opp i tempo. Lest som ikke bare en intens 

leseprosess, men som en intens og sammenhengende skriveanstrengelse, kan teksten 

imidlertid gi en forestilt gjenklang fra kroppen som produserte den. Da er det ikke lenger 

øynene og tankene våre som anstrenger seg, men også hånden på vegne av skrivingens 



innsats.5 I løpet av dette avsnittet kommer vi over flere frenetiske sekvenser, slike som «Vi 

hopper, hoppeti, hoppeta, hoppete, hopp. Det ropes hopp, og vi hopper» (Espedal 2011: 252). 

Hvor mange ganger hoppes det? Det hoppes flere ganger. En beskrivelse som også tar i 

betraktning og differensierer virkningene av de små variasjonene i hvert hopp er vanskelig å 

gi, om vi ikke da leser dem som ord heller enn representasjoner av hopp, og ikke bare tyder 

«hopp», men kjenner på hvordan det er å gjenta ordstammen sju ganger for hånd. 

Samværet med den produserende instansen, som ikke oppfatter uttrykket likt som oss, 

men oppfatter og påvirkes av det samme uttrykket samtidig som oss, er mer presserende i 

musikkerfaringen enn i tekstmøtet. Om ikke Espedals tekster svarer til en musikalsk erfaring, 

gir tekstene hans i alle fall en sterk fornemmelse av at han leser samtidig som oss, og lesning 

av skriving dreier seg derfor ikke bare om å ta en skapende rolle, eller på andre måter 

omfavne teksten som hendelse, men å tilkjenne Espedal en lesende rolle. Susan Sontags 

(1933–2004) dynamikk mellom skriving og lesning i essayet «Writing as reading» (2001) 

kan leses som innskrevet i Espedals tekster. Sontag skriver: 

 
[T]o write is to practice, with a particular intensity and attentiveness, the art of reading. You write in 

order to read what you’ve written, and see if it’s OK and, since of course it never is, to rewrite it (...) 

You are your own first, maybe severest, reader. «To write is to sit in judgement on oneself», Ibsen 

inscribed on the flyleaf of one of his books. Hard to imagine writing without rereading. (Sontag 2001: 

263) 

 

Sontag deler skriving i to aktiviteter, en som sørger for skrivingens tilvekst og en som sørger 

for skrivingens selvvurdering. Denne siste praksisen, som er en form for lesning, foregår 

parallelt med skrivingen, eller som en rekke tilbakeskuende innslag i skrivingens fremferd. 

Den gjensidige stimuleringen Sontag peker på er interessant nok en tekstintern dynamikk. 

Skriving, kan vi slutte med Sontag, konfererer altså ikke først og fremst med en verden 

utenfor teksten, men med sin egen lesning av den foreløpige teksten, altså skrivingen på 

teksten. Denne første lesningen fremstilles av Sontag som en nødvendig del av det å skrive, 

som videre avviser en forestilling om skriving som noe rent konsekutivt og lineært. Hvis vi 

derimot forestiller oss skrivingen som en mer temperert utveksling mellom skriving og 

lesning av tekst, blir vi med ett klar over at teksten er åstedet for en skriving så vel som en 

lesning.  

                                                 
5 Barthes bruker stemmen som eksempel i «The Grain of the Voice», men det finnes eksempler i musikk hvor 

håndarbeidet kan høres i uttrykket. Den amerikanske jazzsaksofonisten Colin Stetson, for eksempel, fester små 

mikrofoner til klaviaturet slik at man hører fingrene jobbe mens han spiller. Lyden av grepene blir både en 

integrert del av uttrykket som et perkussivt innslag, så vel som det retter oppmerksomheten mot det fysiologiske 

aspektet ved uttrykket. Et eksempel er albumet All This I Do For Glory (2017). (Stetson 2017). 
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Vissheten for ettertiden, når vi endelig sitter med boken hendene, innebærer i så fall 

også at skrivingen i større eller mindre grad baserte seg på lesninger av teksten, lesninger 

som altså ble foldet tilbake på skrivingen. Denne lesningen under og av skrivingen er ikke 

reservert fra skriveprosessen slik vår lesning av teksten er i etterkant, men en integrert del av 

den, noe som bekjentgjør eksistensen av en lesning under og av tekstens opprettelse. Denne 

lesningen later ikke til å være tilgjengelig for andre enn den første leseren, altså skriveren. Ei 

heller kan analysen tenkes å oppdage og redegjøre for transaksjonene som fant sted mellom 

lesning og skriving, for som Sontag skriver kan gjennomlesning føre til omskrivning, og 

uante deler av skriveprosessen kan bokstavelig talt være hvisket ut og skrevet over. 

Tilgjengelig for oss er kun den delen av teksten som ble beholdt og nådde overflaten. 

Skrivingen er overlevert kun i form av en sannsynlighet for at prosessen utspilte seg, og 

figurerer således kun som en visshet, og er en kvalitet ved tekst som skriving, altså noe som 

har blitt handlet.  

Også former for skriving som bevisst avstår fra gjennomlesning inneholder lesning, 

da selv den mest spontane og fraværende skrivingen må bokstavsettes, og denne 

transponeringen, fra tanke til skrift, er en lesende operasjon. Sontag hevder også dette i 

formuleringen av ordet «rereading», som antyder ikke bare en gjennomlesning, men en 

gjenlesning, noe som forutsetter en første lesning. Selv automatskrift er lite trolig en 

enveisbevegelse. Å forfekte det vil være å mene både at skriving er underlagt tanken og at 

skriving ikke kan være tilbakevirkende. Teksten som sådan leder oss til anerkjennelsen av at 

slike lesninger av skrivingen, disse første lesningene, fant sted, og enda så utilnærmelig de 

forekommer oss, er det lite tenkelig at denne anelsen melder seg uten å få bestemte 

konsekvenser for våre lesninger. 

Leserens møte med teksten blir neppe noen gang som forfatterens forhold til sin tekst, 

men på samme måte som forfatteren kan forsøke å se teksten fra sin lesers side, kan også 

leseren tilstrebe en opplevelse av teksten som er skriverens. Når en forfatter forsøker å se 

teksten fra sin lesers side, blør gjerne skriverens forestilling om sin leser over i den 

hypotetiske leseren. Som Sontag påpeker er skriveren sin strengeste leser, altså en leser som 

er tilgjort kritisk, og ikke en alminnelig leser. Likeledes er også den forestilte skriveren kun 

en provisorisk funksjon og skapt i leserens bilde. Men hensettelsen i den motsatte parten 

tilsikter ikke omsider å bli den andre fullstendig. Siktepunktet er hele tiden teksten, og 

hensikten er å fremmedgjøre den, se den fra en ny og annen side for sånn å gjøre den frisk for 

øyet. Skriveren som forestilling fungerer altså her kun som et redskap til å sette teksten i ny 



bevegelse. Teksten vitner om en skriveprosess, og denne vitnefunksjonen kan spille rollen 

som en ledetråd, ikke mot de faktiske og bakenforliggende forhold som produserte teksten,  

men mot tekstens egen fremstilling av hvordan skrivingen forløp seg. 

På samme måte som musikeren kan ha andre forhold til det han spiller enn lytteren 

som hører på, for eksempel ved å forestille seg en annen struktur og dramaturgi, kan 

lesningen feste seg ved andre steder i teksten enn de som er definerende for den som skriver. 

En vanskelig linje på et noteark kan oppleves av den som spiller som et selvstendig parti uten 

å bli oppfattes som et parti overhode av den som lytter, fordi det ikke høres ut som et eget 

parti, selv om det spilles som et. For den som spiller kan dette strekket være stykkets 

høydepunkt eller et avgjørende vendepunkt. Det kan være forløsende å overkomme denne 

linjen, eller linjen kan kreve en uvanlig og engasjerende spilleteknikk, mens det i andre 

enden, for den som lytter, kan oppleves begivenhetsløst. Oppfatningen av hva som er 

brennpunktene i musikken kan altså være forskjellig for den som mottar og for den som gir 

kraft til hver tone. Vissheten om at opplevelsen av å skape skiller seg fra opplevelsen av å 

motta, kan være nok til at innlevelsen i utøvelsen produserer andre handlingsforløp og andre 

betydninger i musikken. Med en tilsvarende innlevelse i skrivingen av Espedals bøker møter 

jeg tekstene med erfaringene jeg har fra å skrive, og fiksjonaliserer bøkenes fremkomst ut ifra 

materialet jeg har tilgjengelig, tekstene. 

Vi har nå perspektivene vi trenger for en lesning av skriving i Gå. Det kreves i all 

hovedsak en forestilling om det å lese som en form for skriving, og en forestilling om det å 

skrive som en form for lesning. Når det gjelder måten Espedals tekster inviterer til en lesning 

av skriving på har jeg vist til steder som muliggjør og oppmuntrer til, men ikke til steder som 

argumenterer for en lesning av skriving. Hvordan kan et slikt argument arte seg i teksten? Gå 

er full av utsagn som setter oss på tanken om å lese den som skriveprosess. For eksempel 

skriver Espedal i Gå: «[Romanen] ble noe helt annet enn det han hadde tenkt. Selve 

skrivearbeidet førte, mot Tolstojs vilje, til den vakre og tragiske historien om Anna Karenina. 

Det er det som er litteratur, at vi skriver oss frem til noe vi ikke har ønsket, et vakkert 

monster» (Espedal 2006: 59). Passasjen forteller oss både at boken er åsted for flere 

intensjoner og identiteter, så vel som at skrivingen er en forhandling mellom intensjon og 

språk. Dette er imidlertid utsagnets tekst, og passasjen er ikke skrevet på en måte som selv 

argumenterer for lesningen den beskriver. Neste kapittel er viet en setning fra siste side i Gå. 

Jeg vil eksperimentere med den, forstørre problematikken den er uttrykk for, og vise at den 

kan argumentere for en lesning av skriving. 
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4 Setningen 
Setningen finner opp en erfaring. 

Pierre Alferi, 1991 

4.1 Jeg skriver en bok om det å gå 

På siste side i Gå. Eller kunsten å leve et vilt og poetisk liv står det: «Jeg skriver en bok om 

det å gå» (215). Setningen oppgir ikke bare i småformat et forhold (mellom det å skrive og 

det å gå) som er gjennomgående i romanen, men uthever og gjør alvor av dette ved blant 

annet å hentyde til romanen som setningen selv er del av, og på denne måten erklære et 

overtak på den. Setningen er ikke bare en påminnelse, men har definisjonsmakt, og viser altså 

ikke bare til eller bekrefter et forhold, men skaper et forhold i romanen. Med sin makt til å 

skape forestillinger om sin roman, kan setningen produsere disse også i deler av romanen 

hvor det er mindre fremtredende.6 Vi står overfor en setning som ved å si noe også gjør noe. 

Den har tilbakevirkende kraft, og er altså ikke, formen til tross, konstativ (beskrivende), men 

performativ (handlende). 

Ulikt andre forekomster av talehandlinger beror ikke denne på gjenkjennelsen av en 

intensjon, men på setningens innhold på lokusjonært (semantisk) nivå, som selv 

fremprovoserer og bestemmer en illokusjonær mening, henvendelse eller utspill. Den 

bokstavelige meningen i setningen kan altså være performativ til tross for at setningen som 

sådan ikke er kjent for oss fra før. Setningen fra Espedals bok blir ikke illokusjonær ved å 

spille på lag med vanen, men ved å si noe som arresterer lesningens vane. Med John L. 

Austins (1911–1960) kategorier for performativer (kontraktuelle og deklarerende) kan 

setningen nærme seg oppførselen til en deklarerende ytring idet noe endres fundamentalt som 

konsekvens av det den sier, og som hendelse setter i stand nye spilleregler. (Austin 1996: 

258) Imidlertid handler ikke setningen i og med en språklig etikette, som viser til en 

konvensjon og på den måten varsler en endring, og formoder derfor heller ikke ett bestemt 

(perlokusjonært) tilsvar. Det er heller i konsekvens av det setningen sier at en konvensjon blir 

satt på prøve, og setningens illokusjonære handling er derfor ikke en direkte forespørsel, men 

en problematisering, i den forstand at den dytter et problem over på lesningen av romanen 

som helhet. Setningen som henvendelse er åpent spørrende, og ikke strengt begjærende, og 

                                                 
6 I innledningen til S/Z ironiserer Barthes over myten om buddhisten som det ble hevdet kunne se et helt 

landskap i et korn. Det er en lignende ekstremdeduksjon jeg gjør her. Imidlertid gjør jeg det med forestillingen 

om at setningen ikke bare speiler sin helhet, men oppretter en ny helhet. (Barthes 1990: 3) 



det perlokusjonære nivået omfatter således ikke et konkret krav om oppfølging eller 

oppfyllelse, men en anmodning om refleksjon og stillingtagen.  

 

4.2 Dilemma eller problem? 

Setningen omtaler en bok. Dreier det seg om boken vi leser eller en annen bok? Her ligger 

dilemmaet: Er Gå en bok om det å gå eller en roman om det å skrive (en bok om det å gå)? 

Setningen argumenterer for en lesning av skriving i Gå. Dette gjør den ved gi seg ut for å 

være et dilemma, men er egentlig et problem, eller en utfordring av en lesermodus som skiller 

for grovt mellom forholdene utsagn og utsigelse, form og innhold, utside og innside, 

virkelighet og fiksjon, samt, og fremfor alt, lesning og skriving. Dilemmaet er til hinder for 

en lesning av skriving som i Gå gjøres mulig. Mitt anliggende i dette kapittelet er å åpne for 

en lesning av skriving, ved først å dekonstruere setningen, gjøre en vurdering av mulighetene 

den gir lesningen, og vise hvordan den argumenterer for en lesning av skriving, for så å 

engasjere denne lesningen i romanen som helhet i neste kapittel.  

Min påstand er ikke noe annet enn setningens egen, nemlig den at Gå viser et jeg som 

skriver en bok om det å gå. Romanen viser frem, som også setningen gjør, det som er før og 

utenfor boken («jeg skriver») så vel det som er etter og innenfor boken («om det å gå»). Gå 

er verken en roman om det å gå eller en roman om det å skrive. Ei heller er Gå en roman som 

veksler tematisk mellom disse. Romanen er, eller snarere viser frem, skrivingen (i den tredje 

betydningen av ordet) av en bok om det å gå. Det dreier seg altså ikke om to konkurrerende 

tematikker, men om det å gå lest fra side med den som skriver. Hvis dilemmaet gjøres om til 

problem kan setningen sette lesningen i fornyet aktivitet. Setningen som problem er en 

anledning, og ikke et ultimatum. Den kan tjene som en anledning for lesningen til å 

fremmedgjøre sine egne lesevaner. Muligheten bæres frem av et ledende spørsmål: Kan 

romanen leses på to måter samtidig? Vil det si at vi kan ha oversett en dimensjon i romanen? 

Har vi lest mer enn vi var klar over? Vi vil gi oss i kast med denne utfordringen: Hvordan kan 

romanen være både en skrivende og gående reise på en og samme tid, i en og samme 

bevegelse uten at disse splitter oppmerksomheten? 

Setningen presenterer en bok og denne bokens emne, et jeg og jegets virksomhet. I 

første omgang vil vi pakke ut setningen slik, i to jevnbyrdige instanser uten klargitt 

forbindelse, da setningen kun tilsynelatende etablerer et diegetisk hierarki som posisjonerer 

det skrivende jeget over, utenfor og eksekutivt ovenfor boken hvis innhold er det å gå. 

Setningens første del er ikke stedet for å identifisere fortellerstemme, og den andre delen er 
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heller ikke stedet for å identifisere tematikk. Forbindelsen mellom boken om det å gå og det 

skrivende jeget er usikker fordi det i utsigelsen finnes spor av utsagn og omvendt. Hvis boken 

som omtales i setningen er Gå må nemlig denne setningen også finnes i boken som omtales, 

som igjen viser innover til enda en bok om det å gå. I så fall skriver det samme jeget nettopp 

denne setningen i boken vi leser: Jeget skriver sin egen setning. Utsigelsesnivået er her i seg 

selv et utsagn idet den skrivende gir innhold til boken ved å skrive i den, uten å fortelle om 

den. På samme måte tar også utsigelsen bo i utsagnet, da boken om det å gå ikke fortelles om, 

men skrives.  

På tross av setningens syntaktiske arrangement fremsetter ikke setningen kun en vei 

og synsretning fra bokens utside (jeg skriver) inn til bokens innside (om det å gå), som om 

setningens, derunder bokens, primære interesse var det å gå. Setningen er økonomisk, har en 

lineær struktur, er aktiv og fremoverlent, og resulterer i «det å gå». Dette er temaet i 

setningens bok, men gjør seg ikke som en dekkende beskrivelse av temaet i setningen som 

helhet. I setningen vinner skrivingen vel så mye oppmerksomhet, ikke minst fordi det er her 

vi møter «jeg», og vi vil derfor nødig etterlate dette aspektet på utsiden til fordel for det å gå. 

Setningen antyder en demokratisering av instansene, og figurerer som et panorama: I venstre 

sidesyn ser vi jeget som skriver, og til høyre, det å gå. Hva er denne «boken» som opptar 

midtre synsfelt? Den synes tom og intetsigende, og det eneste som rører seg i den er trafikken 

mellom de to ytterpunktene: skrivingen og om det å gå. I setningen bestemmer (forteller) ikke 

boken at jeget skriver om det å gå, men motsatt: Jeget velger, eller påtar seg, å skrive en bok 

om det å gå. Den skrivende er ikke underlagt bokens diskurs og dens autoritative språk. Dette 

jegets skriving sammenfaller også med selve skrivingen av romanen Gå, noe vi oppdager idet 

fortelleren (skriveren) i setningen vender seg og lesningen mot seg selv og sin virksomhet 

som produserer romanen. Det metanarrative innholdet her reiser ikke bare spørsmål om hva 

det vil si å fortelle, men om hva det vil si å skrive. Ellers er denne tematikken ofte skjult fordi 

den, som i Gå for den saks skyld, allerede har funnet sted i et slags «skriverom», eller i et 

forarbeid som leseren i sin tur vernes for. Dermed er det vanskelig å skulle møte problemet 

om hva det vil si å skrive når problemets gjenstand, skrivingen i bevegelse eller skrivingen 

som hendelse, allerede har hendt idet vi sitter med den foreliggende teksten. Det 

problematiske ved å lese setningen på den måten vi her gjør er for det første at skrivingen 

ikke på noen måte ikke er en avsluttet hendelse (noe som er en utbredt opplevelse i 

sekundærlitteraturen, fra Syéd til Wærp), og for det andre at lesningen gjør nedslag et sted 

imellom der forfatteren utformer romanen, og der romanen serveres til behandling hos 

leseren (noe som ikke sekundærlitteraturen peker på). I setningen har jeget ikke ennå begynt 



å fortelle, eller den befinner seg i en grensetilstand. For å si det med Aadland er skriveren i 

ferd med å konstituere fiksjonen. 

Problemets gjenstand er dette spesielle vidsynet, sammenflettingen av det skrivende 

jeget og gå-tematikken, samt ambivalensen i at setningen peker ut over romanens (bokens) 

grenser samtidig som dette prospektet er et internt anliggende i romanen. Setningen skaper en 

bevegelse fra ett rom der «jeg skriver» til et annet rom «om det å gå» hvor ordet «bok» utgjør 

et semantisk og grafisk knutepunkt i setningen, og er dessuten romanen vi leser, Gå. Men 

leser vi ikke dermed mer enn romanen? Kanskje er dette egentlig et spørsmål om vi leser mer 

enn fiksjon, som kan utvides til en refleksjon omkring litterær konstruksjon og fiksjon.  

En litterær konstruksjon i betydningen et litterært produkt kan behandles som 

fremstilling, eller en tolkning av virkeligheten, på den måten at den forstås som noe kunstig 

og simulert. I en annen betydning av litterær konstruksjon, nå forstått som litterær 

produksjon, henvises vi til virkeligheten og til skrivingen som historisk begivenhet. Vi kan 

tilskrive litterær innside et fiktivt univers, og litterær utside motsatt konsept, virkelighet. Det 

vil i så fall være nødvendig å dele sistnevnte igjen i to: Skrivingens virkelighet kan forstås 

som 1) en større litterær utside, som vil kunne omfatte den litterære produksjonens 

biografiske aspekt, herunder den litterære offentligheten som omgir den empiriske 

forfatterens liv som er skrivende av yrke. Her forstås utsiden som virkelig og historisk, og i 

den grad den er litterær, er denne av sekundær art. Skrivingens virkelighet kan imidlertid 

også forstås som 2) en mindre litterær utside, som begrenser seg til den tiden og 

anstrengelsen forfatteren faktisk vier til skriving, og er skrivende av handling og ikke bare av 

yrke. Det dreier seg da om skriverens direkte kontakt med papiret, og således verken ren 

virkelighet eller fiksjon, men den virkelige produksjonen av fiksjon. I denne tilstanden er 

ikke den skrivende mye forskjellige fra en leser idet den skrivende formodentlig lever seg inn 

i fiksjonen hun skriver frem, som leseren senere skal senkes ned i. Om den mindre utsiden 

kan vi ikke snakke om fiksjoner og simulasjoner fordi den mindre utsiden har sitt språk i 

denne grenseoppgangen mellom virkelighet og fiksjon, og det ville derfor være mer heldig å 

snakke om fiksjonaliseringer og simuleringer. Det er denne mindre utsiden vi etter hvert vil ta 

kontakt med i Gå. 

Setningen gjør altså tilgjengelig to lesninger, men måten disse legges frem på synes 

altså å fordre et valg. Vi kan velge 1) å lese hele romanen Gå inn i boken som setningen 

omtaler, eller 2) å lese hele setningen inn i romanen Gå — det vil si enten å la romanens 

innhold tilfalle en mindre sats i utsagnet («en bok om det å gå») eller å engasjere hele 

utsagnet, som også involverer utsigelsen («Jeg skriver»). Hvis romanen Gå 1) tilsvarer 
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setningens «bok om det å gå» er jeget som skriver i setningen holdt utenfor romanen, på tross 

av at jeget opptrer (eller skriver seg inn) i den. Alternativt leser vi ikke Espedals roman som 

den omtalte boken om det å gå, men 2) skyver denne boken ut av romanens innside, på tross 

av tittelen og det øvrige innholdet (som omhandler det å gå), og vi leser kanskje romanen mer 

som et forarbeid, en forberedelse eller et utkast til «en bok om det å gå». Men boken om det å 

gå utgjør fortsatt en horisont i romanen, om enn kun, som i dette tilfelle, i form av en 

tiltakslyst eller et løfte om en bok, som utgår fra skrivingen. Boken om det å gå lar seg altså 

ikke viske helt ut.  

Verken av disse forståelsene alene, av setningen og setningens påstand av den øvrige 

romanen, er helt tilfredsstillende. Ei heller utnytter de hver for seg setningen til det fulle. 

Valget tillater ikke hele setningen å virke idet begge lesninger velger noe bort. I én lesning 

ekskluderer vi skrivingen som foregår, og i en annen det å gå som innhold. Om vi vender 

tilbake til figuren jeg tegnet over, og organiserer setningen i delene «Jeg skriver», «en bok» 

og «om det å gå», befinner boken seg mellom to akser som gjør krav på den. De staker ut 

ulike kurser for lesningen, og svarer til ulike tekstlige væremåter. Hvis hele romanen kan 

leses på råd fra hver av de konkurrerende ytterpunktene i setningen, men kun én av gangen, 

antar vi et større og mer overordnet problem: Begge lesninger utgår fra én tekst. Om vi 

dermed skulle kalle romanen for to ulike tekster svarende til ulike lesninger, er tekstene 

fortsatt identiske på den måten at de deler ansikt, tekstbilde eller uttrykksside, uavhengig av 

lesningen. Teksten har begge tekster i seg som forutsetning. Teksten er dobbel, ikke bare av 

tilbøyelighet, men i egenskap, og romanen er slik sett mulig å skrive på en måte som 

tilsynelatende ikke er mulig å lese.  

Forholdet minner om de tvetydige bildene vi finner i barnebøker og humorsider, for 

eksempel kanin/and-illusjonen. Denne problematiseres blant annet i persepsjonsfilosofien til 

Ludwig Wittgenstein (1889–1951) i Filosofiske Undersøkelser (tysk orig. Philosophische 

Untersuchungen 1953) Bildet, det som ses på, er stabilt og dobbelt, mens det som blir sett er 

reversibelt og alltid enten eller: «Jeg ser at det ikke har forandret seg; og ser det ikke desto 

mindre på en ny måte(...) Jeg ville aldri ha tenkt på å legge de to hodene oppå hverandre slik, 

sammenligne dem slik» (Wittgenstein 2010: 223–224). Denne siste bemerkningen minner oss 

på at fenomenet her forstås i førsteperson. Wittgenstein undersøker erfaringen av illusjonen, 

og avgrenser den fra hendene som fremsetter den. Implisitt i sitt argument lager han til og 

med en motsetning mellom førstepersonen som ser og den som står for den oppfinnsomme 

sammenligningen: «Jeg ville aldri ha tenkt på å (...) sammenligne dem slik». I oppdagelsen av 

bildets besnærende effekt, at bildet ikke endrer seg selv om vi ser det annerledes, henføres vi 



kanskje med en viss beundring, som Wittgenstein synes å gjøre, over på den motsatte 

erfaringen, nemlig teknikken bak trikset, altså formgivningen. Uten forestillingen om denne 

agensen foreligger det ingen kontrakt om stabilitet som synet kan bedras av. Multistabiliteten 

er altså ikke bare interessant fra perspektivet til den som ser, men også, og her særlig med 

henblikk på utformingen av den doble figuren. Før persepsjonen splitter bildet, er nemlig 

utarbeidingen en forenende bevegelse. Hver enkelt utstrekning av det ene er tilsvarende 

utstrekning av det andre. Å gi innhold til ett motiv vil si å gi like mye innhold til et annet. De 

er altså korrelative størrelser, og henviser til en særlig overenskomst mellom de to motivene, 

en taktisk sammenligning mellom kaninen, hvis ører kan forestille andens nebb, og anden, 

hvis bakhode kan forestille kaninens munn, og mellom skrivingen og gåingen i Espedals 

setning: Det å gå skrives om og skrivingen behandler det å gå. Hver utfoldelse av skrivingen 

er en utfoldelse av det å gå. Det er denne relasjonen vi her setter ut for å beskrive og forstå i 

romanen. Vi vil imidlertid fortsatt, og gjennom dette kapitlet, begrense oss til setningen, og 

setningens teori eller argument om sin roman. 

 

4.3 En tekst, dobbel bokføring 

Setningen foreslår at en slik dobbel bokføring lar seg arrangere og føre inn i en og samme 

tekst. Spørsmålet blir så om denne også lar seg virke i en lesning, og i så fall hvordan. Som 

leser kan vi velge lesning, det vil si velge å ta valget mellom å la oss anspore av henholdsvis 

skrivingen eller av det å gå, men ikke uten først å avskrive enhver mulighet for å lese dem 

simultant, eller til og med som to i ett. Om vi tar denne siste utfordringen, kan vi forsøke å 

forestille oss at det er noe ved de aktuelle instansene som er angitt i setningen, skrivingen og 

om det å gå, som er særlig forenlige. Vi kan forfølge en forestilling om at de ikke krangler 

om den samme oppmerksomheten, og legger beslag på det samme litterære rommet på den 

ene eller andres bekostning, men at de nærer lesningen på ulike nivåer, og appellerer til ulike 

persepsjonsformer i lesningen. Det er min overbevisning at dette er tilfelle i Gå. Mitt forslag 

er at vi i Espedals roman har å gjøre med to fortellinger, og at disse er gjensidig stimulerende 

fortellinger, altså ikke konkurrerende, men gjensidig muliggjørende, som gjør tekstens 

modus, dens doble bokføring, mulig.  

Under en av sine forelesninger ved Collège de France i 1978, i en parentetisk 

betraktning av Proust, legger Barthes frem en problematikk som er nærstående den vi finner i 

Espedals setning: 
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It would be good, one day, to make an inventory of the works in which this Desire-to-Write is explicit 

(of the Scipturire): I’m thinking, among others, (...) of Proust, for the Scripturire has its 

Comprehensive Treatise, its Monument: In Search of Lost Time. Proust wrote the epic—as well as the 

epic of the Desire-to-Write. (Barthes 2011: 9) 

 

Visjonen arter seg som en utfordring til studiet av litteratur å utarbeide en katalog eller 

beholdning over de verk som besitter den formen for dobbel bokføring som Barthes finner 

hos Proust. Om vi forsøker å tilegne oss og videreutvikle Barthes’ innstilling til På Sporet av 

den Tapte Tid, kan vi foreslå at romanen tilkjennegir to episke fortellinger, men at disse 

følgelig ikke er ordnet i en første og andre anstrengelse fra forfatterens side, og derfor heller 

ikke foranlediger to lesninger, en første- og annengangslesning. Det virker motsetningsfylt å 

lese det slik at «the epic» avløses av «the epic of the Desire–to–Write» ved romanens slutt 

(og begynnelse) når romanhelten Marcel begynner å skrive og går opp i forfatterhelten 

Proust. Hvis Proust skrev «the epic» så vel som «the epic of the Desire–to–Write» må nemlig 

sistnevnte leve og virke i teksten til enhver tid, også under første lesning. Barthes sier ikke 

dette direkte, men antyder muligheten for å lese de episke fortellingene som simultane 

bevegelser, som samtidige og gjensidig avhengige hendelser, i samme bok og i samme 

lesning.  

Romanen postuleres ikke som en sirkelkomposisjon der slutten er skjøtet sammen 

med starten, men to sammenflettede fortellingstråder som forteller om Marcel og samtidig 

(eller nettopp derfor) Prousts skriving. Barthes noterer: «Proust wrote the epic—as well as 

the epic of the Desire-to-Write». Det dreier seg vel å merke ikke om en fortelling om det å 

ville skrive, eller en tale om det å skrive, altså en form for metaspråk hvor utsagnet 

kommenterer og fortolker sin egen utsigelse eller begjæret bak denne, men snarere 

skrivelystens epikk, altså en episk fortelling som selv er, realiserer, utskriver eller handler 

med begjæret til å skrive. Hvis denne andre fortellingen ikke øver et visst trykk på lesningen 

også i første omgang, men oppdages først ved romanens slutt, må romanen fortsatt være åpen 

for, eller kunne bære en slik lesning i utgangspunktet. Romanen må romme begge tekster. 

Slutten produserer kanskje noen nye begreper som i en neste lesning kaster lys på nye 

dimensjoner, men dette tilsier bare igjen at disse har vært tilstede og tilgjengelig også mens 

lesningen var fiksert på Marcel som blir forfatter. Det er med andre ord ikke hold i teksten vi 

mangler for å lese romanen som skrivebegjærets fortelling i første omgang, men begreper for 

å se dette. For å uttrykke det annerledes: Skrivebegjærets epikk kan ikke være umulig å 

komme på sporet av mens vi ennå leser om Marcel som blir forfatter, fordi Marcel da allerede 

har blitt forfatter. Kanskje er heller de to fortellingene umulig å lese adskilt. 



Hvis vi overfører Barthes’ idé til Espedals bok, og gir begge instanser (fortellingene) 

plass i romanen, må de også gis plass i setningen, dermed også i setningens «bok». Det 

innebærer både at boken i utsagnet er romanen Gå samtidig som hele setningen inngår i Gå. 

Boken vil da være ordnet både over og under romanen, stå mellom romanens to tekster med 

en finger i begge, peke både ned til «om det å gå», og opp til «Jeg skriver». Hvis Gå 

tilskrives innsiden av setningens bok og denne samtidig rommer setningen og romanen vi 

leser forøvrig, utvides innsiden til også å omfatte utsiden, da veien inn til bokens innside 

fører tilbake til den samme teksten og den samme setningen vi leser. Denne sirkelbevegelsen 

kan lede til en ny oppmerksom for jeget som skriver. Når utsiden som finnes på innsiden av 

setningen bringer oss tilbake til utgangspunktet gis lesningen anledning til å investere på 

utsiden, langsmed overflaten eller i utkanten av fortellingen, som om det var innsiden, og 

skrivingen blir denne lesningens gjenstand. Sirkelbevegelsen leder til den nye oppdagelsen av 

jeget, og at dette jeget i setningen ikke bare spiller en karakter i Gå som er skrivende, som 

fiktiv skikkelse utelukkende, men også faktisk skriver Gå, og således sin egen setning. «Jeg» 

er forteller, men i motsetning til hvordan fortellerinstansen stort sett behandles, er den i Gå 

ikke i seg selv konstruert og fiktiv. Jeget peker på seg selv mens det skriver setningen vi 

leser, og skriver seg inn i Gå. 

 

4.4 Benveniste og jeg 

Som både rolle i og eksekutør av setningen kan jegets status perspektiveres i lys av 

Benvenistes lingvistiske betraktninger omkring pronomenes innholdsmessige natur. «Jeg» 

kan ikke være referensiell fordi det ikke finnes noe objekt som er definerbart som «jeg», 

skriver han i artikkelen «The nature of pronouns» (Benveniste 1996: 286). Som motiv kan 

ikke «jeg» abstraheres. I verden finnes like mange «jeg» som det finnes mennesker, og 

diversiteten av «jeg» lar seg ikke innfange i en representasjon uten å bli et begrep om «vi», et 

kollektiv. «Jeg» er altså en ureduserbar størrelse. Det samme gjelder «du». «Hun», i 

motsetning til «jeg» og «du», er mulig å tegne på et ark. Faktisk er «hun» alltid det vi tegner 

når vi prøver å tegne «jeg» eller «du» i objektive termer. På tegnearket finnes bare «jeg» og 

«du» innenfor en spesifikk kontekst. I språket er det annerledes. Der konnoterer «hun» en idé 

om en allmenn person, en modell på person, en idealperson, og dermed en fraværende 

person. «Jeg» derimot, kan bare referere til seg selv med pronomenet «jeg». Benveniste 

definerer «jeg» slik: «I is ’the individual who utters the present instance of discourse 

containing the linguistic instance I’» (Benveniste 1996: 286). Denne diskursen begrenser seg 
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til en singulær og lokal situasjon. Enda så universell definisjonen fremstår, er «jeg» fremdeles 

ikke det samme for andre som det er for individet som utsier, og er altså et ord vi har felles 

uten å bli et felles begrep, som er en mulig svakhet ved denne definisjonen, om ikke problem 

ved å definere «jeg» overhode. Merk at Benveniste med «I is» ikke egentlig beskriver hva 

«jeg» er, men hvem «jeg» er. Han definerer altså strengt tatt ikke, men lokaliserer «jeg». 

Kanskje er dette så dekkende vi kommer en beskrivelse av «jeg», nemlig metonymisk: «Jeg» 

er «meg». 

På bakgrunn av denne definisjonen kritiserer Benveniste ordklassebetegnelsen 

«personlig pronomen»: «It must be seen that the ordinary definition of the personal pronouns 

as containing the three terms, I, you, and he, simply destroys the notion of ’person’» 

(Benveniste 1996: 285). Betegnelsen tilslører kanskje noen presserende forskjeller mellom 

personene (kategoriene) hva angår personlighet. «Jeg», «du» og «han» genererer hver sin 

person, men er disse personene like personlige? Dette er Benvenistes implisitte spørsmål. I så 

fall er setningen «Jeg skriver en bok om det å gå» like personlig i sin utsigelse som «Han 

skriver en bok om det å gå». Vi forstår dem da som symmetriske og ekvivalente størrelser. 

Sistnevnte inneholder ikke en grammatisk førsteperson. Hva gjelder utsigelsen er det likevel 

ikke «han» som snakker, men sannsynligvis også «jeg», og setningen inneholder tross alt en 

semantisk førsteperson, enda denne ikke er angitt som setningens subjekt. Den finnes i 

setningen, men ikke i grammatisk forstand. «Han» derimot, finnes i en grammatisk 

virkelighet, men er fraværende i virkeligheten utsigelsen finner sted i. I en annen artikkel, 

«Relationships of persons in the verb», trekker Benveniste frem den arabiske betegnelsen for 

tredjepersonspronomen, «al-ya ibu» som direkte oversatt betyr «den som er fraværende», og 

foreslår at tredjepersonen ikke er en ’person’, men tvert om den verbale formen hvis funksjon 

er å uttrykke nettopp ikke-personen. (Benveniste 1996: 323) I setningen erstattet vi bare 

«jeg» med «hun», men «hun» får ikke stemmen «jeg» hadde. Hun puttes istedenfor inn i et 

fortalt univers av «jeg». Setningene er ikke parallelle, men sammenvevde idet «jeg» vedvarer 

i hennes diskurs. «Jeg» taler i begge der «hun» finnes som kun en idé i den ene, enda så 

formfullendt vi tilskrev henne setningens personlighet grammatisk sett. «Jeg» innebærer også 

en tilstedeværelse av «du», altså et møte, som til en grad vedblir også når «jeg» taler om 

«hun». Slike innholdsmessige indikatorer ved pronomene blir interessante i litterær 

sammenheng hvor teksten blir dette møtestedet. 

Med Benvenistes forståelse av «jeg»-formen ser vi et nytt alvor i situasjonen hvor 

«jeg» både skriver i setningen og skriver setningen forøvrig. En kropps utsigelse kan nemlig 

ikke romme flere «jeg»-personer, og hvis bare den ene av dem blir lest inn i fiksjonen rakner 



begges integritet. Hvis vi forstår «Jeg skriver» simpelthen som et jeg som skriver på 

fiksjonens innside er dette jeget redusert til en modell for «jeg» svarende til objektiveringen 

vi påfører det med benevnelsen «jeg-person» eller «jeget» (et jeg, flere jeg osv.). Det fiktive 

jeget blir et topoi, en gjennomgangsfigur i litteraturen, en konnotasjon, som representerer 

personlighet (et «som om det var deg»), men dette jeget er egentlig en fremmed. Fremmed 

blir også jeget for skrivingen, hvis skriveren (forfatteren) tillater jeget å referere til seg selv, 

som i en dialog. Det vil nemlig ikke bety at forfatteren og karakteren (som får omtale seg 

selv) går opp i samme person. I litteraturen kan «jeg» være et projisert jeg og trenger ikke 

sammenfalle med forfatteren, og bli «the individual who utters the present instance of 

discourse containing the linguistic instance I». Hvis vi altså lar «jeg» som skriver i setningen 

være en hvilken som helst fiktiv og skrivende person lukkes veien til «jeg» som skriver 

setningen umiddelbart, fordi eksistensen til dette siste «jeg», da også den eksekutive agensen, 

hviler på å bli referert til av det første, altså det som skriver i setningens utsagn.  

Vi gir avkall på et nærvær, og et mulig samvær, med den skrivende hvis vi ofrer 

setningens «jeg» til fiksjonen. Vi kan la jeget opptre som en litterær og fiktiv jeg-person, som 

angivelig (per utsagn) skriver, eller vi kan la «jeg» skrive setningen, og være Espedals 

referanse til seg selv, som en virkelig person som skriver setningen, og i samme nå beviser 

for oss at han virkelig gjør det. Forskjellen er at det fiktive jeget i prinsippet er en 

tredjeperson og avsondret fra oss som leser. Jeget er iscenesatt, fortalt om, plassert på 

innsiden av titteskapet og vet ikke at han blir observert. Han virker bevisst mediet (boken) 

han taler gjennom, men hvis han også i dette henseendet forstås som fiktiv, er også denne 

bevisstheten fortalt, plottet inn i jeg-karakterens program, og således et metanarrativ, altså et 

narrativ som er utstyrt med bevissthet om sine fire vegger. Han er fortsatt fraværende og 

mytisk, en «al-ya ibu». Dette i motsetning til det faktiske møtet med den som skriver, som i 

setningen tilrettelegges for, mellom Espedals skriving av Gå og oss. Espedal er ikke 

mellommann for et møte mellom oss og en skrivende jeg-person som har fått hvisket en 

fortelling i øret. Espedal er setningens «du»-person, arrangerer et samvær med lesningen, 

presenterer seg, og fremfører sin skriving for lesningen, er for seg selv «jeg» og for oss «du». 

Gå vil da ikke bli oppfattet som en desinteressert gjenstand, eller en beretning om et jeg og 

dette jegets tale ut til intet. Hvis dette jeget forstås som projisert, og i praksis blir en «han», er 

nemlig ikke «du» like present som hvis jeget forstås som Espedals tale om seg selv. 

Setningen inviterer til et samvær gjennom implikasjonen av en «du»-person i utsigelsen av 

«jeg» kombinert med at det i setningen ikke dreier seg om et hvilket som helst forehavende, 

men nettopp skriving.  
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Samværet er i streng forstand ikke sosialt. Espedal har taletiden så lenge møtet varer. 

Til gjengjeld er det lesningens privilegium å sitte med skrivingen i hendene, og bli gitt tillit til 

å delta i, forstå og forvalte dette innsynet. Vi inviteres til å lese fra side med den skrivende, 

og setningen er slik sett en tillitserklæring. Espedal tar ansvaret for skrivehandlingen, men 

virker ikke særlig opptatt av å rettferdiggjøre den, gjennom selvrefleksive noter eller andre 

paratekster. Hvert ord som hver setning legges frem som forslag, og det blir vår oppgave å 

vurdere valgene, for eksempel med hensyn til den foregående tekstmassen. Vi kan spørre, 

hva drev deg til denne setningen, dette neste skrittet? Hvordan resonnerer skrivingen seg 

frem her? Det er i min oppfatning dette setningen prøver å få oss til å se i romanen, ikke 

produktene, men produksjonene. Når vi derfor spør i teksten om hvordan noe er skrevet, spør 

vi dermed ikke bare etter fremstilling, etter hvordan noe blir kommunisert, men etter hva som 

gjorde skrivingen mulig, hva som driver skrivingen, hva den forsøker å lage, hvordan det er å 

skrive om det å gå, og dermed hvordan dette kan oppnås. Dette fordi utsigelsen selv ikke er 

projisert og oppdiktet, men erklærer seg for virkelig, aktuell og som en blottstillelse. I 

romanen foregår fortsatt skrivingen av den, en forestilling som fremkalles i setningen «Jeg 

skriver en bok om det å gå».  

 

4.5 Skriving, ikke Genettes fortelling 

I innledningen til essayet Narrative Discourse (fransk orig. i Figures I–III 1966–1972) 

identifiserer Gérard Genette (1930–) tre anvendte betydninger av ordet «narrative». «Récit» 

heter det i den franske originalen, og til norsk kan det oversettes med «fortelling» uten å gi 

avkall på flertydigheten i ordet. Genette differensierer ordet i betydningene 1) fortelling som 

historie (histoire), altså suksesjonen av hendelser betraktet som gjenstand, eller fortellingen 

som fortelles, 2) fortelling som narrativ tekst eller diskurs (narrative), altså selve 

representasjonen av historien, eller fortellingen som forteller, og til slutt 3) fortelling som 

faktisk produksjon (narration), altså den virkelige handlingen som produserer den narrative 

diskursen, eller skapelsen av fortellingen som forteller. Denne tredelingen av ordets 

betydning svarer til narratologiens tre nivåer.  

Genette gjør et grunnleggende grep ved å utnevne betydning 2) (den narrative 

diskursen) til mellommann for nivå 1) og 3) i den tekstanalytiske situasjonen: «Story and 

narrating exist for me only by means of the intermediary of the narrative» (Genette 1983: 29). 

Eksistensen til nivå 1) og 3) hviler på nivå 2), og Genette definerer narratologien som 

studiefelt ved å gjøre nivå 2) til fokalobjekt. Han beskriver dette nivået som det eneste 



tilgjengelige for tekstlig analyse: «It is fairly evident, I think, that (…) the level of narrative 

discourse is the only one directly available to textual analysis» (27). Det som diskvalifiserer 

nivå 1) og 3) fra tekstanalysen synes å være det samme, nemlig at de trekker inn en rekke 

teksteksterne ressurser. Standpunktet Genette tar overfor nivå 1) og 3), ved å vise til Michelet 

og Proust, er at hendelsene som refereres til i en bok (dog historiebok i hans eksempel) ikke 

kan studeres ut i fra verket alene, på samme måte som skrivingen av en bok (for eksempel 

Proust skriving) ikke kan fremgå direkte av verket. (Genette 1983: 27–28) Nivå 1) og 3) 

gjøres på den måten kun indirekte tilgjengelig, og da gjennom sin relasjon til den narrative 

diskursen, altså gjennom verkets fremstilling som fortellende diskurs.  

I Genettes tilskjæring av narratologien ligger dermed også en nødvendig isolering av 

analyseobjektet fra det som er utenfor verket, altså det som ikke foreligger direkte for 

lesningen, angivelig referentenes virkelighet, som en slags hinsidesliggende instans, og 

tilblivelsen, som en tilbakelagt instans. Det er ikke slik at Genette stenger disse ytterlighetene 

ute. Det essensielle er at han gjør disse til nettopp ytterligheter, altså utkanter av teksten. Han 

lager altså et territorialt skille mellom verk og virkelighet, der verket står i sentrum for 

medieringen av ytterlighetene, og slik blir analysens nedslagsfelt. «As narrative, it lives by its 

relationship to the story that it recounts; as discourse, it lives by its relationship to the 

narrating that utters it» (Genette 1983: 29). Setningen fra Espedals bok gjør imidlertid ikke 

produksjonen av diskursen til en fjerntliggende refleksjon av den narrative diskursen, men 

legger denne i sentrum. Sonen som leseren gis tilgang til er ikke 2) den narrative diskursen, 

men 3) de virkelige handlingene som produserer den narrative diskursen. Disse handlingene 

forteller også en 1) historie, nemlig historien om produksjonen av den narrative diskursen. 

Det opprivende med denne historien er at den er sann på den måten at hvert tekststed virkelig 

ble skrevet slik. Denne historien er ikke tilbakelagt, men forestilles å være samtidig, og kan i 

seg selv også være underlagt en diskurs, men er i så fall en skrivediskurs som ikke utgår fra 

en fortellerdiskurs. Det betyr at historien vi leser ikke er et simulert hendelsesforløp, eller en 

forestilling om noe som har skjedd, men tvert om er en utfoldelse av noe som virkelig skjer. 

Nivå 1) og 3) trenger ingen medieringsinstans hvis hendelsene som omfattes av nivå 1) leses 

som nettopp forløpet av nivå 3). Genette gir nivå 3) karakter av en handling, «the narrating 

that utters it», og spørsmålet vi må stille er hva som skjer hvis denne handlingen selv gjøres 

til gjenstand for en fortelling, altså hva slags tekst vi sitter med når «narration» blir 

«histoire». 

Det narratologiske perspektivet befatter seg med hvordan noe er fortalt, sådan 

ordningen av forteller og det fortalte. Men når vi da viser til slike strukturer i Espedals tekst, 
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til en slik utydelig grense mellom forteller og det fortalte, og til ambivalensen mellom mål og 

prosess — hva sier så dette oss? Hva fremstiller det, og hva uttrykker det? Vi kan befatte oss 

med å avdekke tekstens fortellermodus, men hva forteller dette oss omsider om det å gå? 

Analysen synes heller å dreie oss inn på en kompleks narrativ diskurs. Det grunnleggende 

problemet med den narratologiske analysen er at den begrenser seg til Genettes nivå 2) i 

betydningen fortelling, altså medierings- eller fremstillingsinstansen som det eneste 

tilgjengelig for tekstlig analyse, som gjør teksten til et filter. Hva det er som fortelles om, 

samt produksjonen av fortellingen blir perifere avskygninger. Må det som refereres til være 

underlagt referansen, slik at det spiller liten rolle hva som blir snakket om, og avgjørende 

rolle hvordan det blir snakket om og hvilket syn det reflekterer? I sin tilnærming til tekst 

legger narratologien fremstillingsnivået i forgrunnen, noe som ikke bare må ses i 

sammenheng med en kritisk holdning til språk og tekst, men også som uttrykk for en 

forestilling om tekst som noe grunnleggende fortellende. Kanskje må tekst alltid fortelle noe, 

men er å fortelle alt hva tekst kan gjøre? For å ta et skritt tilbake må vi spørre oss om 

fortellinger (narrative diskurser) alltid er det skriving produserer. 

Den aktive presensformen i «Jeg skriver» tillater verbet å bli lest som både en nåtidig 

og singulær handling så vel en mer generell og pågående prosess. Det ville vært annerledes 

om setningen lød «en bok om det å gå skrives av meg» der den passive presensformen låser 

skrivingen til en permanent og varig tilstand, til en gjenfortalt avstand, og setningens 

utsigelse dras mot å avtjene en fortellerstemme. Stemmen er riktignok også jegets, men 

setningen formidler her kun en direkte tale, og ikke en direkte skriving som gjøres mulig kun 

gjennom setningens aktive presensform. Setningen åpner ikke bare for, men inviterer til å 

lese setningen som et direkte innblikk i forfatterens inskripsjon i romanen. Setningen avklarer 

således ikke bare at romanen dreier seg om det å gå, men minner oss om at den blir skrevet, 

og at den ved siden av å vise til en gående reise, er en skrivende reise, eller en reportasje fra 

skrivingen gjennom en serie direktebilder. Setningen fordrer altså ikke et strengt skille 

mellom utsigelse- og utsagnsinstans, da utsagnet, boken om det å gå, inneholder utsigelsen, 

eller utsigelsen genereres av utsagnet. Som konsekvens destabiliseres også skillet mellom 

litterær innside og utside. Innsiden setter lesningen på sporet av Tomas Espedals faktiske 

skrivende virksomhet, som i setningen fører i pennen: «Jeg skriver en bok om det å gå». 

 

 

 



4.6 En mindre utside 

Paul de Mans (1919–1983) problematisering av innside/utside-forestillingen i Allegories of 

Readings (1979) kan utbygges med hensyn til måten, og til hvilken grad, Gå påkaller utsiden 

via innsiden. Det vil også bidra til forståelsen av det litterære tilfelle vi står overfor i Espedals 

roman å innreflektere de Mans perspektiv. De Mans utgangspunkt er at tegn ikke utleverer 

mening av seg selv og foruten lesning. Leseren, i møte med usikre tegn, må forløse mening 

ved hjelp av ekstrinsiske og retoriske ressurser, som oppdrives og innhentes fra virkeligheten 

og kulturen vi kjenner. Innsidens mening kan altså ikke bestemmes ut ifra grammatiske og 

logiske kriterier alene, og det finnes altså ingen eksklusiv tekstintern mening. Slik forsøker 

han å stille spørsmål ved polariseringen av innside og utside, eller litteratur og virkelighet. 

Han resonnerer på følgende måte: 

 
By reading we get, as we say, inside a text that was first something alien to us and which we now make 

our own by an act of understanding. But this understanding becomes at once the representation of an 

extra–textual meaning. (de Man 1979: 12–13) 

 

Innsiden gjøres her til et spørsmål om (og til) utsiden, hvis utsiden begrenser seg til ekstra-

tekstuell mening. Dette siste forbeholdet er særlig viktig. Det er ikke det fremmede på 

tekstens innside som gjøres til representasjonen av en ekstra-tekstuell mening, men 

forståelsen vi anvender for å gjøre det fremmede kjent, altså en intensjon vi tillegger 

innsiden. Den lesende behandlingen (forståelsen) av innsiden munner altså ut i en fremstilling 

av utsiden. Men det mest interessante her, sett opp mot betraktningen vi har gjort om 

Espedals setning, er kanskje ikke utsidedannelsen på innsiden, men at de Man bruker ekstra-

tekstualitet og litterær utside om hverandre, som synonyme størrelser, og at disse forestiller 

det kjente, altså det som, mens det ennå var innside, var fremmed, før det ble oss tilegnet. 

 Om Espedals setning vil vi heller snu logikken til de Man, og hevde at utsiden gjør et 

fremstøt på innsiden, men unngår samtidig å bli ekstra-tekstuell. Hemmeligheten på innsiden 

overføres til utsiden på den måten at utsiden fortsetter å være tekstuell og dessuten fremmed. 

Utsiden som vi identifiserer i setningen fra Gå rydder ikke vei ut av romanen, men gir tilgang 

til en annen dimensjon i den, til en sone som ikke representerer et fiktivt kosmos på én side 

eller den vide verden på en annen, men presenterer en fortelling som både tilhører og ikke 

tilhører innsiden, ei heller utsiden, nemlig fortellingen om skrivingen av romanen, som jeg vil 

kalle «den mindre utsiden». 

Annerledes fra de Mans nødvendiggjørelse av en ekstra-tekstuell intensjon for å gjøre 

innsiden forståelig, åpenbarer Espedals setning denne intensjonen på egenhånd og fra 
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innsiden. I likhet med de Mans eksempel om det utelukkende valget mellom å gi retoriske 

spørsmål figurativ eller bokstavelig mening, begynner Espedals setning også som et dilemma. 

(de Man 1979: 10) Men løsningen på de Mans dilemma må ty til en ekstra-tekstuell 

intensjon, som et bidrag fra utsiden, der Espedals dilemma egentlig står løst og uproblematisk 

før lesningen gjør entré. Det er den eventuelle forventningen om at Espedals roman vil 

beskjeftige seg med et emne (eller flere for den saks skyld), og at disse vil behandles i et 

fiktivt vakuum, som kompliserer setningen på siste side i Gå. Setningen forråder ikke sitt 

eget prosjekt, og avbryter ikke kontinuiteten i romanens modus. Det er heller modusen som 

blir lest på den, og leserforventningen som bedras. Setningen rekker imidlertid en hånd ut til 

lesningen og inviterer til, ikke bare å lese igjen, men å lese mer. Den arter seg som en 

henvendelse til leseren om ikke å gi seg hen eller begrense seg til nedsenkningen i en 

simulasjon som angivelig spiller ut en idé om det å gå, men å være vitne til selve 

produksjonen av denne simulasjonen. 

 

4.7 Selvbiografien unngått 

Det er min oppfatning at modusen i Espedals roman ikke er tjent med beskrivelser innenfor 

en selvbiografisk diskurs. Det betyr ikke at modusen ikke er selvbiografisk, eller har 

autofiktive sider, men i min oppfatning løper en risiko for å bli låst til en beskrivelse, en 

bestemt problematikk og forståelse som denne diskursen håndhever. Jeg frykter altså at å 

bruke denne diskursen i forståelsen av Espedals roman vil utelate en vesentlig kvalitet ved 

modusen vi nærmer oss. 

 Det er helt avgjørende i denne sammenheng at Espedals navn og virke blir trukket inn 

som en følge av setningens kringkasting av sin egen skrivende produksjon, og ikke som en 

følge av referanser til forfatterens liv. Når jeg skriver «Espedals navn og virke» mener jeg 

derfor kun forfatterens navn og kun hans virke. Forfatteren opptrer her kun når han skriver, 

og det er så langt hans virke vedrører romanen, ut ifra det vi kan (og kanskje vil) belegge. Vi 

gir forfatteren navnet Tomas Espedal for å sette likhetstegn mellom forfatteren som skriver 

romanen og jeget som skriver i setningen og setningen forøvrig, men dette kun for å gå med 

på forestillingen setningen gir om at det er en virkelig skriveakt vi gjøres vitne til.  

 Espedals skriving i Gå angår således ikke først og fremst Espedals empiriske vesen og 

sågar den store utsiden, og er heller ikke interessant først og fremst som implisitt forfatter, 

men fremfor alt med henblikk på hvordan han skriver seg frem. Poul Behrendts (1944–) 

diskusjon i artikkelen «Dobbeltkontrakten» (2006) angriper problematikken med vekt på 



fiksjon som trekker inn og spiller med virkelighet, og fanger ikke bevegelsen som jeg mener 

er gjenstand i Gå. Bevegelsen i Gå som vi søker til er et forhold mellom fiksjon og 

virkelighet, innside og utside, utsagn og utsigelse som erklæres uproblematisk av teksten 

selv, fordi skrivenivået i teksten nettopp er en tekstuell utside, og ikke den store og vide 

virkeligheten vi lever i, som synes å være Behrendts utsidebegrep. Behrendts betraktninger 

av autofiksjonen kommer likevel ganske nærme en beskrivelse av skrivingens modus i 

Espedals roman: 

 
I modsætning til selvbiografien, der i kraft af tidsafstanden mellem forfatter og hovedperson fremstår 

som produkt af identitet, er autofiktionen identitets-konstruerende, ikke i mimetiske, men ganske 

bogstavelig, tekstuel forstand. 

 Autofiktionens krav på fiktion falder således snarere inden for diktionens end fiktionens kategori. 

Muligheden for at fusionere en psykoanalytisk associationsteknik med et modernistisk formsprog er 

den egentlig baggrund for Doubrovskys hævdede vekslen mellom sandt og falsk, faktisk og fiktivt – 

svarende til, om nogen hævde Joyces Ulysses som den mest naturalistiske roman nogen sinde. Men det 

kommer der ikke i egentlig forstand nogen dobbeltkontrakt ud af. (Behrendt 2006: 59) 

 

Espedals roman kan vanskelig kalles en diksjon av underbevisstheten og de freudianske 

fiksjonene. Imidlertid fremfører setningen, som romanen ellers også vil vise, en annen form 

for identitetskonstruerende og ikke-mimetisk litterær virksomhet. Setningen foreslår om sin 

roman at den er under produksjon, og skrivingen gjengir ikke, men forestiller virkelighet.  

Det er også interessant at Behrendt trekker inn Ulysses’ (1922) naturalisme på 

utsigelsesnivå og Doubrovskys insistering på muligheten av «sann fiksjon», da disse reiser 

spørsmål som blir relevante i Espedals skriving av Gå, og kan bidra til å forstå dens modus. 

For hva innebærer det egentlig å hevde at Ulysses er den mest naturalistiske romanen noen 

sinne? Er den en usminket reise gjennom forfatterens underbevissthet, eller en forestilt 

utlevering av Leopold Bloom? Er det Joyce eller Bloom som ligger på divanen? Spørsmålet 

vi bør rette mot Behrendts utsagn er om det menes at Ulysses er den mest naturalistiske 

romanskrivingen noen sinne, her med vekt på «skrivingen», og at det dermed er 1) faktisitet 

(selve produksjonen som blottlegges), eller om Ulysses er den mest naturalistiske romanen 

noen sinne er skrevet, her med vekt på «romanen», og at det dermed 2) dreier seg om fiksjon 

(et produkt som simulerer en blottleggelse). Innenfor hver av disse to alternativene for 

Ulysses’ naturalisme kan vi med Doubrovsky spørre om de er sanne eller falske. Men må 

egentlig førstnevnte påstand, om Joyces faktiske skriving, enten verifiseres som sann eller 

avvises som falsk? Kanskje må den det kun hvis skrivingen på forhånd er gitt et mål om å 

være sann, slik som den er her. Den er underlagt et mål om å være naturalistisk eller 

«analysandens» autentiske beretning. Skrivingens sannhetsgehalt kan altså måles, om ikke i 

praksis, så i teorien, fordi den er gitt noe å måles opp mot i virkeligheten og således gitt et 
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potensielt korrektiv. Dersom lesningen går med på at det er en faktisk nedskriving som 

foregår i Ulysses, men at det på et eller annet vis skulle dukke opp grunnlag for å vise at 

skrivingen ikke er tro mot Joyces underbevissthet, kan vi foreslå at den er falsk, men kan vi 

på samme grunnlag avvise at det er Joyce som skriver? Det forekommer meg nok til å avvise 

den forespeilede oppgaven for skrivingen, men ikke nok til å avskrive at teksten blir skrevet 

overhode. 

Espedals skriving er også gitt en oppgave (å skrive om det å gå), men denne kan ikke 

påvises å være sann eller falsk, fordi oppgaven i seg selv er fiktiv. Skrivingen er en virkelig 

hendelse, men fortsatt et anliggende på innsiden, verifiserer seg i samme nå som teksten 

oppføres, og behøver derfor ingen ytterligere bevis på å ha skjedd. Det er altså ikke snakk om 

en virkelig hensikt, i betydning referensiell og ekstra-tekstuell, en litterær berøring med «den 

store utsiden» som opererer via fiksjon, og heller ikke omvendt. Snarere dreier det seg om et 

fiktivt prosjekt som involverer «en mindre utside», nemlig skrivingen. Skrivingen brer seg 

over teksten som en hinne, nærer den, og finnes i kraft av teksten akkurat som teksten finnes i 

og med skrivingen. Med Barthes kan vi si at skriptøren ikke bare fødes i forfatterens sted, 

men blir et påtrengende element i lesningen. Det er denne mindre utsidens immigrasjon til 

innsiden, inn i det litterære spillet med lesningen, som dreier forståelsen av Espedals modus 

vekk fra den selvbiografiske diskursen, da det ikke gis, fra teksten selv, noe påskudd for å 

granske noen virkelige og faktiske forhold, for å påvise enten løgn eller sannhet, oppspinn 

eller faktisitet, eller for den skyld, spenningen dem imellom. Gå drar oppmerksomheten mot 

forfatterfunksjonen, men bare i den grad forfatteren avstedkommer tekst, og ikke når 

forfatteren dukker opp i sin tekst, som blir Behrendts fokus i sin lesning av Claus Beck–

Nielsen (1963-2001). En Biografi (2003). 

Espedals modus er altså ikke mest interessant innenfor en slik selvbiografisk 

problematikk. Det kommer ikke helt til sin rett, fordi diskursen henter språket sitt fra et 

spenningsforhold mellom den store utsiden og innsiden, mens setningen i Gå forsikrer 

lesningen om at jeget er den som skriver, altså Espedal, og at et spenningsforhold av 

selvbiografisk art dermed ikke er nødvendig, eller er nødt til å okkupere hele lesningen. 

Espedal skrider ned til leseren, og ber om audiens for at han skriver om det å gå, og en 

lesning av hvordan han skriver seg frem. 

Vi avslutter refleksjonen rundt denne setningen med å gi modusen (som dyttes over på 

resten av romanen) et navn. Jeg vil kalle modusen for skriving med vekt på den tredje 

betydningen av ordet. Espedals reise for å bli en vandringsmann kan derfor forstås som mer 

enn en fortelling. Gå er fremfor alt en reise fra tekst til bok, altså ikke bare en fortalt prosess, 



men en skriveprosess. Produksjonen mønstrer sin egen gang, imens lesningen overværer 

denne virksomheten. Det er i tolkningene og valgene, i formingen av teksten som en slags 

ferdselsåre, at vi vil investere lesningen. Skrivingen til Espedal er en slags rapport fra, eller 

dokumentasjon av skriveprosessen, og lesningens oppgave blir ikke bare å være vitne til, men 

å leve seg inn i og forstå den formen for tenkning som skrivingen er gjenstand for. I en 

diskurs som yter rettferdighet mot den skrivende modusen i Espedals roman, betyr ikke 

lenger «det å skrive om» bare å representere et emne, men å bevege det, slik at «om» her ikke 

viser til et «at», men til en «omdannelse», slik som også Kittang forfekter at Espedals roman 

bør leses. På den måten er leserens fremferd parallell med skrivingens fremferd av Gå.  

I neste kapitlet vil vi bruke denne teorien om romanens modus til å åpne Gå. 

Lesningen vil ta i bruk et språk som er tilpasset denne modusen. Jeg vil unngå ordet, i alle 

fall konseptet, om fortelling og erstatte dette med skriving. Vi vil snakke om etapper 

istedenfor avsnitt og om prestasjoner istedenfor presentasjoner. Tekstens gang vil ikke bli lest 

som en gjenstand, men som en rekke skrivehandlinger. Derfor vil jeg heller ikke snakke om 

strukturer, men om operasjoner, prosesser og tiltak. På lignende måte som Barthes jobber 

med romanfantasien som et teknisk problem («techné»), altså befatter seg med hva som skal 

til for å lage den, istedenfor som en studie i romanens «science», altså hva romanen er, 

opptrer eller virker (Barthes 2011: 12–13), vil jeg ta for meg fem teknikker som Espedal 

skriver sin bok ved hjelp av. 
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5 Lesning av skriving i Gå 
 

Tenne en sigarett, la tankene drive, de går gatelangs og leter etter noe i byen, inn og ut 

dører, opp og ned trapper, som skygger; de lever ditt liv, etterligner din stemme og bruker 

ditt navn. 

Tomas Espedal, 2006 

5.1 Skrivingens problem  

Gå er ikke en bok om det å gå. Gå er heller ikke en bok om det å skrive en bok om det å gå. 

Gå er skrivingen av en bok om det å gå. Setningen gir en forestilling om at det er den samme 

boken vi leser som blir skrevet, og Gå vil derfor ikke bli betraktet som en bok, men som 

skriving inntil siste side er skrevet og boken produsert. Slik inviteres også lesningen inn i det 

samme problemet som er skrivingens: Hvordan skrive en bok om det å gå. Det nærmeste 

skrivingen kommer en beskrivelse av sitt eget problem er nok i behandlingen av Alberto 

Giacomettis skulpturer:  

 
[Å] være i bevegelse, figuren som skritter ut og svinger med armene, hvor er han på vei? Hva er det 

han ser? Vi kjenner igjen figuren, vi skal andre steder, vi ser andre ting, men Giacomettis skulpturer har 

tydeliggjort og utdypet to grunnleggende tilstander i naturen og i mennesket: å være i bevegelse, og å 

være i ro. (Espedal 2006: 131) 

 

Giacomettis skulpturer er verken i bevegelse eller i ro, men fanget i bevegelse. Figuren er 

ikke på vei noe sted, men posituren som forestiller en gange (og er derfor ikke en positur, 

men et forehavende) er ikke mulig å beskrive uten verb, altså som om figuren var i ferd med 

å forlate stetten. Espedal tilskriver figuren bevegelighet, retning og blikk: Den «skritter ut og 

svinger med armene, hvor er han på vei? Hva er det han ser?». Det nærmeste skulpturen 

kommer et uttrykk for å gå er i den liminale posisjonen, eller gestikulasjonen av den 

iverksettende bevegelsen, et skritt ut. Gåingen som aktivitet, som kontinuerlig hendelse, som 

rytmisk bevegelse og forflytning av kroppen, kan ikke skulpturen vise, og Espedals spørsmål 

om hvor den skal og hva den ser kan ikke besvares. Slik viser passasjen ikke bare til to 

grunnleggende tilstander, det å være i bevegelse og det å være i ro, men gjennom skulpturens 

forsøk på å overskride en tilstand av å være i ro, også til det stasjonæres begrensning i 

representasjoner av gåing. Espedals problem i skrivingen av Gå er å være i ro og skrive om 

det å være i bevegelse. 

 

 

 



5.2 Stolen og roen 

Under Espedals gjenskrivning av Hazlitt kan vi lese om Coleridge og Wordsworth som gikk 

mens de skrev. (86) Espedal selv er i ro, og helst sittende, når han skriver. Setningen fra siste 

side står i en særposisjon fordi den hentyder til romanen den selv er del av og viser til sin 

egen produksjon, men den er ikke alene om å omhandle Espedals skriving. Gå inneholder 

mange slike selvrefleksive setninger. Disse argumenterer ikke like overbevisende for en 

lesning av skriving, men er fortsatt skriving som vender seg mot skriving som handling, og 

når omtalene blir tilstrekkelig mange begynner de også bli utleverende for Espedals 

skrivevaner fordi setningene speiler Espedals forestillinger om skrivesituasjonen. 

Noe som går igjen i flere av dem er beskrivelsen av en ro som er nødvendig for at 

Espedal kan skrive: «Det jeg trenger, sa jeg, er noen timer med fred og ro (...). Et lite, kjølig, 

uberørt og uforstyrret rom hvor jeg kan skrive» (24). Den formen for ro som her beskrives er 

betinget av omgivelsene og fravær av ekstern stimulans, til forskjell fra roen som beskrives i 

følgende setning: «Jeg har bestemt meg for å være i ro, en hel vår i ro for å skrive og gjøre 

det jeg liker best av alt: sitte ved vinduet og se ut» (150). Her dreier det seg ikke om å få være 

i fred, men om å holde seg i ro, altså ikke foreta seg noe annet enn å skrive, eller å hvile, som 

i denne sekvensen, «Jeg ville hvile. Skrive» (148). Det å ville hvile synes her å relatere til det 

å ville skrive. Til forskjell fra denne og første setning aner vi samtidig i andre setning et 

ønske om en viss eksponering for verden gjennom vinduet. Et annet sted knytter roen seg 

verken til fraværet av ytre støy eller til en fysisk avspenning, men til en «helt spesiell ro» som 

finnes i omverdenen: «For å kunne finne en helt spesiell ro. En helt spesiell stillhet og lykke. 

Man ser på blomstene. De står i skyggen fra parasollene. Mer skal det ikke til; Jeg finner 

frem notatbøkene og begynner å skrive» (174). Blomstenes ro i skyggen fra parasollene er 

ikke en betingelse for å skrive, slik som i setningene over, men et incentiv for å skrive, slik 

som tomme rom genererer skriving i denne setningen: «Et tomt hus, en tom stue, et tomt rom, 

det får meg til å skrive» (49). Vi kan forstå sistnevnte setning som en beskrivelse av et 

vakuum som gir lyst til å skrive, eller til og med et tomrom som vil bli fylt. Roen figurer altså 

både som et fravær og som et nærvær, som både arbeidsro og stimulans, og i siste tilfelle 

kanskje en provokasjon. 

De andre setningene har det til felles at de omtaler en forfatter som sitter: «Jeg kjøper 

en avis og en pakke sigaretter, går raskt tilbake til huset hvor jeg setter meg for å skrive» 

(215). Det er ikke bare «jeg» som går raskt. Også skrivingen skynder seg tilbake til hjemmet 

og stolen. Istedenfor å dele setningen i tre og skrive, «går raskt tilbake til huset og setter meg 
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for å skrive», slår Espedal sammen andre og tredje ledd. Straks bestemmelsesstedet for 

gåingen er pekt ut, setter han seg også ned, slik at tilbaketuren og øyeblikket han setter seg 

for å skrive blir en sammenslått bevegelse, noe som dysser ned det strenge skillet (for ikke å 

si den gjensidige utelukkelsen) mellom det å gå og det å sitte. Han haster ikke stolen av 

behov for å slappe av, men av iver og tiltakslyst. I likhet med roen kan stolen stå for en enkel 

og praktisk nødvendighet i noen setninger, som i denne: «Jeg kan skrive hvor som helst, alt 

jeg trenger er et bord og en stol» (63). Stolens rolle blir da å avgjøre hvor skrivingen kan 

finne sted og hvor den ikke kan, mens i en annen setning synes stolens innvirkning på 

skrivearbeidet å være betydelig utvidet: «Et skrivebord, en stol, det er alt» (113). Andre 

ganger blir stolen tatt for gitt, men er fortsatt tilstede: «Gleden ved å sitte ved skrivebordet. 

Blyantene, pennene, skrivemaskinen» (149). I denne setningen lider stolen av ikke å bli sett 

fordi den blir sittet på, til forskjell fra skrivesakene og skrivebordet som er innen synlig 

rekkevidde når Espedal sitter og skriver. Dette gjelder også når han noterer: «Sitter ved 

bordet og noterer» (93). Underlaget spiller liten rolle så lenge Espedal kan sitte og skrive: 

«Vi kan sette oss ned i den første og beste stolen foran skrivebordet ved vinduet og begynne å 

skrive» (210). Vinduet og særlig skrivebordet vinner mer oppmerksomhet enn stolen, men 

stolen er der bestandig, og holder Espedal i ro. Det å skrive forbindes gjentatte ganger med 

det å sitte i ro, og setningene danner på denne måten avskygninger av forholdene boken blir 

skrevet under. 

Opphenget i vinduet kan antyde en tredje faktor i skrivingen av Gå. Ved siden av ro 

og en stol trenger han et visst utsyn fra der han sitter. Det kan bli for mye, som når han setter 

seg ned på en fortauskafé i Paris for å skrive brev, og avvikler etter en halv time fordi det er 

«så mye å se» (133). Men utsynet kan også bli for lite eller for kjent, som når han overtar 

søsterens leilighet og innreder leiligheten med den eneste hensikt å skrive: «Hver dag satt jeg 

ved skrivebordet og stirret ut i stuen, gledet meg over den skjønnheten jeg møysommelig 

hadde bygget opp (...). Jeg skrev ingenting i den leiligheten» (64). Han foretrekker vinduet, 

vinduets avgrensning av sikten og en moderat avstand til det som er utenfor og ukjent: «Nei. 

Jeg skulle sitte her i vinduet og se. Det var min oppgave, i kveld og hver kveld på 

hotellrommet; å opprettholde en avstand, en forestilling. Jeg skulle skrive» (134). Det er 

denne bekvemme avstanden til det Espedal skriver om som gjør skrivingen av Gå vanskelig. 

Espedal sitter i ro og skriver om det å gå, eller sagt på en annen måte, sitter i ro og forsøker å 

holde liv i en forestilling om å være i bevegelse. På siste side skriver han: «Jeg skriver en bok 

om det å gå. I lang tid nå har jeg vært i ro, har ikke gjort større bevegelser enn denne daglige 

gåturen frem og tilbake til butikken» (215). Espedal spiller ut skrivingens problem hver dag, i 



vekslingen mellom skrivearbeidet og turen til og fra butikken. Den daglige gåingen er ikke 

bare en form for empirisk øvelse, en innsamling av informasjon i skrivingens tjeneste, men et 

nødvendig og rutinemessig gjøremål. Skrivingen adresserer det å gå, men gåingen har mer i 

oppgave enn å bli skrevet om, og Espedals daglige veksling oppretter således ikke bare dialog 

mellom de to tilstandene, men gjør også avstanden mellom dem større. For Espedal å kunne 

gjøre seg erfaringer om det å gå, for hver dag å komme litt nærmere det han skriver om, må 

han også stadig minnes på at det å gå er å vende skrivingen ryggen. 

 

5.3 I sin egen stormtyngd bundet 

Skrivingen av Gå leder Espedal flere ganger til omtaler av problemet. Her kan vi vise til 

koblingen mellom Saties sans for musikalske rytmer og «hans endeløse gåing frem og tilbake 

i det samme landskapet», eller i utforskningen av filosofene og dikterne som har koblet det å 

tenke med det å gå i niende kapittel, der han havner inn på ideen om å endre konsepsjonen 

om inne til en konsepsjon om ute, eller som Espedal skriver, «omgjort leiligheten til en gate», 

med referanse til Baudelaire. (119, 35)  

Behandlingen av Olav Nygards diktning resulterer imidlertid i den første tydelige og 

avgjørende konfrontasjonen: «Dikteren betrakter bevegelsene i naturen, men han som ser, 

seeren, er som oftest i ro, han hviler, sovner eller våkner, han ligger der i sin egen 

stormtyngd» (57). Skrivingen både oppstiller uoverensstemmelsen og jobber imot den. 

Setningen er i ferd med å fastsette en polaritet mellom naturen og seeren, bevegelse og 

skriving, idet Espedal setter et komma. Skrivingen stopper ikke der hvor setningen forventes 

å slutte, med «i ro», men utsetter dommen. Fortsettelsen støtter ikke opp under forholdet 

mellom bevegelse og ro, men utfordrer forholdet han akkurat har skrevet frem ved å beskrive 

tilstanden av å være i ro som noe operativt og dynamisk. Han engasjerer en rekke aktive verb, 

«han hviler, sovner eller våkner, han ligger der i sin egen stormtyngd». Han skriver om det å 

være i ro som en aktivitet bestående av flere handlinger, gir dermed tilstanden et 

handlingsrom, og forsøker på denne måten i noen siste innsatser å skrive seg ut av en 

forestilling om stillstand.  

Skrivingen presterer ikke å oppheve skillet mellom det å være i bevegelse og det å 

være i ro, men å utfordre binariteten mellom dem ved å produsere uro i det å være i ro: 

Seeren «sovner eller våkner». Tilstanden er ikke bare variert, men også full av 

grensetilstander. Den innebærer ikke bare å være sovende eller våken, men også å sovne eller 

å våkne opp, altså å bryte ut av en tilstand og gå over i en annen. Espedal skriver frem 
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muligheter for grensetilstander innenfor tilstanden å være i ro, og gjenkjenner denne 

muligheten i ordet «stormtyngd», som han henter fra tittelen på et av Nygards dikt, «Eg ligg 

her i mi eiga stormtyngd bunden» (1923). Konflikten i ordet speiler konflikten i Espedals 

skriveprosjekt. Samtidig åpenbarer også ordet en løsning. Ordet er grunnleggende ustabilt, 

sammensetningen paradoksal, og betydningen i konstant bevegelse mellom to tilstander. Som 

enhet er ordet splittet, og har sin identitet nettopp i det bilaterale, altså at det alltid vil to 

uforenlige ting samtidig, aldri stopper ved én betydning og stivner til, men forblir uforløst.7 

Ordet er i bestandig bevegelse og heller på denne måten mot en tilstand av gåing. 

Like etter skriver Espedal i en replikk fra sin venn Tore Dale: «Og nå skriver du en 

bok om det å gå», hvorpå Espedal bestemmer seg, «ja, jeg vil skrive en bok om det å gå» 

(58). Espedal bekrefter ikke for seg selv at han skriver en bok om det å gå, men bekrefter at 

han vil, og tatt i betraktning at han er nesten seksti sider på vei, at han fortsatt vil. 

Identifikasjonen med Nygards diktning og konfrontasjonen med problemet kan ha gitt nytt liv 

til skriveprosjektet og troen på å kunne være i bevegelse ved å skrive. Espedal skal imidlertid 

ikke skrive et ord om det å gå, men en hel bok. Espedal skal sitte og skrive langt om det å gå, 

og det er dette lange arbeidet for å holde skrivingen i bevegelse og produsere en erfaring av å 

gå vi gjøres vitne til i skrivingen av Gå. Arbeidet innebærer fremfor alt å skrive seg vekk fra 

og fortrenge Espedals skrivetilværelse der han sitter i ro. Dette greier Espedal når han drikker 

en hel kveld mot natt: «[D]et er det som er kunsten: å sitte i ro så lenge at du beveger deg. Du 

reiser sakte og uanstrengt bort fra deg selv» (17). Utfordringen blir å overføre denne kunsten 

til skriving, altså å bruke språket for å reise sakte og uanstrengt bort fra seg selv, eller for å 

parafrasere tittelen, kunsten å leve et vilt og samtidig poetisk liv.  

Kunsten tilkjennes også fjellmannen Anders Øvrebø, som «sitter, men armene og 

beina er i bevegelse, det er som om han går av gårde når han snakker, i korte rykk, han sier 

ikke så mye. Han snakker og fjerner seg, blir utydeligere og forsvinner til slutt bak en åskam» 

(70). Øvrebø sier ikke så mye, men går av gårde når han snakker. Det synes å være måten han 

sitter på som gjør ham utydeligere til det punktet hvor han forsvinner. Øvrebø blir ikke borte, 

men drar annetstedshen. Passasjen beskriver altså ikke en fortelling som er så gripende at 

omgivelsene opphører, men om en forteller som selv drar av gårde når han snakker. Lytteren 

på sin side blir værende igjen: «Noen minutter senere dukker han opp igjen bak 

                                                 
7 For igjen å bruke Gadamers spill-begrep har han en relevant betraktning av konseptet om fargespill: «Når vi 

for eksempel snakker om et fargespill, mener vi ikke at den ene fargen speiler seg i den andre; vi sikter derimot 

til det enhetlige forløpet eller synet hvor et vekslende mangfold av farger viser seg. (Gadamer 2012: 134) I 

tilfellet «stormtyngd» kan vi si at uttrykket danner en enhet ut av et innholdsmessig mangfold. 



kjøkkenbordet: hva var det vi snakket om? spør han» (70–71). Det er altså evnen til å snakke 

seg vekk som Espedal finner hos Øvrebø, ikke evnen til å fortelle godt og medrivende. Når 

Øvrebø snakker fjerner han seg og etterlater Espedal i stuss. I skrivingen av Gå forsøker 

Espedal å kommunisere reisen han foretar ved å sitte i ro og skrive, som Øvrebø ikke greier 

når han sitter og snakker, og som Espedal ikke greier når han sitter i ro og drikker. 

 

5.4 Drømmen og fiksjonen 

En lesning av skriving i Gå vil derfor dreie seg om å holde følge med Espedal i forsøkene på 

å skrive seg ut på veien og vekk fra seg selv, lære av valgene han tar, feilene han gjør, ta inn 

over seg teknikkene han bruker, og leve seg inn i skrivingens forsøk på å leve opp til en 

tilstand av å gå fra skrivebordet. Espedal skriver ikke Gå for å komme nærmere seg og sin 

virkelighet, men for å komme seg vekk fra den, tilsvarende den daglige tilbakeleggelsen av 

skrivearbeidet når han går til butikken, reisene i alkoholrusen, og den tilbakevendende 

drømmen om å bli en annen: 

 
Drømmen om å forsvinne. Bli borte. En dag å gå ut døren og aldri vende tilbake. 

Drømmen om å bli en annen. Forlate venner og familie, forlate seg selv og bli en annen; bryte 

opp alle bånd, forlate hjem og vaner, gi opp eiendeler og trygghet, fremtidsutsikter og ambisjoner for å 

bli en fremmed. (18) 

 

Etappen fremsetter ikke bare et ønske om å bli en annen, men er også selv et forsøk på dette, 

et mislykket sådan. Skrivingen alternerer mellom ulike handlinger som essensielt sett er 

samme handling. Handlingene å forsvinne, bli borte, aldri vende tilbake, forlate, bryte opp og 

gi opp viser alle til en form for avkall, og Espedal skriver seg fast i dette ene 

handlingsmønsteret. Heller enn å rette søkelyset mot det ukjente, anstrenger skrivingen seg 

med å liste opp og orientere seg i alt det kjente som må vrakes «for å bli en fremmed». 

Strategien er å definere forvandlingen negativt, og skrivingens oppgave er således ikke å bli 

fremmed, men å gjøre fremmed det han allerede kjenner. Etappen viser Espedals gjentatte 

forsøk på å gjøre seg fremmed for det livet han har, men idet skrivingen i større grad bringer 

inn mer av det kjente enn den produserer avstand fra det, stabiliseres bare Espedals 

nåværende tilstand mer. Vi ser dette i oppfølgingene av hver frase, som istedenfor å gå 

videre, heller tværer ut det foregående: «Forlate venner og familie, forlate seg selv og bli en 

annen; bryte opp alle bånd, forlate hjem og vaner, gi opp eiendeler og trygghet, 

fremtidsutsikter og ambisjoner for å bli en fremmed». Espedal identifiserer målet, «å bli en 

annen», men fortsetter ikke henimot dette. Han setter semikolon, og gir seg valget om å 

fortsette eller snu. Han begynner forfra igjen, sementerer det kjente ytterligere, og når det 
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kommer til stykket igjen skrinlegger han strategien, setter punktum og begynner på et nytt 

avsnitt.  

Han legger en ny strategi som vender seg mer mot den andre han søker til, skjønt også 

her synes han å streve med å skape noe fremfor å skjule seg, eller å bli til noe fremfor å flykte 

fra noe: «La skjegget gro, håret vokse, skjule øynene» (18). Det interessante her er at Espedal 

som smått begynner å konstruere denne andre. Heller enn å plukke fra hverandre seg selv, 

bygger han en ny person. Etter hvert tiltales også denne personen som «du», og setningene i 

neste avsnitt starter alle med «som når» (18). Skrivingen avanserer altså fra byggingen av en 

annen til iscenesettelsen av denne personen, og er på dette tidspunktet fortsatt bevisst at den 

projiserer, men gradvis forsvinner også dette forbeholdet om at hendelsene er simulerte 

(«som når»), og skrivingen begynner å fiksjonalisere; «[N]å er du her, står ved vinduet og ser 

ut, og et øyeblikk er du lykkelig; du har glemt hvem du er» (19). Espedals forsøk på å skrive 

ut drømmen og gjøre den virkelig for seg selv ved å skrive om den fører ham riktignok til 

beskrivelser som er preget av rommet og stolen han skriver fra. Han er fortsatt klar over at 

han drømmer, noe vi oppdager i kunngjøringen av at han har glemt hvem han er. Skrivingen 

leder ham til refleksjoner av sin egen skrivetilværelse, og i drømmen ser han lite annet enn 

det han ser fra skrivebordet, nemlig vinduet. Samtidig har skrivingen produsert en svak 

forestilling om å stå oppreist og se ut av vinduet i skrivende stund. Fiksjonen er imidlertid 

bristende, og rakner like etterpå: 

  
[D]u står på gatehjørnet, og der på den andre siden av gaten ser du han du frykter mest av alle; du ser 

deg selv. Du kan ikke la være å følge etter ham, og du kan ikke unngå å legge merke til at han går en 

vei og rute som du kjenner og som er din egen. Han er på vei hjem, og det er din vei og ditt hjem. (19) 

 

Drømmen å være en annen innhentes av virkeligheten. Det å være ute settes i forbindelse 

med det å være på vei hjem for å skrive, og fiksjonen blir tilbakekalt, men ikke uten en viss 

motstand fra skrivingen. Ikke bare holder Espedal ordet «jeg» tilbake og skriver ut seansen 

som en konfrontasjon mellom to kreasjoner, men skrivingen forsvarer også duets ståsted, og 

holder projeksjonen gående i noen siste rykninger ved å ta side med duet, og tilskrive dette 

duet en rett på Espedals virkelighet: «[D]et er din vei og ditt hjem». Konflikten fortsetter over 

flere påfølgende etapper før skrivingen endelig parkeres bak skrivebordet igjen: 

  
I dag har jeg mistet troen. Troen på noe nytt. 

Det som gjenstår er å gjenta seg selv. 

Hvor ble det av gledene? 

Gleden ved å gjenta seg selv? 

Stå opp, vaske ansiktet, se seg selv i speilet, kle på seg, spise frokost og sette seg ved skrivebordet. 

Hverdagslige gjøremål: å slite seg ut for å finne noe nytt, et nytt ord, en ny setning, en ny bok. (20–21) 

 



De knappe linjene viser en skriveprosess i motgang. Jeg skriver «viser» fordi passasjen ikke 

bare omhandler en motløs og nedbrutt forfatter, men uttrykker som skrivehandling eller 

etappe at skrivingen av Gå har gått i stå. Den manglende lysten til å skrive fremgår av at 

skrivingen vender seg mot sin egen situasjon og blir innadvendt. Espedal har ikke noe annet å 

skrive enn at han ikke har noe å skrive, og skrivingen produserer således sin egen motgang 

ved å utdype sine manglende evner. Ettersom han gir seg fore å skrive ut denne tilstanden 

faller skrivingen i tempo, han gjentar at han gjentar, og linjene blir ordfattige, repetitive og 

forsvinnende korte, inntil det punktet hvor han stiller seg tvilende ved hensikten med det 

daglige slitet for å finne noe nytt overhode. Skrivingen setter seg fast i et metaspråk, og 

kommer seg ikke videre ved egen hjelp. Videre er det derfor ikke Espedal, men Walt 

Whitman som skriver. Espedal holder skrivingen gående ved å produsere tekst uten selv å 

finne noe nytt. Han kommer seg løs fra oppmerksomheten rundt skrivesituasjonen ved å 

gjenskrive Whitmans dikt «Hast never come to thee an hour» (1844). 

 Skrivingen av Gå tyr ofte til slike approprieringer av andres skriving. 

Gjenskrivningene avleder Espedals oppmerksomhet, og gjør det mulig for ham å holde 

skrivingen i gang også når skrivingen går tom for stoff eller når skrivingen setter seg fast, 

som i eksempelet over. Det betyr ikke at han er fraværende i disse utdragene. Han bruker 

dem, og selv om flere sitater passerer uten kommentar kan det merkes i den videre skrivingen 

at han har tatt innover seg budskapene så vel importert figurer og erkjennelser fra dem, som 

ikke var der før. Vi vil derfor ikke kalle denne forekomsten sitater fordi de ikke er ting som 

tilsettes teksten, men begivenheter på lik linje med de øvrige skrivehandlingene, altså tekst 

han skriver seg igjennom. Vi vil heller ikke kalle dem transkripsjoner fordi Espedal ikke 

simpelthen skriver av, men skriver igjen. Gjenskrivingene vil her betraktes som en 

kontinuitet i skrivingen, heller enn som et brudd i Espedals prosa.8 

Å gjenskrive er blant teknikkene Espedal tar i bruk for å gi seg en opplevelse av å 

være i bevegelse fra der han sitter. Ved å skrive igjen andre forfattere produserer han ikke 

bare i teksten en form for flerstemmighet, men hensetter seg også i disse utsigelsene. 

Gjenskrivningene er del av et større forsøk på å bli eksponert for verden ved å skrive. 

Teknikken er i tråd med Espedals overordnede og fenomenologiske strategi i skrivingen av 

                                                 
8 For å dra en parallell til populærmusikken kan gjenskrivingene, slik de fungerer i Gå, sammenlignes med bruk 

av andres verk i improvisasjon. Mot slutten av Jimmy Pages gitarsolo i «Heartbreaker» på Led Zeppelins 

liveplate How the west was won (2003), for eksempel, kan det merkes at linjene og karakteren bli mer og mer 

repetitive. I det som kan høres ut som en reaksjon på dette bryter Page ut i hovedmotivet fra Johann Sebastian 

Bachs «Bourée in E minor» (1712). Vi kan høre det fra side med lytteren, og som en humoristisk referanse, eller 

vi kan høre det fra side med Page, som et innfall i et øyeblikk av villrede. (Led Zeppelin 1969)  
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Gå, nemlig å drømme seg bort, eller å fiksjonalisere seg selv som en annen. Fiksjon blir 

Espedals metode for å skrive om det å gå. Fiksjonen er en drøm som skrivingen kan 

kontrollere. Til gjengjeld er ikke fiksjonen selvgående straks den er aktivert, men må holdes 

oppe, og er i konstant flukt fra stabiliteten i Espedals skrivesituasjon, altså den virkelige 

virksomheten som produserer fiksjonen. Fiksjonen hviler ikke på én enkelt fiksjonaliserende 

handling, men er en tilstand som må jobbes frem og holdes vedlike, slik som skrivingen over 

har vist. Det å fiksjonalisere er en pågående aktivitet, og en lesning av skriving i Gå vil 

oppdage steder hvor skrivingen mister kontrollen, og illusjonen om å være ute på veien slår 

sprekker. 

 

5.5 Å skrive om musikk 

Et sted skriver Espedal om et opphold i Askvoll. Han skriver at han sitter på en bar, bestiller 

en flaske vin, røyker, noterer og «venter på en venn» (93). Han har forflyttet selve 

skrivearbeidet ut av huset og inn på et offentlig sted. I et forglemmelsens øyeblikk skriver 

han imidlertid ikke lenger fra puben i Askvoll, men er tilbake i huset: 

 
Ja, hvorfor gå når man kan seile? Hvorfor gå når man kan kjøre bil og fly? Hvorfor denne 

langsomheten, denne ensomheten, alle disse anstrengelsene og påkjenningene, hvorfor dette 

umerkelige opprøret, denne uhørte protesten, dette forsøket på å gjøre noe annerledes og vanskelig? Jeg 

har alltid villet leve annerledes, på en helt annen måte enn det jeg har blitt oppdratt til. Fra 

barndommen av en dyp motvilje mot å gjøre det jeg ble fortalt. Jeg har alltid villet gjøre alt 

vanskeligere for meg selv. Aldri lettere, aldri enklere, alltid tyngre og bestandig umulig for meg. Og 

hvor har det ført meg hen? Det har ikke ført meg noen normale steder hen; jeg har aldri hatt en jobb, 

har ikke klart å etablere et hjem, en familie, en fast inntekt. Jeg sitter her i et lånt hus og hører 

sigøynermusikk; Fanfare Ciocarlia, Taraf de Haidouks, jeg hørte dem i Førde, en folkemusikkfestival i 

Førde; ti sigøynere på scenen: akkordion, cimbalom, feler, sang og fløyter, fortere og fortere, rundt og 

rundt: uten kjole blir det ikke bryllup, raskere og raskere som om musikken ville ha av oss klærne, av 

med jakkene, av med skoene, bort med kjolen, opphev giftermålet, si opp jobben, selg huset og kom 

deg ut på veien, dans! (94–95) 

 

Utdraget viser en interessant endring i skrivingens modus eller sinnelag fra den betenksomme 

og spørrende åpningen til den heller febrilske slutten. Det begynner med at Espedal stiller seg 

et spørsmål som han så omskriver i flere omganger før han endelig svarer. Han gjør om 

åpningsspørsmålet, «hvorfor gå når man kan seile», til et spørsmål om «dette forsøket på å 

gjøre noe annerledes og vanskelig». Dreiningen vekk fra det opprinnelige spørsmålet 

(hvorfor gå når man kan bli fraktet) mot en mer individuell problemstilling om Espedals 

tiltrekning mot alt som er vanskelig og annerledes, setter skrivingen på prøve. Istedenfor å 

utforske mer allmenne sider av fenomenet, gjør han problemstillingen til et spørsmål om 

hvorfor han selv har valgt annerledes, og tar spørsmålet i en personlig retning som leder ham 

tilbake til barndommen og hvordan han «alltid har villet leve annerledes». Svaret viser 



skrivemønsteret vi kjenner igjen fra drømmeskrivingen. Han avviser ideen om det enkle og 

omfavner ideen om det vanskelige, men våger seg ikke ut på beskrivelser av det vanskelige. 

Konseptualiseringen av det vanskelige bringer ham således ikke nærmere det å gå, men 

nærmere yrkesretningen han har valgt. Behandlingen av det å gå som noe vanskelig, dreies 

rundt til å handle om det å være skrivende som noe vanskelig. På spørsmålet om hvor den 

dype motviljen har ført ham hen skriver han seg derfor ikke tilbake til fiksjonen og puben i 

Askvoll, men tilbake til huset og skrivebordet: «Jeg sitter her i et lånt hus og hører 

sigøynermusikk».  

Ellefsen refererer til kritiker Kari Løvaas’ kommentar til lignende innslag i andre av 

Espedals bøker: «[F]orfatteren vender tilbake og tilbake til skrivesituasjonen. Skrivearbeidet 

blir mytologisert på en måte som til forveksling likner romantikernes mytologisering av 

forfatterrollen» (Ellefsen 2010). I sammenhengen vi leser etappen over er denne returen til 

skrivesituasjonen ikke en mytologisering av forfatterrollen, men kanskje motsatt, et brudd på 

illusjonen om seg selv. Skrivingen stivner imidlertid ikke til i denne forglemmelsens 

øyeblikk, men skyter umiddelbart fart i en annen retning, og klarer etter noe om og men å 

gjenopprette illusjonen om å skrive fra en pub i Askvoll.  

Espedal griper til den eneste bevegelsen i rommet, musikken, og lar musikken ta hånd 

om skrivingen. Skrivingen akselererer i tempo i stil med den balkanske sigøynermusikken, og 

i denne andre etappen gjøres vi vitne til skrivingens innsats for å holde tritt med musikken.9 I 

stor kontrast til forrige etappe setter ikke Espedal et eneste punktum her, og er dessuten en av 

de sjeldne gangene i skrivingen av Gå han setter et utropstegn. Musikken synes å gi ham 

problemer med å skrive sammenhengende. Han starter så vidt på en fortelling, og forsøker å 

skrive seg tilbake til da han hørte dem i Førde, men virker noe distrahert idet han korrigerer 

førstesetningen og tilføyer «en folkemusikkfestival i Førde». Allerede her synes han å ha 

havnet bakpå musikken, og må legge bak seg den påbegynte fortellingen. Videre kaster han 

seg heller ut en rekke forholdsvis usammenhengende glimt.  

Han gir ikke et bilde av bandet han så i Førde, men navngir instrumentene han hører 

mens han skriver, «akkordion, cimbalom, feler, sang og fløyter». Espedal beskriver riktignok 

en konsert, «på scenen ti musikere», men fokuset i beskrivelsen ligger på det auditive, og 

måten han skriver på virker forjaget, noe som antyder at han ikke bare skriver om et 

konsertminne, men skriver om noe han hører på i skrivende stund, altså at han skriver ned 

                                                 
9 Som Espedal for øvrig ikke rekker å gi noen skikkelig presentasjon av: Fanfare Ciocarlia og Taraf de Haidouks 

refererer begge til to tradisjonelle folketoner så vel som to rumenske band. 
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umiddelbare og auditive sanseinntrykk. Han innlater seg på beskrivelser av musikkens forløp, 

«fortere og fortere, rundt og rundt: uten kjole blir det ikke bryllup, raskere og raskere, som 

om musikken ville ha av oss klærne». Espedal skriver ikke bare med musikk i bakgrunnen, 

men lar musikken bestemme skrivingen. Han etterligner musikkens villfarne bevegelser, og 

skriver ut forestillingene han får, noe som drar ham vekk fra Førde og til et sigøynerbryllup, 

hvor Espedal skriver ut en scene med dionysiske preg. Bryllupet reverseres (i tråd med 

opplevelsen av at musikken går rundt og rundt), klærne går av plagg for plagg, og på dette 

tidspunktet ser Espedal en sjanse til å involvere drømmen om å forlate det kjente og 

bestående: «[S]i opp jobben, selg huset og kom deg ut på veien, dans!» Gjennom musikken 

gir han nytt liv til følelsen av å være i bevegelse. Mønsteret virker kjent, men det opptrer i en 

langt større fart enn tidligere, og løsrivelsen figurerer denne gangen ikke som et sentiment, 

men som et imperativ. Det kjente brettes ikke ut i lister med ordpar, men konsentreres ned i 

ordene «jobben» og «huset», og avkallshandlingene legges ikke i infinitiv, men i imperativ. 

Det er som om musikken hisser opp skrivingen, hindrer ettertanken å få slippe til, og beordrer 

skrivingen ut på veien.  

I det neste skriver han ut en tur til nettopp Romania med reisekameraten Narve Skaar, 

som omsider leder ham tilbake til puben i Askvoll hvor Espedal sitter og venter på en venn. 

Espedal skriver igjen: «Jeg venter på en venn» (96). Fordi skrivingen i mellomtiden har tatt 

veien innom skrivesituasjonen vil vi ikke lese gjentagelsen av denne setningen som en 

påminner om hvor fortellingens helt befinner seg, men som en forskansende manøver, som en 

overbevisning for seg selv om at han er tilbake i sporet, og som en feiring av at skrivingen 

klarte å holde seg gående istedenfor å falle tilbake til stolen, skrivebordet og metaspråket.  

Espedal kan imidlertid ikke kommentere dette uten nettopp å falle tilbake på 

skrivesituasjonen, noe som igjen kaster lys over Espedals problem i skrivingen av Gå: Jo mer 

han utreder prosjektet om å skrive en bok om det å gå, desto lengre fra å faktisk gjøre det 

kommer han. Espedal må prestere boken, ikke presentere den, men å skrive er også alltid å 

skrive om noe, hvilket også synliggjør balansegangen som kreves av ham for å skrive Gå: 

Espedal må balansere det å skrive ut gåing og det å skrive om gåing, eller sagt med andre ord, 

reflektere over hva det vil si å gå uten å miste synet av veien og følelsen av å være i 

bevegelse. Vi har hittil berørt to teknikker, å gjenskrive og å skrive om musikk, som Espedal 

tar i bruk for å opprettholde forestillingen om seg selv som gående. Gjenskrivningen vil jeg 

komme tilbake til, men nå vil jeg ta for meg det mye brukte motivet «veien», ikke som et 

tematisk topoi, men som en teknikk i skrivingen av Gå. 

 



5.6 Å holde seg til veien 

På vei opp til klosteret som ligger i åttehundre meters høyde over den greske fjellandsbyen 

Meteora, skriver Espedal:  

 
[Narve] liker best å gå bak, påstår at han tenker bedre når han går bak. Den som går foran må hele tiden 

holde oppmerksomheten på veien; lese terrenget, holde stien, finne retningen og ta avgjørelsene, hvor 

skal vi gå? (170–171) 

 

Beslutningen om hvem som skal gå foran krediteres Narve, men som Espedals 

skrivehandling er dette en strategisk tilrettelegging for den videre skrivingen, dette av samme 

grunn som gis over, nemlig at Espedal forplikter seg til holde oppmerksomheten på veien. 

Spørsmålet han stiller seg til slutt viser godt hvordan skrivingen setter seg fore verken å 

befatte seg med hva det vil si å gå, eller med hvordan skrivingen skal komme seg unna 

skrivesituasjonen, men med hvor skrivingen skal gå, det vil si hvor skrivingen skal sende de 

to av gårde. Når Espedal påtar seg oppgaven å vise vei gir han seg altså i oppgave ikke å 

kontemplere over spørsmål som risikerer å lede ham vekk fra forestillingen om at han går, 

men heller å skrive ut en gåingens praksis. Det å holde stien, finne retningen og ta 

avgjørelsene holdes i motsetning til det å tenke bedre som hører til det å gå bak, og som her 

overlates til Narve. I følgende etappe følger vi skrivingens arbeid med å orientere seg i 

omgivelsene etter mulige veier å gå: 

 
Hvor står solen på himmelen? En maurtue til høyre for furutreet, en brukket grein. Et sauetråkk. Rester 

fra et bål, en jegersti. Gjetere, bønder, fjellfolk, de har funnet veien og gått opp stien, på kryss og tvers 

av alle land og områder; det gjelder å finne den opptråkkede veien og følge den. (171–172) 

 
Etappen er fri for personer utover det veien vitner om av gjetere, bønder og fjellfolk som har 

gått der før, og utover skrivingens utsigelse. Skrivingen er imidlertid utelukkende utadvendt, i 

motsetning til det vi har sett tidligere, som for eksempel i drømmeskrivingen. Solen gis 

funksjonen av å vise himmelretningen, som også er annerledes fra tidligere. I første del av Gå 

brukes solen ofte som et tegn på begynnelse, og mange kapitler har åpnet med solen som en 

slags vekker, igangsetter, eller som i kapittel nitten, en revelje. (67) I etappen over ser ikke 

bare Espedal opp på den samme solen som lyser ned på ham der han sitter over 

skrivearbeidet. Solen blir også trivialisert ved at den står for et praktisk verktøy, på samme 

måte som «en brukket grein» tyder på en opptråkket vei. Det interessante i denne etappen er 

at skrivingen verken fortaper seg i omgivelsene eller i seg selv, men befarer omgivelsene av 

praktiske hensyn, altså ser etter noe, og dette i ens ærend å kartlegge veien. Skrivingen holder 

oppmerksomheten nede på underlaget og oppe på solen. Naturen blir oversett, som i 
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setningen «En maurtue til høyre for furutreet». Blikket ligger lavt, ikke på treets blomst, og 

heller ikke på stammen, men på maurtuen som ligger til høyre for den, hvis funksjon er å 

utelukke at veien går gjennom maurtuen. Ved å påta seg rollen som stifinner gir ikke Espedal 

seg anledning til å vende seg mot seg selv, eller til å behandle gåingen teoretisk, men gir seg i 

utfordring å være tilstede i gåingen og fiksjonen han skriver frem ved å fiksere skrivingen på 

veien. 

 Tidligere skriveetapper viser også til forsøk på å holde seg til veien, men da med 

varierende hell. Når Espedal skriver at han forlater kjæresten sin, «Kjæreste. / Jeg går fra deg 

i dag», og dermed realiserer bruddet performativt ved å konstituere det i språket, er dette en 

definerende skrivehandling fordi avkallet ikke kan reverseres. (21) Her tyr Espedal til veien, 

og på akkurat samme måte som over forsøker Espedal å legge bånd på oppmerksomheten ved 

å gi skrivingen en konkret oppgave: «Hvor skal jeg gå? Til høyre eller venstre?» (22). 

Imidlertid dveler han her ved dette valget, bringer opp igjen ønsket om å gjøre noe 

vanskeligere og nytt, og håndterer således spørsmålet svært annerledes fra hva vi så over. 

(21) Istedenfor å rette oppmerksomheten på veien rettes den tilbake på ham selv. Spørsmålet 

om hvor han skal gå korrumperer og gjøres om til et spørsmål om hva han vil: 

 
Men hva er det jeg vil? Jeg vil være alene. Jeg vil ikke være alene. Slik går jeg og tenker, jeg tar til 

høyre, ikke til venstre, inn mot sentrum som jeg pleier, nei, jeg går i retning ut av byen. Jeg har penger i 

lommene. Jeg er en fri mann. Jeg savner deg allerede. (22)  

 

I det samme han stiller seg spørsmålet om hva han vil innhentes han også av bruddet med 

kjæresten, og dvelingen ved valget om å ta til høyre eller venstre resulterer i en nølende og 

sårbar skriveetappe. Espedal forsøker å legge tvilstankene over på projeksjonen som går, og 

skriver «Slik går jeg og tenker». Dermed fraskriver han seg tvilen, og forsøker å rette 

oppmerksomheten tilbake på veien og spørsmålet om hvor han skal gå. Dette grepet ser vi 

mer til senere, som når han skriver om postveien i Åsane, og ledes inn i tankerekker om det å 

skrive brev, om skrivebordet og om ensomheten, for så å forankre dette i gåingen ved å 

skrive, «Det er slike tanker man gjør seg når man går alene langs en postvei» (44). Men mens 

han da får et påskudd til å gjenskrive Hölderlin («Jeg må tenke på brevet Hölderlin skrev»), 

gjenstår fortsatt valget om å ta til høyre eller venstre i etappen over, og ettersom han 

ombestemmer seg også i beslutningen om å ta til høyre oppdager vi at usikkerheten ikke er 

simulert, men er en usikkerhet som rår skrivingen.  

Espedal sitter ved skrivebordet og vegrer seg for å ta et valg som vil være 

bestemmende for den videre skrivingen. Når han velger å gå i retning ut av byen velger han 

derfor ikke bare motsatt av intuisjonen i den hensikt å unngå det kjente, men å gi det videre 



skriveforløpet flere muligheter istedenfor å tilspisse skriveprosjektet. Han skriver seg ikke 

inn mot et bestemt sted, men i en generell retning vekk fra denne. Han skriver seg altså ikke 

innover, men utover, innsirkler ikke skriveprosjektet, men åpner det opp, med fordelen at han 

ikke løper risikoen for å velge feil, og med konsekvensen at han nå går uten retning. Som 

Espedal skriver videre er han en fri mann, men konsekvensen av denne friheten er også at han 

gir større tilløp for ettertanken. Espedal forsøker å konsentrere seg om fruktene av 

mulighetsrommet han har gitt seg. Han har penger og verden ligger åpen, men optimismen 

faller som følge av måten han uttrykker den: «Jeg er en fri mann. Jeg savner deg allerede». 

Friheten vender ham ikke ut mot verden og mulighetene han går i møte, men tilbake mot 

verden han har forlatt. Fortsettelsen viser en drakamp mellom produksjonen av verden han 

går i møte og skrivingen om verden han har etterlatt: 

 
Jeg elsker deg. 

Og der går steintrappene opp mot festningen, den lille trebroen på utsiden av muren og stien 

ned mot Nye Sandviksvei. (...) En sving. Den vakre buen mellom det som har vært og det som skal 

komme. 

Jeg elsker denne svingen. 

Jeg har gått den mange ganger. Men i dag går jeg den for første gang. Slik føles det. Kanskje 

fordi jeg ikke skal gå den tilbake, kanskje fordi jeg er våken; idag ser jeg svingen, jeg følger den nøye, 

hver eneste meter, hvert eneste skritt. Det er min sving. Et nedtråkket blad, småstein, en uttørket snegl, 

en flatklemt padde, små spor; du er på rett vei. Du er på vei mot noe velkjent og nytt. (...) Du følger 

etter meg som en skygge. Vi går ved siden av hverandre, hånd i hånd, på hver vår kant av byen. Jeg 

savner deg. Men nå opphører svingen og veien retter seg ut, den deler seg i to, som en altfor kraftig elv; 

det er noe den vil. Jeg vet ikke hva jeg vil, men følger veien opp og ikke ned, jeg tar til høyre og går 

inn Amalie Skrams vei. (23–24) 

 

Veien tilskrives vilje. Etter en intens drakamp, mellom skrivingens forsøk på å produsere 

progresjon ved å holde blikket på veien og den samtidige trangen til å gi savnet utløp i 

skrivingen, presterer Espedal å bryte ut av denne ved å legge til side skrivingens indre 

interessekonflikt og gi seg hen til en tredje interesse, nemlig veiens egen. Hendelsen er en 

slags oppofring av interessene Espedal skriver med, og overgangen kan slik minne om 

situasjonisten Guy Ernest Debords (1931–1994) begrep om «the act of Dérive», som betegner 

overgangstilstanden der en person legger fra seg alle gjøremål, og heller lar seg drive med av 

føringene og tiltrekningene som ligger i terrenget, altså lar seg dominere av de 

psykogeografiske variasjonene. (Debord 1958)10 Antydningen til en slik virksomhet er 

interessant med hensyn til at Espedal ikke går, men sitter i ro og skriver. Fra der han sitter er 

han kanskje ikke i posisjon til å avdekke en psykogeografi, altså materielle intensjoner i 

                                                 
10 Nettsiden oppgir ikke sidetall. Se referanseliste. 
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bybildet, men det at han gir uttrykk for en forestilling om å bli drevet av eksterne intensjoner, 

sier noe interessant om erfaringen av denne skriveetappen så vel prestasjonen i den.  

Debord beskriver tilstanden overgangen som en frigjøring i ny underkastelse. (Debord 

1958) Det dreier seg også hos Espedal om en omvendt dobbel bevegelse, altså en 

underkastelse som frigjør ham fra ettertanken. Espedal leser således ikke bare sin egen 

skriving, men underkaster seg den. I den grad han fortsatt leser er det fiksjonens terreng han 

leser, som om det ikke var et produkt av hans egen forestilling, slik han også gjør i 

oppstigningen fra Meteora, noe som ikke bare avtegner en særlig tilstedeværelse i det han 

skriver om, men antyder også at han har nådd en sone i fiksjonen som overgår hans egne og 

opprinnelige intensjoner. Han har altså skrevet frem noe han ikke selv står for, eller opplever 

at han kontrollerer: Han vedkjenner seg ikke veiens vilje, men gjør forskjell mellom det veien 

vil og det han selv vil, som han forøvrig aldri blir helt sikker på. Vi kan forstå dette som en 

subjektivering av skrivingens produkt, slik at skrivingen ikke åpenbarer veien, men motsatt, 

at veien åpenbarer skrivingen.  

Vi registrerer at Espedal blir overrasket i reaksjonen på at skrivingens hans har 

produsert en ekstern vilje i teksten: «Jeg vet ikke hva jeg vil, men følger veien opp og ikke 

ned, jeg tar til høyre og går inn Amalie Skrams vei». Han uthever forskjellen mellom 

skrivingens ønsker og veiens, og når han går inn Amalie Skrams vei er dette tilsynelatende 

ikke skrivingens fortjeneste, men en følge av at han går med på veiens vilje. Det dreier seg 

her om et veiskille, slik at når Espedal skriver «følger veien opp og ikke ned» følger han ikke 

den eneste veien, men følger dragningen mot en av to veier. Skrivingen produserer altså ikke 

veien til Amalie Skrams vei på egenhånd, men blir ledet av veien som Espedal har skrevet 

frem, ikke ulikt måten Espedal lar skrivingen følge sigøynermusikken i etappen fra puben i 

Askvoll, bortsett fra at det da dreier seg om en ekstern og virkelig omstendighet, mens det her 

dreier seg om en projeksjon som begynner å leve sitt eget liv og opererer på tross av Espedals 

vilje, om så til skrivingens fordel. Tilstanden er fortsatt virkelig fordi den ikke bare 

representeres i teksten, men rammer skrivingen av teksten. I sitt psykogeografiske perspektiv 

på Gå tar Ulrichsen for seg geografiens innvirkning på protagonistens følelser og oppførsel. 

(Ulrichsen 2015) Det psykogeografiske er et viktig område å dekke i denne boken, men 

begrenser seg ikke til en simulert eller fortalt tilstand. Det er likevel interessant at denne 

tilstanden kan identifiseres i skrivingen så vel som i fiksjonen fordi forsøket på å oppnå 

denne da antydes å være tilbakevendende om ikke gjennomgående.  

 Dette kaller på en lesning av hvordan skrivingen produserte liv og vilje i veien. Jeg vil 

foreslå to mulige årsaker: utsigelsen av veien som en virksomhet og utsigelsen av veien som 



en eksistens som lever utenfor Espedals skriving om den. Til å begynne med virker 

skrivingens oppmerksomhet på veien noe tilkjempet. Espedal skriver «Jeg elsker deg», og 

fortsetter i et nytt avsnitt med «Og der går steintrappene opp mot festningen», noe som gir 

seg utseende av å være et forsøk på å lage kontinuitet mellom de to setningene («og»), eller å 

dekke over feiltrinnet i første setning ved å peke i en annen retning («der»). I mellomtiden er 

det lett å overse personifiseringen av veien. Steintrappene, den lille trebroen og stien «går». 

Uttrykket «veien går» er vanlig, men i et prosjekt som setter ut for å skrive om det å gå, kan 

utsigelsen av denne figuren anses som betydelig for oppdagelsen av at det å gå ikke er 

forbeholdt levende vesener, men også er innskrevet i flere omgivelser og fenomener gjennom 

språket, som i uttrykkene tiden går, elven går, grensen går, arbeidet går sin gang, lesningen 

går videre og skrivingen går videre. Felles for disse ordene er forestillingen om suksesjoner, 

enten temporale eller spatiale, og at disse i større eller mindre grad går av seg selv, noe som 

setter motivet «veien» i et interessant perspektiv her. Veien er fast eller stasjonær, men går 

likevel. Veien er således ikke bare et underlag Espedal kan gå på, men også selv noe som 

beveger seg, og viktigst, fører ham i sin retning. I tilfellet svingen er veien noe som 

manøvrerer på Espedals vegne. Hvor veien svinger hen er ikke det viktige her, men at 

svingen tvinger skrivingen i en ny retning. Involveringen av veien er også involveringen av 

en pågang som ikke bare er drevet av Espedals skriving, og etappen viser altså ikke bare til 

en pendling mellom fremgang og ettertanke, men til den samtidige produksjonen av et motiv 

som begynner å oppføre seg som en virksomhet og dermed kan dra skrivingen videre og vekk 

fra skrivebordet istedenfor at skrivingen må tråkke opp hver meter av veien selv. 

Ettersom han stadig gjenfinner veien gis den gradvis utstrekning, slik at veien ikke 

bare opptrer som en rekke steder, men som et forløp. Når Espedal skriver «Jeg elsker denne 

svingen» omplasserer han ikke bare kjærligheten fra kjæresten til veien, men påtar seg også å 

skrive mer inngående om veien, altså ikke bare å benytte seg av veien for å underholde 

forestillingen om at han går, men å investere skrivingen i veien for sin egen del. Espedal 

skriver: «I dag ser jeg svingen, jeg følger den nøye, hver eneste meter, hvert eneste skritt. Det 

er min sving. Et nedtråkket blad, småstein, en uttørket snegl, en flatklemt padde, små spor; du 

er på rett vei». Skrivingens blikk skifter fra iakttagelsen av veien via Espedals gange, meter 

for meter og skritt for skritt, til en fordypning i veiens utseende. Senkningen av blikket 

markeres ved at Espedal omfavner svingen og tar den i besittelse, «Det er min sving». Han 

lever seg inn i svingen, men beskrivelsene som følger løfter ikke frem veiens egenskaper som 

sving. Espedal beskriver ikke veiens dreining, men detaljene i underlaget, og gjennom 

beskrivelsen av det nedtråkkede bladet, den uttørkede sneglen og den flatklemte padden gis 
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veien en fortid, og en fortid som inneholder at den har blitt gått før. Altså tilskriver han veien 

en eksistens forut for hans skriving om den, og det er dette som gjør veien til ikke bare en 

virksomhet, men til en virksomhet som kan operere uavhengig av skrivingen. 

Utsigelsen av disse forestillingene, om at veien eksisterer uavhengig av skrivingen i 

kombinasjon med forestillingen om at veien selv går, kan være årsak til Espedals opplevelse 

av at veien har selvrådighet og tar veivalgene for ham. Espedals skriving produserer et motiv 

som går for ham, og for å sette det på spissen kan vi istedenfor å lese skrivingen inn i Amalie 

Skrams vei som et resultat av Espedals skrivelyst, lese denne hendelsen som et resultat av 

fiksjonens, om ikke språkets, lyst til å bli skrevet. Med det mener jeg at Espedal ikke skriver 

på bakgrunn av sine interesser, men domineres av en interesse han ikke kan vedkjenne seg, 

men som likevel er et produkt av hans skriving. Veien vedlikeholder følelsen av å gå, noe 

som er bakgrunnen for at jeg vil utpeke motivet til en av de sentrale teknikkene i skrivingen 

av Gå. Espedal responderer på veiens vilje ved å skrive ned retningen den dikterer for ham. 

Spørsmålet blir så om ikke anstrengelsene for å holde oppmerksomheten på veien er 

overflødige straks han oppnår denne forestillingen om at den går for ham, det vil si straks han 

oppnår tilstanden av Dérive. Hvis Espedal opparbeider en slik flyt i gåingen som den vi ser 

mot slutten av etappen over står trolig ikke sidesprangene i refleksjonen i fare for å ødelegge 

illusjonen om at han går. Det blir viktig her å understreke at dette ikke bare beror på at han 

har en vei å gå på, men at han investerer nok i veien til at den får eget liv og blir selvgående. 

Skrivingen av Gå viser at det ikke er noen sammenheng mellom det å ha en rute å gå 

og skrivingens produktivitet, eller mellom det å ha en konkret plan for turen og anledning til 

å reflektere over og lære noe om det å gå. Hvis vi kun sammenligner de to turene i andre del, 

turen til Paris og turen gjennom Hellas og Tyrkia, gjør det seg gjeldende at Espedal ikke har 

en bestemt plan å forfølge i førstnevnte, mens han navigerer etter kart i sistnevnte. Men 

sammenligner vi turene i Swansea og Staufen i første del oppdager vi at skrivingen ikke bare 

er avhengig av en disposisjon, men å ta i bruk veien på en måte som vedlikeholder følelsen 

av å være i bevegelse.  

Gåturen i Wales, fra Laugharne til Conwy, altså The Cambrian Way, blir en kortvarig 

og lite givende skriveøkt sammenlignet med turen gjennom Schwarzwald i Tyskland. Den 

merkbare forskjellen er at han på førstnevnte tur ikke gjør seg noen bemerkninger om veien 

utover «Jeg skal ut på den åpne veien» (Espedal 2006: 37). Han ser altså ikke ned, men rett 

frem og ut, i tråd med innstillingen han går inn i etappen med: «[D]et er bare å legge i vei, ut 

døren, når som helst, rett frem» (36). Dessuten forstås veien ikke som The Cambrian Way 

spesifikt, men som D. H Lawrences idé om «den åpne veien» (33). Dette til forskjell fra turen 



gjennom Schwarzwald hvor han også har en rute å forholde seg til, men begynner mindre 

selvsikkert, bygger opp gåingen nedenfra, og kommer bedre ut av det med hensyn til 

gjennomføringen av etappen og den erkjennelsesmessige avkastningen.  

Problemet med skrivingen av turen i Wales synes å være at skrivingen starter ut noe 

fortungt og forventende. Istedenfor å begynne nede og bygge seg opp, altså å begynne med å 

plante føttene i veien og jobbe frem en flyt, begynner skrivingen med å vektlegge omfanget 

av og alvoret ved turen han skal gå. Blant annet dimensjonerer han vanskelighetsgraden ved å 

kalle bestigningen av Galdhøpiggen i Doc Martens-støvler for en ferietur i forhold til det han 

nå skal begi seg ut på. (36) Når Espedal omsider har forberedt og kontekstualisert turen 

omhyggelig, og er klar til å gi seg i kast med innholdet av den, gir han opp før han engang 

har begynt å gå:  

 
Alt er godt. Men det regner. Det regner i seks dager. (...) Jeg forbanner Bruce Chatwin, D.H. Lawrence, 

George Orwell, meg selv og alle de andre som har sendt meg ut på denne vanvittige reisen; hører jeg 

ikke til ved skrivebordet? (...) Historien om en av mine galskaper. Jeg gir opp. (37) 

 

Sammenbruddet skyldes tilsynelatende at han har gjort seg for høye forestillinger om det å 

gå, og at han verken skriver om eller lever seg inn i den konkrete veien under ham, men 

heller skriver opp under litterære forestillinger om det å gå, ikke minst sine egne. Han 

refererer til Chatwins kobling mellom engelske travel og franske travail, altså koblingen 

mellom det å reise og det å arbeide, og han referer til Lawrences utsagn om at sjelens store 

hjem er den åpne veien. (36, 33) Han jobber altså med veien og reisen som høyverdige og 

litterære størrelser, på bekostning av å utvikle en håndfast vei og etablere fotfeste i denne. 

Skrivingen synes heller å gjøre det mer tydelig for ham at han sitter i ro og idealiserer det å 

gå. Som skriving er det altså ikke regnet som ruinerer turen, men skrivingen som legger ned 

sitt prosjekt, trolig fordi Espedal merker at han har startet i feil ende og gjort det for vanskelig 

for seg selv. Regnet avbryter ikke oppstarten slik som fremstilt over, men hentes inn for å 

avvikle den umulige oppgaven han har tatt på seg. Vi ser dette i at Espedal knapt har begynt å 

gå før han skriver at det regner i seks dager. Når han skriver «Alt er godt» har han akkurat 

lettet sekken og er i ferd med å legge i vei, men setter punktum, noe som skiller seg fra måten 

han ellers ofte kaster seg ut i gåingen, som i Staufen på neste side: «Av gårde! Opp! Opp fra 

Staufen i treogtredve varmegrader», eller her mye senere: «[E]n hard stigning opp, vi går opp 

gjennom furuskog» (38, 192). Før han går fra Laugharne gir han seg et betenkningsopphold 

for så ikke bare å snu, men ikke å begynne overhode. 

 Forsøk nummer to er veien fra Staufen til Todnauberg, og denne gangen starter 

Espedal med å opprette kontakt med veien:  
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Til svetten trenger gjennom fiberstoffene og vi ikke lenger kan skille stoff fra hud, til beina er ett med 

støvlene og stien: gå inn i skogen, bli en del av den, tøm flaskene, fyll sansene, hør fuglene, se 

skyggene, lukt trærne, bli ingenting og gå deg selv bort! (38) 

 

Beslektet med måten han tar svingen i besittelse tidligere, skriver han her til seg en 

kroppsfornemmelse av underlagets trykk mot føttene. Det begynner som en beskrivelse av de 

varme forholdene som kleber klærne mot kroppen. Espedal griper til denne fornemmelsen og 

bruker den til å lage bakkekontakt. Han omskriver fornemmelsen av å bli ett med klærne sine 

til en fornemmelse av å bli ett med bakken under ham ved å mobilisere en kroppsfølelse 

utenpå støvlene. Slik jorder han seg altså til stien, danner en felles kropp med den, og på 

lignende måte som svingen fra tidligere forteller ham at han er på rett vei, sender stien ham 

nå inn i skogen. Vi kjenner igjen overgivelsen av alle gjøremål til fordel for å la stien lede 

vei. I denne omgang synes overgivelsen til og med å være tilskyndet gjennom 

imperativsformen: «[G]å deg selv bort!» Mer skriver ikke Espedal om turens første 

dagsmarsj, om hvor de går eller hva de ser. Snarere gis han anledning til å skrive om andre 

forhold som hører til gåturen utover den konkrete tråkkingen, som bespisningen og den gode 

samtalen med Narve, om hvordan Heidegger tok feil til høyre og Sartre tok feil til venstre, 

om muligheten for å være radikal og samtidig unngå ideologiene, om det å sove ute, og om 

verdien av langsomhet. (40, 41) Skrivingen om langsomhet leder ikke Espedal vekk fra 

forestillingen om å være gående og tilbake til skrivebordet, men tvert om gjør langsomheten 

til et kjennetegn ved det å gå.  

Den kroppslige forankringen i veien gir ham altså en flyt i gåingen og på samme tid 

større mulighetsrom i skrivingen. Han lærer at det å gå ikke er det motsatte av å være i ro, 

men på sitt eget vis en tålmodighetsøvelse: «[N]å vet jeg at det ikke er gjort i en håndvending 

å leve på denne måten, at det ikke er enkelt å bli en vandringsmann. Det krever trening og 

mot, tilvenning og tid» (41). Denne lærdommen reflekterer en endring i forestillingen om det 

å gå med betydelig effekt på det videre skrivearbeidet. Tidligere har det å gå vært forbundet 

med en flukt fra noe, enten det er i flukt fra kjæresten, det enkle eller den nedslående 

gjentagelsen av det Espedal allerede kjenner. Nå forestiller det å gå en ferdighet, eller som 

Espedal uttrykker det, en måte å leve på. Det å gå dreier seg fortsatt om å være i konstant 

bevegelse, men selve det å være i bevegelse har fått utvidet betydning, og innebærer nå også 

det å sove ute, samtale, drikke og spise. Viktigst har bevegelse gått fra å bety en serie 

impulshandlinger til å bety det å følge opp et prosjekt. Det å gå er altså nå å være på vei.  

Avviklingen av denne etappen er interessant i denne sammenheng. Turens destinasjon 

er nådd, men Espedal får det for seg å skulle skrive videre fra Todnauberg: «Videre. Vi går 



videre. Som i et eventyr. Men beina verker og det begynner å bli slitsomt å sove ute» (40). De 

går ikke videre, men ender opp med å ta toget over grensen til Italia. (41) «Videre. Vi går 

videre. Som i et eventyr» er altså en skrivehandling som utsies, men ikke realiserer seg i 

fortellingen. Vi kan lese sekvensen som en dissens mellom skrivingen og fiksjonen, eller 

mellom skrivesituasjonen og gåingens virkelighet. Espedal vil skrive mer, men gåingens 

virkelighet, beinas verking og det slitsomme ved å sove ute, gjør motstand. Han har altså 

lysten og overskuddet til å skrive videre, men velger ikke å skrive eventyret, trolig for ikke å 

gjøre gåingen overnaturlig. Han vil heller skrive en bok om det å gå, hvor det å leve seg inn i 

en tilstand av bevegelse ikke bare innebærer kontinuerlig fremgang, men også belastning på 

kroppen. Her gjøres vi altså vitne til en forfatter som ikke får det som han vil, men må 

avfinne seg med de realistiske rammene av det han skriver om. Når han holder igjen lysten til 

å utrette, det vil si skrivelysten, er dette i seg selv en prestasjon, da han ikke forhaster seg 

med å oppnå bevegelse, men, som følge av lærdommen om at det å gå ikke er gjort i en 

håndvending, og at han skal skrive langt, heller legger seg i trening. Slik kan vi lese 

skrivingens retur til Åsane i kapittel tolv, turen langs postveien og påfølgende turer rundt i 

Sogn og Fjordane som en trening på å gå ved å skrive. 

 

5.7 Å holde hånden i gang 

Gåingen, det vil si innlevelsen i veien, fører gjentatte ganger til en kroppslig reaksjon i form 

av en verking i beina, skuldrene eller ryggen, men Espedal blir aldri andpusten av å gå. De få 

gangene pusten nevnes er det i øyeblikk av skrekk eller glede, ikke høy puls som følge av 

lange og harde gåturer. Ikke før gåturen fra Göynük til Gedelme, på «den lykiske vei» ser vi 

noe til gåingens utslag på pusten: 

 
Vi tenker mindre når vi går langt, vi glir inn i gåingens rytme og tankene opphører, blir en konsentrert 

oppmerksomhet som fester seg ved det vi ser og hører, det vi lukter; denne blomsten, vinden, trærne, 

som om tankene omformes og blir en del av det de møter; en elv, et fjell, en vei.  

Det går ikke lang tid før støvlene gnager, før klærne er gjennomvåte av svette og det eneste vi 

tenker på er hvor vi skal søke beskyttelse for solen. En hard stigning, brennende varme, for tykke klær, 

tyngden av sekkene, musklene verker, hjertet hamrer, pusten slår, beina går og nå går de ikke av seg 

selv, vi presser dem, tvinger dem frem. (193) 

 

Det er ikke bare beina som tvinges frem mot slutten av denne etappen. Også skrivingen 

presser seg videre. Skrivingen av siste setning gir ikke etter for setningens naturlige nedfall, 

ved «beina går og nå går de ikke av seg selv», men strekker seg over ytterligere to ledd. 

Setningen er tung å lese, og vanskelig å lese i ett strekk uten å puste, forutsatt at man ikke er 

forberedt på lengden og forutsatt at man intonerer når man leser, altså engasjerer stemme i 
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lesningen. Imidlertid kan vi argumentere for at den ikke er like tung å skrive av den grunn at 

hånden ikke puster eller av den grunn at den i virkeligheten ikke ble skrevet i ett strekk.  

 I artikkelen «Teksten som puster og som smitter» (2008) av Drude von der Fehr 

(1945–) tar hun for seg de respirasjonsfysiologiske utfordringene som møter leseren i 

åpningssetningene fra Thomas Bernhards selvbiografi Årsaken. Hun gir stilen en performativ 

funksjon og skriver: «Gjennom sine effekter på et publikum handler den, og møtet med 

teksten blir for den enkelte leser en hendelse» (Fehr 2008: 45). I en lesning av skriving i Gå 

leser vi i utgangspunktet hele tekstmassen som en hendelse, eller som en serie hendelser, men 

da med hensyn til at hver setning er en utsigelse og således en hendelse for den som skriver. 

Vi kan derfor spørre Espedals skriveetappe som vi kan spørre Bernhards to setninger: Var de 

like slitsomme å skrive? 

 Jeg har tidligere argumentert for at skriving er en form for lesning, og kanskje den 

strengeste lesningen med henblikk på Sontag. Samtidig har jeg ofte referert til forestillingen 

jeg leser Espedals tekster med som et drama mellom hånd og tekst. Hvis vi slår sammen disse 

forestillingene kan vi si at det er aktiviteten i hånden som skiller skrivingen fra lesningen, 

men det er vanskelig å påstå at skrivingen artikulerer gjennom hånden mens lesningen 

artikulerer oralt. Det ville i så fall være å jevnføre den fysiologiske forskjellen mellom 

skrivingen og lesningen med den fysiologiske forskjellen mellom strykeinstrumenter og 

blåseinstrumenter, der håndens belastning er førstnevntes problem mens pusten er 

sistnevntes. Med disse premissene kan vi derfor forestille oss at tekst som er fysiologisk 

slitsom å lese er like fysiologisk slitsom å skrive, og hvis vi i tillegg involverer håndens 

aktivitet kan vi forestille oss at teksten til og med kan være mer slitsom å skrive enn å lese. 

Setningen behøver i virkeligheten ikke å være skrevet i ett strekk, men i en lesning av 

skriving blir det her viktig å skille mellom virkeligheten som gis lesningen og historien. Vi er 

ikke ute etter setningen som historisk hendelse, altså hvordan setningen ble til historisk sett 

og av Espedal som empirisk forfatter, men setningen som virkelig hendelse, altså inntrykket 

som gis lesningen av hvordan setningen virkelig ble til og av Espedal som skriptør. Hvis vi 

leser setningen som en fremførelse, altså leser den som skriving, vil vi altså lese den som en 

kroppslig anstrengelse, ikke bare i form av en respiratorisk anstrengelse som involverer 

skrivingens lesende aktivitet, men også i form av en muskelanstrengelse som involverer 

skrivingens haptiske aktivitet. 

 Hvis vi vektlegger håndens implisitte aktivitet i lesning av skriving i Gå, blir det 

interessant å lese om igjen setningen fra siste side og oppfølgingen av den: «Jeg skriver en 

bok om det å gå. I lang tid nå har jeg vært i ro, har ikke gjort større bevegelser enn denne 



daglige gåturen frem og tilbake til butikken» (Espedal 2006: 215). Turen til og fra butikken 

utgjør de største, ikke de eneste, bevegelsene Espedal foretar i perioden han skriver Gå. Når 

han sitter i ro er han stasjonær, men ikke inaktiv. Mens han skriver, også når han skriver «I 

lang tid nå har jeg vært i ro», er hånden nødvendigvis i bevegelse, noe som danner en mulig 

bakgrunn for at han presiserer, «har ikke gjort større bevegelser enn denne daglige gåturen». 

Selv om håndbevegelsene under skrivingen er små i forhold, er skrivingen nærmere en 

tilstand av gåing enn det lesningen er fysiologisk sett. Med en særlig omtanke for at teksten 

en gang har blitt produsert av en hånd kan vi lese tekstens lineære forløp i seg selv som en 

imitasjon av gåing, slik som Espedal hører for seg gåing hos Richter som spiller Bach: 

«Richters hender som synger og går, de går ned en vei som jeg ennå ikke kjenner» (71).  

Det å holde hånden i bevegelse, altså å holde skrivingen i gang, kan derfor i seg selv 

forstås som en teknikk i skrivingen av Gå fordi skrivingen som fysiologisk virksomhet kan 

relatere til det å gå. Det vil si: Den nødvendige aktiviteten i hånden når Espedal skriver har 

fellestrekk med det han skriver om, og det holde hånden i bevegelse, altså produsere tekst, 

kan derfor leses som en måte å komme i kontakt med gåingens virkelighet. Skrivingen er 

fysisk slitsom i lengden, som også gåingen er, og den gjentatte verkingen kan forbindes med 

en verking han kjenner i hånden. Tatt i betraktning Espedals forsøk på å fortrenge 

skrivesituasjonen kan dette leses som en slags sublimering av en kroppserfaring som dannes i 

skrivesituasjonen, altså som et symptom på utsigelsens påkjenning som projiseres inn i 

utsagnet, noe jeg snart vil komme tilbake til. En mulig kobling mellom beinas og håndens 

verking kan ses i sammenheng med at det meldes om en slik verking oftere og oftere 

ettersom skrivingen av Gå går fremover. Flere kapitler starter et godt stykke inn i en gåtur 

uten antydninger til slike kroppsbemerkninger, for eksempel kapittel femten som starter med 

at det mørkner og Espedal har gått fra Lonevåg til Stamnes, eller kapittel en i andre del, hvor 

Espedal i løpet av første side har gått i fem dager og ikke er utslitt, men «skitten og trøtt» 

fordi han har sovet ute. (52, 117) I kapittel tjueen derimot skriver han nesten bare om verking 

og fordømmer asfaltunderlaget over de to første sidene, slik at koblingen må ses som en 

mulighet mange steder og ikke et unntaksfritt fenomen. Ofte når han har skrevet lenge om det 

å gå gir musklene etter, som i kapittelet om «den lykiske vei» som er en av de lengste 

etappene, på turen så vel i skrivingen. 

Teknikkene vi har berørt hittil har dreid seg om utsigelsenes mer kvalitative aspekt, 

altså hva han må produsere for å komme i bevegelse, mens denne teknikken kan sies også å 

inkludere en mer kvantitativ side ved utsigelsen. Det å holde tekstproduksjonen i gang og 

skrive lenge kan bidra med å opprettholde forestillingen om å være gående ved å underholde 
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den fysiske følelsen av å være i bevegelse. Lengre skriveetapper vil da tilsvare større 

kroppslig erfaring av å være i bevegelse, noe som gir oss en måte å forstå en kvantitativ 

tendens i Gå: Kapitlene blir jevnt over lengre og lengre.  

Dette kan også gi oss en måte å forstå deler av skrivingen som ikke virker direkte 

relevante for verken en bok om det å gå eller for Espedal å gi seg en følelse av å være gående. 

Her kan vi trekke frem steder hvor beskrivelser blir supplert med lydord, som «jeg plystrer. 

Visseliti. Visselita», «de er soldater prrrt prrrt», eller «Alkohol. Glou! Glou! Glou! Glou! Je 

suis la bière. Glou! Glou! Glou! Glou! Je suis le vin» (23, 105, 134). Som utsagn er de 

gjentagelser, men som utsigelse eller skrivehandlinger kan de gi bilder av en hånd som 

beveger seg langsmed arket i taktfast rytme, og gjør fremskritt selv om innholdet ikke 

utvikles. Når Espedal skriver om møtet med de tre spillemennene i Dale kommer vi over en 

annen løsning for å holde hånden i gang. En av spillemennene, Per Indrehus, gis taletid i over 

en side (i ett sammenhengende avsnitt), og her skyter skrivingen inn den samme 

replikkanvisningen sjenerende mange ganger, tatt i betraktning at ordet, med kun ett unntak, 

ligger hos Indrehus hele tiden. De mange innskuddene med «sier Indrehus» kan leses som 

opphold i fortellingen, eller understrekninger av at dette er en tredje persons stemme, men de 

kan også leses som grep for å forlenge etappen. (74) Leser vi dem på sistnevnte måte danner 

de ikke parenteser, men viktige øyeblikk som løfter frem håndens innsats for å gjøre teksten 

større og etappen lengre, altså gi seg mer arbeid enn nødvendig. 

Avsnittene i Gå varierer svært mye i lengde. Det lengste er på nesten ti sider, og 

finnes i kapittel to i andre del. Avsnittene har heller ikke en tematisk inndeling, som dette ti 

siders lange avsnittet er et godt eksempel på. I løpet av dette ene avsnittet er skrivingen 

innom flere steder og temaer, fra en fotoutstilling av Duras, til oppveksten i Vestre 

Torggaten, til et minne om et hotellopphold i Paris som yngre. (131–141) Over disse ti sidene 

er det svært lite beskrivelser av gåing, og heller ikke reflekterer Espedal noe over det å gå. Til 

gjengjeld er hånden i aktivitet, og hvis vi leser hele avsnittet som én etappe er det ikke bare 

tettheten i tekstbildet som er påtrengende, men også den implisitte kraftanstrengelsen i 

skrivingen av den. Lest som fremførelse, altså med innlevelse i håndens prestasjon, kan 

etappen oppleves som en prøve i utholdenhet.11 Håndens foretaksomhet kan her leses som en 

kompensering for den minimale skrivingen om det å gå.  

                                                 
11 Her kan vi trekke en parallell til den engelske komponisten Gustav Theodore Holst suite The Planets, op. 32 

(1928). Den fjerde bevegelsen i dette stykket, «Jupiter», har en utfordrende fraseringslengde i kombinasjon med 

et lavt tempo, høy styrkegrad og majestetisk karakter. I tillegg til å være en vakker hymne er midtpartiet i denne 

bevegelsen en utholdenhetsprøve. (Holst 1991) 



Etappen nesten overstått skriver Espedal: «Hun skalv og musklene ristet» (141). Hvis 

vi knytter den beskrevne kroppsbemerkningen (som her står i en seksuell sammenheng) til en 

påkjenning som virkelig rammer hånden blir det viktig å understreke at det ikke dreier seg 

om en ubevisst og kodet forbindelse, men om en forbindelse som gjøres mulig hvis vi leser 

de ti sidene som en sammenhengende skriveanstrengelse, og lever oss inn i den fysiske 

innsatsen som dette vil innebære. Disse ti sidene overstått er det nemlig mulig å relatere til 

denne ristingen i musklene. Det er likevel interessant å bruke en psykoanalytisk term som 

sublimering her, da dette psykoanalytiske forklaringsprinsippet, betegner ubevisste 

overføringer (eller forløsning) av driftsenergi fra mer primale og ikke aksepterte aktiviteter til 

mer høyverdige. (Den Store Danske, s.v. «Sublimering», 20.02.2018) I en lesning av skriving 

vil vi derfor ikke lese denne hendelsen som et utløp for libido, altså seksuelle drifter, men 

som et utløp for en fysisk påkjenning i skrivesituasjonen som ventileres i en fiktiv libido, 

altså ikke bare i litteraturen som høyverdig form, men det rommet i litteraturen Espedal går 

til for å bli en annen. Vi kan lese kroppsbemerkningene som symptom på, eller påminnelse 

om, håndens arbeid, men de er ikke samtidig en kur. Vi vil så fall heller lese bemerkningen 

som en overskridelse av smertegrensen. 

Som Kittang bemerker i sin omtale av Gå er den siste delen av denne etappen en slags 

Milan Kundera-pastisj. (Kittang 2010) Lest som pastisj (forutsatt at vi oppdager den) blir 

skrivingens kamp for å holde hånden i gang enda mer påtrengende. Istedenfor å bli lest som 

en henvisning til Kundera kan vi lese innslaget av Kundera som en avlastning av Espedals 

kreative virksomhet, som gir skrivingen mulighet til å drive fremover. Slik kan vi også lese 

den mulige referansen til Voltaires Candide på Grotlerstranden, «Vi lever i den beste av alle 

verdener, sier jeg» (108), eller til Bjørneboe i Istanbul, «Drømmen og hjulet, drømmen og 

motoren» (188). 

Hvis vi vender tilbake til etappen om gåingen på «den lykiske vei» og forsøker å 

forstå denne sjeldne bemerkningen om høy puls, kan vi se den i relasjon til en langt tidligere 

episode hvor Espedal skriver om en døende kalv han finner i Veafjorden: «[I]ngen sår, ingen 

synlige skader. Kalven puster. Hva er det den minner meg om?» (51). Vi minnes på at 

Espedal sitter i ro og skriver en bok om det å gå, som ikke bare innebærer å være i bevegelse, 

men også å belaste kroppen. Muskelverkingen kommer Espedal i kontakt med gjennom 

håndens aktivitet, men en fornemmelse av åndenød synes å være utenfor Espedals tilgang og 

horisont i skrivingen av Gå, inntil etappen fra «den lykiske vei». Etappen fra «den lykiske 

vei» kan dermed leses som en fullbyrdelse av kroppsfornemmelsen og et klimaks i skrivingen 
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av Gå fordi Espedal her greier å skrive til seg en mer komplett erfaring av det å gå kroppslig 

sett, der den tidligere har manglet pustens element.  

Heretter gjør teksten også en vending, og en vending på en slik måte at vi kan 

sammenstille denne vendingen med den greske betydningen av strofe, altså vending med 

referanse til øyeblikket i en ode der koret skifter retning. (Online Etymology Dictionary, s.v. 

«Strophe», 19.04.2018)12 Skrivingen til Espedal fortsetter, men der den innholdsmessige 

retningen til nå har vært like fremoverrettet er retningen nå ambivalent på den måten at det er 

vanskelig å få klarhet i hvor han ønsker å komme med skrivingen. Det kan virke som om 

Espedal ikke lenger prøver å skrive seg vekk og flykte fra det kjente, men heller forsøker å 

avrunde reisen, finne tilbake til hjemmet og stabiliteten, og avslutte boken. Han skriver: 

«Kanskje vi ikke kommer frem, sier jeg. / Hva mener du? / At det kan bli vanskelig å komme 

tilbake, til det normale» (194). Det å komme frem knyttes til det å komme til tilbake, og 

snuoperasjonen som her antydes er det som vil prege den lille resten av reisen. Som Espedal 

skriver noe senere: «[D]et er som om veien har gjort en svak dreining, den har rundet en 

sving og bak denne svingen er retningen en annen; den dreier seg langsomt og umerkelig 

tilbake» (208). Denne dreiningen er ikke en sving på gåruten, men en dreining i skrivingen. 

 

5.8 Å slutte å skrive en bok om det å gå 

Narve og Espedal finner ly hos en gjeter, får haik på et lasteplan fra Gedelme til Cirali, og 

finner det paradisiske leirstedet på vei mot Olympos hvor de tilbringer en lengre tid. De lager 

seg et «enkelt liv i et lite samfunn innenfor det store» og «kommer seg [ikke] av gårde» 

(202). Her henvises vi til den tidligere gjenskrivningen av Rimbaud («Jeg tenkte på å legge 

av gårde igjen; (...) Men jeg reiste ikke!»), bortsett fra at Espedal her ikke vil reise, men vil 

bli værende. (142) Reisen fortsetter imidlertid enda et lite stykke før den endelig avsluttes på 

stranden i Kas. I tiden mellom oppholdet hos gjeteren Ramazan og den endelige avslutningen 

i Kas synes Espedal å være nøyd og på leting etter måter å avslutte. Fra Ramazan til Gedelme 

går Espedal bak og Narve foran, som betyr at det er hans tur til å tenke, og her skriver 

Espedal:  

 

Hva tenker jeg på? Jo lettere det er å gå, desto enklere er det å henfalle til betydningsløse tanker; 

tankene blir lettere, jeg har gått av meg det jeg hadde av bekymringer og alvorstanker, tenker ikke 

lenger på hva jeg skal ta meg til når gåturen er over: hvor jeg skal bo og hva jeg skal skrive, etterhvert 

som vi går frem, går tankene i motsatt retning, de går tilbake lenger og lenger tilbake i tid; jeg tenker på 

                                                 
12 Vi kan til og med gå enda lenger, og koble karakteren i vendingen med den gammelgreske skriveskikken 

bustrofedon, der innskrivingen ikke bare foretar et linjeskift, men også snur og skriver motsatt vei. (Store 

Norske Leksikon, s.v. «Bustrofedon», 21.04.2018)  



ungdomstiden og på barndomsårene, trasker tilbake til der jeg har vært, samtidig som vi går frem mot 

noe ukjent og nytt. (198) 

 

Til forskjell fra tidligere søker Espedal nå tilbake, eller som han skriver «til der jeg har vært», 

men dette tilbakeblikket har ikke lenger karakter av en illevarslende ettertanke, om frykten 

for gjentagelsen eller det kjente. Han skriver at han har gått av seg alvorstankene, noe som 

svarer til en målsetning i en tidligere gjenskrivning av Kierkegaard «[J]eg kjenner ingen 

tanker som er så tyngende at man ikke kan gå fra dem. Men ved å sitte stille, desto nærmere 

kommer man en følelse av å være syk» (34). Espedal har imidlertid sittet stille og likevel gått 

fra de tyngende tankene. Dette er første gangen under skrivingen at Espedal omtaler gåturens 

slutt, og første gangen det nevnes en bekymring for hva han skal skrive siden skrivesperren i 

femte kapittel. Han er ikke lenger bekymret for verken å slutte å gå eller for hva han skal 

skrive, noe som signaliserer at prestasjonen allerede er overstått. Skrivingens problem er ikke 

lenger hvordan skrive en bok om det å gå, men hvordan avslutte den, eller som Espedal spør 

seg selv i siste etappe av Tyrkia-turen: «Hvordan slutter en reise?» (208) 

Det gjenstår altså å runde av reisen før Espedal kan avslutte boken om det å gå. Enda 

tankene går i motsatt retning skriver han videre og «går frem mot noe ukjent og nytt». Langs 

hovedveien inn til Cirali skriver Espedal: «[E]tt steg for langt til venstre og det er forbi, over, 

slutt, reisen er slutt, den slutter her, men vi holder balansen, (...) vi går rett frem» (200). 

Skrivingen kan stoppe her, og utsier også slutten på ett tidspunkt («den slutter her»), men 

fortsetter («men vi holder balansen»). Espedal er innom tanken på å avslutte med død, og 

skrivingen er nær ved å realisere den, men snur hendelsen og leter videre. Tanken om å slutte 

med død vender tilbake i en ny variant straks Narve og Espedal har forlatt leirstedet, da i 

form av en død hund midt i veien: «En brå slutt på veien frem» (205). Heller ikke her stopper 

skrivingen, men tar veien rundt hundeliket og ned til stranden i Kas. Han vil altså verken 

slutte med sin egen eller veiens brå slutt, noe som synes ikke å reflektere et ønske om å skrive 

en verdig slutt på boken, men et ønske om å føre skrivingen og projeksjonen hjem til 

skrivebordet, altså å fortsette å skrive, men i karakter av en tilbaketrekning, istedenfor en 

plutselig avbrytelse. Vi kan forstå det som uttrykt i hanens dødskamp på lasteplanet inn mot 

Cirali: «Det er som om hanens reise er den motsatte av vår egen: vi reiser mot en begynnelse, 

den reiser mot en slutt» (199). Skrivingen fremsetter her to mulige slutter på en reise, finalen 

og det nye livet, hvorav sistnevnte trolig innebærer å vende hjem som en annen, slik Espedal 

i løpet av skrivingen av Gå vender tilbake til huset han skrev deler av sin første roman, og 

tenker: «[S]irkelen er sluttet. Sirkelen er nettopp begynt» (41). Forståelsen av gjensynet som 

her kommer til uttrykk kan leses som en hermeneutisk selvrefleksjon, eller som en 
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oppdagelse av noe nytt i det gamle. Vi kan lese denne formen for slutt, som også er en 

begynnelse, som den Espedal her forsøker å finne.  

Som skriving slutter ikke reisen i Kas, men på et bestemt tekststed, i en setning og ved 

et bestemt ord i denne: «Denne reisen slutter her» (210). Reisen slutter ved «her», hvis sted 

ikke behøver å være Kas, men kan leses som en referanse til foregående setning: «Vi kan 

sette oss ned i den første og beste stolen foran skrivebordet ved vinduet og begynne å skrive» 

(210). Etappen som munner ut i sluttsetningen kan derfor leses som en retur til tilstanden av 

ro. De har ikke nådd lengre enn halvveis på «den lykiske vei» før Espedal presenterer den 

videre ruten rundt kystspissen til Fethiye, tilbake til Istanbul, til Bucaresti, Brasov, Sighisoara 

og over fjellene i Transylvania. Han følger ikke opp sin egen utfordring, noe som ikke er 

første gang, men denne gangen er det annerledes fra for eksempel kapitulasjonen på The 

Cambrian Way. Denne gangen skyldes det en kroppslig hjemlengsel, en «doven 

likegyldighet» og en «sløvhet som ikke orker å forholde seg til flere oppbrudd og 

forandringer, møter og steder» (208). Enda reisen ikke er ferdig synes skrivingen å være det, 

og der Espedal tidligere har kjempet for å holde skrivingen på veien og seg selv eksponert, 

begynner den nå å distansere seg uten at denne reduserte pågangen er tegn på nederlag. 

Espedal vil slutte å produsere «flere oppbrudd og forandringer, møter og steder», og 

løsningen på reisens slutt synes derfor å være å finne tilbake til det som før hemmet 

skrivingen, nemlig nærværet av skrivesituasjonen, gjentagelsen og metaspråket. Tilfellet er 

altså ikke at Espedal ikke klarer mer, eller som tidligere, «har mistet troen på noe nytt», men 

som han skriver nå, «slentrer av gårde med halvert vilje», altså ikke vil like mye som før. 

(209) Den bestandige og søvnløse søknen etter noe nytt, som vi har fulgt til nå, har tatt en 

vending, på den måten han nå virker forsont med ikke å ville. Det later til at han har oppnådd 

det han satt ut for å gjøre når han slutter reisen ved å returnere skrivingen til skrivebordet:  

 

Det er mange måter å reise på, og det er mange måter å være hjemme på; vi reiser frem og tilbake i tid 

og geografi, i bøker og fortellinger, korte og lange reiser i fantasien og erindringen, langs kartet og i 

ukjente områder; vi kan reise av gårde i vår egen stue. Vi kan sette oss ned i den første og beste stolen 

foran skrivebordet ved vinduet og begynne å skrive. 

Denne reisen slutter her. (210) 

 

Etappen er ikke bare en retur til skrivesituasjonen, men en forening av tilstanden Espedal har 

skrevet om og tilstanden han har gjort det i. Skrivingen synes å ha ledet ham til erkjennelsen 

av at det ikke er forskjellen mellom det å være i bevegelse og det å være i ro det kommer an 

på, men forskjellene i det å være i bevegelse og forskjellene i det å være i ro. De mange 

måtene å reise på parallelliseres med de mange måtene å være hjemme på. Forskjellene i hver 

av disse tilstandene gjør dem ikke identiske, men gjensidige, og det er denne gjensidigheten 



som Espedal later til å ha funnet og forsont seg med. Etappen kan leses oppimot 

behandlingen av Nygards diktning tidligere, hvor forsøket på å produsere uro i det å være i 

ro, nå hevdes å være vellykket. Espedal konkluderer opplevelsen han har fått av å skrive Gå, 

og i samme øyeblikk avslutter han reisen. Boken avsluttes imidlertid ikke. 

 Espedal har presentert konklusjonen, men ikke demonstrert den. Han har prestert å 

komme i bevegelse ved å sitte i ro, noe som har ledet opp til konklusjonen om at en 

opplevelse av å gå er mulig ved å sitte i ro og skrive, men han har ennå ikke vist at han har 

tatt innover seg konklusjonen, altså skrevet på en måte som viser at han har endret oppfatning 

om forholdet mellom det å skrive og det å gå. Skrivingen av epilogen kan leses som en slik 

demonstrasjon. Epilogen i Gå er en utvidet omtale av skrivesituasjonen, og samtidig en 

fortsettelse på skrivingen. Omsider skriver ikke Espedal for å komme vekk fra seg selv, men 

for å finne tilbake til seg selv. Konklusjonen røper enkelte av teknikkene Espedal har tatt i 

bruk i skrivingen, som gjenskrivningen gjennom reisen i «bøker og fortellinger» og veien 

gjennom reisen «langs kartet og i ukjente områder», sant andre teknikker som vi ikke har tatt 

for oss, som reisen «tilbake i tid», eller «i erindringen». Epilogen røper i tillegg hvor enkelte 

av motivene som han har brukt i fiksjonen kommer fra. Beskrivelsen av turen til butikken er 

et gjensyn med mye av det Espedal har sett og opplevd i løpet av reisen i skrivingen.  

På denne turen går Espedal for eksempel forbi et gjennomhullet drivhus, som 

assosierer til tomatplantasjene i Kapp Gelidonia, en innhegning med hester som assosierer til 

hesten som følger etter dem til Eptalofos, en sving som åpenbarer et nytt landskap (hvis 

effekt Espedal har tatt i bruk mye under skrivingen), en plutselig lysning et sted på veien som 

reflekterer sollyset som treffer trafikkskiltet på broen over Lungegårdsvann, og en løe som 

forklarer den hyppige forekomsten av dette landskapsmotivet. (213–214) Vi kjenner også 

igjen vekslingen i underlaget mellom stier med spor fra gåing og asfalterte veier, 

bemerkningen om at det av og til regner, så vel passeringen av seilbåter, boliger med hager, 

biler og små anleggsmaskiner som alle er tilbakevendende motiver i skrivingen. (214) 

Butikken er drevet av en familie med to døtre, og Espedal beskriver entreen som å spasere 

rett inn i et slags hjem, noe som minner oss på at de mange innlosjeringene på turen i Hellas 

og Tyrkia har vært hos familier, som familiene Kalafatis, Tsarouchas, Zannetos, Ramazan og 

konen, obersten og hans to døtre på leirstedet, samt Torras-familien i Biscayabukten. (214–

215) Etter beskrivelsen av turen til og fra butikken og etter setningen fra siste side, skriver 

Espedal at han en gang iblant tar bussen inn til byen, som resonnerer med bussturen fra 

Meteora til Thessaloniki. Deretter, og i den avsluttende skriveetappen, beskriver han en 

lengre spasertur han av og til går, som ikke går til venstre i retning butikken, men til høyre i 
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retning en tre hundre meter høy fjelltopp hvor han får utsikt over øyen og huset sitt. Her 

skriver han: «[S]ett fra høyden skiller det seg ikke så mye fra de andre husene på øyen» 

(215). Synet referer tilbake til utsikten over Åsane, hvor han fordømmer den uniforme 

forstadsbebyggelsen og skriver: «[E]t hjem som er uten andre kjennetegn enn at det ligner 

alle andre hjem» (46). Det er denne utsikten han da skriver seg vekk fra, og denne utsikten 

han nå slår seg til ro med. 

Epilogen er som skriving en slags tilbakekalling av fiksjonen fra begynnelsen med 

«en gate» og avslutningen med «en vei», som ikke er et annet sted, men det virkelige stedet, 

og stedet som har vært utgangspunktet for hele skriveprosjektet. Epilogen kan derfor leses 

som en skrivingens hjemkomst gjennom en opphevelse av skrivingens fiksjonaliserende 

funksjon og en fremheving av hverdagen og den virkelige bakgrunnen for skrivingen, som 

har blitt vrengt og fortrengt til fordel for å bli en annen. Det synes å være denne hverdagen 

han har flyktet fra ved å skrive om, i betydningen omdannet, som han nå forsoner seg med 

ved å presentere, for oss som seg selv. Skrivingen fører reisen, og tilstanden av å være i 

bevegelse, tilbake til den rutinen, og tilstanden av å være i ro (eller minimal bevegelse), som 

har gitt støtet til skrivingen som har produsert omfattende bevegelse. I denne 

skrivehandlingen demonstrerer eller spiller Espedal ut konklusjonen sin ved å vise hvor 

mange forskjeller og muligheter som eksisterer i det kjente (i hans tilfelle på en liten øy), og 

at det å skrive en bok om det å gå lar seg gjøre ved å maksimere disse forskjellene.13 Espedals 

beskrivelse av virkeligheten kan leses som en æresrunde i virkeligheten som omga 

skriveprosessen og ble forvandlet. Epilogen er samtidig et argument om at virkeligheten ikke 

danner et rammeverk for litteraturen, men en ansats, så vel at språket ikke er beskrivende 

eller representerende, men opprettende eller presenterende. 

I en lesning av skriving vil epilogen kunne ha enda en funksjon som jeg opplever det 

er verdt å fremlegge. Flere av motivene som beskrives på turen til butikken viser ikke like 

åpenbart tilbake på skrivingens gang, som for eksempel den unaturlige grønne hekken som er 

«full av bier som gnisser frem en strømlignende lyd» (214). Dette, eller disse motivene synes 

å være ubrukte, og istedenfor å bli lest som tomme tegn eller virkelighetseffekter, kan de 

leses som mulig skriving eller som en åpning mot videre skriving. Lesningen gis anledning til 

å fantasere om hvordan motivet kunne vært skrevet om. En lesning som har anstrengt seg for 

                                                 
13 Epilogen har likheter med stykket Extreme Make-over — Metamorphoses on a Theme by Tchaikovsky (2004) 

av den nederlandske komponisten Johan De Meij. Dette stykket er, som tittelen antyder, en forvandling av Pjotr 

Iljutsj Tsjajkosvskijs Andante Cantibile (1871). Stykket til De Meij åpner med Tsjajkosvskijs tema, for så å 

dekonstruere det. Espedal gjør tilsynelatende det samme med sin virkelighet som utgangspunkt, bortsett fra at 

denne virkeligheten presenteres først etter at forvandlingen har skjedd. (De Meij 2004) 



å holde følge med Espedal i reisen han foretar ved å skrive, befattet seg med å identifisere 

mulige retninger for skrivingen å ta, og engasjert seg i hans fremskritt, vil trolig se muligheter 

også der Espedal ikke ser dem. Tidligere i skrivingen ser Espedal selv en slik mulighet i 

Vinjes bok Ferdaminne: «[D]er skulle Vinje virkelig ha skrevet: / men, me hev karar som 

kan drikka korn» (75). Omskrivingen av Vinje er en diskret invitasjon til leseren om å gjøre 

det samme med Espedals skriving, og i en etappe som epilogen, hvor vi får beskrevet det lille 

utgangspunktet han har produsert boken over, aktiviseres vi til å fantasere om andre reiser, 

kanskje til og med andre bøker, han kunne ha skrevet. Vi kan altså gi epilogen enda en 

funksjon gjennom presentasjonen av dette overskuddet, altså inkluderingen av motiver som 

ikke ble brukt i skrivingen av Gå: Epilogen inviterer til å skrive selv, enten det er i form av 

omskriving eller en ny bok. 

Denne lysten Espedals skriving gir lesningen til selv å skrive synes å være en 

mulighet Espedal selv ser etter hos andre forfattere. Gjenskrivingen er en teknikk med to 

funksjoner i skrivingen av Gå: Ved å skrive igjen andres tekst kan Espedal fortsette å holde 

hånden i gang, og ved å skrive igjen andres tekst kan Espedal eksponere seg for nye måter å 

skrive på, samt nye ideer, motiver og tanker for sin egen videre skriving. 

 

5.9 Å gjenskrive 

Kapittel tjueseks er et avbrekk fra Espedals gåtur i Sogn og Fjordane, men det er ikke et 

avbrekk fra Espedals gåing overhode. Ikke bare er hånden konstant arbeidende over dette tre 

siders lange avsnittet som utgjør kapittelet, men Espedal går også gjennom Dorothy 

Wordsworth ved å gjenskrive dagboksnotatene hennes. Espedal åpner kapittelet i hennes 

sted:  

Etter middag (dvs. vi la ivei i halv femtiden) gikk vi mot Rydale for å hente post. Regnet var så iskaldt 

at det ikke hadde rukket å smelte bort snøen. Vi stanset hos familien Parks for å spørre etter Halm til 

Williams sko. (88)  

 

Espedal krediterer ikke Wordsworth før etter gjenskrivningen som er nesten to sider lang. På 

denne måten betoner han ikke skillet mellom sin og hennes skriving, men overtar utsigelsen, 

noe som gir ham muligheten til å prestere på måter som han ikke nødvendigvis kan selv. Til 

stor forskjell fra Espedals setninger er Wordsworth sine fri for kommaer, og disse tre 

setningene er innholdsmessig konsentrerte på en måte som vi ikke ser i Espedals egen 

skriving.  

 Første og tredje setning omhandler gåing mer eller mindre direkte, men produksjonen 

av bevegelse er størst i andre. Klimaet som beskrives i denne andre setningen er ikke bare 
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kontrastfylt, men i endring. Setningen er på én side svært presis ved at beskrivelsen fanger et 

øyeblikk i en klimatisk overgangsfase slik at vi skjønner at det er tidlig vår og plussgrader. På 

en annen side beskriver ikke setningen bare et øyeblikk, men viser et stykke tilbake så vel 

som fremover i tid. Vi skjønner også at det har regnet mye den siste tiden fordi regnet ikke 

har «rukket» å smelte bort snøen samt at snøen vil være smeltet bort innen kort tid. Setningen 

beskriver altså ikke bare et landskap med både regn og snø, men tillegger dette landskapet en 

temporal dimensjon. Snøen smelter mens vi leser, også i løpet av setningen. Første og siste 

setning beskriver ikke gåingens forløp, men starten på gåingen mot Rydale og stoppet hos 

familien Parks. Gåingens forløp utspiller seg likevel indirekte i andre setning ved at denne 

oppretter en periode mellom «vi la ivei» og «Vi stanset». Å skrive dette innebærer for 

Espedal altså ikke bare å hensette seg i Wordsworth sitt «vi», i en annen person, en annen tid 

og i et annet land, men også produsere bevegelse på en måte vi ikke ser i Espedals egen 

skriving.   

 Espedals kommentar til Wordsworth begynner som en presentasjon av Wordsworth-

søsknene, som ved sine fotturer og skriveriene rundt dem la grunnlaget for gåing som 

romantisk disiplin, men samtidig viste medfølelse for de arbeidende, utstøtte og fattige, hvis 

liv på veien ikke var noe idyll (90). Ettersom han gir seg i kast med en ny gjenskrivning, og 

denne gangen av Woolf om Wordsworth, oppdager Espedal også en naturalistisk side hos 

Wordsworth, og Espedal kommenterer: «[H]un forsket i språk og nøyaktighet på samme måte 

som hun forsket i fattigdom og natur» (91). Denne læresetningen kombinerer Woolfs setning, 

(«Hun forsket i de fattiges liv som om de bar i seg den samme hemmeligheten som åsene»), 

og Wordsworth klare og direkte språk som Espedal har erfart gjennom gjenskrivningen av 

dagboksnotatet. På denne måten kan kapittelet leses som en studie av andres skriving. 

Gjenskrivningene og kommentarene av Woolf og Wordsworth synes å ha til hensikt ikke bare 

å lære om hva det vil si å gå, men også, og kanskje i overveiende grad, om hva det vil si å 

skrive. Det interessante er derfor ikke hva Espedal her påstår eller lærer bort, men hva han 

selv lærer ved å gjenskrive, og hvordan han så omsetter denne lærdommen i sin skriving.  

 Neste kapittel er sterkt preget av refleksjonen over Wordsworth og forståelsen av 

hennes skriving som en forsking i både fattigdom og naturen, eller det vi kan forstå som et 

dobbelt engasjement i det naturalistiske så vel som det romantiske. Espedal synes her å 

forsøke å aktualisere forestillingen om Wordsworth og internalisere denne. Han opptrer i en 

lignende midtsone og forfekter rikdom som en forspillelse av naturen. Kritikken synes visse 

steder å kunne rettes mot ham selv, som for eksempel når han fordømmer reising som 

forlystelse og skriver: «[M]an [flyter] ubekymret av gårde slik man reiser liggende på sofaen 



i sin egen stue, mot en destinasjon hvor man allerede befinner seg: men reiser ikke, man 

sover» (92). Imidlertid virker ikke Espedal selv truffet av dette, men fortsetter å fordømme, 

noe som antyder at skrivingen i Wordsworth sitt sted til en viss grad fortsatt praktiseres her, 

altså at Espedal skriver som en annen.  

Kapittelet åpner med en imitasjon av Wordsworth i form av dagboksnotatskriving. 

Han erklærer at han noterer i dagboken, og skriver om lystbåtene han ser fra skrivebordet ved 

vinduet. Dette setter i gang en rekke fordømmelser av det han omtaler som «den nye 

rikdommens dumhet», og han skriver blant annet: [M]an hever seg over de andre, isolerer seg 

fra naturen» (92). Her kjenner vi igjen Wordsworth sin medfølelse og identifikasjon med det 

laverestilte samfunnssjiktet og det samtidige overskuddet til å idyllisere naturen, noe som 

også reflekteres i Woolfs beskrivelse av Wordsworth som en romantiker med en omstreifers 

utseende: «Dorothys kinn var brune som en sigøyners; klærne var lurvete, gangen kjapp og 

uskjønn» (91). Espedal importerer Woolfs portrett av Wordsworth i senere etapper av 

kapittelet når han spiller av og skriver om Fanfare Ciocarlia, som jeg har omtalt tidligere, 

men også flere ganger senere, som når han ankommer Paris, flengete og skitten, og gleder seg 

over hvordan han ser ut, når han ser seg selv i en tigger på Boulevard du Montparnasse, eller 

i Biscaya-bukten hvor han presenterer seg for militærdøtrene som en sigøyner. (118, 131, 

105)  

Espedal skaper seg selv i Wordsworth sitt bilde eller forestillingen om henne. 

Beskrivelsen av seg selv og Narve som «velbeslåtte omstreifere» mot slutten av kapittel 

tjuesyv er i seg selv en imitasjon av Wordsworth, og Wordsworth sitt ambiguøse ståsted blir 

det stedet, eller den identiteten, Espedal skriver fra. (96) Den stadige oppdagelsen av seg selv 

som en turist i det han skriver om, som når han skriver at han blir gjenkjent i Paris av en 

journalist fra Bergens Tidende eller når halliken Ibrahim avslører den «utstuderte 

slentringen» i Istanbul, trenger derfor ikke å bli lest som øyeblikk av plutselig selvinnsikt, 

men kan leses som forsterkninger av selvbedraget. (124, 183) Gjenskrivningen av 

Wordsworth og Woolf trenger i så måte ikke å bli lest som bekreftelser, men kan leses som 

ervervelser av identitet. Espedals påfunn om «den nye rikdommens dumhet», som har sitt 

utspring i forestillingen om Wordsworth, blir et tilbakevende uttrykk, som på turen ut til 

Grotlerstranden hvor Narve og Espedal «bemerker hagene og husene, garasjene og bilene, 

den nye rikdommen», og Espedal fortsetter «[V]i lar oss påvirke av for mye dumhet. Sånn ser 

det virkelig ut. Se deg omkring! Vi håner skjønnheten!» (109) Hintet av Wordsworth i denne 

forestillingen peker ikke på en reproduksjon av dagboksnotatet, men en resirkulering av det 

idet han konstruerer en ny figur ut av hennes materiale. Sitatet er altså ikke gjenstand for en 
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avlæring, men for en bruk, og det er av denne grunn at jeg foreslår ikke å betrakte det som et 

sitat, men som en gjenskrivning. Ved å skrive igjen utdraget tar han det også i besittelse, og 

det som kan se ut som et forsøk på å etterleve Wordsworth, kan derfor heller forstås som en 

manipulasjon eller avbenyttelse. De mange sidesprangene skrivingen gjør til andre forfattere 

trenger altså ikke å bli lest som forelegg eller referanser i streng forstand, men som tekster 

Espedal skriver på underveis for å oppnå avstand til sin egen skriving og endre seg. Gjennom 

gjenskrivingen suspenderer han sin egen skriving, eksponerer seg ikke bare for andres 

tekster, men andres skriving, og gir seg noen utgangspunkt som han kan produsere noe nytt 

over. Heller enn å bli lest som litterære leksjoner, eller legitimeringer av forestillingene om 

det å gå som kommer til uttrykk i denne boken, kan gjenskrivningen leses som tiltak for å bli 

en annen.  

Flere ganger blir ikke gjenskrivningene kommentert, men kaller kun på mer 

gjenskrivning, som i kapittel ni. Dette kapittelet følger opp utfordringen fra foregående 

kapittel om å definere vandring som et yrke, og istedenfor å resonnere seg frem ved egen 

hjelp, for sånn muligens å sette seg fast, skriver han seg her gjennom en rekke forfattere og 

filosofer. Han gjenskriver Lawrence, som leder til Kierkegaard og Wittgenstein, som leder til 

Aristoteles og peripatetikerne, Immanuel Kant, Nietzsche og Dante før han omsider ender 

opp på Chatwin og hans kobling mellom det å reise og det å arbeide, hvorpå Espedal utbryter: 

«Et yrke. Endelig» (33–36). Denne etappen fortoner seg ikke som en strukturert oppramsing 

av diverse tenkere som har gått, men som en rådvill leting rundt i litteraturen etter et utsagn 

som kan rettferdiggjøre det å gå som et yrke.  

I tilfellet Wordsworth, som i tilfellet Rimbaud, dukker navnet også opp før selve 

gjenskrivningen. Det er som om Espedal minnes på, eller kommer over, forfatteren mens han 

skriver, som den tilsynelatende foregripelsen av En Midtsommernattsdrøm, eller som når han 

skriver om Hildegunn Dale og legger til, «Hildegunn skriver om kvinner som har gått, om 

Dorothy Wordsworth og Virginia Woolf» (57). Han gjenskriver her først et av Dales dikt fra 

Elvedraumar (2004) noen sider senere, for så å gjenskrive både Wordsworth og Woolf i 

kapittel tjueseks. Dette gjelder også for gjenskrivningen av Jean-Jacques Rousseau. Mot 

slutten av kapittel seks skriver han at han kjøper en ryggsekk, gode fjellstøvler, toalettsaker 

og en utgave av Den nye Héloïse, hvorpå han avslutter: «Jeg har bestemt meg for å gå langt» 

(27). I neste kapittel legger han imidlertid ikke av gårde, men legger gåingen på vent, og 

skriver: «Ja, hvorfor ikke begynne med Rousseau» (27). Nevningen av Den nye Hëloise gir 

ham noe å gå videre på uten å måtte kaste seg ut i utfordringen han ga seg selv, som angivelig 

ville innebære å skrive en lengre gåtur. Skrivingen av kapittel syv består istedenfor av en 



rekke gjenskrivinger av og kommentarer til Rousseau. Her befatter han seg interessant nok 

ikke med Den nye Hëloise, men gjenskriver passasjer fra Bekjennelser, noe som gir 

inntrykket av at Den nye Hëloise ikke var kalkulert inn, men i virkeligheten minnet ham på 

Rousseau. Dessuten er kapittelåpningen umiskjennelig lik åpningen av første kapittel, altså 

første setning i Gå, og gir inntrykket av at det Espedal velger å begynne med er resultat av et 

innfall. Teksten tilrettelegger her for å hensette seg i det øyeblikket assosiasjonen inntreffer 

og gir Espedal en idé for den videre skrivingen, altså å oppleve overgangen som en nåtidig 

hendelse og fra side med Espedal. 

Gjenskrivningene av Rousseau later til å ha en unik funksjon og betydning for 

Espedals skriveprosjekt. Han kjenner seg igjen hos Rousseau og imiterer ham. Dressen 

Espedal senere går i, for eksempel, som blir kalt «sigøynerdressen» eller «gådressen», kan 

leses som en imitasjon av den armenske drakten som Rousseau går i. Imitasjonen synes å 

være grunnet en sterk identifikasjon, som Espedal oppdager etter den første gjenskrivningen. 

Espedal fester seg her ved antydningen til et vertshus. Den parentetiske detaljen forstørres og 

brukes av Espedal til å lokalisere romantikkens sted, altså stedet mellom det kultiverte og det 

ukultiverte, eller mellom det stabile og det ville, og på dette mellomstedet ser Espedal seg 

selv. Mellom gjenskrivningene skriver han ut en kort fortelling om Rousseau som i 

virkeligheten er en projeksjon av sin egen skrivehverdag:  

 
Jean-Jacques forlater vertshuset (...) Nå må han bestemme seg for om han skal snu og gå hjem, eller om 

han skal fortsette et lite stykke videre. Jean–Jacques snur, han vil tilbake til huset og skrivebordet. Så 

snart han er hjemme, det er et lite slott, han har lånt det av en rik venninne, setter han seg ned bak 

skrivebordet ved vinduet. (30) 

 

Identifikasjonen er ikke en trøst, men legger et press på Espedal og skrivingen av Gå. Han 

iscenesetter Rousseau i en samtidig og parallell skrivevirkelighet som sin egen, og i denne 

parallellen, på stolen bak skrivebordet ved vinduet, presterer Rousseau de ti vandringene i 

Den ensomme vandrers drømmerier, hvorav Espedal gjenskriver åpningen av andre. 

Ettersom denne åpningen forestilles å være skrevet under de samme forholdene som Espedal 

skriver i begrenser ikke hensettelsen i Rousseaus skriving seg kun til denne åpningen, men er 

en adopsjon av Rousseaus prosjekt. Skrivingen av Gå sammenlignes med Rousseau skriving 

av sitt verk. Han setter ikke nødvendigvis en kvalitetsstandard for sin skriving, men pålegger 

seg å gjennomføre slik Rousseau gjennomførte. Gjenskrivningen som følger gir Espedal et 

nytt forhold til sitt prosjekt: 

 
Da jeg altså hadde satt meg for å beskrive mitt sinns tilstand i den merkeligste situasjon en dødelig kan 

befinne seg i, så jeg ingen enklere og sikrere måte å utføre prosjektet på enn å gjøre nøye opptegnelser 
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om mine ensomme vandringer og drømmerier som fyller dem når jeg lar tankene løpe fullstendig fritt 

og følge sin naturlige vei usjenert og uten motstand. (30) 

 

Skriveprosjektet omtales som noe allerede utført og tilbakelagt. Skrivingen av denne 

passasjen foregår i tilsvarende situasjon som Espedals, men med et distansert forhold til 

denne. Rousseau (og Espedal via ham) skriver ikke om sin egen og samtidige skriving, men 

fiksjonaliserer denne handlingen ved å skrive om det han gjør som om det allerede var gjort. 

Rousseau skriver altså om sin skrivesituasjon som om han ikke selv befant seg der, og om 

prosjektet sitt som om det ikke var hans. Denne distansen til skrivesituasjonen anlegger også 

Espedal ettersom han gjenskriver Rousseau, noe som gir oss en måte å forstå Espedals 

gjentatte projiseringer av skrivearbeidet gjennom setningene vi tok for oss tidlig i dette 

kapittelet, altså setningene som omhandler skriving som handling. De har samme funksjon 

som Espedals gjenskrivning av Rousseau, og den viktigste funksjon av alle de andre 

gjenskrivningene, nemlig å komme seg fri fra den virkelige og immobile tilværelsen i hvilken 

Espedal produserer en bok om det å gå.  

Et interessant moment ved gjenskrivningene som teknikk er at Espedal vraker denne 

hundre og femti sider ut i skrivingen. Skrivingen er fortsatt preget av gjenskrivningene, men 

tyr ikke til flere. Skrivingen av de siste seksti sidene, turen til Hellas og Tyrkia, er helt fri for 

disse sidesprangene, noe vi kan tolke på flere måter, som at Espedal her klarer seg uten dette 

hjelpemiddelet eller at gjenskrivningene har mistet sin effekt. Jeg vil tolke det på en tredje 

måte som foreslår at fraværet skyldes at den siste gjenskrivningen var et feilgrep. 

Den siste gjenskrivningen er diktet «Oppbrudd» av Rimbaud, og som Espedal påpeker 

var diktsamlingen Illuminasjoner, som dette diktet inngår i, noe av det siste Rimbaud skrev 

før han tok farvel med diktekunsten. (144) Deretter merker vi også en dragning i skrivingen 

mot å bryte opp. Han skriver: «[J]eg hadde funnet stedet som var utgangspunktet for min 

egen skriving. (...) Jeg sto her foran huset i Roche, og jeg kunne kalle meg forfatter» (144-

145). Espedal gjør huset i Roche til et uttrykk for en slik sirkelens slutt og begynnelse som vi 

også ser i hanens dødskamp på vei inn til Cirali og huset til Harold Costello i Asolo hvor 

Espedal skrev deler av sin første roman. Han har ikke bare gjenskrevet diktet med verselinjen 

«Oppbrudd i ny hengivelse og ny larm», men også hensatt seg i Rimbauds sted like før han 

faktisk forlot skrivingen og la ut på reise. (144) Videre skriver Espedal at han legger seg til å 

sove ved et kapell i nærheten, og her gjør skrivingen en vending:  

 
Jeg hadde aldri før, noe sted følt en tilsvarende ro. (...) Har du endelig funnet stedet, som når en drøm 

går i oppfyllelse? Kan det være dødens sted?  



Jeg fløy opp. Kom meg opp på beina. (...) Jeg hoppet opp og ned, hjertet hamret, pulsen slo, 

men blodet var som frosset til is, jeg frøs. Den høyre foten var sovnet, halvdød, på vei inn i døden (...). 

(146–147)  

 

Espedal holder på å avvikle, men setter i gang skrivingen igjen i forskrekkelse og med en 

sterk kroppsfornemmelse som følge. Det later til å gjelde en dragning mot å avslutte, og ikke 

en beslutning, i og med at skrivingen stiller seg spørrende til stedet, og om dette stedet er 

destinasjonen, derfor også skrivingens endestasjon og bokens fullbyrdelse. Spørsmålet 

skrives om igjen flere ganger før Espedal kobler dette stedet med døden, som kan være basert 

på gjenskrivningen av Dylan Thomas tidligere om at mørket er et sted og lyset en vei. (17) 

Han synes med ett å oppdage at denne slutten ikke betyr en begynnelse, men å stivne til, 

hvorpå han slår fra seg nedfallet han er på vei mot, og skriver en motreaksjon: «Jeg fløy opp. 

Kom meg opp på beina». Den plutselige snuoperasjonen i skrivingen kan være årsak til 

kroppsbemerkningen om høy puls. Denne skyldes i så fall en akutt redsel for å miste følelsen 

av å være i bevegelse, jamfør «blodet var som frosset til is, jeg frøs», og ikke skriving om 

gåing, som på «den lykiske vei». Det er likevel interessant at bemerkningens utslag i 

skrivingen er så lik den vi ser på «den lykiske vei», hvor han skriver, «hjertet hamrer, pusten 

slår». I Roche produseres denne kroppsfølelsen av en øyeblikkelig friksjon, mens på «den 

lykiske vei» produseres denne kroppsfølelsen over en lengre skriveanstrengelse, og en 

investering i underlaget. Vi kan lese disse to i sammenheng, og forstå skrivingens mål med 

turen til Hellas og Tyrkia som et prosjekt for å finne tilbake til dette symptomet på en 

bevegelsestilstand ved å skrive om en gåtur. 

 Min tolkning av gjenskrivningens fravær i siste fjerdedel av skrivingen er således at 

hensettelsen i Rimbauds sted motsatte seg formålet med gjenskrivningene, altså å stimulere 

til mer skriving. Istedenfor ledet Rimbaud-gjenskrivningen mot en slutt han ikke ville slutte 

med fordi denne var relatert til å slutte å skrive for godt. Dette uttrykkes også i hanens 

dødskamp, hvor frykten for døden ikke bare er en omtalt frykt som tilskrives to karakterer i 

en fortelling, men synes å være en frykt for å slutte med noe så endelig som å utsi sin egen 

død. Hvis Espedal avliver sin egen projeksjon på motorveien inn mot Cirali, eller etterlater 

seg selv på kapellet i Roche, er dette ikke bare en slutt på skriveprosjektet, men en 

skrivehandling som enten på samme tid avslutter forfatterskapet, eller definerer det betydelig, 

som vi kan argumentere for at Claus Beck-Nielsen gjorde i 2001, da han erklærte seg for død. 
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5.10 Å holde seg med selskap 

En mulig fjerde grunn til forkastelsen av gjenskrivningen er fremveksten av en annen teknikk 

som vi ennå ikke har berørt, og som jeg vil ta for meg avslutningsvis. Etter en gjenskrivning 

av Hazlitts «On going a Journey», hvor han priser det å gå alene, kommenterer Espedal: 

«Gåturen er for Hazlitt en søken etter stillhet og ren sansning, han vil føle, tenke og bli seg 

selv igjen» (83). Espedal oppdager trolig her at Hazlitts hensikt med det å gå er motsatt av sin 

egen, nemlig å komme vekk fra seg selv eller å utfordre tanken han lanserer tidlig i 

skrivingen: «[D]u kan selge det du eier og kvitte deg med alt du ikke liker, men du kan aldri 

— så lenge du lever — bli kvitt deg selv» (17). Hazlitt gir opphavet til en teknikk ved å bli 

kontrastert. Skrivingen av Gå viser nemlig en gradvis opptrapping av selskap på turene.  

 Foruten gjenskrivningene, som også kvalifiserer til en form for selskap, er første del 

av skrivingen lite befolket, noe som er annerledes fra andre del. På turene i Sogn og Fjordane 

går han alene, og er for det meste alene også på stedene han overnatter. Som omtalt tidligere 

begynner han gåingen med å velge retningen ut av byen, og i samme manøver velger han 

også mindre nødvendig eksponering for andre mennesker. Til forskjell velger han senere i 

skrivingen å søke inn mot ulike storbyer, som Paris, Athen og Istanbul. Disse valgene legger 

ulike forutsetninger for skrivingen. Når Espedal går alene, og behovet melder seg for 

motstand fra andre omgivelser enn de ikke-talende, må han skrive inn eller skrive seg selv 

inn i selskapssituasjoner, mens når Espedal for eksempel senere går med Narve eller han 

skriver om et opphold i en storby er skrivingen om andre mennesker, det vil si en 

oppmerksomhet i skrivingen på de sosiale omgivelsene, mer presserende.  

Vi registrerer at Espedal ofte anstrenger seg for å skrive inn selskap, for eksempel når 

han skriver at det er fullt på pensjonatet i Stamnes, for så å skrive ut en haiketur inn til 

Modalen hvor familien Dale bor, som han støter på idet han går ut av bilen, og Espedal 

skriver: «Hvilket sammentreff; tilfeldig, hvis tilfeldigheter finnes, de er på vei mot bryggen 

og Sjøhuset for å drikke øl. Om jeg vil være med?» (53) Denne sekvensen vil med vår 

tilnærming fremstå noe avkledende, og som en hasteløsning for å trekke andre mennesker inn 

i skrivingen. Slike innsyn i skrivingens mer scenografiske produksjoner får vi flere ganger 

under skrivingen av Gå, som når vertinnen på pensjonatet i Todnauberg forteller om sin far 

som fikk en sigarett av Martin Heidegger, og Espedal skriver: «Inn med faren. Han sier:» 

(39), eller som den tidligere nevnte assosiasjonsrekken på tempelveien fra Delfi hvor Espedal 

bemerker at veien bukter seg som en slange, som minner ham på Æsops fabel om slangen, 



som gir ham påskudd til å utvide følget på veien med en historiker og hans kone som forteller 

denne fabelen. (158) 

 Selskapets viktigste funksjon som teknikk i skrivingen av Gå forekommer meg å være 

det at når Espedal skriver inn andre mennesker, og det er vel å merke seg at disse ofte er 

historiske personer, utfordrer han seg også til å skrive om dem som subjekter for seg selv, og 

ikke bare rekvisitter i sin fiksjon og repetisjoner av sitt språk. Vi kan forstå det gjennom den 

russiske lingvisten Mikhail Bakhtins (1895–1975) begrep heteroglossia, eller flerstemmighet, 

men det blir da viktig ikke å behandle dette som en narrativ struktur eller kompositorisk 

egenskap, for enda skrivingen later til å forsøke, er det med varierende hell at Espedal faktisk 

realiserer en slik flerstemmighet. For eksempel forstummes Dale-familiens stemme i utdraget 

over, og flere steder brukes personene han møter som nikkedukker for skrivingens vilje, slik 

som når fjellmannen Øvrebø sier «Nei, nå må du gå» akkurat som munken i klosteret over 

Meteora sier «Nå må dere gå» (71, 173). Jeg vil likevel holde fast ved relevansen av begrepet 

i skrivingen av Gå i form av en ambisjon eller noe Espedal etterstreber, altså ikke som et 

gjeldende tilfelle av intens interaksjon mellom sitt og andres ord eller språk i egenskap av å 

være en ytringssituasjon, som er Bakhtins beskrivelse, men som etterstrebelsen av en slik 

friksjonstilstand. (Bakhtin 2011: 263) Vi kan forstå det heteroglossiske som en aktivitet hos 

Espedal som bestreber seg på å unngå tautologien, altså selvbekreftende tankemønstre, og 

utsette seg selv og skrivingen for fremmede ytringer og identiteter, som en måte å utsette seg 

selv for annethet og eksponere seg for verden utenfor vinduet ved å sitte og skrive. 

 Reisekameraten Narve kan leses som et produkt av dette forsøket eller denne 

teknikken. Like i forkant av Hazlitt-gjenskrivningen skriver Espedal at han ringer en kamerat, 

og de avtaler å møtes på puben i Askvoll. Imidlertid presenteres ikke Narve før mot slutten av 

kapittelet, som er kapittel tjuefire, og denne utsettelsen kan antyde at Espedal ikke ennå har 

klart for seg hvem denne kommende reisekameraten skal være, altså ikke bare hva han skal 

hete, men hvem han skal være som person. Narve opptrer tidligere i skrivingen. Det er Narve 

som går med Espedal i Staufen, men her gis det ingen fellende karakteristikker. Imidlertid 

krangler de mot slutten av denne turen, og det er nettopp forskjellen som her kommer til 

uttrykk som Espedal henter frem igjen i kapittel tjuefire og konstruerer Narves identitet på. I 

Staufen skriver Espedal: «Han har lyst til å gå i fjellene, se de vanvittige fjellformasjonene, 

gå i høyden», og i Askvoll skriver Espedal: «Narve Skaar er først og fremst en fjellmann; han 

liker bedre å gå opp enn ned. Han foretrekker å gå i høyden fremfor å gå i lavlandet» 

(Espedal 2006: 40, 85). Espedal etablerer altså en forskjell mellom dem, gir Narve en 

integritet og skrivingen i oppgave å håndheve denne. Narves integritet er fortsatt Espedals 
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verk, men det at han har en tydelig, og til å begynne med nærmest typisk identitet (han er 

først og fremst en fjellmann), og at dette er noe de før har kranglet om, utfordrer Espedal til å 

involvere forhandlinger mellom sin og en annen sin identitet i skrivingen. 

 Det er interessant at Espedal i de første par etappene som involverer Narve investerer 

skrivingen i konflikter mellom dem. Disse konfliktene forteller ikke bare om sterke 

personligheter, men kan i vår tilnærming være uttrykk for Espedals arbeid for å produsere 

egenrådighet hos Narve. I den første meningsutvekslingen, i diskusjonen under oppsetningen 

av En Midtsommernattsdrøm, står Narve urokkelig ved sin påstand om at kunsten er 

overflødig. Espedal selv inntar en modererende rolle. I sin siste replikk går han med på 

Narves premiss, og skriver «Og likevel er det Shakespeare som får oss til å tenke over dette 

paradokset?» (100) Men også dette forslaget, som er et forsøk på å lande et kompromiss, blir 

avvist av Narve. Konflikten blir altså stående uforløst, og dette uteblivende sammenfallet av 

identitet produseres igjen ved gjentatte anledninger, som i denne dialogen på turen til 

Grotlerstranden: «Savner du det ikke? / Hva da? / Det vi har løsrevet oss fra. / Nei» (108-

109). Ikke bare avvises Espedals spørsmål, men Espedal gjør seg heller ikke forstått, noe vi 

ser idet Narve må spørre hva Espedal legger i «det». Espedals ikke-leksikalske referanse er 

altså ikke underforstått eller selvforklarende, men må utdypes, selv om Espedal i prinsippet 

skriver til seg selv, noe som tilkjennegir et forsøk på å forholde seg til Narve som om han 

ikke var et produkt av sin egen skriving, ikke ulikt måten Espedal forsøker å gi eget liv til 

veien. Som med veien formes Narve frem til å bli en pådriver for gåingen som i realiteten 

ikke er en ekstern funksjon, men oppleves som ekstern i den forstand den oppleves å stå 

utenfor Espedals kontroll. 

 Virkningen av Narves selskap blir interessant mot slutten av skrivingen etter 

oppholdet på leirstedet ved Olympos. Det synes her å dukke opp en konflikt, ikke bare 

mellom Espedals og Narves forestilte personer, men mellom skrivingens interesse og Narves 

tilstedeværelse. Espedal har på dette tidspunktet allerede begynt hjemreisen i form av en 

snuoperasjon i skrivingen, og leirstedet kan leses som et forsøk på å demme opp for 

skrivingen og avslutte reisen. Her forsvinner også Narve fra skrivingens omtale, og med ham 

muligens også fremskrittets påtrykk. Skrivingens kollektive «vi» blir Espedals «jeg», og 

selskapet som tidligere svarte til to gåmaskiner, «samkjørte i bevegelsene», suspenderes. 

(172) Det er ikke første gang de skiller lag, men annerledes fra for eksempel veien ned til 

Meteora, hvor de «skiller lag, går hver for oss ned mot byen», gis det ingen garantier på 

leirstedet om gjenforening. (173) De leier hver sin hytte, og Narve blir snart erstattet med den 

øresusskadede Andreas som Espedal tilbringer kveldene med og danner et nytt «vi» med, 



men dette selskapet er et samtalefelleskap og ikke et gåfelleskap. (202–203) Narve er skjøvet 

i bakgrunnen. Imidlertid er han kun holdt utenfor Espedals omtale, og ikke forsvunnet fra 

leirstedet, fiksjonen og skrivingens horisont. Espedal ønsker trolig å slutte reisen her, men 

holdes igjen, eller snarere tvinges videre av Narve som han nå synes verken å kunne emigrere 

ut av skrivingen eller redusere til en refleksjon av sin vilje.  

Det kan virke som om Narve har blitt et problem fordi han har blitt produsert i den 

hensikt å drive skrivingen fremover, men i kraft av dette sneket seg ut av Espedals kontroll, 

og nå fortsetter å agitere til eller fremprovosere bevegelse på tross av Espedals forsøk på å 

avslutte. Når Espedal henter opp igjen Narve i skrivingen sin kan det derfor leses som et 

pålegg fra fiksjonen om å bli fulgt opp og skrevet ut. Espedal skriver: «[H]an er rastløs og vil 

gå, ut igjen på veien, opp i fjellet, ned til resten av kysten og den planlagte ruten. (...) Jeg har 

ikke lyst til å gå, ikke ennå, det er noe som ikke er avsluttet, som jeg ikke vil avslutte så 

brått» (205). Avslutningen som her avbrytes, eller avsluttes «så brått», refererer til den 

magiske våkenatten med Andreas, obersten og de to døtrene. Det synes å være en forventning 

om forløsning som oppholder Espedal på leirstedet, men denne forløsningen blir Espedal 

snytt for. Om forfølgingen av denne avslutningen ville ha betydd en slutt på reisen er 

usikkert, og det interessante er kanskje heller ikke dette, men at fortsettelsen på turen her går 

imot Espedals vilje, der det tidligere alltid har vært et samsvar mellom Espedals lyst og det 

han skriver, som på kapellet i Paris etter gjenskrivningen av Rimbaud, sammenbruddet i 

Wales eller slutten ved den planlagte destinasjonen i Todnauberg. Selv turen ned til 

undergrunnen i Istanbul med Ibrahim er, skjønt etter noe om og men, noe Espedal vil 

ettersom han skriver «[han] strekker frem hånden. Jeg tar imot hånden» (184).  

Det hender at Espedal ikke vet hva han vil, som når han gir etter for veiens vilje, og 

det hender han skriver seg vekk fra veien og gåingen, som på Postveien i Åsane eller på 

puben i Askvoll. Når Narve drar ham vekk fra leirstedet ved Olympos er imidlertid dette 

tilfellet unikt fordi Espedal helt tydelig ikke vil gå (ennå), men «følger etter Narve bort til 

brakken hvor vi spiser frokost og betaler for oss, før vi går, uten et eneste avskjedsord til min 

nye familie» (205). En mulig lesning av denne hendelsen, når Espedal altså skriver det 

motsatte av det han vil, er at teknikken som produserer Narve, og som har til hensikt å tjene 

Espedals prosjekt om å komme i bevegelse, tar overhånd. Espedal synes altså å ha 

vanskeligheter med å stoppe konsekvensene av selskapet. Det er Narve som har tegnet ruten, 

slik at det å følge opp Narve og forholde seg til ham som et subjekt for seg selv, innebærer 

også å fortsette gåturen som planlagt. Når Espedal like etter endelig avslutter reisen 

suspenderes Narve igjen: «I Kas skiller vi lag og bor hver for oss» (211). Innen det har 
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Espedal allerede vendt seg tilbake mot skrivesituasjonen og utsagt slutten, «Denne reisen 

slutter her» (210). 

Espedals fiksjonsstrategi, altså hans fenomenologiske metode, og teknikkene han 

engasjerer presser ham til å skrive videre, men Espedal vil ikke skrive bare for å skrive. 

Skrivingen har et formulert mål som er boken om det å gå, og spørsmålet som melder seg 

etter hvert som vi registrerer at tankene går hjemover og skrivingen fremover, er spørsmålet 

om når denne boken vil være oppnådd. Vi kan foreslå at boken oppnås når Espedal presterer 

å gå, men når er i så fall det? Tilstanden av bevegelse som Espedal skriver om kan aldri fullt 

og helt bli oppnådd ved å skrive. Skrivingen kan etterstrebe, forhandle med og til en viss grad 

ligne det å gå, men disse kan aldri bli identiske aktiviteter. Imidlertid peker avslutningen av 

Gå, som ikke er slutten på reisen, men en beskrivelse av skrivesituasjonen, på at skrivingen 

har hensikter utover å beskrive det å gå eller leve seg inn i en slik erfaring. Det skrivende 

forsøket synes å være et mål i seg selv ettersom det leder Espedal til et nytt syn på det å 

skrive og således et nytt forhold til sin egen hverdag: «Det er mange måter å reise på, og det 

er mange måter å være hjemme på» (210). Espedals erkjennelse mot slutten av boken 

resonnerer med refleksjonen rundt Giacomettis skulpturer. Han erkjenner her at en utfordring 

av skillet mellom tilstanden av å være i ro og tilstanden av å være i bevegelse er mulig ved å 

skrive, hvilket Espedal ikke bare forteller oss i denne setningen, men viser oss i skrivingen av 

Gå. 

Espedal kan utfordre skillet mellom dem, noe han også går langt i å gjøre, men han 

har ikke satt noen grenser for hvor langt han skal gå i å etterstrebe tilstanden han skriver om 

før boken kan erklæres for oppnådd. Som Espedal skriver i Kas: «Hvor langt kan vi gå?» 

(209). Både den metaforiske og den bokstavelige meningen peker på det samme problemet: 

Målet er boken, og ikke et bestemt erfaringsnivå av det å gå. Således har teknikkene vi har 

tatt for oss, og særlig sistnevnte, bare i hensikt å produsere og opprettholde bevegelse, ikke å 

peile skrivingen inn mot en spesifisert grad av bevegelse eller å sette grenser for bevegelsen. 

Teknikken som innebærer å holde hånden i gang har imidlertid fysiologiske begrensninger, 

både med tanke på hvor lenge hånden kan skrive kontinuerlig og med tanke på omfanget av 

bevegelse den kan svare til. Det er for øvrig også denne teknikken i kombinasjon med en 

investering i veien samt selskapet med Narve som leder Espedal til den mest helhetlige 

erfaringen av det å gå i og med at skrivingen her later til å gi utslag på pusten, og ikke bare i 

musklene. Akkurat som håndens bevegelse kan sies å ha naturlige begrensninger, har også 

musikken det, med sin tilmålte varighet. Det har også gjenskrivningene, med sin funksjon av 

å stimulere til egen skriving. Selskapets funksjon derimot, og for så vidt også veiens, har 



ingen definerte rammer utover de Espedal setter når han for eksempel bestemmer en rute og 

destinasjon for turen. Vi må likevel spørre oss hvorfor Espedal ikke bare forlater veien og 

Narve, altså vraker disse teknikkene, slik han vraker gjenskrivningene etter Rimbaud. 

Riktignok er det nettopp det han gjør når han avvikler i Kas som er halvveis på ruten til 

Fethiye, men hvorfor avvikler han ikke tidligere, som svar på den uttrykte motviljen? 

Jeg har foreslått én forståelse av at han lar seg overmanne av Narve, som bygger på en 

kjærlighet for karakteren han har involvert i skrivingen, og at han derfor må skrive videre i 

respekt for ham. Det finnes imidlertid flere mulige lesninger av denne skrivingen. Utsettelsen 

på slutten kan forstås som en frykt for å konstituere selvbedraget, noe som gir oss en 

forståelse av den åpne slutten i Kas, hvor reisens fortsettelse blir stående bak et 

spørsmålstegn og bevart som en mulighet (hemmelighet fra leserens side). Det kan også 

forstås som et forsøk på å bringe skrivingen til veis ende istedenfor å forårsake enda et 

oppbrudd på dette tidspunktet, som ville innebære å ta skrivingen i en ny og ukjent retning, 

og for Espedal potensielt å ta på seg mer arbeid. I tråd med tilfelle jeg beskrev over kan en 

siste forståelse være at Espedal ikke har definert et klimaks eller maksimum for erfaringen 

han etterstreber som kan avgjøre når han har prestert og tiden er inne for å avslutte reisen. I så 

fall forstår vi slutten verken som en kjærlighet for Narve, som en utsettelse av selvbedraget 

eller som et forsøk på å fortsette, men som en usikkerhet rundt om han har prestert nok, og 

derav verken en hensynsfull, tryggere eller bitter avslutning, men en nølende avslutning. 

 Hensikten med å legge frem disse flere mulige forståelsene av slutten er å fremheve 

tolkningsfriheten som gis i en slik lesning av skriving i Gå. Det bør igjen understrekes at 

teknikkene ikke pretenderer å anslå hvordan boken historisk sett ble skrevet, men å foreslå 

hvordan boken ble skrevet ut ifra inntrykkene teksten gir oss, og dette på invitasjon av 

perspektivet og teorien om sin bok som gis i setningen «Jeg skriver en bok om det å gå». 

Teksten åpner for å bli lest som en samtidig og virkelig hendelse, og ikke som et resultat av 

en fortidig og tapt skriveprosess. Gå inviterer til tolkninger av hvordan den ble til, og med 

hensyn til at den erklærer seg for å være underveis, hvordan den blir til, noe som ikke bringer 

oss vekk fra teksten, men til et syn på teksten som en produksjon og ikke et produkt. Vi gis 

altså et forestilt innsyn i produksjonsforløpet eller skriveprosessen, oppmuntres til å engasjere 

oss i utfordringene som møter Espedal på veien (til boken), og leve oss inn i dette 

skriveprosjektets problem: Hvordan skrive en bok om det å gå. 
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6 Konklusjoner 
 

Og videre herfra? Med alle ordene, med alle landskapene, med den ikke-nærværende, med de 

mange solene, med et stort nært menneske. 

Peter Waterhouse, 1990 

 

Skrivingens problem i Gå er at Espedal sitter i ro og skriver om en tilstand av kontinuerlig 

bevegelse, noe han altså løser ved å fiksjonalisere. Denne aktiviteten opprettholder han ved å 

engasjere en rekke teknikker, hvorav jeg har foreslått fem: å skrive om musikk, å holde seg til 

veien, å holde hånden i gang, å gjenskrive og å holde seg med selskap. Felles for disse 

teknikkene er at de stimulerer både skriving og følelsen av å være i bevegelse. Når det gjelder 

måten de stimulerer til skriving på gjør de dette på noe forskjellige vis, men kan likevel sies å 

ha to felles funksjoner.  

Musikken gir ham i oppgave å integrere og oversette musikalske uttrykk i skrivingen 

og samtidig holde tritt med musikkens tempo. Å holde seg til veien innebærer å vie 

skrivingens oppmerksomhet til underlaget for å etablere en fornemmelse av fotfeste, og 

gjennom denne kontakten med en ytre virksomhet, en følelse av at veien går for ham. Å 

holde hånden i bevegelse innebærer å skrive lenge sammenhengende og finne måter å strekke 

ut etappene for å gjøre skrivingen fysisk påkjennende. Gjenskrivningene gir Espedal i 

oppgave å skrive igjen andres skriving, og resirkulere disse stemmene i sin egen skriving, 

mens det å holde seg med selskap innebærer å innbringe andre mennesker og gi disse en 

agenda for fiksjonen som går utover Espedals egen, og som skrivingen derfor må strekke seg 

etter, eller i det minste forholde seg til. 

Den ene felles funksjonen som her avtegner seg er å gi Espedal konkrete oppgaver der 

hans eneste sikre oppgave er å skrive en bok om det å gå. Teknikkene fyller altså den store 

oppgaven med mindre oppgaver, eller sagt på en annen måte, stykker opp den lange 

skrivende reisen i kortere etapper. Ved å påta seg disse oppgavene skriver han ikke på fri 

impuls, men gir seg motstand, og således noe å skrive i forhold til. Skrivingen er altså ikke 

bare en enveishandling, men en samhandling mellom Espedal og det han til enhver tid 

produserer. For å bruke spill-begrepet til Gadamer igjen kan vi si at Espedal setter sitt eget 

subjekt til side og går opp i spillets subjekt, eller som Gadamer uttrykker det, «spillet blir 

herre over den som spiller» (Gadamer 2012: 137). Slik som den lekende katten (i Gadamers 

metafor) velger garnnøstet fordi den spiller tilbake og nærmest av seg selv skaper 

overraskelser, har teknikkene til Espedal den felles funksjonen at de i større eller mindre grad 

havner utenfor hans kontroll. (Gadamer 2012: 136) Kanskje vi til og med kan si at teknikkene 



trekker skrivingen ut av Espedals komfortsone. Gadamers begrep om spill er beregnet for 

kunsterfaringen mens vi her bruker begrepet om kunstproduksjonen. Det sier noe interessant 

om forholdet mellom disse to sidene av kunstuttrykket, eller for å holde oss til Gadamers 

termer, «selve kunstverkets væremåte», at spill-begrepet er relevant for Espedals skriving av 

Gå. (Gadamer 2012: 132) Dermed gjøres nemlig skrivingen selv til en form for kunsterfaring 

og vice versa. Dette peker på denne funksjonens viktighet for en lesning av skriving. Det at 

skrivingen av Gå kan betegnes som et slikt spill, altså at skrivingen gis merkbar motstand av 

det den produserer, eller at teksten viser en dynamikk mellom trekk og mottrekk, gjør at 

denne skrivingen kan leses. 

 Den andre funksjonen overlapper med den første og kan derfor betraktes som en 

annen side av den samme funksjonen, men er fortsatt viktig å betone, da denne siden ved 

funksjonen spiller en betydelig rolle for avviklingen av teknikkene. Denne funksjonen er å 

avlede Espedal fra ettertanken og metaperspektivet som truer med å bryte illusjonen og 

konfrontere ham med realitetene, fremfor alt det at han sitter i ro og skriver en bok om det å 

gå. Ved reisens slutt sporer Espedal opp igjen denne ettertanken og bruker den som et 

motmiddel mot fiksjonen. Han bruker altså de reelle omstendighetene som alle teknikkene er 

midler mot som et motmiddel på dem igjen, og metaspråket kan derfor sies å utgjøre en sjette 

teknikk, men denne er i så fall ikke en teknikk for å skrive. Vi kan heller tenke om den som 

en teknikk for ikke å skrive.  

Uavhengig av funksjonen de innehar kan teknikkene også ordnes etter hvor i 

skrivesituasjonen de befinner seg, det vil si hvilke posisjoner de har i dette spenningsfeltet 

mellom den litterære innsiden og utsiden som jeg har kalt den mindre utsiden. I denne 

dimensjonen som vi befatter oss med i en lesning av skriving kan bruken av musikk sies å 

danne en ytterlighet på utsiden mens bruken av selskap kan sies å danne en ytterlighet på 

innsiden. Den ene er ikke av den grunn mer present i teksten enn den andre, selv om 

musikken spilles av i rommet Espedal skriver i og selskapet produseres i fiksjonen. Vi 

kommer ikke i direkte berøring med noen av dem, i den forstand at vi ikke hører musikken på 

samme måte som vi ikke ser Narve. Samtidig oppfatter vi Espedals kontakt med musikken 

han hører på og Espedals forhold til karakterene han produserer gjennom utslagene de gir i 

skrivingen, altså hvordan Espedal reagerer på disse fenomenene. Vi presenteres altså ikke for 

stimulansene direkte, men presenteres for effekten de har på Espedal gjennom måten 

skrivingen håndterer dem og påvirkes av dem. 

Teknikkene utgjør tiltak og ikke en form for stil, hvis vi da tenker om stil som 

strukturer med hensikt å stimulere leserens oppfatning av verden. Det er ikke leserens 
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forståelse som bør vektlegges fordi teknikkene ikke først og fremst vender seg mot lesningen 

og manipulerer vår forståelse. Det er heller Espedals forståelse og utvikling som bør 

vektlegges, fordi Espedal synes å bruke dem av egeninteresse, altså for å genere og påvirke 

sin egen skriving. Slik manipulerer han heller sin egen oppfatning av verden, noe som synes å 

gi størst utslag i gjenskrivningene. Fordi teknikkene ikke stimulerer lesningen, men 

skrivingen, peker disse momentene ikke i hver sin retning, musikken ut av teksten og 

selskapet innover i teksten, men begge på tekstens videre produksjon, eller på den mindre 

utsiden der hvor vi oppfatter teksten som en rekke skrivehandlinger. Den antydede 

påvirkningen disse har på den videre skrivingen inviterer til å leve seg inn i Espedals 

skrittvise opplevelse av sin egen skriving, altså skriveopplevelsen, istedenfor å la dem tjene 

som stimulanser for en leseopplevelse. 

Espedals Gå gjør mulig en lesning av skriving fordi romanen er skrevet på en måte 

som gir seg utseende av å være en skriveprosess. Denne er også mulig å følge og engasjere 

seg i fordi utsigelsen, altså prosessen som produserer utsagnet, virker utlevert for lesningen. 

Svært ofte kan vi forstå bakgrunnen for at han skriver som han gjør. Når Espedal skriver at 

bussen han og Narve tar fra Thessaloniki til Istanbul er en gul mercedesbuss er det vanskelig 

ikke å koble dette til den gule mercedesen han kjører til Paris med. Uten å slå fast at denne 

parallellen ikke kan ha, for eksempel, symbolsk betydning er det min oppfatning at en lesning 

av skriving kan gi utvidet mening til tilfeller som lett kan bli avskrevet som 

virkelighetseffekter, slike som dette.  

Syéd skriver om Espedal at «det er livet som skal frem, et kunstnerliv rett nok, men et 

liv som er liv vel så mye som kunst» (Syéd 2016: 20). Men hvilket liv refereres det til? 

Menes det her Espedals liv, kunstens liv, eller begge? Fornemmer hun her kanskje nærværet 

av et liv i andre enden av teksten, altså fra produksjonens side? Vi kan oppleve parallellen 

som et innblikk i livet foran skrivebordet og få en oppfatning av hvordan det er å skrive. 

Parallellen kan leses som et uttrykk for skrivingens disponerthet for å gjenta seg selv, og 

dermed som en glipp heller enn som en kode. Slik kan vi også lese uttrykket «konflikter og 

slagg» som vender tilbake mange sider senere med «slagg og de forstyrrelser» (29, 83). 

Uttrykket «halvt liggende, halvt sittende» dukker også opp igjen med «halvt sittende, halvt 

liggende», og det gjør også figuren med en jente som drikker cola gjennom et sugerør (82, 

98, 104, 124). Hvis vi knytter Syéds opplevelse av et nærværende liv i tekstene til denne 

tilsynelatende utleveringen av skrivingens vaner og oppheng, er ikke fortolkningsrommet 

begrenset, som Ellefsen hevder. Det er nemlig nettopp her fordoblingen av teksten skjer: Den 



viser inn i en fortelling fra side med den som skriver, og slik er teksten til enhver tid uttrykk 

for både en fortelling og hvordan det er å produsere den.  

I min lesning har jeg forsøkt å vise frem et hold i teksten som, konfrontert med en 

bestemt lesertilnærming, kan produsere en leseerfaring som tenderer mot en erfaring av å 

skrive den, altså en skriveerfaring. Denne lesningen må ikke forstås som en utelukkelse av 

andre lesninger. Den er et sidespor, men dette sidesporet står i en transitiv relasjon til 

hovedsporet, og det er denne erkjennelsen setningen fra siste side adresserer: Det å lese etter 

skriving i en bok ikke er å se bort i fra innholdet, men å se innholdet via den som skriver, og 

således ikke bare lese som en annen, men å lese som om man skrev. Det å ta side med den 

som skriver, som Gå inviterer til, kan også innebærer en omjustering av ønsket om 

tekstmøtet. Vi ønsker ikke først og fremst at boken står til våre forventninger, men at boken 

står til andres forventninger, slik som når man hører en venn spille konsert, og man håper at 

det går bra, ikke med hensyn til ens egen opplevelse, men til vennens opplevelse. 

Vi kan kalle dette romanens teori om seg selv. Gå vil ikke bli mottatt, lest, forstått og 

anerkjent som den er, men både heiet på og sagt imot av en leser som innbiller seg å ha en 

delaktig rolle i og et ansvar for bokens produksjon. Hos Espedal får Barthes’ konsept om 

skrivbar tekst i S/Z dermed en bokstavelig vri. Den forfekter ikke bare et engasjement i 

tekstens betydningsmangfold, men et engasjement i hva som blir skrevet i teksten, altså hva 

Espedal velger å skrive, hvilke retninger han velger for teksten, hva han velger å fylle boken 

med, og hvordan han gjør det. Hvis vi ser på adopsjonen av Barthes’ begrepspar brukes 

skrivbar tekst ofte om tekster som er åpne for flere lesninger. Hos Karin Gundersen, i sin bok 

om Barthes, knyttes det for eksempel til en produktivitet i språket. (Gundersen 2010: 54) 

Dette er nok den mest gangbare med henblikk på Barthes’ lesning av Balzacs novelle 

gjennom de fem kodene. Imidlertid er konseptet om skrivbar tekst åpent for enda en tolkning 

i den teoretiske avklaringen, og denne tolkningen kan tenkes å gjøre seg gjeldende i Espedals 

tekst. Barthes’ skriver: «The goal of literary work (of literature as work) is to make the reader 

no longer a consumer, but a producer of the text» (Barthes 1990: 4). Forstått opp mot 

lesningene Barthes gjør innebærer ikke leserens rolle som produsent av teksten å krangle på 

hva som står skrevet, eller å ville skrive om (endre på) forelegget i bokstavelig forstand. De 

fem kodene bruker samme utgangspunkt, og i den grad leseren produserer er det ved å 

produsere nye atferder og betydninger i teksten. Det synes derfor å dreie seg om en 

destabilisering av tekstens innhold, og ikke en omskriving av uttrykket og tekstbildet. 

Leseren som produsent av teksten er således å forstå som en metafor. Leser vi derimot 

utsagnet isolert åpner Barthes’ konsept for en leser som blander seg inn i produksjonen av 
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dette uttrykket, altså en leser som heier på at skrivingen når sitt mål og ergrer seg når 

skrivingen forviller seg bort.  

Gå kan tenkes å påkalle en slik bokstavelig forståelse av utsagnet til Barthes. Den er 

ikke skrivbar i egenskap av å være åpen for mange lesninger. Gå-motivet er vanskelig å 

komme rundt, som både forskningen og resepsjonen viser. Hvis den kan kalles skrivbar, som 

det er min oppfatning at den kan, er det fordi teksten inviterer til en medfølelse for den som 

skriver boken, altså at romanen subjektiverer sin egen produksjon og gjør dette subjektet til 

en roman-helt. I begynnelsen av andre halvdel i Gå skriver Espedal: «[J]eg ville skrive en 

bok om det å gå, det var en god idé, sannheten var at den ikke interesserte meg lenger» 

(Espedal 2006: 119). Hvis vi møter teksten med en forhåpning om at skriveprosjektet skal 

lykkes, fremfor en forventning om at teksten skal innfri, altså at vi dreier lesningen bort fra 

hva boken kan gi og fortelle oss, og mot at Espedal oppnår sitt forsett, kan slike 

forfallsperioder, som det er mange av i Gå, være blant de mer engasjerende i lesningen. I 

tilfeller som over vekkes skriveren i oss, og vi kan kjenne et behov for å ta over 

tekstproduksjonen, rettlede Espedal, og få skrivingen tilbake i kurs.  

Episoden med frisøren Janne i kapittel tjuetre kan i denne sammenheng leses som en 

avsporing fra skrivingens prosjekt. Dette oppdager vi blant annet i måten Espedal avslutter 

kapittelet på hvor han ønsker skrivehandlingen ugjort: «Det har ikke skjedd. Vi må stryke det 

bort, viske det vekk» (81). Som uttrykk for hva det vil si å gå støtter denne episoden Wærps 

sammenligning av det å unngå et plot og det å unngå hovedveiene. (Wærp 2006: 133) Sett fra 

side med Espedal som skriver finnes det her imidlertid også grunnlag for å si noe om av hva 

det vil si å skrive. Samtidig som Espedal ønsker teksten bort er teksten også et fremskritt, og 

det å stryke bort teksten for å begynne på nytt er således ikke å annullere denne hendelsen, 

men å videreføre denne hendelsen i en ny begynnelse fordi hendelsen allerede har produsert 

en erfaring hos Espedal.  

Vi kan forstå dette med den franske filosofen Jean-Luc Nancy (1940–) og hans 

refleksjoner i Corpus (fransk orig. Corpus 1992). I forfektelsen av å forstå kroppen som 

hendelse, eksponering eller produksjon av verden blir det å skrive om kroppen ikke å gjøre 

den til symbol, men en utskriving (l’excrit) av kroppen. Han skriver: «That we write, no 

doubt, is the body, but absolutely not where we write, nor is a body what we write – but a 

body is always what writing exscribes» (Nancy 2008: 87). Forståelsen av det å skrive som en 

etterligning av kroppens væremåte gir oss et perspektiv på hva som skjer når Espedal i 

kapittel tjuetre ønsker skrevet uskrevet for så tross alt å skrive videre. Slik jeg opplever det 

velger Espedal her ikke å redusere tekstmassen og vende tilbake til der han har vært i et 



forsøk på å gjøre om, men å gi seg i kast med sidene som ennå ikke er skrevet på ettersom 

konfrontasjonen med dette ennå uberørte mulighetsrommet er der en grenseerfaring kan finne 

sted. Når Espedal velger frem og ikke tilbake fortsetter han i samme retning som lesningen. 

Som lesere gjør vi også fremskritt, og dette fremskrittet drives ikke av at vi 

simpelthen hviler blikket på teksten, men at vi så og si dytter teksten fremover, og befinner 

oss alltid på grensen til der vi ikke har vært. Sammenlignet med erfaringen av å lytte til 

musikk er denne aktiviteten produktiv. I sin tolkning av Peirces erkjennelseskategori 

«secondness» gir Anne Marie Dinesen et eksempel som er tankevekkende i den forbindelse: 

«Relationen mellem stilhed og lyd er dyadisk; lyden besætter positionen for ‘effort’, mens 

man selv som den lyttende part (stilhed) øver motstand mod dette pludselige indgreb» 

(Dinesen 1992: 24). Hvis vi transponerer denne relasjonen til tekstmøtet er det mottakeren 

som besitter posisjonen for «effort» fordi leseren aktivt må oppsøke og trenge gjennom hver 

setning for at teksten skal gå fremover. På denne måten er lesningen handlende, ikke bare ved 

å forvalte tekstens mening, men ved å konstituere tekstens utvikling. Kanskje vi til og med 

kunne sagt, med henblikk på Gå, at leseren tråkker opp teksten.  

Posisjonen som frembringer tekst og posisjonen som oppsøker den har noe 

grunnleggende til felles, nemlig den spatiale retningen fremskrittet går i. Vi vet ikke at 

teksten ble skrevet i rekkefølgen den foreligger i, men vi vet at den ble skrevet i skriftens 

retning, fra venstre til høyre. Det er annerledes i musikken som ikke har en like entydig 

retning utover at den utfolder seg fremover i tid. Lesningens anstrengelser vil ikke være mer 

enn en miniatyr av skrivingens, men perspektivet på lesningen som en imitasjon av skriving, 

som lesning av skriving i Gå har fremhevet, gir oss både et svar på åpningsproblemet vårt og 

en åpning mot lesning av skriving i annen litteratur. Problemet jeg fremsatte la til grunn en 

motsetning mellom lesningen som Espedals tekster inviterer til og den finitte formen tekstene 

foreligger i. Vi kan nå spørre: Er denne lesningen mulig å praktisere andre steder enn nettopp 

i tekstmøtet? Gå tilrettelegger for en lesning som oppfatter teksten som produksjon ved å 

henvende seg til og spille med lesningens skriftnavigerende, fremadskridende, 

grenseerfarende og handlende natur som samlet utgjør en imitasjon av skrivingen. Sett opp 

mot andre kunstformer, som musikken eller billedkunsten, står litteraturen frem som et 

passende sted for lesningen å identifisere seg med skrivingen, og denne identifikasjonen, kan 

vi si med Sontag, er gjensidig.  
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