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Sammendrag 
Denne oppgaven er en komparativ motivstudie av barndom, barnet som litterær figur og 

estetisk erfaring i Walter Benjamins kortprosasamling Berliner Kindheit um neunzehnhundert 

(1933–1938) og Virginia Woolfs roman To the Lighthouse (1927) samt novellen ”Solid 

Objects” (1920). 

 I Benjamins minnebilder trer barnet frem som et radikalt motbilde, et amalgam av 

andre «opposisjonelle» figurer i Benjamins tenkning som samleren, flanøren og den 

pukkelryggede mannslingen. Erindringen av barndommen viser seg som arnested for en 

annen, mindre instrumentell og mer estetisk befatning med historie, temporalitet og 

tingverden. Woolfs fremstillinger av barna i familien Ramsay beror på en mindre teoretisert 

forståelse av barnet og barndommens mulighetsrom, men utgår fra en forståelse av politikk, 

tid, sansning og kunstens autonomi som leder frem mot et estetisk idealbilde. Det viser seg 

også i den tidlige novellen, der den voksnes gjenerobring av en barnlig måte å være i verden 

på former et nytt begrep om motstand. Montasje, temporalitet, mimetisk verdenserfaring, 

medieteknologi og forestillinger om opphav, paradis og natur står sentralt i analysen. 

Dialektikken mellom det forestilte og det litterære barnet befinner seg i sentrum av min 

undersøkelse, der jeg retter oppmerksomheten mot grenseoppgangene mellom 

representasjonen eller bildene av barnet, og hva barnet blir et bilde på. 

 Jeg argumenterer for at verkene, på ulikt vis, bærer i seg et løfte om en annerledes 

verden. Ved å innreflektere også de barna som faller utenfor sanselighetens grenser, uttrykker 

tekstene et utopisk håp om en annen og mer rettferdig virkelighet der den estetiske 

omgangsformen vil kunne tilfalle alle. Således finnes det i barndommens estetikk en kim til 

politisk endring. Slik tilfører jeg et originalt blikk på barndommens posisjon i to kanoniserte 

og mye omtalte forfatterskap, og åpner opp for nye perspektiver på Benjamins filosofi og 

litteratur så vel som en utvidet forståelse av den estetiske erfaringens politiske dimensjon i 

Woolfs forfatterskap. 
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Forord 
Først og fremst vil jeg rette en uforbeholden takk til min veileder Kjersti Bale, som fra første 

stund har vært en helt uvurderlig samtalepartner i arbeidet med oppgaven. Hennes åpnende, 

kritiske spørsmål, presise kommentarer og nysgjerrighet og interesse for prosjektet har vært 

helt avgjørende for masteroppgaven slik den foreligger. Samtaler om faghistorie og teoriens 

rolle i litteraturvitenskapen har også vært viktige og perspektivutvidende. Det er noe jeg har 

satt virkelig stor pris på. 

 En rekke nære venner fortjener også en stor takk: Maria Kvile Lindsjørn, for urokkelig 

støtte og oppmuntring – og for barnedagene; Vetle Vongraven, for alle årene med endeløse 

dialoger om filmkunst, kulturkritikk og senkapitalistisk inkoherens; Charlotte Skjold, for 

søndagsturene, humoren og all bistand med formalia og korrekt oppføring av de minste 

referanser. 

 Takk til Hans Petter Blad for berikende samtaler og essayistiske samarbeid, en stadig 

voksende korrespondanse om estetikk, litteratur og film, og ikke minst inspirerende og 

oppmerksomme lesninger av arbeidet, som har tilført et nytt og originalt blikk til diskusjonen 

av barndom. 

 Takk til Even Teistung for hyppige og kloke innspill, stor tro på prosjektet, og det som 

har blitt til daglige, ofte livlige og heldigvis også humoristiske samtaler om Frankfurterskolen 

og den kritiske tankens vilkår i dag. 

 En stor takk rettes også til Julia Wiedlocha for det intense og gledesfylte samarbeidet 

på Litteratur på Blå og et utall andre prosjekter – og til Stine Linnerud Jespersen for 

lesesalfellesskapet, stadige politiske diskusjoner og for å ha tatt til gatene og støttet streiken i 

mitt fravær. En takk må også rettes til Eirik Mikael Skogli, Mari Bentdal, Pål Sundby, Tora 

Ask Fossen, Marlene Linde, Andrea Berberg Ramse og Lars Gjerdrum Haugen, som alle på 

ulikt vis har bidratt til å gjøre de siste årene så rike. Og til ILOS ved UiO for reisestøtte, slik 

at jeg kunne oppsøke Walter Benjamin-arkivet ved Akademie der Künste i Berlin. 

 Takk til mamma for assistanse med tysken, og til pappa for å ha introdusert meg for 

marxisme og dialektikk i altfor ung alder. 

 

Benjamin Yazdan 

Oslo, mai 2019 
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Teknisk notis 
Jeg refererer til og siterer fra et betydelig antall originaltekster på tysk, fortrinnsvis fra 

Suhrkamps Walter Benjamin-utgivelser. For lesbarhetens skyld blir referanser i hovedteksten 

angitt fortløpende med henvisning til hvilket bind av Gesammelte Schriften eller Briefe det 

gjelder. De ulike verkene av Virginia Woolf refereres også til på samme måte. For alle sitater 

på tysk finnes oversettelse til norsk i fotnote. Der oversettelsen er min egen, fremkommer det 

i fotnoten. Tillegget i oppgavens omfang oversettelsene har medført, er klarert med veileder. 

Bortsett fra det antallet sider disse fotnotene tilsvarer, overholder oppgaven det foreskrevne 

sideantallet. Forkortelser er oppført som følger: 

 

Verk av Walter Benjamin: 

GS – Gesammelte Schriften (bind og del av bind spesifisert i teksten) (Suhrkamp Verlag, 

1972, 1974, 1977, 1982, 1985, 1987)  

BR – Briefe 1 (Suhrkamp Verlag, 1978) 

Oversettelser: 

BB – Enveiskjørt gate. Barndom i Berlin – rundt 1900 (Kolon forlag, 2014) 

SiU – Skrifter i utvalg (bind spesifisert i teksten) (Vidarforlaget, 2014) 

PV – Passasjeverket (bind spesifisert i teksten) (Vidarforlaget, 2017) 

 

Verk av Virginia Woolf: 

CSF – The Complete Shorter Fiction of Virginia Woolf (Hogarth Press, 1985) 

SE – Selected Essays (Oxford University Press, 2008) 

TL – To the Lighthouse (Alma Classics, 2012) 

AROO – A Room of One’s Own (Vintage Classics, 2012) 

SD – Selected Diaries (Vintage Classics, 2012) 

WD – A Writer’s Diary (Persephone Books, 2012) 
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Als das Kind Kind war, 
ging es mit hängenden Armen, 

wollte der Bach sei ein Fluß, 
der Fluß sei ein Strom, 

und diese Pfütze das Meer. 
 

Als das Kind Kind war, 
wußte es nicht, daß es Kind war, 

alles war ihm beseelt, 
und alle Seelen waren eins. 

 
Als das Kind Kind war, 

hatte es von nichts eine Meinung, 
hatte keine Gewohnheit, 
saß oft im Schneidersitz, 

lief aus dem Stand, 
hatte einen Wirbel im Haar 

und machte kein Gesicht beim fotografieren.1 
Peter Handke 

 

 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
1 «Da barnet var et barn / gikk det med svingende armer / ønsket at bekken var en elv / at elven var en strøm / og 
at denne sølepytten var sjøen. // Da barnet var et barn / visste det ikke at det var et barn / alt var sjelfullt / og alle 
sjeler var én. // Da barnet var et barn / hadde det ingen mening om noe / hadde ingen vaner / satt ofte med bena i 
kors / løp av gårde / hadde en virvel i håret / og lagde ingen grimaser / da det ble fotografert.» [min gjendiktning] 
Disse verselinjene utgjør de tre første strofene av “Lied Vom Kindsein“, Peter Handkes dikt til den tyske 
regissøren Wim Wenders’ film Der Himmel über Berlin (1987), der resitasjonen av diktet er et ledemotiv. 
Handke var også medforfatter på det sterkt Walter Benjamin-inspirerte filmmanuset. I Der Himmel über Berlin 
tilhører fortellerstemmene to engler, som stiger ned til jorden for å besørge menneskene i et Berlin som fortsatt 
tynges under vekten av sin egen histories sjelesorg. Tilfeldighetene – eller valgslektskapet – vil ha det til at Wim 
Wenders var til stede på en markering og samtale i den katalanske kystbyen Portbou i 2015, sammen med den 
israelske skulptøren Dani Karavan, kunstneren bak minnesmerket Passages (1994). Benjamin tok sitt eget liv i 
Portbou 27. september 1940, på flukt fra Gestapo. 
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I. Innledning 
Om Walter Benjamin, Virginia Woolf og den litterære barndommen 

 

Das Kind kommt gelaufen.  
Mutter, binde mir die Schürze!  

Die Schürze wird gebunden. 
Bertolt Brecht  

 

Det finnes en scene i Dag Solstads 17. roman der Bjørn Hansen – kemneren fra Ellevte 

roman, bok atten – befinner seg i Bø i Telemark. Han er på besøk hos sønnen Peter, som han 

ikke har sett på nesten tjue år, og blir tatt med av ham og svigerdatteren Thea til et grustak på 

en berghylle. Sammen med et titalls andre foresatte og familiemedlemmer (eller «pårørende», 

som fortelleren tørt bemerker) skuer de ut over himmelen over en dalbunn. Og så, brått, 

kommer det seks barn flyvende i våtdrakter, ledsaget av to voksne instruktører og båret oppe 

av vingeformede halvskjermer. Hanggliderbarna, inkludert sønnesønnen Wiggo, «passerte i 

splendid isolation, for alle hadde god plass i formasjonen, slik at hvert barn passerte i 

ensomhet, og fikk all den oppmerksomhet som tilkom dem.» (Solstad 2009: 143) Den 

ulovlige vingeflukten, som plasserer barna et sted mellom sirkusartister og fugler, synes 

fullkomment uvirkelig. For meg utgjør denne sekvensen, sett gjennom Bjørn Hansens øyne, et 

helt uforlignelig komisk tablå. Men den sier også noe om kulturens forestillinger om og 

forventninger til virilitet og ungdom, friluftsliv og natur, der barnas paraderte glede og 

foreldrenes dyrekjøpte selvrealisering går opp i en høyere enhet – et profant mirakel i 

sosialdemokratiets tidsalder, der den høyeste formen for lykke er å få barn til å fly over 

naturskjønne omgivelser med konsentrerte, tause fjes. Så kjører den brokete familien ned 

igjen fra berghammeren. Peter tar ordet: 

 
– Snart flyr de over Kaukasus. Ja, til og med i Himalaya. – Nei, sa Thea Nilsen. Først skal de fly 
mellom skyskraperne i Beijing. Ja over dem! Og i Kuala Lumpur. Over de arabiske emiratene. 
Over luksushotellene på de kunstige øyene ute i havet der. Barna våre! – Unnskyld far, sa Peter, 
vi er nokså høyt oppe nå, jeg håper du forstår det. Over Nairobi. Over Jerusalem. Over 
Damaskus. Til Damaskus. Til Jerusalem. Bagdad. Det var Thea Nielsen som sa alt dette. Hun 
hadde åpenbart store geografiske kunnskaper, hva drev hun med egentlig, i det daglige? – Vi 
bare leker oss, sa Peter, du må ikke ta det for høytidelig, far. Bjørn Hansen ristet på hodet, og 
smilte sørgmodig. […] De ankom Bø, og Peter kjørte den for ham vante veien opp til sitt hus. 
[…] – Er du ikke glad nå? spurte Thea Nilsen. – Nei, sa Bjørn Hansen. – Æhhh, du er et gufs 
ifra fortiden, utbrøt Thea Nielsen. – Ja, det er jeg. (Op. cit.: 146-47) 

 

Eksaltert er kanskje ordet som passer best for å beskrive stemningen som råder i bilen, men 

hvis man lukker øynene for harselasen med markeds- og globaliseringsspråket, kunne scenen 
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like gjerne utspilt seg på et annet sted til en annen tid. Bjørn Hansen anerkjenner riktignok at 

det er han som er en vandrende anakronisme, «et gufs ifra fortiden», men er det ikke heller 

Thea Nielsen og de andre foreldrene som holder en eldgammel forestilling ved hevd? 

Barndommen antar nærmest bibelske proporsjoner, men mer vesentlig inngis de første årene 

med et håp og barnet med et løfte som kanskje aldri vil bli realisert annet enn i et show. Uten 

å begi meg ut på et vidtfavnende idéhistorisk riss av barndommens posisjon i litteratur- og 

kunsthistorien, har dette arbeidet fått meg til å tenke at det er påfallende mye kontinuitet i 

synet på barndommen. Nå bør man på ingen måte underkjenne at hendelser som Rousseaus 

pedagogikk, psykoanalysens tilsynekomst, fremveksten av barnepsykologi eller 

modernismens vending mot erindring og minnebilder har utgjort helt omkalfatrende brudd i 

«barndomsanskuelsens» mentalitetshistorie. Det sier seg selv at det er vanskelig å forestille 

seg et barn i høyteknologisk vingespenn på ett av Jean-Honoré Fragonards malerier av 

paradisisk morskjærlighet. Men hvor mye annet enn senkapitalistiske idrettsgevanter er det 

egentlig som skiller den dulgte messianismen i Solstads tablå fra apoteosen av barndom hos 

en dikter som Wordsworth?  

 Forventningene til hvem barnet skal være, og hva barndommen skal utrette, synes 

alltid, så å si, å ha vært himmelhøye, og de er alltid støpt i kulturens bilde. Dermed kan også 

fremstillingen av barn i litteraturen gi oss vesentlige, og kanskje neglisjerte innsikter om 

samfunnet for øvrig. Hver barndom bærer i seg nye begynnelser og utgjør et uavsluttet 

prosjekt, men vil uunngåelig bringes til opphør. Lengselen etter det som har vært vil kunne 

fortelle oss noe om lengselen etter en annerledes verden. 

 I teksten «Baustelle» fra Einbahnstraße (1928), retter den tysk-jødiske tenkeren 

Walter Benjamin (1892–1940) en helt annen fordring til de voksne når man skal skape noe for 

barn enn aktivitetene som stilles til skue i 17. roman. Avfallet fra byggeplasser og 

arbeidssteder, skriver han, har en særegen tiltrekning på barn. Av disse restene og 

fragmentene former de i leken en liten tingverden i den store, en som ikke ligner på det 

voksne arbeidet, og som setter det ulikeartede inn i uante sammenhenger. «Die Normen dieser 

kleinen Dingwelt müßte man im Auge haben», skriver Benjamin, «wenn man vorsätzlich für 

die Kinder schaffen will und es nicht vorzieht, eigene Tätigkeit mit alledem, was an ihr 

Requisit und Instrument ist, allein den Weg zu ihnen sich finden zu lassen.»2 (GS VI: 93) 

Motsatt den psykologiserende pedagogikken han motsetter seg, er et slikt blikk for pusleri og 

uvesentligheter, det utskjelte og tilsidesatte, karakteristisk for Benjamins syn på barndommen. 

																																																								
2 «Denne lille tingverdenens normer bør man ha for øye når man ønsker å skape noe for barn og ikke foretrekker 
å la bare ens egen virksomhet, med alt det som er dens rekvisitter og instrumenter, finne veien til dem.» (EG: 23) 
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Den forbinder han nemlig med en radikal mulighet. I Das Passagen-Werk kan vi lese at 

barndommens oppgave er å bringe den nye verden inn i symbolrommet. I motsetning til den 

voksne, som i sin stivnede aldring ikke formår å se annet enn det moderne og elegante ved 

tingene – deres «nyhetsverdi» – kan barnet nettopp gjenkjenne det nye som nytt.3 (GS V-2: 

493) Der det trette blikket tingliggjør, oppdager barna også de hemmelige og glemte sidene 

ved tingene, kan skille dem ut fra modernitetens karakter av det alltid like [das Immergleiche] 

og bringe dem inn i menneskehetens billedskatt. Det er ingen liten misjon Benjamin tilskriver 

barndommen. Og som vi skal se, stanser det ikke der – de første leveårene bærer bud om et 

annet syn på fortiden, historien, en annen måte å omgås tingenes verden på, og en mindre 

instrumentell og mer livgivende befatning med språket og ordene.  

 Men det ligger like mye for den som husker sin egen barndom å fullbyrde en slik 

oppgave, som det gjør for den som vokser opp. For når barnet ikke kan besørge oppgaven 

alene, må den som erindrer besinne seg på å minske avstanden til verdens barndomsside. Eller 

for å si det med en verselinje fra Peter Handkes «Lied vom Kindsein»: Da barnet var et barn, 

visste det ikke at det var et barn.  

 ”On Being Ill” (1926), den engelske forfatteren Virginia Woolfs (1882–1941) 

klassiske essay om den neglisjerte erfaringen av å være syk, lener seg tungt på et lignende 

begjær etter å gjenerobre barndommens rike. Der er feberen spiren til inspirert leselyst, 

fantasering til sengs og en sansevar ømhet som sender tankene til innsovingssekvensen i 

Marcel Prousts verk, som Woolf også refererer til – «there must be a volume or two about 

disease scattered through the pages» (SE: 101) – og å ligge under for hetetokter blir en snedig 

form for motstand mot det hun kaller de oppreistes hær. Sykdom og barndom blir forbundet 

gjennom den inaktive væremåten, som igjen står i en intim forbindelse til den kunstferdige 

kreativiteten. Woolf etablerer så å si et begrep om motstand i «On Being Ill», men ad et 

proustiansk sentiment, et som forankrer barndommen i kunsterfaringens midte, i lediggangen 

og den frie leken. I essayet er det nettopp det uvirksomme sinnet som er forutsetningen for at 

tanken kan vendes om i kreativt firsprang. Lediggjengeren og barnet deler en livsrytme og 

sensibilitet som begge blir eksemplarisk for kunstneren – «There is, let us confess it … a 

childish outspokenness in illness; things are said, truths blurted out, which the cautious 

respectability of health conceals» (SE: 104) – en på samme tid estetisk og interesseløs, høyst 

																																																								
3 «Aufgabe der Kindheit: die neue Welt in den Symbolraum einzubringen. Das Kind kann ja, was der 
Erwachsene durchaus nicht vermag, das Neue wiederkennen. Uns haben, weil wir sie in der Kindheit vorfanden, 
die Lokomotiven schon Symbolcharakter. Unsern Kindern aber die Automobile, denen wir selber nur die neue, 
elegante, moderne, kesse Seite abgewinnen […] Jede Kindheit entdeckt diese neuen Bilder um sie dem  
Bilderschatz der Menschheit einzuverleiben.» (GS V-2: 493) 
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opprørsk og til og med sannhetssøkende anskuelse. «A state of mind which neither words can 

express nor the reason explain», er Woolfs betegnelse på det oppmerksomme intellektet som 

setter fabuleringen i spill: 

 
In illness words seem to possess a mystic quality. We grasp what is beyond their surface 
meaning, gather instinctively this, that, and the other—a sound, a colour, here a stress, there a 
pause—which the poet, knowing words to be meagre in comparison with ideas, has strewn 
about his page to evoke, when collected, a state of mind which neither words can express nor 
the reason explain. Incomprehensibility has an enormous power over us in illness, more 
legitimately perhaps than the upright will allow. (SE: 108) 

  

Her løper nettopp bevegelsen fra forsøket på å beskrive gjennom karakteristika og abstraherte 

termer og generaliseringer, til en vending som mimer den febersyke forestillingsevnens 

varsomhet for det partikulære. Når bevisstheten forlater sin våkne tjeneste begraver den seg i 

Mallarmé eller Donnes lyrikk, som hun skriver. (ibid.) I lesningen av poetene avgir ordene 

med ett en duft, blafrer som løvblader og svøper leseren inn i en lyset og mørkets disposisjon 

– for å låne en vending fra Benjamin kunne vi si at ordene nesten trer frem som ansikter, får 

sin fysiognomi – og den barnlige sykdomserfaringen har åpnet opp for et frislipp av 

sansningen, som har ligget brakk i det daglige. 

 Benjamins erindringsbilder i Berliner Kindheit um neunzehnhundert (1933–1938)4, og 

Virginia Woolfs roman To the Lighthouse (1927) og novelle ”Solid Objects” (1920), kan alle 

leses som forsøk på å oppspore og artikulere øyeblikkene av en slik frigjøring av den utskjelte 

sansningen i barnets erfaringsverden. I denne masteroppgaven retter jeg blikket mot 

barndommen i disse verkene, forbindelsen mellom barnet og den estetiske erfaringen, og 

undersøker hvordan tekstene utsier et løfte om en annerledes verden.  

 

Resepsjon, tidligere forskning og utvalg 

Tilfanget av sekundærlitteratur om begge forfattere er massivt, og jeg har gjort et utvalg med 

henblikk på relevans for mitt perspektiv. Barndommen har lenge vært et hovedfokus i 

Benjamin-resepsjonen – med «utprøvingen» eller litterariseringen av teorien i Berliner 

Kindheit i kjernen – og interessen synes bare å ha blitt større det siste tiåret. Motiver som 

surrealismen, Prousts påvirkning, historiefilosofi, erindring og modernitetserfaring har vært 

avgjørende, men ikke estetikk i bredere forstand, og for mitt vedkommende har det vært 

interessant å tilføre et nytt blikk på minnebildene med Woolf. I oppgaven går jeg i dialog med 

																																																								
4 Analysen tar utgangspunkt i Benjamins egen sistehåndsutgave [Fassung letzter Hand] fra 1938, der de enkelte 
tekstene er satt sammen i en rekkefølge som har vesentlig betydning for både tematikk og lesemåte. 
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blant annet Anja Lemke, Susan Sontag, Carol Duttlinger og Theodor Adorno. Den danske 

antologien Walter Benjamins Berlin. 33 læsninger i Barndom i Berlin omkring år 1900 

(2001), med én tolkning for hvert av tankebildene, utgjør et viktig omdreiningspunkt i 

drøftingene. Jean-Michel Paimiers kritiske biografi Walter Benjamin. Lumpensammler, Engel 

und bucklicht Männlein. Ästetik und Politik bei Walter Benjamin (2006), samt Howard Eiland 

og Michael W. Jennings’ Walter Benjamin. A Critical Life (2014), har vært sentrale kilder for 

biografisk materiale og viktige trekk i utviklingen av Benjamins teoretiske overbygning. Jeg 

har også hatt gleden av å kunne besøke Walter Benjamin-arkivet ved Akademie der Künste i 

Berlin, og tilgangen på upublisert materiale, skisser og brev har vært inspirerende og viktig. 

Av norske Benjamin-forskere har jeg de siste årene hatt stort utbytte av å lese særlig Ragnhild 

Reinton og Arild Linneberg.5 Dag T. Anderssons originale tolkninger av Benjamin har også 

hatt betydning for hvordan jeg har nærmet meg et begrep om estetisk erfaring i 

forfatterskapet. Det gjelder særlig utgivelsen Tingenes taushet, tingenes tale (2001).  

 Det har blitt skrevet om og forsket noe, men ikke mye på barndom i Woolfs 

forfatterskap. Optikken har primært vært psykoanalytisk eller biografisk, og ikke i den 

kritiske teoriens (Frankfurterskolens) tradisjon. Louise DeSalvos Virginia Woolf. The Impact 

of Sexual Abuse on Her Life and Work (1989), som bl.a. tar for seg traumene etter halvbroren 

George Duckworths overgrep,  har vært avgjørende for den senere resepsjonen. Det befinner 

seg imidlertid litt på siden av mitt perspektiv, der den estetiske befatningen med verden – i 

fiksjonstekstene, og ikke i utstrakt grad i de autofiksjonelle skriftene – står i fokus. Jeg har 

imidlertid hatt nytte av Hermione Lees utførlige, autoritative biografi Virginia Woolf fra 1996. 

Når det gjelder To the Lighthouse er det ingen underdrivelse å si at romanen, siden Erich 

Auerbachs Mimesis (1948), har vært blant de mest diskuterte både i modernisme- og 

modernitetsforskningen spesielt, og i den angloamerikanske og europeiske 

litteraturvitenskapen generelt. Forskningen rommer alt fra kunstfilosofiske undersøkelser til 

fenomenologi, postkolonial teori og fortellerteknikk, og yngstesønnen James Ramsay har vært 

gjenstand for flerfoldige, gjerne freudianske eller lacanianske lesninger. ”Solid Objects” er 

derimot ikke en av de mest omtalte tekstene i forfatterskapet. Det har blitt skrevet noen 

forskningsartikler om novellen, og i oppgaven går jeg i dialog med lesninger av Bill Brown, 

																																																								
5 Se f. eks Reintons Minnekrise og minnebilder. Litterære erindringer fra det 20. århundret (2015) og artiklene 
”«... bilder vi aldri så før vi erindret dem»” (2015) og “Å tenke dikterisk” (2017) i Agora, samt Linnebergs 
dyptpløyende forord til Benjamin-oversettelsene i Skrifter i utvalg (2014) og Passasjeverket (2017), det siste 
skrevet med Janne Sund. 
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Emily Dalgarno og Tone Selboe.6 Ved å lese kortteksten som et forelegg for den barnlige 

erfaringen i To the Lighthouse, men også i sin egen rett, belyser jeg et lite omtalt felt i Woolf-

forskningen. Barndomsmotivet som sådan, og koblingen mellom barnets måte å være i verden 

på og den estetiske erfaringen og/eller kunstnerrollen, synes å være et uutforsket felt i 

resepsjonen. For hva romanen angår har fokuset heller ligget på karakteren Lily Briscoe.  

 Der ”Solid Objects” er tatt med for sin mer allegoriske behandling av barndommen, er 

To the Lighthouse verket der idéene får en mer kompleks litterær form. Jeg har særlig valgt å 

rette oppmerksomheten mot møtene og brytningene mellom barna og de voksne i familien 

Ramsay. Det kan synes noe merkelig å ikke innlemme The Waves (1931), som i en høyst 

sanselig og allegorisk tapning fremstiller seks livsløp fra tidlig barndom til aldring. Foruten en 

naturlig avgrensning av primærmateriale, har imidlertid den romanen mindre relevans i og 

med mitt fokus på foreldre/barn-skismaet. At det har blitt skrevet atskillig mindre om dette 

enn hva tilfellet er med Benjamin, er kanskje ikke så oppsiktsvekkende – barnet, og 

barndommen, er tross alt helt uomgjengelige størrelser i hans teoretiske reisverk. Der ligger 

mye av motivasjonen min for å sammenstille nettopp Benjamin med Woolf. Der den ene ikke 

bare fremstiller, men begrepsliggjør og diskuterer barndommen som arnested for motstand 

mot rådende fornuft, befatter ikke den andre seg med noen eksplisitt teoretisert barndom. 

Men slik jeg vil vise målbærer også Woolfs litteratur avgjørende antagelser om barnet, og 

som er bestemmende for fremstillingen av den sansbare verden. Skismaet mellom antagelsene 

om barndommen, og fremvisningen av det ene eller de få barna i den litterære teksten – og i 

videre forstand mellom det allmenne og det partikulære – skaper en rekke interessante 

bruddflater, og der vil nettopp mye av oppmerksomheten i oppgaven ligge. Da griper jeg også 

til andre tekster i forfatterskapene for å øke forståelsen av primærtekstene, som essay av 

Benjamin eller Woolfs monografi A Room of One’s Own (1929). Med dette ønsker jeg å 

utvide nedslagsfeltet i resepsjonen av barndom i Benjamins virke, og å åpne opp for nye 

perspektiver på barndommens betydning i Woolfs forfatterskap. 

 

I det første kapittelet i antologien Virginia Woolf in the Age of Mechanical Reproduction 

(2000) (red. Pamela L. Caughie) diskuterer Leslie Hankins hvordan Woolf og Benjamin 

posisjonerte seg som forfattere i en gryende markedskapitalistisk økonomi, og spør seg i en 

																																																								
6 Artiklene det er snakk om er Tone Selboes ”Virginia Woolf and the Perception of Things” (2017) og Bill 
Browns ”The Secret Life of Things (Virginia Woolf and the Matter of Modernism)” (2001), samt Dalgarnos 
bokutgivelse Virginia Woolf and the Visible World (2001). Fullstendige referanser er oppført i litteraturlisten. 
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fotnote om ikke de ulike resepsjonene har operert som avsondrede sfærer i for lang tid. Ville 

det ikke være løfterikt å endelig la de to forskningsområdene virke inn på hverandre? 

 
Woolf and Benjamin studies have different auras. Surrounded by a “luminous halo” all of its 
own, Woolf studies have been the contested terrain of feminists and aesthetes, literary shrinks 
and biographical sleuths, whereas Benjamin has fascinated two main groups: Zionists and 
Marxists. Wouldn’t it be intriguing to have an exchange program between Woolf and Benjamin 
scholars for a few years so we might have even more rigorous materialist critiques of Woolf and 
more lyrical and feminist readings of Benjamin? (Hankins 2000: 31) 

 

I de atten årene siden Hankinks’ tekst ble publisert har forskningen på Woolf kommet til å 

omfatte et sterkere økokritisk fokus, og med tingteori og en mer historiserende optikk har 

materialistiske lesninger vunnet mer terreng. Jeg tør også påstå at Woolf er en av de 

forfatterne det har blitt gjort flest kognitivt inspirerte lesninger av de siste ti årene, og 

fenomenologisk litteraturteori har interessert seg stort for sansning, kroppslig erfaring og 

spatio-temporal fremstilling i forfatterskapet. Siden begynnelsen av 90-tallet har den mindre 

kjente essayistikken i tillegg til monografiene A Room Of One’s Own (1929) og Three 

Guineas (1938) også fått større oppmerksomhet. «Zionists» er på sin side en mildt sagt 

oppsiktsvekkende og ubehagelig karakteristikk på Benjamin-resepsjonens andre halvpart, for 

ikke å si grovt feilaktig – «de som har befattet seg med historiesynet og messianismen» ville 

ha vært mer dekkende. Det heter sågar at Benjamin ikke ville følge etter Gershom Scholem til 

Palestina på grunn av sionismens nasjonalistiske tilsnitt og det han oppfattet som en illusorisk 

dyrking av førindustriell agrikultur. (Buck-Morss 1989: 10-11) Vendingen mot jødisk teologi 

og kabbala springer ganske riktig ut av (blant annet) en tidstypisk misnøye med den 

assimilerte foreldregenerasjonen, noe den fransk-brasilianske Benjamin-kjenneren og 

sosiologen Michel Löwy skriver klokt om i sin bok Rédemption et Utopie fra 1992 – og en 

vending mot et valgslektskap mellom gjenopprettelse (frelse) av tiden før syndefallet og en 

kommende sosialistisk revolusjon, i syntesen som er messiansk utopisme. Det finnes 

imidlertid ingen tilløp til sionisme eller nasjonalisme i Benjamins bidrag til fortolkningen av 

jødisk mystikk. 

 Like fullt er Hankins inne på noe etter mitt syn helt vesentlig når hun foreslår å sette 

Woolf og Benjamin – to forfattere med en sterk historiebevissthet og et blikk for 

antagonismer i samtiden og den allmenne fornuftens fallgruver – opp mot hverandre som i et 

dialektisk bilde. (Hankins 2000: 7-10) Woolfs kjønnspolitikk kan avdekke og utfylle 

blindflekker i Benjamins tross alt maskulint ladede materialisme; den kritiske teorien kan gi et 

mer fyllestgjørende bilde av de materialistiske implikasjonene i Woolfs diskusjoner av 
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kjønnede rom, den offentlige sfæren, utdanningspolitikk og kunstnerens utsatte vilkår i 

varesamfunnet. Men Hankins kommenterer ikke bruken av figurer, heller ikke barndommen, 

og jeg vil hevde at den utstrakte bruken av mikroskopiske tildragelser og tenkemåter som 

springer ut av det nære og konkrete nettopp er med på å gjøre Benjamin og Woolf særlig 

egnet for sammenligning. Det er i kjernen av denne spenningen at vi finner barndommens 

dobbeltkarakter i verkene – i brytningen mellom bildene av barnet og hva barnet blir et bilde 

på – og således oppgavens hovedfokus. 

 Foruten Angeliki Spiropoulous Virginia Woolf, Modernity and History. Constellations 

with Walter Benjamin (2010), som befatter seg med modernitet og historiografi og ikke 

barndom, utgjør Virginia Woolf in the Age… den eneste større komparative studien av 

Benjamin og Woolf. Artiklene i Caughies antologi tar utgangspunkt i Benjamins diskusjon av 

reproduksjonsteknologiene, auratapet, massemedier og teknikk i «Der Autor als Produzent» 

(1934) og kunstverkessayet (1936), og leser sentrale tekster av Woolf i lys av disse 

perspektivene. 7  Hankins’ tekst og «Three Guineas, the In-corporated Intellectual, and 

Nostalgia for the Human» (Sonita Sarker) er de mest eksplisitt sammenlignende artiklene i 

antologien. Ingen av tekstene hos Spiropoulous eller i Caughies antologi diskuterer barnet, 

men «Virginia Woolf’s Photography and the Monk’s House Albums» (Maggie Humm) i 

Virginia Woolf in the Age… tar for seg fotografi og erindring i psykoanalytisk forstand. 

Foruten bruk av teoretiske innsikter fra Benjamin ved enkelte tilfeller, har det ikke blitt gjort 

noen komparative studier eller samlesninger av de to forfatterne i norsk sammenheng. Det har 

blitt skrevet en rekke masteroppgaver og avhandlinger om Woolf og To the Lighthouse i 

Norge, men ingen befatter seg eksplisitt med barndom. De eneste arbeidene med Benjamins 

erindringsverk som primærtekst er Per Audun Mannsåkers Walter Benjamin, Berliner 

Kindheit um neutzehnhundert [sic] : som historiefilosofisk manual (UiO, 1999) og Kristin 

Halses Erindringens topografi, barndommens paradis : en tematisk sammenligning av Walter 

Benjamin og Johan Borgen (UiO, 2008). Begge disse står til siden for mitt perspektiv. 

 

 

 
																																																								
7 Ved siden av Roland Barthes’ Mythologies (1957) og perspektiver fra Adorno og Guy Debord er nok 
Benjamins «Kunstwerk im Zeitalter» en av tekstene som har hatt mest innvirkning på ideologikritiske studier av 
populærkulturen. Jacques Rancière kaller ofte en slik tilnærming for en ikonoklastisk tradisjon (se f. eks Le 
spectateur émancipé (2008) for en «kritikk av kritikken av bildets falskhet»). I flere tilfeller kan man nesten 
snakke om feillesinger, der Benjamins fremstilling av reproduksjonsteknologienes dialektikk neglisjeres til 
fordel for et mer entydig og negativt syn på de nye teknikkene og deres innvirkning på kunsten – eller omvendt; 
demokratiseringen av kunsten, eller politiseringen av estetikken, betones til det overdrevent håpefulle. Virginia 
Woolf in the Age of Mechanical Reproduction faller heldigvis ikke i denne fellen. 
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Bemerkninger om estetikk og metode 

I motsetning til Theodor Adorno, som Walter Benjamin hadde en umiskjennelig påvirkning 

på, kan vi ikke snakke om en estetisk filosofi eller et mer eller mindre stabilt grunnsyn på 

estetikken i Benjamins tenkning. Vendingen mot marxisme og politiseringen av kunstsynet på 

midten av 20-tallet betraktes gjerne som et brudd i forfatterskapet, men interessen for 

messianisme, teologi og erfaringsfilosofi er en konstant helt fra studiedagene til ”Über den 

Begriff der Geschichte” i 1940. Slik jeg kommer inn på i oppgaven, påvirkes den vedvarende 

befatningen med barndom, historiefilosofi, erindring og historisk frelse av sentrale 

sosiopolitiske hendelser og medieteknologiske endringer i Benjamins samtid. Jeg går også 

nærmere inn på mer partikulære utsigelser og syn på estetikken og estetisk erfaring. Heller 

ikke hos Virginia Woolf lar det seg gjøre å sammenfatte et estetisk grunnsyn med få ord, og 

hun lot seg like gjerne inspirere av Roger Frys modernistiske estetisisme, post-impresjonisme, 

stumfilm, autonomiestetikk, Kandinsky, Proust eller George Eliot. Imidlertid er litteratursynet 

mer artikulert, og jeg diskuterer blant annet poetikken i ”Modern Fiction” (1921). Noe jeg vil 

betone i lesningene er imidlertid det jeg oppfatter som en grunnleggende dialektikk i Woolfs 

prosa, mellom begrensningene som har blitt og blir lagt på barnet eller kunstneren og den 

estetiske erfaringen, og en nær sagt estetisk fundert utopi. Det viser seg i et begjær etter å 

befri kunsten og den sanselige sfæren fra herredømmet, men med et noe annet fortegn enn 

mulighetsrommet Benjamin identifiserer i modernitetens nye begynnelser og brudd. 

 Felles er imidlertid betydningen det estetiske eller sansbare blir tilskrevet, en særlig 

forpliktelse på estetikkens iboende evne til å endre samfunnet, og som jeg vil vise at springer 

ut av barnets sansning av verden. 

 Foruten Benjamin og Woolf selv har jeg derfor latt meg inspirere av den senere 

Herbert Marcuse, og av det jeg erfarer som hans uortodokse og nyanserte forståelse av 

kunstens radikalitet. Det gjelder fortrinnsvis den korte, pamflettlignende monografien The 

Aesthetic Dimension fra 1978, som bygger på den marxistiske kunstfilosofien, men som 

bryter med den lukácsianske tradisjonen så vel som enkelte prinsipper hos Adorno (synet på 

de skjønne kunster). I estetikken finnes det et element av hybris, skriver Marcuse i sin siste 

utgivelse, for «art cannot translate its vision into reality.» (Marcuse 1978: 57) Slik kan håpet 

som kunstens urealistiske idealbilde representerer bare realiseres utenfor kunsten. I et intervju 

med Larry Hartwick samme år presiserer han at det dreier seg om perseptuell og 

bevissthetsmessig forandring, at kunsten bare kan berede grunnen for endring. (Marcuse 

2007: 220) Denne «maktesløsheten», at kunsten alene ikke kan forandre verden – en innsikt 

han har til felles med Adorno, men kanskje ikke Benjamin – er imidlertid nødvendig, sier 
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Marcuse, som stadig vektlegger at kunsten oppnår sin sannhetsverdi i egenskap av negasjon, 

snarere enn å være affirmativ og bekrefte kulturen den er en del av. Selv om jeg er påvirket av 

Marcuses grunnsyn, har jeg ønsket å unngå å «applisere» hans innsikter på primærtekstene 

under selve lesningene. Det gjelder også mer generelt Adornos estetiske teori, nærmere 

bestemt hans syn på kunstverkets dobbeltkarakter eller dialektikk. At kunsten alltid vil være 

bundet av tidsånden den utgår fra, men samtidig streber mot å overskride, og minne om en 

lykke hinsides det repressive samfunnet – at kunstens vitnesbyrd om samfunnet viser seg i 

skjønnheten så vel som i lidelsen, og at det ikke nødvendigvis er identitet mellom utsigelsen 

og fremvisningen av den ene av de to motpolene – er en grunntanke jeg har båret med meg i 

denne oppgaven. 

 I stedet for å bruke ekstern teori som springbrett for lesningene, går jeg nærmere i 

dialog med The Aesthetic Dimension, samt Marcuses nylesning av Friedrich Schillers Briefe 

Über die ästhetische Erziehung des Menschen (1795) fra Eros and Civilization (1951) i 

oppgavens avsluttende drøfting av estetisk erfaring. Likeså har diskusjonene av myte, 

opplysning og kulturindustri i Dialektik der Aufklärung (1947) vært viktig å tenke med og 

mot i arbeidet med tekstene, men vil ikke bli trukket inn eksplisitt utover to sentrale passasjer 

om hhv. tingliggjøring og detaljens plass i kunstverket i et historisk perspektiv. Et slikt valg 

av metode springer ut av et ønske om å ikke underkaste fiksjonstekstene et «eksternt» 

teoretisk rammeverk. Tidlig i arbeidets gang ble det åpenbart at tekstene ikke bare tolker seg 

selv – den metafiksjonelle tematiseringen av kunstverkets tilblivelse har lenge vært et nav i 

resepsjonen av To the Lighthouse; Benjamins erindringer tar form av den selvkommenterende 

og høyst refleksive Denkbild-formen (se kap. 2) – men at de også fremsetter påstander om 

betingelser for den estetiske erfaringen i sin tid, og dermed om sin egen betydning som 

estetikk. I den forstand tar jeg utgangspunkt i estetikk forstått som sansning av verden, altså 

den tradisjonen Schiller innstifter, og som Frankfurterskolen trekker med seg inn i de mer 

kunstfilosofiske analysene av estetikk så vel som kunstens posisjon i samfunnet. 

 Litteraturvitenskapen befinner seg nok i en brytningstid i dag. Parallelt med en større 

teoretisk pluralisme, mer tverrfaglighet og større åpenhet for et bredere spekter av 

fortolkningsstrategier, snakker vi gjerne om at fagområdet har gått inn i en post-kritisk fase. 

For min del har det ført til en større bevissthet rundt samspillet mellom teorien og litteraturen; 

hvordan vi leser, hvordan lesningen fremstilles, og hva fremstillingsformen kan fortelle oss 

om det som har blitt utelatt. På den ene siden tror jeg utvilsomt at kritikken av en mistankens 

hermeneutikk (Ricœur) kan bidra til å bryte ned det antikverte og kan hende illusoriske skillet 

mellom litteratur og tenkning. Men selv om jeg til dels sympatiserer med ønsket om å 
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fravriste fagdisiplinen en muligens overdreven hang til å lese tekster i lys av gitte teoretiske 

rammer, har jeg vanskelig for å se at det skal skje ved å gi avkall på en rik tradisjon for 

kritisk, samfunnsorientert analyse av kunsten og kunstens mulighetsrom. I alle tilfeller har det 

slått meg under arbeidet med denne oppgaven at det fortsatt finnes mange uutforskede hulrom 

i den kritiske teorien – som er den tradisjonen jeg har valgt å plassere meg i. Det kan være 

sunt å rive ned gudebilder av hegemoniske tenkere, men ikonoklasme er ikke nødvendigvis 

den eneste riktige metoden. Da synes revitalisering – eller aktualisering – å være en mer 

fruktbar vei å gå. Særlig Benjamin er en forfatter som oppfordrer til kritisk dialog i møtet med 

skriftene, til å betrakte det estetiske domenet som en uavsluttet samtale med åndshistorien, og 

å forholde seg, ja, kjettersk til læresetningene, de etter hvert vedtatte sannhetene og 

sentensene som befolker tekstene han har skrevet.  

 Når det gjelder Virginia Woolf er hun for lengst innskrevet i en kulturindustriell 

diskurs der forfatteren som produkt – snarere enn som produsent – kan stå i fare for å 

overskygge de enkelte tekstenes detaljer eller sågar sannhetsverdi. I artikkelen ”What’s Woolf 

Got to Do with It? Or, the Perils of Popularity” fra 1992 viser Brenda Silver at den salgbare 

ikonografien, tilegnelsen av Woolf som symbol på alt fra «truende» høykultur til den 

«feminiserte massen» (Huyssen) lenge har antatt ulik karakter, men at forfatteren i alle 

tilfeller har blitt annektert av radikal feminisme så vel som reklame. Mange vil dra kjensel på 

de smått ikoniske t-skjortene til The New York Review of Books med David Levines karikatur. 

Dét er en kommersialisering som på ingen måte har avtatt i årene som har gått, og Silver 

advarer mot popularitetens mulige fallgruver. Tilsvarende er Benjamins etterliv utenfor 

akademia preget av markedsført radical chic – kanskje i langt større grad enn hva som er 

vanlig for radikale skribenter eller filosofer. I forordet til den norske oversettelsen av 

Passasjeverket trekker Arild Linneberg og Janne Sund frem motehusene Dior og Guccis 

spekulative appropriasjon av Benjamins historiesyn – den tysk-jødiske tenkeren har blitt 

sitatvennlig mote, en man kan smykke seg med. (Linneberg & Sund 2017: 19-20) Utviklingen 

er noe forskningen neppe kan lukke øynene for, men som den helst bør bestrebe seg på å 

motvirke. 

 

Når jeg setter to kanoniserte forfattere opp mot hverandre som i en likestilt dialog, er 

hensikten å la Woolf og Benjamin speile hverandre, belyse brytninger og likheter og avdekke 

uoppdagede fasetter – ikke å tvinge ulikhetene inn i en endegyldig syntese. Ved å utvide 

forståelsen av de enkelte forfatterskapene, håper jeg å kunne vise hvor mye som står på spill i 

tekstene det gjelder. 
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 Dermed kan estetikken heller ikke holdes atskilt fra etikken. Uten at jeg ønsker å 

bekjenne meg til et eksplisitt moralfilosofisk ståsted, eller vil operasjonalisere en bestemt 

forståelse av forholdet mellom litteraturens estetiske og etiske virkefelt, har det vært helt 

avgjørende for min forståelse av primærtekstene at de uttrykker et løfte om virkeliggjøring av 

sitt eget idealbilde. Synet på barnet og barndommen, slik det gjør seg gjeldende i Berliner 

Kindheit, To the Lighthouse og ”Solid Objects”, har dypest sett å gjøre med en etisk fordring 

om en annerledes verden. Når jeg viser at glimtene av barndommen beror på en utopisk 

grunntanke – en måte å være i, sanse eller betrakte omverden på som foreløpig bare har blitt 

artikulert og gjort sansbar innenfor kunstens rammer, men som bare kan realiseres utenfor de 

samme rammene – innebærer det at litteraturen, idet den erkjenner sin egen utilstrekkelighet, 

eller uforløsthet, retter et krav om endring til leseren. Det er i kunstens lovnad om en annen, 

mer rettferdig verden at estetikken opphører å være en avsondret sfære. Jeg har lenge båret 

meg med noe Susan Sontag skriver i sitt klassiske essay ”On Style” (1965), der hun kritiserer 

det hun erfarer som en falsk dikotomi mellom estetikk og moral: 

 
For it is sensibility that nourishes our capacity for moral choice, and prompts our readiness to 
act, assuming that we do choose, which is a prerequisite for calling an act moral, and are not just 
blindly and unreflectively obeying. Art performs this “moral” task because the qualities which 
are intrinsic to the aesthetic experience (disinterestedness, contemplativeness, attentiveness, the 
awakening of the feelings), and to the aesthetic object (grace, intelligence, expressiveness, 
energy, sensuousness) are also fundamental constituents of a moral response to life. (Sontag 
2009: 25) 

 

For meg har det vært fruktbart og åpnende å tenke i forlengelsen av et slikt syn på estetikk. På 

den ene siden gir Sontag et forsvar for kunstens iboende mulighet til å endre verden, men 

betoner at kunstens moralske verdi vil komme til uttrykk utenfor kunsterfaringens sfære. Det 

har ikke minst fått sterk gjenklang i hvordan verkene tematiserer barnets befatning med 

tingene og verden. Interesseløshet, kontemplasjon, oppmerksomhet, følelsesfullhet – vi kunne 

tilføye uvirksomhet, surrealistisk fantasering og unyttig fabulering – bidrar til å sette den 

estetiske erfaringens moralske, eller etiske slagside, opp mot symbolrommet eller makten de 

kritiserer. Da har det vært viktig for meg å utforske hvordan slike sansemessige kategorier 

eller hendelser i litteraturen det gjelder, rommer et begrep om virkeliggjøring. 

 I dagens medievirkelighet kan en slik tilnærming nesten virke anakronistisk, og som et 

etterslep av høymodernistisk kunstfilosofi eller ekkoet etter dogmatisk autonomiestetikk. Det 

hefter noe foreldet over et begrep som «formens ansvarlighet»; det har en eim av et utdatert, 

og derfor utskjelt teorem. Nå har riktignok et større fokus på forfatterens ansvar blant annet 
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medført en større varsomhet i diskusjonen av levende modeller. Om det virkelig har bidratt til 

å dementere et romantisk syn på kunstneren, er et helt annet spørsmål. Når spørsmålet om 

etikk i litteraturen mest av alt begynner å handle om forfatterens usmakelighet eller 

utleveringstrang, står vi kanskje ikke bare i fare for å forringe den offentlige samtalen, men 

forståelsen av litteraturens virkning overhodet. At Mozart uttalte foraktelige ting da Voltaire 

døde, skriver Adorno et sted i Estetisk teori, sier ikke noe som helst om sannhetsverdien i 

hans verk. Like fullt er dette arbeidet på ingen måte ment å ta til orde for kunstens fullkomne 

selvstendighet. Og selv om form og komposisjon står sentralt i diskusjonen av barnets 

sansning, står den overordnede tilnærmingen langt fra tekstinterne analyser eller en 

undersøkelse av formale kvaliteter. Det ligger både i verkene og i lesningenes natur at 

fremstillingen av barndom ikke kan forstås løsrevet fra sine sosiale, politiske og historiske 

betingelser. Slik vi skal se, er også et begrep om ufrihet på intimt vis forbundet med 

fremvisningen av både barndom og estetikk. Når jeg betoner formens og den estetiske 

erfaringens samfunnsmessige betydning, innebærer det altså at jeg først og fremst utforsker 

hvordan dette blir tematisert og begrepsliggjort i verkene. 

 I analysene anlegger jeg en historiserende optikk, og argumenterer således for den 

fortsatte verdien av å situere tekstene i forfatternes historiske livsverden, og at det stadig 

finnes mye å hente ved å sprenge et liv ut av epoken, for å bruke en formulering fra 

Benjamins historiefilosofiske teser. I en tid der den historisk-biografiske metoden har fått sine 

mediale vrengebilder i form av journalistikk som identifikasjon, faktasjekk eller hagiografi, 

synes dét å ha blitt en stadig mer krevende oppgave. Desto viktigere er det å fastholde at 

grenseoppgangene mellom livet og verket kan fortelle oss noe vesentlig om litteraturen, 

såfremt det ikke dreier seg om å etablere identitet mellom intime detaljer fra privatlivet og 

verkenes innhold eller kvalitet.8 I dagens politiske virkelighet synes det nesten selvskrevent at 

Benjamins prekære erfaringer på flukt og i eksil, eller Woolfs vitnesbyrd om det kjønnede 

livsrommet, har aktualitet langt ut over tiden de levde og skrev i. I alle tilfeller håper jeg at 

undersøkelsen av barndommens plass i to av de høyest skattede forfatterskapene i vår 

																																																								
8 I den nevnte artikkelen fremhever Silver særlig nevøen Quentin Bells Virginia Woolf: A Biography (1972) som 
epokegjørende for resepsjonens befatning med det egne og private livet. «Judging by the reception … Woolf was 
neither heroic nor the hero of her own story; if anyone was, it was Leonard [Woolf], described by almost every 
reviewer as a ”saint”.» (Silver 1992: 34-35) Hun trekker frem en rekke avgjørende momenter i biografiens 
mottagelse: Fokuset lå heller på Edward Albees teaterstykke Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1962), 
kvinnebevegelsen og Bloomsbury-kretsen enn på Woolf som forfatter; hennes personlighet og privatliv, 
«galskap», selvmord, seksuelle legning, forholdene til kvinner og forfatteren som offer for seksuelle overgrep 
overskygget litteraturen, og Bells (ikke akkurat objektive) fremstilling av sin tante bidro til å skape et bilde av 
Woolf som en «twentieth-century madwoman with a bedroom of her own––witty and malicious, yes, and 
productive, but again, all of the above: delicate, ethereal, asexual, apolitical, and so on––and this image still has 
a great deal of currency, at least in the non-academic world, today.» (Op. cit.: 35-36) 
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kulturkrets kan bidra til å minne om at estetikken også er forpliktet til moralen på en måte vi 

gjør best i ikke å henvise til glemselen. 

 

Oppgavens gang 

Min sentrale påstand er at verkene fremstiller barndom og iscenesetter barnlig sansning for å 

diskutere betingelsene for estetisk erfaring, og at barndommen, på ulikt vis, bærer i seg et 

løfte om en annerledes verden. For å nærme meg et begrep om den nevnte dobbeltkarakteren i 

skildringene av barnet, har jeg valgt å innlede oppgaven med to kortere metodisk-teoretiske 

kapitler før nærlesningene og de komparative analysene av verkene. Selv om jeg trekker inn 

andre tekster av Benjamin og Woolf gjennom hele oppgaven, ligger fokuset på de tre 

primærtekstene også i disse to kapitlene. 

 I kapittel II, «Forberedelser til erindring», gir jeg en kort introduksjon av verkene jeg 

skal undersøke, og diskuterer forestillingsverdenen som ligger forut fremstillingen av barnet. 

Her går jeg særlig inn på hvordan ”Solid Objects” kan leses som et forelegg for 

iscenesettelsen av barnlig sansning i To the Lighthouse, og viser at romanens ansats kan leses 

som en mise en abyme over verkets fremstilling så vel som iscenesettelse av en ny 

epistemologi med utspring i medieteknologien. Jeg tar for meg poetikken som fremsettes i 

”Modern Fiction” (1921), og undersøker forbindelsen mellom de litteraturpolitiske 

utsigelsene og synet på barndom. Når det gjelder Benjamin diskuterer jeg erindringsbildenes 

politikk og historiesynet, og ser nærmere på hvilke kompositoriske og stilmessige prinsipper 

som utgjør hybridformen i Berliner Kindheit. Dette gjelder særlig Denkbild-tradisjonen, nyere 

former for medieteknologi og montasjeprinsippet. I tillegg gjør jeg rede for Benjamins 

begreper om aura og mimetisk evne, som vil stå sentralt i lesningene av barnets verden, der 

jeg tilfører noe nytt til diskusjonen av barndom hos Woolf. 

 I kapittel III, «Figur og filosofi», diskuterer jeg figurbruken i utvalgte tekster fra de to 

forfatterskapene, og jeg går inn på forholdet mellom det partikulære og det allmenne i 

fremstillingen. Ved å undersøke hvordan forfatterne tar i bruk figurer som den pukkelryggede 

mannslingen eller den primitive barbaren, viser jeg at det litterære barnet på flere måter kan 

betraktes som et amalgam av et bredt utvalg skikkelser i Woolf og Benjamins forfatterskap. 

Jeg drøfter Benjamins bruk av litterære figurer og Woolfs bruk av tenkemåter, vender tilbake 

til ”On Being Ill” (1926) og diskuterer Woolfs essay ”Street Haunting”: A London 

Adventure” (1930) og ”Why Art Today Follows Politics” (1937), som får ny betydning i lys 

av oppgavens problemkompleks. Diskusjonen av figurtenkning bereder grunnen for de 



	

	 	 15 

kommende nærlesningene, og jeg argumenterer for at sammenstillingen av barnet og 

kunstneren som marginale og «opposisjonelle» figurer er et uomgjengelig nav. 

 I kapittel IV, «Tingenes verden», gjør jeg et utvalg lesninger av hvordan verkene 

fremstiller barnets møte med tingverdenen, herunder både naturen og kulturelle eller 

tilvirkede objekter. Her trekker jeg inn Benjamins radioforedrag ”Ein Berliner Straßenjunge” 

(1931) i diskusjonen av ”Solid Objects”, og ser nærmere på hvordan møtet mellom den 

paradisiske barndommen og den forvaltede verden kan leses opp mot en kunstnerisk 

opphavsmyte og kunstnerens utsatte stilling. Jeg undersøker hvordan barnet opptrer i 

tankebildene ”Kaiserpanorama” og ”Das Telefon” i Berliner Kindheit, der jeg argumenterer 

for at tekstene utforsker andre måter å forholde seg til nyere teknologi på enn den voksne og 

rådende fornuften. Når det gjelder To the Lighthouse tar jeg særlig for meg et utvalg passasjer 

der barnas sansning av verden står i motsetning til de voksne. 

 I kapittel V, «Sanselighetens grenser», tar jeg utgangspunkt i kategoriene klasse og 

kjønn og problematiserer hypotesen om at barndommen gir tilgang på en unik form for 

sansning. Her ligger fokuset på taksonomier og samling i Woolfs novelle, og hvordan det 

legges beslag på sansningen og hvilke barn som holdes utenfor den sansbare sfæren i To the 

Lighthouse. I forlengelsen av tankebildene ”Blumeshof 12”, ”Zwei Rätselbilder” og ”Eines 

Todesnachricht” fra Berliner Kindheit går jeg mer detaljert inn på borgerlig trygghet, kjønn 

og den mimetiske evnen. Jeg tar utgangspunkt i Woolfs monografi A Room of One’s Own 

(1929) for å diskutere underbelyste sider ved hvordan det maskuline tyranniet avleirer seg i 

verkene. I dette kapittelet viser jeg også at Benjamins mimesis-begrep ikke kan forstås 

løsrevet fra forestillinger om matriarkat og morsmål, og argumenterer for en utvidet forståelse 

av kjønnspolitikken i Benjamins tenkning. 

 I det siste kapittelet diskuterer jeg hvordan barndommen målbærer en lovnad om en 

annerledes verden. Jeg trekker med meg funnene jeg har gjort i de foregående lesningene, og 

sammenligner hvordan løftet trer frem i Berliner Kindheit, ”Solid Objects” og To the 

Lighthouse. Her går jeg i dialog med Marcuses lesning av Schiller i Eros and Civilization, 

synet på estetikken han anfører i The Aesthetic Dimension, og diskuterer hvordan verkene står 

til en tenkning der den estetiske erfaringen bærer i seg en kim til endring. Avslutningsvis viser 

jeg at barndommen hos Walter Benjamin og Virginia Woolf er uløselig forbundet med en 

radikal forståelse av estetikken som arnested for lykke, og at barnet som figur utgjør en 

utopisk litterær konstruksjon. 
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II. Forberedelser til erindring 
Om barndommens metode 
 

Både Virginia Woolfs og Walter Benjamins litteratur slekter på forestillinger om barndom fra 

1800-tallets romantikk, og skriver i et tankelandskap der psykoanalysen for alvor har begynt å 

gjøre seg gjeldende i kulturen. Det betyr at dyrkingen av barnets kreative impulser og de nye 

begynnelsenes mulighetsrom lever videre fra romantikken, men står side om side med 

freudianske nøkkelbegreper som traume, fortrengning og erindringsforstyrrelser. 

Barndommen får fornyet oppmerksomhet når den skrives om i det vi kan kalle erindringens 

litterære tidsalder, og parallelt med en annen forståelse av fritid og lek i moderniteten, vokser 

det frem en hel industri av leketøy og underholdning for barn. I den grad To the Lighthouse 

kan betraktes som en variasjon over dannelsesfortellingen fremstiller den en dannelse der 

desillusjonen for lengst er nedfelt i ynglingens møte med samfunnet; Berliner Kindheit 

opponerer mot den tradisjonelle dannelsen og lar kunnskapen og tradisjonen inngå i nye 

konstellasjoner. Det jeg imidlertid erfarer som sentralt for begges skriftpraksis – som på så 

mange andre områder er vesensforskjellig – er en måte å fremstille barndommen på som 

streber mot å utvide sanse- og erfaringsrommet. I det følgende ser jeg nærmere på hvilke 

litterære strategier og grep Woolf og Benjamin  tar i bruk for å fastholde barnets fornemmelse 

av å være i verden. Innledningsvis gir jeg en analyse av ”Solid Objects” for å påvise Woolfs 

tidlige befatning med barndommens estetikk, før jeg retter blikket mot To the Lighthouse og 

betydningen av montasjen. Deretter ser jeg nærmere på montasjeprinsippet i Berliner Kindheit 

og sentrale begreper og kategorier i Benjamins tenkning som vil stå sentralt i lesningene. 

 

Portrett av barnet som kunstner 

”Solid Objects” (1921) ble utgitt samme år som det ikoniske essayet «Modern Fiction» og 

året før Jacob’s Room (1922), og er således med på å innlede begynnelsen på det man gjerne 

betegner som den mest sentrale perioden i Virginia Woolfs litterære virke. De politiske 

synspunktene blir mer artikulerte, standpunktene i kunstdebatten og om kjønnspolitikk mer 

uttalte, og komposisjonen i romanene mer kresen og innfløkt. Novellen kretser rundt to 

jevnaldrende venner, John og Charles, som står foran lovende politiske karrierer i 

parlamentet, men skismaet er allerede et faktum når de befinner seg på stranden i novellens 

åpning. De er øyensynlig midt inne i en opphetet politisk diskusjon, og setter seg i en 

sardinbåt for å ro ut mot sjøen. Under havoverflaten skimter John en gjenstand, en svakt 

funklende glassbit, som ligger dypt under sanden. Han begynner raskt å grave: 
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As his hand went further and further beyond the wrist, so that he had to hitch his sleeve a little 
higher, his eyes lost their intensity, or rather the background of thought and experience which 
gives an inscrutable depth to the eyes of grown people disappeared, leaving only the clear 
transparent surface expressing nothing but wonder, which the eyes of young children display. 
No doubt the act of burrowing in the sand had something to do with it. He remembered that, 
after digging for a little, the water oozes round your finger-tips; the hole then becomes a moat; a 
well; a spring; a secret channel to the sea. (CSF: 96)  

 

Øyeblikket av gjenkjennelse inntreffer brått når den grumsete sanden kverner rundt hånden, 

og vannet strømmer langs fingertuppene – befatningen med naturens detaljer sender John 

tilbake til et forgangent minne om leken, der hullet i et stort osean like gjerne kan være en 

vollgrav, en brønn, en kilde eller en hemmelig kanal til selve sjøen. Kort tid før har han raljert 

mot den fordømte politikken, som snart blir en fremtid som aldri inntraff, og oppdagelsen av 

et objekt som har ligget brakk og uoppdaget, fjernt fra menneskene, sender ham ned i en 

lignende kanal – tilbake til barndommens fortellinger om det ukjente: 

 
Perhaps after all it was really a gem; something worn by a dark Princess trailing her finger in 
the water as she sat in the stern of the boat and listened to the slaves singing as they rowed her 
across the Bay. Or the oak sides of a sunk Elizabethan treasure-chest had split apart, and, rolled 
over and over, over and over, its emeralds had come at last to shore. John turned it over in his 
hands; he held it to the light; he held it so that its irregular mass blotted out the body and 
extended right arm of his friend. (ibid.) 

 

Synsfeltet overskygges helt og holdent av oppdagelsen, den løsningsorienterte og pragmatiske 

vennen forsvinner som i et uhildet frislipp av undring, og det John har fått i hendene, kan like 

gjerne være et objekt fra det fjerne orienten. Variasjoner over orientalistisk metaforikk er 

interessant nok noe Woolf vender tilbake til flere ganger i sin øvrige prosa, også i en 

karakteristikk av tiden i barndomshjemmet etter moren Julia Stephens død, som var fylt av en 

«Oriental gloom».9 (Woolf cit. McNeillie 2010: 5) Men med vissheten om at tematiseringen 

av det britiske imperiets herjinger etter hvert ble et nav hos Woolf, lades objektets overgang i 

novellen fra én setning til den neste med en sosiopolitisk bevissthet – fra å være et biprodukt 

av overfloden en fantasiprinsesse omgir seg med, til å kunne bli en nedsunket skatt fra 

elisabetansk tid. Begge deler er uttrykk for en barnlig fantasering om hvor Johns besettelse 

kommer fra, men den ene er den andres underside, og peker også frem mot det 

menneskeskapte, det kulturelt medierte, ikke minst historisk tilvirkede – som hviler tungt over 
																																																								
9 Rester av en slik tendens i England var således ikke bare 1880- og 90-årenes franskinspirerte symbolisme og 
estetisisisme. Oscar Wildes Salome er et illustrativt eksempel derfra, for ikke å glemme prerafaelittene (som 
Woolfs mor Julia Stephen sto modell for). I en artikkel om Bloomsbury-gruppen (2010) kommenterer 
forlagsredaktør og Woolf-kjenner Andrew McNeillie at frasen kan leses inn i en gotisk romantikk med Thomas 
de Quinceys protomodernistiske Confessions of an Opium Eater (1822) som sinnbilde, og at det gotiske aspektet 
fremhever den domestiserte tristessen over samtiden viktorianske England. (McNeillie 2010: 5) 
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den nye skatten, og som John, når han har befridd seg fra sitt trette blikk, kan inngi med ny og 

intim valør. 

 I et essay om novellen og tingverdenen i Woolfs litteratur, identifiserer den 

amerikanske kulturkritikeren og litteraturforskeren Bill Brown en pendant til Roger Frys 

essay ”The Artist’s Vision” (1919), som Woolf beviselig hadde lest og opptok seg med.10 I 

essayet karakteriserer Fry persepsjonen og omgangen med verden i en sansenes taksonomi, 

primært for å skille mellom «looking», det kunstneriske blikket, og «mere seeing», som 

kjennetegnes av det uoppmerksomme og vanepregede. «Though it is children who genuinely 

‘look at things with some passion,’ the adult retains ‘something of this unbiological, 

disinterested vision,’ the testimony to which he finds in those collections of objects (like 

John’s) that are otherwise unremarkable but ‘which have some marked peculiarity of 

appearance that catches his eye’», skriver Brown i forlengelsen av Frys modernistisk 

orienterte estetisisme (Brown 1999: 11). Men i motsetning til en høyromantisk betraktning av 

den barnlige sansningen, som Wordsworth nok var den fremste eksponenten for, leser han 

ingen naturapoteose inn i ”Solid Objects”, simpelthen fordi den, i motsetning til i den tidligere 

engelske diktekunsten, har lokalisert muligheten til en bejaende og intens sansemåte i 

kulturelt avfall. «You only had to enclose it in a rim of gold, or pierce it with a wire, and it 

became a jewel; part of a necklace, or a dull, green light upon a finger.» (CSF: 96) Som i 

Benjamins ”Baustelle” er det uante, håndverksmessige sammensetninger av skrap og avfall i 

nye konstellasjoner som åpner opp for en annen betraktning av samfunnets vrakgods. 

 Etter hvert ender John opp med å bli fullkomment oppslukt i tingenes verden, besatt av 

å samle flere og flere av dem, og står til slutt utenfor den lovende karrieren, alene i et hjem 

befengt av det industrien og forbrukersamfunnet vil betrakte som verdiløst søppel. Hans 

omgang med tingverdenen i ”Solid Objects” blir en utilsiktet strategi som utvider og 

forstyrrer den traderte forståelsen av vanen.11 Kimen til forstyrrelsen ligger i den barnlige 

																																																								
10 I det engelske litteraturtidsskriftet Athenæum (1828-1921), som John Maynard Keynes ble ansvarlig redaktør 
for i 1923 – og som løftet navnet fra Jena-romantikkens plattform – sto både ”The Artist’s Vision” og ”Solid 
Objects” på trykk for første gang. Tilsvarende det dialogiske fellesskapet som Schlegel og Novalis inngikk i, 
deltok den utvidede Bloomsbury-gruppen i en blomstrende menings- og idéutveksling i kretsene rundt 
Athenæum. Tidsskriftet bidro til å bryte ned et mer binært skille mellom naturvitenskap og kunst i den offentlige 
samtalen, og tjener som et fint eksempel på det eklektiske og mangesidige tankegodset som Bloomsbury-
gruppen befattet seg med. Woolfs far var – i et kuriøst sammenfall som også belyser en vedvarende innvirkning 
fra tysk romantikk – medlem av den eksklusivt mannlige foreningen The Athenaeum. Den eksisterer fortsatt, og 
ikke før i 2002 (!) vedtok styret at kvinner også kunne få medlemskap. 
11 I den fine studien Virginia Woolf and the Patterns of Ordinary Experience (2010) er den australske 
litteraturforskeren Lorraine Sims påstand at Woolfs litterære produksjon kan leses inn i en modernistisk kritikk 
av og refleksjon over vanens makt, den hverdagslige erfaringen og det alminnelige rommet. I en kort lesning av 
”Solid Objects”, som lener seg tungt på Bill Browns utlegning og som så vidt går inn på barndommens 
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erfaringen, og når han gjenfinner en fantasifullhet som har ligget begravet under lagene av 

hukommelse og glemsel, medfører det også at han mister kontakt med embetsmannen han var 

på vei til å bli – og dermed med den daglige forvaltningen av verden som lå nedfelt i yrket, 

siden «a man who is standing for Parliament upon the brink of a brilliant career has any 

number of papers to keep in order – addresses to constituents, declarations of policy, appeals 

for subscriptions, invitations to dinner, and so on» (CSF: 98). En slik formell livsrytme 

innebærer også en anordning av tiden i faste avtaler, i middagstid og i invitasjoner, og slik kan 

novellen leses inn i en kritikk av vanens sløvhet når den henfaller til almanakkens 

formaninger. Det som skulle til for å bryte med søvngjengeriet var en identifikasjon med et 

sprukket glassartefakt, og en positiv form for egoisme – eller snarere, selvstendighet: 

 
He [Charles] did not see, or if he had seen would hardly have noticed, that John after looking at 
the lump for a moment, as if in hesitation, slipped it inside his pocket. That impulse, too, may 
have been the impulse which leads a child to pick up one pebble on a path strewn with them, 
promising it a life of warmth and security upon the nursery mantelpiece, delighting in the sense 
of power and benignity which such an action confers, and believing that the heart of the stone 
leaps with joy when it sees itself chosen from a million like it, to enjoy this bliss instead of a life 
cold and wet upon the high road. ‘It might so easily have been any other of the millions of 
stones, but it was I, I, I!’ (CSF: 96-97) 

 

I sine egne dagbøker og i brev er rutinens makt over en mer fristilt livsrytme en konstant, som 

vi også skal se i To the Lighthouse; ukedagenes strev er en tilbakevendende frustrasjon og 

dagene oppleves som strukturert etter måltider. I kontrast til arbeidets formålsrettede 

oppstykking av tiden, som praktisk anlagte Charles bekjenner seg til, finner vi Johns barnlige 

ekstase, der persepsjonen har blitt revet ut av voksenlivets sedate slummer og styrer 

oppmerksomheten mot «pieces of waste land between railway lines, sites of demolished 

houses, and commons in the neighbourhood of London» (CSF: 99) – steder som det står for 

barnet å skrape aldringen av, for slik å gå hinsides forfallet og berike hverdagen. Forsømte 

fortidsrom skaper nye rom for tankens bevegelser, og gjenoppdagelsen av tingverdenens 

gleder danner en romlig-perseptuell erfaring som bryter med den lineære, kronologiske 

tidsopplevelsen og en merkantil bevissthet. Avbruddets opphav er barndommens, fortidens 

henførelser, og å trekke barnets tid – rett og slett leketimen – inn i politikkens kamre, 

forstyrrer avtaletidens forrang over den betagende sanseerfaringen som spas opp av sanden. 

Det foregriper, slik vi skal se, farens prinsipp om tid i To the Lighthouse, som kasserer James’ 

begjær etter å se fyrtårnet. Som Bill Brown påpeker om ”Solid Objects”, rommer den barnlige 

																																																																																																																																																																													
betydning i Johns perseptuelle erfaring med tingene, knytter Sim an til Benjamins fillesamler, men går ikke 
særlig i dybden på noen av delene, og opptar seg ikke mye med temporalitet. (Sim 2010: 47-53) 
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fantasien noe annet enn en progressiv, moderne tidsforståelse, og sågar en kosmologisk 

anskuelse, et verdensbilde som i viktoriatidens rådende pragmatikk og empirisme ikke 

akkurat sto høyt i kurs; Woolfs far Leslie Stephen var en fremtredende eksponent for en slik 

tilnærming til historiografi og idéhistorie, og i To the Lighthouse er det kjølige 

realitetsprinsippet nedfelt i Mr Ramsay. 

 I Holly Henrys studie Virginia Woolf and the Discourse of Science: The Aesthetics of 

Astronomy (2003), leser hun en humanistisk visjon inn i Woolfs omkalfatrende erfaring av 

solformørkelsen over Sør-England i juni 1927. I skuet av det sjeldne naturfenomenet finner 

Woolf kimen til et fellesskap utenfor politikken og organiserte former for motstand, og som 

Henry mener er tuftet på en erkjennelse av menneskets sårbarhet i møte med naturen: «The 

solar eclipse catalyzed for Woolf a vision of earth as a fragile oasis of life for all humankind.» 

(Henry 2003: 24) I «Time Passes» står den ubevegelige og urokkelige naturen i nesten 

ubarmhjertig kontrast til den menneskelige forgjengeligheten. Det man kan kalle en 

undersøkelse av den tause verden, som hun tilstreber å nedtegne i «Time Passes», skal få noen 

av sine mest sansevare uttrykk i barnets blikk. Woolf skriver selv om formørkelsen at «never 

was there a stranger purpose than that which brought [so many millions] together that June 

night» (Woolf op. cit.), i skarp kontrast til det som ellers samlet massene i den britiske 

mellomkrigstidens spesialiserte klassesamfunn, altså mediefenomener, kulturelle tilstelninger, 

eller i gatene under demonstrasjoner og streik. For ikke å snakke om patriotismen – i 

monografien Three Guineas (1938) er den britiske nasjonalismen nettopp utgangspunkt for en 

kritisk undersøkelse og identifiseres med patriarkalske verdier. I ”Solid Objects” kan John 

bevege seg vekk fra alle slike stivnede fellesskap – de som avgrenser i samme bevegelse som 

de blir dannet – og forestiller seg at en forkastet jernklump kommer fra en meteoritt. Brown 

føyer til:  

 
To name the scrap of modern iron a “meteorite” is to dislodge it from the homogeneous 
structure of time, and to say not that the distant past lingers within the present, but to insist that 
this past is present as a kind of surface with which we can make intimate contact, as though 
touching one history in and as another. If the story’s temporality seems somewhat abstract or 
confused—“Day after day passed. He was no longer young” (HH, 85)—this is because John’s 
archaeology of the modern, his engagement with material as an end (not a means), has 
dislodged him from the temporal dictates of modern life. The vie privée of things becomes 
something other than the history of the object’s production and exchange, and something other 
than its representation in, or transformation into, the work of art. (Brown 1999: 8) 

 

Lesningen er høyst «benjaminsk», og Brown refererer til hans fordring i exposéen til Das 

Passagen-Werk om å befri tingene fra nyttens åk i samlerens eksempel. Samleren, skriver han 
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der, drømmer seg ikke bare mot fjerne og forgangne verdener, men mot en bedre verden.12 

Foreløpig kan vi utlede at den tiltagende samlemanien rommer en glede over tingene, og en 

identifikasjon med søppelet og avfallsstoffene; det som ikke anses betydningsfullt for 

samfunnsnytten. Der hører en helt utdatert verdensanskuelse til, men som barna stadig er i 

besittelse av: gleden over å få beundre stjernekartene, meteorittene og alt havet har skylt opp 

på stranden. Men utvikler John en nevrose – en kanskje destruktiv gjentagelsestvang – bare 

fordi det ligger latent i fillesamlerens karakter å ligge under for fantasiens barnlige kaos, og å 

fornekte ethvert voksent realitetsprinsipp? «Provided with a bag and a long stick fitted with an 

adaptable hook, he ransacked all deposits of earth; raked beneath matted tangles of scrub; 

searched all alleys and spaces between walls where he had learned to expect to find objects of 

this kind thrown away» (CSF: 100), skriver Woolf, og da har begjæret etter et nytt artefakt å 

plassere på peishyllen fravristet den fremadstormende politikeren alt av beherskelse og manér. 

Henført av skraphaugene og alle lovnadene de har gitt ham, opptrer John som en vandrende 

anakronisme, en mann som nekter å erkjenne at barndommen er forbi, og som forsøker å 

fastholde minnet om seg selv som barnekonge i et parnass av fortidige skraprester. Dét er en 

misjon som vanskelig lar seg forene med politikkens fremskrittstro. Novellen synes å utsi at 

det ikke finnes rom for en estetisk befatning med tingene i en fremadskridende modernitet – i 

en epoke der arbeidsdelingen har avklart forholdet mellom kunsten og det praktiske 

handlingsliv (ånden og arbeidet), og der det estetiske objektets håndverksmessige side er 

forvist til glemsel.  

 Brown påpeker også at novellen tematiserer glassindustrien i den britiske 

mellomkrigstiden, som for ettertiden og fra midten av 20-tallet ble mindre og mindre viktig. 

Dét resulterte i høy arbeidsledighet og sosial nød. En gjenoppdagelse av denne svinnende 

industriens skrap innvarsler fascinasjon, og refleksjoner over tingenes materialitet og ur-

historie stammer nettopp fra Johns blikk på sin egen samling, i fabuleringene om 

gjenstandenes opprinnelse. Men det er også et løfte som simpelthen aldri kan innfris fordi 

minnet om den første oppdagelsen er forgylt, og oppgaven han har gitt seg selv er dømt til å 

vare evig: «As his standards became higher and his taste more severe the disappointments 

were innumerable, but always some gleam of hope, some piece of china or glass curiously 

marked or broken, lured him on.» (CSF: 100) Karrieren hans er over, kommenterer 

fortelleren, «that is, his political career» (ibid.) – som om det fantes en annen karrierevei i 

																																																								
12 « Der Sammler träumt sich nicht nur in eine ferne oder vergangene Welt sondern zugleich in eine bessere, in 
der zwar die Menschen ebensowenig mit dem versehen sind, was sie brauchen, wie in der alltäglichen, aber die 
Dinge von der Fron frei sind, nützlich zu sein.» (GS V-1: 53) 



	

	 	22 

randsonene av den rettlinjede ferden mot stadig mer prestisjetunge og respekterte politiske 

verv: «He never talked to anyone about his serious ambitions; their lack of understanding was 

apparent in their behaviour» (ibid.) Han skiller seg derimot fra andre misforståtte genier i 

Woolfs litterære produksjon, ofte menn, som aldri forsoner seg med diskrepansen mellom en 

alminnelig, sansbar livsverden og åndslivets forhøyning av tanken – tilbaketrekningen 

motsetter seg det maskuline poetokratiet i To the Lighthouse, og som vi skal se er særlig faren 

Mr Ramsays begrep om tid og erfaring satt i en radikal motsats til barnets livsverden. 

 Jeg leser ”Solid Objects” som en om hverandre besk og elegisk allegori over aldring 

og estetisk erfaring, og ikke minst som en fruktbar inngang til Woolfs «metode» i 

fremstillingen av barndom. I den grad novellen advarer mot å henfalle til patologisk 

estetisisme, som Brown trekker frem som et vanlig moment i den tidlige resepsjonen – i den 

grad novellen fikk særlig oppmerksomhet før såkalt tingteori og studier av hverdagslige rom 

ble vanlig i kulturkritikken – er det snakk om en ironi som fremstiller umuligheten av å 

tilegne seg barnlig sansning i en materiell virkelighet som har fortrengt barnlige impulser. 

Ynglingens blikk blir henvist til skraphaugene han omgir seg med i en profeti om aldringen. 

Men Woolf fremstiller også en mulighet for et annet sanselig rom, et som finner sin 

beveggrunn i den voksnes imitasjon av de aller minste. Brown påstår imidlertid at novellen 

må leses som en sjeldenhet i forfatterskapet, og at befatningen med tingverdenen ikke er 

nedfelt like tydelig i romantekstene. Min påstand er at ”Solid Objects” er høyst representativ 

for utviklingen på 20- og 30-tallet, at hun lokaliserer kimen til et syn på forholdet mellom 

kunsten og samfunnet nettopp her, og at en estetisk heterodoksi situeres i barneårene. Ganske 

riktig skriver hun ikke mye om den materielle verden i dagbøkene, men slik jeg har vist står 

«avtaletidens» antagonismer både i private skrifter og i romankunsten i skarp motsats til den 

lommen av tid som folder seg ut og skaper et brudd i kronologien. Bruddets opprinnelse er 

nettopp barnets omgang med tingene. At fordums sansning fra barneårene settes i relieff mot 

forgjengelighet og aldring er kanskje et arvegods fra romantikken, men omformes hos Woolf 

til en, ja, livsfilosofi for sanseerfaringen som kan holdes i hevd også i aldringen. Det er 

nettopp i ”Solid Objects” at vi finner flere av tekststedene i forfatterskapet der hun mest 

eksplisitt stiller opp en avgrunn mellom barndommen og livet som kom  Ikke minst er det mer 

enn et sammenfall at Johns gjenfunne tid i form av materielle rester skjer langs havet, på 

stranden – nærheten til sjøen er nettopp hva barndomserfaringene i romanen er konsentrert 

om, og den avgrensede, ferierende oppveksten på Isle of Skye foregår med konstante 

bølgeslag, måkenes skrik og havets summing i nærheten. Slik bereder novellen grunnen for et 

dypest sett dialektisk forhold mellom natur og kultur i barnets forestillingsverden. Der pendler 
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blikket og berøringen mellom intens identifikasjon med den urørlige verdenen, og en 

uoverkommelig distanse – som i det ene øyeblikket veves inn i et billedspråk som uttrykker 

karakterenes sjeleliv, i det andre som et uttrykk for det uoppnåelige ytre, det som unndrar seg, 

men kan, i barnets sansning, utvide den menneskelige persepsjonen. Det kommer jeg nærmere 

inn på i kapittel 4. 

 Fortellerens lett skjelmske identifikasjon med John gjør ham altså til en representant 

for den estetiske erfaringen. Hans befatning med det andre ville ha tenkt på som et ubrukelig 

glasskår, er nettopp eiendommelig, original og varig: «Looked at again and again half 

consciously by a mind thinking of something else, any object mixes itself so profoundly with 

the stuff of thought that is loses its actual form and recomposes itself a little differently in an 

ideal shape which haunts the brain when we least expect it.» (CSF: 98) Hvis Woolf behandler 

barnets måte å være i verden på som en modell for å utvide og forstyrre den traderte 

forståelsen av vanen, kan vi også betrakte de litterære strategiene hun tar i bruk som mediet til 

å nærme seg den estetiske erfaringen som kan bryte med en slik vanetenkning. Tone Selboe 

bemerker også den barnlige komponenten i sin lesning av novellen, og fremhever at med 

John, betraktet som «an embodiment of a certain artistic attitude, we might say that his 

relation to the world – to his ”readers” – is exactly one of excited difference […] closer to the 

artist-writer who acquires a different rhythm and a different vision from ’ordinary people’.» 

(Selboe 2017: 426-427) Først i To the Lighthouse blir et slikt begrep om den barnlige 

sansningen situert, utdypet og fortolket med hensyn til en kjønnet og klassedelt horisont. Men 

en slik poetikk, personifisert i to karakterer som er hverandres absolutte motsetninger, utgjør 

den en litterarisering av polemikken i Woolfs klassiske essay «Modern Fiction» (1921)? 

 

Atomene, barnet og montasjen  

I et essay av Jacques Rancière, der han leser Woolfs skriftpraksis opp mot modernistiske 

forfatteres behandling av «rasjonalitet» – «formes de rationalité qui sont à l’œuvre dans la 

construction de leurs romans et leur permettent de décrire telle et telle chose comme des 

événements et de les relier dans un ensemble»13 (Rancière 2013: 15) – identifiserer han to 

former for tyranni som utspiller seg i To the Lighthouse. Faren er den helt åpenlyse tyrannen, 

han som gjør romanens strukturerende fortellerprinsipp – utflukten til fyrhuset, eller snarere 

begjæret etter å reise dit – til et spørsmål om forbud eller begrensninger. Moren representerer 

på sin side en form for mykt tyranni – hun er besatt av tanken på å gifte vekk kvinnene som 

																																																								
13 «…former for rasjonalitet som er virksomme i konstruksjonen av romanene deres og som muliggjør 
beskrivelsene av ’slike og slike ting’ som hendelser og knytte dem sammen i et hele». [min oversettelse] 
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omgir henne. Å opponere mot tyranniet, hevder Rancière – med referanse til «Modern 

Fiction» – innebærer «choisir la pluie des atomes contre la tyrannie de l’intrigue».14 (Op.cit.: 

17) Som kjent skriver hun der at den tradisjonelle, realistiske romanformen på sitt svakeste, 

representert ved «materialistene» H. G. Wells, Arnold Bennett og John Galsworthy, 

strukturerer livet i ordnede former og visker ut uanselige sanseinntrykk. De litterære 

konvensjonene får rollen som tyrannen. Men nye former for romankunst – hun nevner særlig 

Conrad og Joyce – er i ferd med å slå sprekker i totaliteten, bryte opp en skinnlitteratur som 

gir inntrykk av å være fullkommen:  

 
The writer seems constrained, not by his own free will but by some powerful and unscrupulous 
tyrant who has him in thrall, to provide a plot, to provide comedy, tragedy, love interest, and an 
air of probability embalming the whole so impeccably that if all his figures were to come to life 
they would find themselves dressed down to the last button of their coats in the fashion of the 
hour. The tyrant is obeyed; the novel is done to a turn. But sometimes, more and more often as 
time goes by, we suspect a momentary doubt, a spasm of rebellion, as the pages fill themselves 
in the customary way. (SE: 8-9) 

 

Vi kan bemerke at Woolf refererer til den skrivende som en mannlig skikkelse, og videre 

heter det, i en like ikonisk vending om den helt alminnelige hverdagserfaringen, at livet ikke 

kan nedtegnes og representeres som «a series of gig lamps symmetrically arranged; life is a 

luminous halo, a semi-transparent envelope surrounding us from the beginning of 

consciousness to the end.» (SE: 9) Med henvisning til den kommende generasjonen forfattere, 

som hun skriver seg inn i, fordrer Woolf en annen måte å innskrive ’atomene’ på; «as they fall 

upon the mind in the order in which they fall, let us trace the pattern, however disconnected 

and incoherent in appearance, which each sight or incident scores upon the consciousness» 

(ibid.). En slik anordning av den sanselige erfaringen gir et visst løfte om et formens opprør 

mot foreldregenerasjonen, både på et karakter- og stilnivå og i den nære litteraturhistorien. 

Men hvordan er den barnlige fornemmelsen, der det håndgripelige og sanselige kunne inngi 

langt mer følelse enn et oversiktsbilde av livet, innfelt i en slik form for motstand? 20. juli 

1925 gir Woolf et riss av formen To the Lighthouse skal anta, og betoner på et tidlig tidspunkt 

at den vil inneholde en andre del, som senere blir den naturhistoriske ”Time Passes”. 

Utfordringen skal motvirke en stivnet grunnholdning.15 Men er det ikke like mye grepet i 

																																																								
14 «…å ta et valg om på hvilken måte atomene skal regne ned mot plottets tyranni». [min oversettelse]	
15 «But this theme may be sentimental; father and mother and child in the garden; the death; the sail to the 
Lighthouse. I think, though, that when I begin it I shall enrich it in all sorts of ways; thicken it; give it branches–
–roots which I do not perceive now. It might contain all characters boiled down; and childhood; and this 
impersonal thing, which I’m dared to do by my friends, the flight of time and the consequent break of unity in 
my design. That passage (I conceive the book in 3 parts. 1. at the drawing room window; 2. seven years passed; 
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romanens ansats som utfordrer ikke bare Woolfs øvrige litteratur, men litteraturens avbildning 

av verden i en ny tidsalder?  

 Allerede Erich Auerbachs klassiske lesning av romanen i Mimesis (1946) fastslår 

fortellerteknikkens nærhet til modernitetens brudd med tidligere tiders verdensanskuelse. Det 

fragmenterte verdensbildet, epokens stemning av oppbrudd og usikkerhet i kjølvannet av 

første verdenskrig er opphav til en epistemisk usikkerhet, som i tilfellet To the Lighthouse blir 

eksemplarisk for en venden mot menneskelig bevissthet og fragmentering av den ytre 

handlingen. Auerbach nevner nyere informasjonsteknologi, og  betoner romanformens 

begrensninger til å «kondensere» tid og rom vis-á-vis filmmediet. (Auerbach 2002) I 

lesningen av det femte avsnittet diskuterer han imidlertid ikke utklippingen til yngstesønnen 

James i romantekstens ansats, og det har ikke lykkes meg i å finne lesninger av den passasjen 

som forstår barneleken med Army & Navy Stores-katalogen som en mise en abyme over 

verkets barndomsfremstilling.16 Foruten å sentrere romanens konflikter i familiens midte, er 

det en handling som pågår i det stille over et lengre strekk, parallelt med den gradvise 

eksposisjonen for romanens sentrale karakterer og morens strikking av den brune strømpen, 

og fortelleren vender stadig tilbake til leken. Slik blir den en nærmest usynlig kjerne, et 

uttrykk for noe mindre, men også mer håndgripelig enn foreldrenes sjelelige kvaler. Den 

bidrar, så å si, til å differensiere barnets livsverden. Romanen åpner med at moren gir sønnen 

en lovnad om å dra til fyrhuset morgenen etter, som han erfarer å ha sett frem til i årevis, til 

tross for å bare være seks år gammel. Slik situerer Woolf begjæret i en utilgjengelig fortid, og 

indikerer at dragningen mot fyret nærmest utgår fra en tid forut fødselen – hun skriver:  

 

Since he belonged, even at the age of six, to that great clan which cannot keep this feeling 
separate from that, but must let future prospects, with their joys and sorrows, cloud what is 
actually at hand, since to such people even in earliest childhood any turn in the wheel of 
sensation has the power to crystallise and transfix the moment upon which its gloom or radiance 
rests, James Ramsay, sitting on the floor cutting out pictures from the illustrated catalogue of 
the Army and Navy stores, endowed the picture of a refrigerator as his mother spoke with 
heavenly bliss. It was fringed with joy. (TL: 5) 

  

Øyensynlig ligner det en hvilken som helst barnelek, en slags bricolage med mindre 
																																																																																																																																																																													
3. the voyage) interests me very much. A new problem like that breaks fresh ground in one’s mind; prevents the 
regular ruts.» (WD: 80-81) 
16 I artikkelen ”Mirrors and Fragments” knytter Françoise Defromont an til montasjen og fragmentet i Woolfs 
prosa, men når hun skriver om åpningsscenen nøyer hun seg med å påpeke at kniven James holder gjennom 
romanen utgjør en anstøtsstein for det truende og splintrede i dødsdriften i familiedramaet. (Defromont 1992: 72-
73) Hun påpeker imidlertid at James’ utklipping signaliserer forfatterens kollasjer, og at utskjæringene kan 
symbolisere Woolfs fragmentariske prosjekt: Å «cut up life as it is lived so as to bring together the bits, giving 
them back a unity which only writing can create» (Op. cit.: 75). Det er en tilnærming jeg finner verdifull, men 
jeg savner et begrep om barnets betydning i ekskursen. 
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bestanddeler som settes sammen på en unyttig og opprørsk måte, i en intensjonsløs bruk av 

tilfeldige objekter barnet måtte ha for hånden. Men finnes det, som i Benjamins påstand om 

samleren – som ligner barnets måte å leke med tingverdenen i hjemmet på – en mobilisering 

av en annen anskuelse? Benjamins forståelse av varefetisjismen, som vi har sett, innebærer at 

samleren og barnets fetisjisering av bøkene og lekene gir et håp om at de mister sin nytteverdi 

– et sentiment vi gjenkjenner i Woolfs novelle. Hvor lenge fastholdes James’ lykke, evnen til 

å leve seg inn i leken, for å kunne «crystallise and transfix the moment upon which its gloom 

or radiance rests»? I en artikkel om de sosiopolitiske implikasjonene i forfatterskapet påpeker 

Woolf-kjenner David Bradshaw en finmasket forbindelse mellom arbeidsledigheten på øya, 

som holdes på en armlengdes avstand før romanen nærmer seg ’naturhistoriedelen’ som lar 

årene passere, og den begunstigede fritidsklassen som ferierer der:  

 
Towards the end of ’The Window’ we learn that the fishing is bad, unemployment is a fact of 
life and the islanders are emigrating. The first one we come across is mutilated, ’his left arm had 
been cut off in a reaping machine two years ago’, and this accident casts a shadow back on 
James Ramsay ’cutting out’ the picture of a refrigerator ’from the illustrated catalogue of the 
Army and Navy stores’ at the start of the novel. (Bradshaw 2006: 200) 

 

Familien Ramsays overhode forholder seg på sin side kun til fisket som en maskulin 

fritidsaktivitet. Men scenen begrenser seg ikke til å foregripe hvordan lokalbefolkningen som 

sørger for å holde fiskerinæringen oppe også må lide kroppslige tap. Den lar familiens yngste 

sønn, allerede i barneleken, bli trukket inn i militarismen og det britiske imperiets herjinger, 

og hvis vi skal ta Benjamins påstand om at de partikulære barndomserfaringene kan foregripe, 

sågar prefigurere senere historiske erfaringer, på ordet, får dette et grufullt uttrykk i «Time 

Passes». Der dør Andrew Ramsay brått, i en parentes: «[A shell exploded. Twenty or thirty 

young men were blown up in France, among them Andrew Ramsay, whose death, mercifully, 

was instantaneous.» (TL: 124) Krigens sjokkerfaring, slik Benjamin beskrev den i Leskov-

essayet, står i en nådeløs kontrast til tiden som var, til en generasjon som i fredstid kjørte 

hestevogn til skolen. (GS II-2: 439) Slik oppstår det en tragisk ironi i leken, der taushet og 

konsentrasjon innvarsler taus aksepten av massedød i krigen – den samme tausheten som har 

sikret familien midlene til å tilbringe feriene på bedagelige Isle of Skye. Men slik gjør også 

barnets lek at historien kan tre frem i uante konstellasjoner og danne uønskede forbindelser. 

Farens historiesyn utgår nemlig fra et begrepsunivers der han må ta i betraktning hvorvidt 

slavenes nag er en nødvendig byggekloss for fremskritt (TL: 40-41), men det har begynt å slå 

sprekker. Og så trekker James’ mor med seg barneleken i en bevegelse mot fremtiden: 
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The wheelbarrow, the lawnmower, the sound of poplar trees, leaves whitening before rain, 
rooks cawing, brooms knocking, dresses rustling—all these were so coloured and distinguished 
in his mind that he had already his private code, his secret language, though he appeared the 
image of stark and uncompromising severity, with his high forehead and his fierce blue eyes, 
impeccably candid and pure, frowning slightly at the sight of human frailty, so that his mother, 
watching him guide his scissors neatly round the refrigerator, imagined him all red and ermine 
on the Bench or directing a stern and momentous enterprise in some crisis of public affairs. (TL: 
5) 

 

Barndommens islett av det paradisiske rives vekk like raskt som det etableres, og i leken er 

James uvitende om sin kommende skjebne, som sørger for å utslette sporene av barndommens 

lykke. Som da barnet ble ingeniør i Benjamins ”Verstecke” er det en «forblindet» handling, 

men der unge Walter samhandler med de demoniske maskene, og frarøver foreldreboligen 

dens magi (GS VII-1: 418), er det de dulgte foreldretyrannene som frarøver James et øyeblikk 

av fredfull lykke. I denne passasjen består ikke imitasjonen av foreldrenes levemåte i en 

erobring av ingeniørkunsten, men en i tilegnelse av konvensjoner og viten, en oppsamling av 

tegn, som umiddelbart har blitt begrepsliggjort og tillagt en valør: Bildene er «so coloured and 

distinguished in his mind that he had already his private code, his secret language» – det gir et 

løfte om at barnet kan skape sin egen verden, fjernt fra ytre forventninger, men det er en idyll 

som raskt blir revet vekk. I morens blikk er sønnens ekstatiske glede i omgangen med rotet 

nettopp bare en prefigurasjon, og ikke den ustadige leken på gulvet – i hennes bilde står han 

på terskelen til lederskap, som et oppglødd medlem av juriststanden i et mer og mer 

byråkratisert og ordnet liv. Men hun søker seg også mot et bilde av sønnen som kunstner, «as 

she watched him chalk yellow the white dress shirt of a gentleman in the Army & Navy 

Stores catalogue, thought what a delight it would be to her should he turn out a great artist; 

and why should he not? He had a great forehead.» (TL: 30) Forventning og skjebne i den 

forrige siterte passasjen, smelter sammen i setningens bevegelse fra oppramsingen av bildene 

James fjerner fra katalogen, til den allerede forutbestemte fremtiden: Morens visjoner 

innebærer i den forstand en måte å legge øyeblikket bak seg like raskt som det har oppstått, og 

innskriver sekundene – og sønnens erfaringsverden – i klokketiden, og i fortiden. I 

frustrasjonen over farens irettesettelse, «’No going to the Lighthouse, James,’ he said, as he 

stood by the window» (TL: 15), forsøker hun å betrygge James, barnet som forakter farens 

tyranni, men blikket på leken med varekatalogen tjener raskt et annet formål: 

 
All she could do now was to admire the refrigerator and turn the pages of the Stores list in the 
hope that she might come upon something like a rake, or a mowing machine, which, with its 
prongs and its handles, would need the greatest skill and care in cutting out. All these young 
men parodied her husband, she reflected; he said it would rain; they said it would be a positive 
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tornado. (TL: 16) 
 

Det synes altså å være en antydet sammenheng mellom James’ kunstferdighet – «the greatest 

skill and care in cutting out» – og varene som hun senere kan sende bud etter. Foruten å 

forespeile, på tragisk vis, hvordan ferietidens idyll slukner i skyttergravene, sørger tanken 

effektivt for å befeste lekens formål som et ledd i familiens tilegnelse av stadig nye objekter. 

Barnets glede annekteres raskt av den øvre middelklassens husholdningsøkonomi, og Mrs 

Ramsays konstante befatning med klær og søm blir et uttrykk for en fatal filiasjon, som også 

får gjenklang i begjæret etter å gifte vekk døtrene. Derfra kan vi antyde James’ sakselek, der 

den knytter an til det ikke-organiske og teknisk frembrakte, som kimen til atomenes opprør 

mot tyrannene. Som med samleraktiviteten i novellen forstår jeg leken som et bilde på 

diskontinuitet, avbrudd og sanselig motstand – et sinnbilde på den fragmenterte anskuelsen, 

som like fullt bærer i seg en åpning mot en annen måte å ta verden i skue når den er klippet ut 

og lagt grunnen for montasje fremfor totalitet. Hvordan viser barndommens fragmenter seg 

hos Benjamin? 

 

Montasjen over Berlin – mimesis og aura 

De 32 erindringsbildene i sistehåndsutgaven av Berliner Kindheit (1938) gir ingen 

fyllestgjørende utlegning av erindringens funksjon eller barnets plass i Benjamins oeuvre. 

Men fiksjonene eksemplifiserer, viser hvordan hukommelsen folder seg ut, og litterariserer 

teorien. For å låne en formulering fra «Zum Bilde Prousts» (1929), var Marcel Prousts verk, 

og slik er også Benjamins, «der unausgesetzte Versuch, ein ganzes Leben mit der höchsten 

Geistesgegenwart zu laden. Nicht Reflexion – Vergegenwärtigung ist Prousts Verfahren.»17 

(GS II-2: 320) Å gjøre barndommens teoretiske gehalt sanselig nærværende, er hva vi kan 

kalle misjonen i Berliner Kindheit. For å nærme meg hvordan Benjamin tar på seg dét 

oppdraget, vil jeg i det følgende se nærmere på hvilke formmessige strategier og hvilket 

tankegods som ligger forut fremstillingen av barnet.  

 Minnebildene i Berliner Kindheit besitter det vi kan kalle en omskiftelig karakter; 

hukommelsen unndrar seg et fastholdt sentrum og vakler i de små rammene sine for straks å 

forsvinne til venstre ut av synsfeltet, som det heter om de forlokkende representasjonene av 

landskap, jernbanestasjoner og vinrankeåser i det stereoskopiske billedrommet i 

”Kaiserpanorama” – et erindringsbilde som tar opp i seg og komprimerer metoden bak verket. 

																																																								
17 «…det vedvarende forsøket på å lade et helt liv med den høyeste åndsnærværelse. Ikke refleksjon – det å gjøre 
nærværende [kurs. orig.] er Prousts fremgangsmåte.» (SiU II: 107) 
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(GS VII-1: 388-389). Barnas møte med keiserpanoramaet er en mise en abyme over bildene i 

de foregående skriftstykkene og over de nesten tretti glimtene som skal følge; den ustadige 

erindringen er ikke bare verkets fremgangsmåte, men selve dets topos. Eller slik Benjamin 

formulerer det i ”Ausgraben und Erinnern”, et tankebildefragment fra 1928: «Die Sprache hat 

es unmißverständlich bedeutet, daß das Gedächtnis nicht ein Instrument für die Erkundung 

des Vergangenen ist, vielmehr das Medium. Es ist das Medium des Erlebten wie das Erdreich 

das Medium ist, in dem die alten Städte verschüttet liegen.»18 (GS IV-1: 400) Tankebildet 

følger en arkeologisk metafor om utgravingen av fortiden, som han folder ut i sluttsatsen: 

 
Im strengsten Sinne episch und rhapsodisch muß daher wirkliche Erinnerung ein Bild zugleich 
von dem der sich erinnert geben, wie ein guter archäologischer Bericht nicht nur die Schichten 
angeben muß, aus denen seine Fundobjekte stammen, sondern jene andern vor allem, welche 
vorher zu durchstoßen waren.19 (ibid.) 

 

Den som erindrer må altså ikke bare bestrebe seg på å fremstille stedene der erindringen 

vekkes til live – men hvordan det erindrende subjektet trenger gjennom glemselens «strata», 

og ikke ulikt John i Woolfs novelle, forsøker å gjenerobre en fornemmelse av det barnlige 

erfaringsrommet. I Berliner Kindheit innstiller skriften seg nettopp på å fiksere den 

tankemessige utfoldelsen av denne erobringen – ferden inn i fortiden. Hvis Das Passagen-

Werk, skrevet på samme tid, var et monstrøst prosjekt som alltid innbød til nye tilføyinger, 

kan vi tenke på Berliner Kindheit som dets motstykke i miniatyr. Begge verkene er – selv om 

det første beror på en mosaikk av sitater og innklipp, og det andre på en strengere komponert 

samling med tankebilder – historiske rapporter over den urbane livsveven i kapitalismens 

epoke. I erindringene blir epoken sett gjennom to par øyne: de tilbakeskuende, og de ennå 

ikke trette: altså barnets blikk på sine omgivelser. Et tankebilde [Denkbild] – formen som 

Benjamins samtidige og bekjente Sigfried Kracauer, Ernst Bloch og Theodor Adorno også 

befattet seg med, sistnevnte primært i Minima moralia (1951) – kan nettopp beskrives som en 

litterær form der skillet mellom kritikken og kunsten er forsøkt visket ut, uten at motsetningen 

disse imellom skal forsones. Formen slekter på prosadiktet etter Baudelaire og Rimbaud, men 

også det tidligromantiske fragmentet. Oppmerksomheten rettes gjerne mot uanselige 

kulturelle fenomener, der avlesningen av det partikulære avdekker en historisk eller politisk 

																																																								
18 «Språket har gjort det umiskjennelig klart at hukommelsen ikke er et instrument for å grave i fortiden, men 
snarere mediet for denne utgravingen. Det er erfaringens medium, slik som jorden er mediet med hvilket de 
gamle byene ligger begravet under.» [min oversettelse] 
19 «Den sanne erindringen – som i strengeste forstand er episk og rapsodisk – må tilvirke et bilde av den som 
erindrer, på samme måte som en god arkeologisk rapport ikke bare viser frem lagene som funnene stammer fra, 
men også lagene som man først måtte bryte gjennom.» [min oversettelse] 
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innsikt, og det knappe formatet tar opp i seg tenkemåter og vendinger man gjerne ellers 

forbinder med avisjournalistikken, satiren, polemikken, den filosofiske avhandlingen eller 

lyrikken, uten at disse er forsøkt smeltet sammen til en endelig syntese. Denkbild-tradisjonen 

slekter også på det barokke emblemet, som Benjamin hadde befattet seg med i avhandlingen 

om det tyske sørgespillet, og består av en tittel (inscriptio), et bilde (imago) og  det mer 

fortolkende epigrammet (subscriptio). Det eldre kunstuttrykket bringes inn i det dialektiske 

bildet, der to motstridende tanker virker inn på hverandre, i Berliner Kindheit gjerne på det 

tidsmessige nivået mellom fortiden i Berlin og nåtiden i eksil – mellom lengselen og det som 

aldri ble oppfylt. Nesten alle skriftstykkene tar form av en tittel, et påfølgende glimt av 

barndommen og den voksne fortolkningen av episodens betydning. Da er montasjeprinsippet 

uomgjengelig: Flere av de individuelle bildene fremstiller en form for filmiske, plutselige 

sprang mellom det fortellende, diegetiske nivået (erindringen om hva som fant sted i Berlin 

omkring 1900) og det fortolkende, kommenterende nivået (hva det som fant sted betydde). Vi 

kan tenke på dette som en form for litterarisering av den avantgardistiske dokumentarfilmens 

klipperytme, etter den sovjetiske Dziga Vertov-gruppens montasjeteknikk (Mannen med 

filmkameraet, 1929), eller stumfilmen og Eisenstein, Pudkowkin og Wertow som Benjamin 

trekker på i ”Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit” (1936).20 

Den litterære montasjen beskriver han også i essayet om Alfred Döblins romanverk Berlin 

Alexanderplatz, «Krisis des Romans» (1930), som ifølge Benjamin har montasjen som 

stilprinsipp. Han skriver: 

 
Kleinbürgerliche Drucksachen, Skandalgeschichten, Unglücksfalle, Sensationen von 28, 
Volkslieder, Inserate schneien in diesen Text. Die Montage sprengt den »Roman«, sprengt ihn 
im Aufbau wie auch stilistisch, und eröffnet neue, sehr epische Möglichkeiten. Im Formalen vor 
allem. Das Material der Montage ist ja durchaus kein beliebiges. Echte Montage beruht auf 
dem Dokument. Der Dadaismus hat sich in seinem fanatischen Kampf gegen das Kunstwerk 
durch sie das tägliche Leben zum Bundesgenossen gemacht. Er hat zuerst, wenn auch unsicher, 
die Alleinherrschaft des Authentischen proklamiert. Der Film in seinen besten Augenblicken 
machte Miene, uns an sie zu gewöhnen. Hier ist sie zum ersten Male für die Epik nutzbar 
geworden. (min kurs.) (GS III: 232-233)21  

 

I befatningen med den urbane livsvevens dagligdagse hendelser, rykter og anekdoter så vel 

																																																								
20 Jeg tar utgangspunkt i den tredje og endelige utgaven av kunstverkessayet (1936). 
21 «Denne teksten snør ned av små borgerlige trykksaker, skandalehistorier, ulykkestilfeller, sensasjoner fra 
[anm. året] 28, folkeviser, annonser. Montasjen sprenger ’romanen’, sprenger dens oppbygning og dessuten 
stilistisk, og åpner nye, svært episke muligheter. Framfor alt i formen. Montasjens materiale er jo på ingen måte 
tilfeldig. Ekte montasje avhenger av dokumentet. Med montasjen gjorde dadaismen dagliglivet til sin 
forbundsfelle i sin fanatiske kamp mot kunstverket. Den var først ute med, om enn noe usikkert, å proklamere at 
det autentiske skulle ha eneherredømme. I sine øyeblikk gjorde filmen mine til å venne oss til den. Her har den 
for første gang blitt gjort anvendelig i epikken.» (min kurs.) (SiU I: 87-88) 
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som byens nye mediale virkelighet, minner Benjamins egne tankebilder påfallende mye om 

beskrivelsen han gir av Döblins montasjepregede Berlin-krønike to år før Berliner Kindheit er 

påbegynt. Selv om montasjen er springende, er den ikke tilfeldig, den beror på «dokumentet», 

det allerede trykte; men det den innstiller seg på å se er det som skjuler seg bak hinnen i det 

konforme handlingslivet. Slik uttrykker den fotografiet og filmens optisk-ubevisste kvalitet 

Benjamin skriver om i kunstverkessayet, som med nærbilder, avbrudd, forstørrelser og 

forminskninger gjør det mulig å registrere bevegelsene og gestenes ubevisste beveggrunn; 

innstillingene «entdeckt in diesen bekannten ganz unbekannte».22 (GS I-2: 500) Benjamin tar i 

erindringen de nye medienes formater og måte å fremstille virkeligheten på i sin favør. Ikke 

bare det barokke emblemet – en antikvert form som re-medieres gjennom overføringen fra 

bilde til tekst – men hastigheten, lukketiden og den grunnleggende sett forbigående, flyktige 

dimensjonen ved massemediene og den tekniske reproduksjonen, gir bildene sin form. Det 

ligner nettopp logikken fra skriveprosessen bak kunstverkessayet, der Benjamin med Adornos 

ord, med skrivemaskin, begikk identifikasjon med aggressoren for å kunne tenke dialektisk 

rundt mulighetene som lå nedfelt i massemedienes triumf:  

 
Bezeichnend, daß er, wenn irgend es möglich war, seine Briefe, als längst die Schreibmaschine 
dominierte, mit der Hand zu Papier brachte; ebenso bereitete ihm der physische Akt des 
Schreibens Lust – er fertigte gern Exzerpte und Reinschriften an –, wie ihn Abneigung beseelte 
gegen mechanische Hilfsmittel: die Abhandlung über das Kunstwerk im Zeitalter seine 
technischen Reproduzierbarkeit war insofern, wie manches in seiner gestiegen Geschichte, 
Identifikation mit dem Angreifer.23 (Adorno 1978: 16)  

 

Fortiden blir sett gjennom det nyes linse; teknologien underlegges en radikal kritikk, men 

forkastes ikke som mulighet og medium – det handler om å finne en åpning i den tekniske 

kultens bolverk, og se hva som kan anvendes til et helt annet formål enn den progressivt 

instrumentelle ideologien. En ny epistemologisk horisont bringer med seg uunnværlige midler 

til erkjennelse, men skal ikke fortrenge den gamle – slik pendlet Benjamin mellom 

anakronismen det var å skrive brev for hånd, og den effektive skrivemaskinen. På lignende vis 

finnes det en dobbelthet i tapet av kunstverkets enestående eksistens og dets «her og nå», altså 

kunstverkets aura. Auraen inngir det den befinner seg i med «einmalige Erscheinung einer 

																																																								
22 «…oppdager […] det helt ukjente i dette kjente» (SiU I: 397) 
23 I forordet til Briefe 1 skriver Adorno: «Betegnende nok fortsatte han, så fremt det lot seg gjøre – og langt inn i 
tiden for skrivemaskinens dominans – å føre hånden til papiret i sin brevskriving. Gleden han fant i den fysiske 
skriveakten – han tilvirket gjerne utdrag og stadig nye endelige utgaver – var like stor som aversjonen mot 
tekniske hjelpemidler: avhandlingen om kunstverket i tidsalderen for dets tekniske reproduserbarhet var i den 
forstand, som med så mye annet i hans livsløp, en form for identifikasjon med aggressoren.» [min oversettelse] 
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Ferne, so nah sie sein mag»24 (GS 1-2: 479), en avstand som har gått ugjenkallelig tapt med 

den tekniske reproduserbarheten. Med massesamfunnet har det oppstått en hang til å bringe 

alle tingene nærmere. Samtidig innebærer auraens bortfall at herredømmets tradisjon, som har 

heftet ved kunsten, blir svekket. Den flyktige og sjokkartede persepsjonen og teknologien den 

medieres gjennom innebærer, slik jeg viser i lesningene, en ny mulighet til å bryte med den 

konforme overleveringen av kulturen. I «Kleine Geschichte der Photographie» (1931) 

bemerker Benjamin også at selv om fotografienes tidsalder innvarsler kunstobjektets tap av 

aura, og dermed en avkunsting, finnes det fortsatt en rest av auraen når den søker tilflukt i 

portrettfotografiet; «in die Falten des Bürgerrocks oder der Lavallèrie sich eingenistet 

hatte.»25 (GS II-1: 376) Som jeg viser i analysedelene, er det i Berliner Kindheit i stor grad 

barnet som åpner opp for lignende muligheter til å hegne om auraens siste avglans i nye 

frembringelser så vel som å avdekke uante og allerede glemte sider ved dem. 

 Dag T. Andersson betoner i Tingenes tale, tingenes taushet (2001) at aurabegrepet 

strekker seg ut over det rent kunstfilosofiske domenet og således betegner sansningen av 

tingene og verden i utstrakt betydning. Det er en tilnærming til estetisk erfaring hos Benjamin 

jeg finner verdifullt å ta med meg inn i lesningene av barndommen. I forlengelsen av den 

tradisjonen for å tenke rundt estetikk Benjamin knytter an til, skriver Susan Buck-Morss 

presist at «The original field of aesthetics is not art but reality––corporeal, material nature 

[…] It is a form of cognition, achieved through taste, touch, hearing, seeing, smell––the 

whole corporeal sensorium.» (Buck-Morss 1992: 6) Det er en slik tradisjon for å fortolke 

kunstverkessayet jeg finner det fruktbart å lese Berliner Kindheit med, der den rent 

kunstfilosofiske komponenten ikke kan skilles fra den allmenne sansingen og persepsjonens 

historisitet. Et vesentlig moment i diskusjonen av auraen er jo nettopp den menneskelige 

tilstedeværelsen ved det auratiske objektet, tingen eller (natur)fenomenet. Når Benjamin  

eksemplifiserer auraen med fjellkjeden i horisonten eller grenen som kaster skygge over en, 

betoner han samtidig distansen. Dette er hva Andersson utleder til å være en gjensidig og 

fortrolig avstand. Den mimetiske erfaringen, som Benjamin setter på begrep i ”Lehre vom 

Ähnlichen” (1933), målbærer en nær, etterlignende identifikasjon og lek med tingene som 

bevarer en slik distanse. En mimetisk omgang med verden målbærer en respekt for og 

anerkjennelse av objektets natur fremfor å bemektige seg tingen på instrumentelt vis når den 

har blitt brakt inn og gjort likeartet i det perseptuelle billedrommet. Benjamin understreker at 

både den mimetiske evnen og den auratiske erfaringen har en vesentlig historisitet; det er 

																																																								
24 «…en unik tilsynekomst av noe fjernt, så nært det enn kan være.» (SiU I: 197) 
25 «… inn i frakkefoldene eller i halssmykket har den trukket seg.» [min oversettelse] 
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snakk om måter å sanse og være i verden på som vil påvirkes av og være utsatt i møte med 

nettopp reproduserbarheten. Således er det mimetiske forholdet til tingene satt på spill i 

moderniteten. (Andersson 2001) Det kommer jeg tilbake til i kap. 4, men kan føye til: Den 

mimetiske evnen, som har sine naturhistoriske røtter i beskyttelseslikheten vi ser i dyrenes og 

plantenes rike, får nettopp sine eksemplariske uttrykk i barneleken: 

 

Was letzteres [anm. im ontogenetischen Sinne] angeht, so ist das Spiel in vielem seine Schule. 
Zunächst einmal sind Kinderspiele überall durchzogen von mimetischen Verhaltungsweisen, 
und ihr Bereich ist keineswegs auf das beschränkt, was wohl ein Mensch vom andern 
nachmacht. Das Kind spielt nicht nur Kaufmann oder Lehrer sondern auch Windmühle und 
Eisenbahn.»26 (GS II-1: 204-205) 

 

Vi skal senere se hvordan dette får sine konkrete uttrykk i barnets befatning med tingenes –

 og språkets verden. I det teoretiske skriftet står det at det har overlevd en rest av den ikke-

sanselige likheten i språket, og at denne står nærmere skriften enn talen. Da gjør Benjamin et 

skille mellom skriften og det øvrige språket, og førstnevnte tenker han som «ein Archiv 

unsinnlicher Ähnlichkeiten, unsinnlicher Korrespondenzen.»27 (GS II-1: 208) Like fullt kan 

ikke den skriftlige, eller magiske siden ved språket atskilles helt fra det semiotiske, eller 

meningsbærende i språket.28 Således slutter han med at  
 

die höchste Verwendung des mimetischen Vermögens: ein Medium, in das ohne Rest die 
frühern Merkfähigkeiten für das Ähnliche so eingegangen seien, daß nun sie das Medium 
darstellt, in dem sich die Dinge nicht mehr direkt wie früher in dem Geist des Sehers oder 
Priesters sondern in ihren Essenzen, flücborghtigsten und feinsten Substanzen, ja Aromen 
begegnen und zu einander in Beziehung treten. Mit andern Worten: Schrift und Sprache sind es, 
an die die Hellsicht ihre alten Kräfte im Laufe der Geschichte abgetreten hat.29 (GS II-1: 209) 

 

Klarsynet får et enda skarpere uttrykk hvis vi leser den mimetiske evnens oppsporing av 

likheter opp mot de historiske korrespondansene slik Benjamin artikulerer det i de 

																																																								
26 «Med sistnevnte [anm. i ontogenetisk forstand] for øye, er leken i mangt dens lærevei. Først er barneleker 
overalt preget av mimetiske måter å opptre på, og disses utbredelse er på igjen måte begrenset til det som et 
menneske tydelig gjør et annet menneske etter. Barnet leker ikke bare kjøpmann eller lærer, enn også vindmølle 
og tog.» (SiU II: 485) 
27 «…et arkiv over ikke-sansbare likheter, ikke-sansbare korrespondanser.» (SiU I: 489) 
28 I mine lesninger vil både den fysiologiske og den språklige komponenten ved den mimetiske evnen stå 
sentralt; begge uttrykkene for et mimetisk verdensforhold er virksomme i Berliner Kindheit, og i kap. 4 og 5 
åpner jeg opp for et nytt perspektiv på barndommens sansning hos Woolf med et begrep om det mimetiske. 
29 «…den høyeste anvendelsen av den mimetiske evnen: et medium, som de tidligere minnebesvarelsene for det 
lignende uten rest må ha gått inn i på en slik måte, at de nå utgjør det medium der tingene møter hverandre og 
inngår i relasjoner til hverandre – ikke lenger direkte som tidligere i seerens eller prestenes ånd, men i tingenes 
essenser, flyktigste og fineste substanser, ja aromaer. Med andre ord: det er skrift og språk som klarsynet i løpet 
av historien har overlatt sine gamle krefter til.» (SiU I: 490) 
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historiefilosofiske tesene i ”Über den Begriff der Geschichte” (1940).30 Slik uante likheter og 

fordreininger av den vante orden finnes i den mimetiske befatningen, er Benjamins 

historiesyn innstilt på å bryte med det hegemoniske blikket på fortiden. En nitid utlegning av 

Benjamins mest innflytelsesrike skrift – og Das Passagen-Werk, som følger samme misjon – 

står utenfor problemområdet i min undersøkelse, og jeg vil heller fortløpende vende tilbake 

til, sitere fra og utdype vesentlige momenter i tesene og passasjearbeidet når det er relevant 

for lesningene. Vi kan imidlertid trekke med oss hovedlinjene i kritikken av rådende 

historiografi Benjamin retter til samtiden: Den konforme, positivistiske oppfatningen av 

historien som lineær og progressiv er ifølge ham noe både den stivnede kommunismen og 

fascismen målbærer. Med rekonstruksjon og innlevelse – historisismens kjennemerker – har 

man lukket man øynene for at historieskriving også er en konstruksjon, og at dette reisverket 

er seierherrenes historie. Slik henvises historiens glemte partikler – de kuede slavene, de som 

mislykkes i sine forsøk på revolusjon, tingene som ble glemt med den naive fremskrittstroens 

herredømme – til glemselen. Det står for den historiske materialisten å gjøre fortiden fruktbar 

igjen, å innhente alt som ble tilsidesatt, og å sprenge historiens kontinuum. Der står den 

messianske historieforståelsen i opposisjon til den homogene tiden; fremfor å ta historien i 

skue som en suksessiv kausalkjede tilfører den et aktualiserende blikk på det forgagne, og 

sprenger de enkelte elementene ut av den lineære myten. I en slik destruktiv omgang med 

historien bevarer man et blikk for fortidens krav på forløsning, for nåtidens politikk kan ikke 

endres om historien forblir ved den samme. (GS I-2: 691-704) Når språkets mimetiske, eller 

magiske indeks overføres til erindringens billedspråk, dreier det seg om dialektiske bilder, 

konstellasjoner mellom fortid og nåtid, og deres evne til å sprenge myten – «Nur dialektische 

Bilder sind echte (d.h.: nicht archaische) Bilder; und der Ort, an dem man sie antrifft, ist die 

Sprache. [] Erwachen []»31 (min kurs.) (GS V-1: 577) – i Berliner Kindheit er det barnet som 

																																																								
30 Benjamins endelige farvel til marxismen i sine kjente former springer ut av en bestemt historisk hendelse, 
nemlig Molotov-Ribbentrop-pakten, som ble signert mellom det nazistiske Tyskland og Sovjetunionen 23. 
august 1939 i Moskva. Nå var riktignok ikke messianismen noen ny oppdagelse for Benjamin i '39, som man ser 
av den språkfilosofiske ”Die Aufgabe des Übersetzers” (1923), og ”Theologisch-politisches Fragment” (datert til 
1920-21, men muligens skrevet så tidlig som i 1916). Opprøret mot foreldregenerasjonens borgerlige 
sekularisme var ellers en fremtredende tendens blant den yngre, jødiske intelligentsiaen i mellom-Europa på 
begynnelsen av det 20. århundret. (Löwy 2017) Brevkorrespondansen med Gershom Scholem helt tilbake til 
begynnelsen av 20-tallet er også prov på en større interesse for jødisk og kristen teologi og metafysikk enn hva 
som fremkommer i essay og artikler – det gjelder også avhandlingen om det tyske sørgespillet (1928). Men det 
skal ikke underdrives at ikkeangrepspakten i Moskva innebar et stort nederlag og en politisk desillusjon for 
Benjamin, som bl.a. i reiseminnene fra Russland («Moscauer Tagebuch», 1926-27) og i kunstverkessayet (1936) 
satte sin kritiske lit til sovjetkommunismen i tiden for fascismens oppblomstring. De historiefilosofiske tesene er 
også motsvaret til en handlingslammet venstreside – det tyske sosialdemokratiske partiet, men også marxist-
leninismen – som blendet av sin egen fremskrittstro ikke maktet å yte motstand mot nasjonalsosialismen. 
31 «Bare dialektiske bilder er ekte (det vil si: ikke arkaiske) bilder; og det stedet der man treffer på dem, er 
språket. [] Oppvåkning []» (PV-1: 787)	
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leder an i forsøkene på å vekke samtiden fra de arkaiske mytene som har tillatt fortiden å 

forstumme. 

 

Ihukommelse og politikk 

«Det som kan ta seg ut som pusleri og begrensning når dette vesle verket leses isolert, får 

klang og resonans i andre verk», skriver Øyvind Rimbereid i essayet ”Benjamins kart”, og 

betegner deretter boken som et «grunnriss», med et lite vink til Marx’ Grundrisse der Kritik 

der politischen Ökonomie (Rimbereid 1999: 12). Det er en representativ tilnærming til 

Berliner Kindheit, der man antar at storbybildene ikke kan leses helt på egne premisser. De 

fordrer eksegese og kontekstualisering; kortprosaen må settes i relieff mot mer teoretiske 

tekster for at leseren skal få fullt utbytte av den. Rimbereid skriver at «Et lignende naivistisk, 

fabulerende univers hadde Proust alt arbeidet inn i en større vev», og Berliner Kindheit 

omtales som «det vesle, halvt skjønnlitterære verket» (ibid.). Underforstått: Hvis man ikke 

bare vil se det destillerte og teoretiserte resultatet av en lengsel etter den tapte tiden, og de 

knappe bildene lengselen har produsert, er det bare å oppsøke Prousts syvbindsverk der 

lignende scener er spredt ut over et langt større lerret. Men det er nettopp Prousts mémoire 

involontaire, det plutselige ufrivillige minnet, som «politiseres» i Benjamins begrep om 

ihukommelse [Eingedenken]. Som hos Proust er det øyeblikksbilder fra fortiden som blusser 

opp og farer forbi glimtvis, og som kan bryte med det hegemoniske begrepet om historiens 

rettlinjethet. Berliner Kindheit tar på seg å vise hvordan ihukommede minnebilder fra 

barndommen kan forvandle den aldrende persepsjonen.  

 Benjamin legger da også selv opp til en verksoverskridende fortolkning der teorien 

kaster stadig nytt lys. I forordet snakker han nærmest sine egne skriftstykker ned på samme 

tid som de tilskrives en langt større betydning: De skal kunne motvirke hjemlengselen og 

være helende [heilsam], som en vaksine, men kan også prefigurere senere tiders historiske 

erfaringer. (GS VII-1: 385) Vi kan lese dette som en sammensmeltning av det autobiografiske 

og allmenngyldige, der den egne erfaringen alltid står i forbindelse til de historiske 

bevegelseslovene. Samtidig har Benjamins poetikk en mer sosiopolitisk fasett. På grunn av 

økonomisk nød og tysk-jødiske forfatteres publiseringsforbud under nazismen, sto også flere 

av tekstene på trykk i tyske aviser under pseudonym. I eksil brukte han blant annet det 

erkegermanske navnet Detlef Holz. Detlef var Gretel Adornos kjælenavn på Benjamin –

 ”Holz” betyr ”tre”, men er også uttrykket for en manns ”karakter” i dagligtalen. ”OE Tal”, 

som han også brukte, er et anagram av det latinske lateo, ”å være skjult”, og det morfologiske 

opphavet til latent (fr., eng.) – altså noe som virker i det skjulte, noe som ikke ennå har tredd 
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frem. Til Scholem i juli 1933 skriver Benjamin at de nye lovene for pressen i Tyskland krever 

en langt mer ugjennomtrengelig forkledning enn tidligere.32 Karakteren av føljetong sender 

også tankene til Baudelaires publiseringspraksis; prosadiktene i Petits Poèmes en prose 

(1869) sto først på trykk i avisen La Presse, blant annonser og reklame. Benjamin betegnet da 

også Baudelaire som en skjult agent i borgerskapets rekker – tar vi pseudonymenes etymologi 

i betraktning, får «tilsmussingen» av de litterære prosastykkene i Berliner Kindheit subversive 

kvaliteter; de skitner til den «rene» formen, opererer i det skjulte, i margene av 

massemedienes trykksverte. 

 Om den intime forbindelsen til teorien gjør at de tretti tekstene trer frem med 

forminsket litterær styrke, tar jeg ikke stilling til her. Dette er, slik vi skal se i diskusjonen av 

figurtenkningen, et spørsmål om hvordan de partikulære bildene og figurene står til helheten. 

Jeg trekker imidlertid med meg en slik forståelse av verkets etterliv inn i lesningene. Den lille 

tekstveven peker ut mot den «større vev» Rimbereid påpeker at verket står til, både den som 

foreligger, i form av Benjamins andre skrifter, og den som foreløpig er uskrevet – i 1938 så 

vel som i 2019. For den fordrer at leseren setter sammen erindringsbildene og plasserer dem i 

nye sammenhenger på nye kart, i en leseaktens bricolage som minner om barneleken. Med 

unntak av den aller siste teksten, ”Das bucklichte Männlein” – som binder de enkelte tekstene 

sammen i en engere motivkrets og innskriver verket i det messianske redningsprosjektet – 

ligger det en oppfordring i komposisjonen til å lese ukronologisk, løsrevet og tilfeldig. Dette 

løper altså parallelt med de mange implisitte fordringene om et nitid studie, fortolkning og 

eksegese. Felles for disse tenkte strategiene er en idé om at tekstene uopphørlig kan generere 

nye innsikter. Hver enkelt tekst, selv om den er publisert og innfelt i en sistehåndsutgave 

[Fassung letzter Hand] og sågar utstyrt med et forord (1938),33 har en karakter av det 

ufullstendige – det gjør tekstene til mangetydige henvendelser rettet til senere lesere. 

 Det innebærer ikke at de skal leses uten forbindelser til sin historiske epoke. I 

Benjamins begrep om erfaring [Erfahrung] er den alltid underlagt konkrete historiske 

omstendigheter, noe som blir tydelig med dens underside: den umiddelbare, isolerte og 

flyktige modernitetserfaringen [Erlebnis], altså ikke-varige sansefornemmelser og i relasjon 

til kunstobjektet et tap av aura og tradert, episk visdom. Berliner Kindheit rommer en 

vesentlig historisk indeks: Benjamin befant seg i en langt mer prekær livssituasjon i 1933 enn 
																																																								
32 «Mit diesem wird dann freilich das Detlefsche Holz, das ich in meine Lebensflamme geworfen habe, zum  – 
mehr oder minder – letzten Mal aufflackern, denn schon zeichnen die neuen Pressegesetze sich ab, nach deren 
Inkrafttreten mein Erscheinen in der deutschen Presse noch um vieles undurchdringlicher werden wird als 
bisher.» (BR: 589) 
33 Etter hva som fremkommer i brevvekslingene, arbeidet Benjamin med sistehåndsutgaven våren 1938, og 
fullførte den i slutten av april.  
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på 20-tallet. Barndomsbildene er foranlediget av eksiltilværelsen, av brannen i riksdagen, 

Hitlers maktovertagelse og reisen til Ibiza – med en stadig mer utsatt privatøkonomisk 

frilanstilværelse. Det blir et incitament til å aktualisere tanker om erindring og oppvekst som 

lenge hadde våket i teorien. Barndomsbildene er kommentarer til en tapt barndom som 

utspilte seg i borgerlig fordragelighet, men ikke langt unna lå den gryende militarismen og 

fremveksten av en nasjonalsjåvinistisk mentalitet. De første årene i Berlin plasseres i et utsatt 

limbo mellom forestillingen om et begunstiget paradis og bevisstheten om at skyttergravene 

snart ville utradere barndommens trygghet. Her finnes det en pendant mellom det berømte, 

melankolske utsagnet i ”Der Erzähler”: «Eine Generation, die noch mit der Pferdebahn zur 

Schule gefahren war, stand unter freiem Himmel in einer Landschaft, in der nichts 

unverändert geblieben war als die Wolken und unter ihnen, in einem Kraftfeld zerstörender 

Ströme und Explosionen, der winzige, gebrechliche Menschenkörper»34 (GS II-2: 439) – og 

den beskyttede oppveksten. Dødsbevisstheten er bare en hårsbredd unna, og nærheten til «de 

terskelkyndiges slekt», karyatidene, kjerubene og Pomonafigurene i ”Tiergarten”, innebærer 

også en nærhet til dødsriket i aldringens form: «Das Kind jedoch, das einmal mit im Bunde 

gewesen war, hält sich, von dieser Gruppe eingefaßt, auf seiner Loggia wie in einem längst 

ihm zugedachten Mausoleum auf.» 35  (GS VII-1: 388) Terskelens figur er opplysende: 

Temporale eller spatiale erfaringer som står i det liminales tegn, spent ut mellom fortiden og 

fremtiden, og som bringes sammen i dialektiske bilder, er nettopp rommene barnet beveger 

seg gjennom i Berliner Kindheit. 

 Hvis det hos Adorno heter at kunst er ubevisst historieskriving, er Berliner Kindheit 

det fragmenterte verket til en forfatter som påkaller en slik innsikt i krisetider, der han 

forsøker å redde stumpene til det som falt ut av det ubevisste og inn i glemselen. Men 

historien unndrar seg stadig et fastsatt sentrum – den er bare tilgjengelig som bildene av en 

drøm, og avglansen den gir kan skimtes på de mest uforutsette stedene. Deretter står det for 

den som leser fortiden å skjelne den historiske gehalten i det moderne tegnuniverset – å la 

dreieskivene fra keiserpanoramaet innstille seg på de enkelte glimtene av fortid. Og dette er 

det verdt å dvele litt ved. For den traderte visdommen, når den er utlevert til sjokkerfaringens 

tid, står på en ustø terskel der den når som helst kan omskapes til vare, gangbar politisk mynt 

eller ideologi, og bli tatt i den rådende fornuftens tjeneste. Det ser vi nettopp i Benjamins 

																																																								
34 «En generasjon som hadde tatt hestesporvogn til skolen, befant seg under åpen himmel i et landskap der bare 
skyene var de samme, og under skyene, i et kraftfelt av opprivende strømmer og eksplosjoner, den lille, skjøre 
menneskekroppen.» (SiU 1: 334)  
35 «Barnet som en gang hørte til i samme krets, innrammet av denne gruppen, oppholder seg like fullt i sin loggia 
som i et mausoleum man for lengst har tiltenkt det.» (BB: 98) 
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«destruktive» forvaltning av Baudelaire og Balzac, der forfatterne skal reddes fra den trygge 

institusjonaliseringen. Slik Adorno og Horkheimers berømte påstand lyder i Dialektik der 

Aufklärung (1946), innebærer all tingliggjøring en glemsel [Alle Verdinglichung ist ein 

Vergessen]. (Adorno & Horkheimer 1981: 263) Et slikt sentiment ligger også nedfelt i 

Berliner Kindheit, og kartet Benjamin tegner opp er derfor erindringens forsøk på å sentrere 

restene som ble skilt ut i den postindustrielle forvaltningen av samfunnet. Når han forsøker å 

trekke det forsakede inn i billedrommet, unnslipper selv ikke uanselige sokker, telefoner, 

silkekjoler eller et forkle oppmerksomheten – og avfallet tas så å si i bruk. Men sidestillingen 

av alle barnets inntrykk resulterer likevel ikke i en nivellering der ingenting i den poetiske 

fremstillingen er vektet ulikt. I kapittelet om kulturindustrien skriver Adorno og Horkheimer: 

«Indem das Detail sich emanzipierte, war es aufsässig geworden und hatte sich, von der 

Romantik bis zum Expressionismus, als ungebändigter Ausdruck, als Träger des Einspruchs 

gegen die Organisation aufgeworfen.»36 (Op. cit.: 146-147) Her lokaliseres tidlige former for 

bruddestetikk i kunstverkets interne struktur, der detaljens mer eller mindre kunstferdige 

sprengkraft bryter med tanken om totalitet og harmoni mellom verkets komponenter. De 

enkelte setningenes poetiske «selvstendighet», som hos Proust, er i Berliner Kindheit det 

litterære uttrykket for en slik erkjennelse, og således blir Rimbereids «grunnriss»-påstand noe 

reduktiv. Samtidig innebærer grepet et utsagn om fortellerkunstens utilstrekkelighet i 

avbildningen av fortiden, og således kommentarens nødvendighet. I forlengelsen av enkelte 

sentensers mer frittstående aforisme-tilsnitt er det også betimelig å minne om arven fra Jena-

kretsen, særlig Schlegel, Novalis og tidsskriftet Athenaeum (1798-1800).37 Nietzsches stil kan 

legges til, en tenker Benjamin hadde et tvetydig forhold til, og hvis begrep om evig gjenkomst 

trekkes inn i det eklektiske amalgamet av åndshistorie som foranlediger tesene og 

passasjearbeidet. En annen betydelig påvirkning var polemikeren Karl Kraus’ aforismer, 

sitatbruk og forhold til den jødiske tradisjonen.  

 Benjamins aforistiske sentenser er imidlertid sømløst vevd inn i prosastykkene i 

Berliner Kindheit, som i «Der Fischotter», men med små semantiske vridninger kunne et 

utsagn som dette gjerne stått alene i en mer fragmentert samling som Einbahnstraße: «Denn 

wie es Pflanzen gibt, von denen man erzählt, daß sie die Kraft besitzen, in die Zukunft sehen 

																																																								
36 «Idet detaljen frigjorde seg fra verket, var den blitt trassig og hadde, fra romantikken til ekspresjonismen, 
utnevnt seg til et utemmet uttrykk, til en bærer av innvendinger mot verkets organisasjon.» (Adorno & 
Horkheimer 2011: 159) 
37 Se også Benjamins tidlige artikkel «Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik» (1920).  
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zu lassen, so gibt es Orte, die die gleiche Gabe haben.»38 (GS VII-1: 407) Fragmentet i 

Benjamins øvrige filosofi knytter seg til tanken om historisk redning, der enhver forsaket fille 

kan vristes ut av den konforme overleveringen av fortiden. Stilistisk videreføring av Jena-

romantikkens fragmenter løper også parallelt med et langt mer moderne fenomen, nemlig den 

eksplosive montasjen. En slik sammensmeltning er den historiske monadens form – en 

forbindelse innfelt i formgrep – og fremviser den litterære stilistikkens vekselvise kontinuitet, 

nyskaping og overlevelse på tvers av historisk tid, i motsetning til den dominerende 

historismen, som inndeler tiden i lukkede, singulære brokker. Men kartet over Berlin er også 

forgylt. Har vi å gjøre med fortidsruiner, står vi foran et blendverk av slike. De utallige 

fordreiningene av fortiden, ut av illusjonen om at den skal skrives «slik den egentlig var» – 

som Benjamin siterer historisten Leopold von Rank på i ”Über den Begriff der Geschichte” – 

befinner seg naturligvis nærmere skjønnlitteraturen enn den konvensjonelle selvbiografien og 

livsskrivingen. Det har nesten et islett av det spekulative over seg, noe Rimbereid også er snar 

med å påpeke i sitt essay: «Det er som om han forsøker å varme sin barndomsbys triste, 

historiske situasjon ved å løfte den opp i skriftens anagogiske mulighet», og der «den greco-

fascistoide arkitekturen i Berlin var laget for å bemektige et rom, holde det fast som ideologi, 

essens og historisk kontinuum, er Benjamins bilder [innstilt] på det omskiftelige og det 

tilfeldige.» (Rimbereid 1999: 26) Den anagogiske muligheten rommer også fremvisningen av 

hva som vil gå tapt, som et forvarsel om en kommende katastrofe. Her finnes det et vesentlig 

slektskap til tesene, som Michael Löwy i Fire Alarm (2002) betegner som en brannalarm med 

referanse til teksten med samme navn i Einbahnstraße. Sågar hele den tysk-jødiske tenkerens 

virke, skriver han, «can be regarded as a kind of ’fire alarm’ to his contemporaries, a warning 

bell attempting to draw attention to the imminent dangers threatening them, to the new 

catastrophes looming on the horizon.» (Löwy 2016: 38-39) Berliner Kindheit trekker et slikt 

farevarsel inn i spørsmålet om stedene og rommenes foranderlighet.  

 Den omskiftelige fremstillingsformen står nettopp i kontrast til et politisk klima – 

nasjonalstatens primat i Europa, nasjonalsosialismen og antisemittismens fremvekst – der 

approprieringen av eldre tiders kunster og arkitektoniske stiluttrykk har til hensikt å etablere 

forestillingen om et eviggyldig herrefolk. Heller enn å beklage seg over tapet av 

hjemstedsfølelsen i teknikkens epoke, fant Benjamin i teknikkene en ny mulighet til stilistisk 

nyvinning – en stil som ble mediet for erkjennelsen av historisk erfaring. Komposisjonen får 

																																																								
38 «For slik det finnes planter som det sies har evnen til å la oss skue inn i fremtiden, finnes det områder med den 
samme gaven.» (BB: 125) «Områder» kunne gjerne ha blitt byttet ut med «steder»; «Kraft» har blitt til «evnen», 
og det personlige pronomenet «oss» finnes ikke i originalteksten. 
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en karakter av motstand: Den nazistiske ideologiens jord- og stedsbundethet kontrasteres med 

nomaden, fotografen og barnets flyktighet, som er deres tilfeldige måte å bevege seg gjennom 

gatene på. I Berliner Kindheit befinner barnet seg så forskjellige steder i vest-Berlin som i en 

zoologisk hage, i den herskapelige tanteboligen, på gatehjørner og i Tiergartens mest skjulte 

lekeplasser. I den grad verket er komponert etter et romlig prinsipp, er dette et omskiftelig 

rom fullt av hemmelige gåter, der byen – og nedtegnelsen av den – stammer fra det et lekende 

og vandrende barn til enhver tid tar i skue. Det tematiseres særlig i tankebildet 

”Kaiserpanorama”, som jeg utdyper i kap. 4. Dette betyr ikke at fordums kunster er 

uanvendelige, tomme tegn, snarere tvert imot, men da må de skitnes til, anvendes og 

aktualiseres til andre formål enn den voksne, rådende ideologien. 

 Og mot slutten av 1800-tallet befant Berlin seg i urbane velmaktsdager; byrommet var 

opplyst av lysthus, reklameplakater, salgsboder, assorterte varer og arkader – fortryllende 

emblemer på et tegnunivers, og en tidlig gjenkomst av den eskalerende urbaniseringen og 

tingliggjøringen som Paris gjennomgikk tiår tidligere. Drømmesøvnen som karakteriserer 

kapitalismen slik den skildres i Das Passagen-Werk – og som gjør menneskene ute av stand 

til å skimte annet enn tingenes ikke-materielle side, varen som fantasme – har omsider 

kommet til Berlin når Benjamin vokser opp. Den søvnige luksusen står imidlertid i en nær 

forbindelse til glemselen, og fortrengningen som positivismens urokkelige tro på historiens 

fremskritt bærer med seg, er innfelt i den samme mekanismen som tillot fascismen å vokse 

frem i et sedat og dekadent Europa. Tankebildet ”Zwei Blechkapellen” er eksemplarisk for 

montasjens innvirkning: Tidens tomme og rettlinjede forløp forkastes til fordel for anekdoter, 

fabulering og drømmelogikk. Altså: Barnets logikk. Der skriver han at «Nie mehr hat Musik 

etwas derart Entmenschtes, Schamloses besessen wie die des Militärorchesters, das den Strom 

von Menschen temperierte, der sich zwischen den Kaffeerestaurationen des Zoo die 

Lästerallee entlangschob.»39 (min kurs) (GS VII-1: 428-429) Men det som først lyder som 

militarismens temperering av det menneskelige, blir en refleksjon over årstidene, skøytebanen 

på Neuer See og en barnepike som forsøker å holde ungene i tømmene. I Berliner Kindheit 

fornektes stedene sin tenkte karakter av genius loci og skinnet av det evige, og mediet for en 

slik undergravende gest er både blikkene fra og på barndommen. Når «den Strom von 

Menschen temperierte» ikke munner ut i en refleksjon over fascismens utnyttelse av 

																																																								
39  «Aldri senere har musikken hatt noe så umenneskelig og skamløst over seg som når den lød fra 
militærorkesteret som tempererte menneskene der de trengte seg frem langs Lästerallé, mellom den zoologiske 
hagens kafeer.» (min kurs) (BB: 153) Oversetterne har utelatt «den Strom [von Menschen]», og man mister et 
viktig moment og en kobling til Baudelaire-essayet: Den ansiktsløse massen av mennesker i storbyen, som 
barnet i egenskap av å være en tidlig flanør kan betrakte og fortolke. Og som den militaristiske musikken styrer. 
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orkestermusikken i propagandaøyemed,40 ser vi ikke fornektelsen av den lydlige kunstens 

prekære situasjon i 1900, men en skrift som forsøker å sprenge seg ut av sin egen sorg, som 

«varmer» fortiden for bedre å minnes dens løfter om lykke.  

 Forsøksvis vil jeg hevde en påstand om at det som gjør Virginia Woolf og Walter 

Benjamin interessante i modernismens fremstilling av barndom – uten å etablere identitet 

mellom de to forfatterne det dreier seg om her, og uten å montere et avgrenset gjerde mot 

resten av en tross alt heterogen litterær bevegelse eller tendens – er dialektikken i hvordan 

barnet fremtrer. På den ene siden befatter begge seg med det litterære barnet – det vil si den 

enkelte karakteren, James eller Walter. Samtidig innskrives barna i en større diskusjon om 

kunstens virkeområde og de historiske, sosiale og politiske bevegelseslovene den er 

underlagt. Der fremtrer nærheten til den dypest sett estetiske befatningen med tingene og 

omverden som en radikal motsats til instrumentell fornuft, vanens sløvhet og den 

hegemoniske anskuelsen av temporal og romlig erfaring, historie og politikk. Vi kan antyde 

barnets væremåte som en modell for den estetiske erfaringen – som i begge tilfeller utgår fra 

montasjeprinsippet – og som nettopp inkluderer forfatteren, om det så er Woolf som 

opponerer mot viktoriansk moralisme, det hun kalte kvinnens rolle som «husets engel» og 

realismens innsnevring av den poetiske kampsonen, eller Benjamin som retter en kritikk mot 

den positivistiske historieforståelsen og den tiltagende fascismen i datidens Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
40 Slike tanker er uansett utbrodert i den krasse kritikken av Ernst Jüngers estetiserende voldsapoteose – se 
omtalen ”Theorien des Deutschen Faschismus. Zu der Sammelschrift »Krieg und Krieger«” (1930). 
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III. Figur og filosofi 
Om litterære figurer, tenkemåter og konstruksjonen av et kunstnerideal 

 

Montasjen utspring er barnets fabulering, men hvor befinner barnet seg i montasjen, og 

hvordan står barnet til det øvrige reisverket av tanker som opptok Benjamin og Woolf på 

denne tiden? I det følgende ser jeg nærmere på hvordan og hvorfor forfatterne benytter seg av 

en myriade av figurer – skikkelser, skapninger, representanter og arketyper, men også et 

utvalg tankefigurer, distinkte tenkemåter – dette for å nærme meg, frem mot analysekapitlene, 

en forståelse av hvordan barnet og karakterene som omgir det blir fremstilt i bruddflatene 

mellom det partikulære og det allmenne. 

 

Barnelesningens filosofi 

I ”Knabenbücher” minnes Benjamin de tidlige erfaringene med lesingens verden, men 

erfaringen er i større grad hensunket det som blir bøkenes sansbare fysiognomi enn i 

oppsamling av viten og kunnskap. De støvete guttebøkene som læreren deler ut i de lavere 

klassene farer over klasserommet, svever over de små hodene og lander endelig hos 

Benjamin: 

 
An seinen Blättern haftete die Spur von Fingern, die si umgeschlagen hatten. Die Kordel, die 
den Bund abschloß und oben und unten vorstieß, war verschmutzt. Vom allem aber hatte sich 
der Rücken viel bieten lassen müssen; daher kam es, daß beide Deckelhälften sich von selbst 
verschoben und der Schnitt des Bandes Treppchen und Terrassen bildete.41 (GS VII-1: 396) 

 

Omgangen med gamle og frynsete bokbind gjør det mulig for barna å fravriste overleveringen 

av kunnskap en rest av dens opprinnelige magi; boksidene bevarer minner etter tidligere 

lesere som også har satt sine spor på de forslitte papirarkene. Bøkene taler, skriver Benjamin i 

”Knabenbücher”, men ikke i høytlesningen, og i alle fall ikke gjennom farens lepper, for han 

leste ikke for barnet. Bøkene besitter nemlig en hemmelig lærdom som ikke består i 

meddelelsen av informasjon, men i kraften som inngir barna med tankespinn, lyder og farger, 

																																																								
41 «På arkene fantes spor av fingre som hadde bladd i boken. Snoren, som lå i bokryggen og stakk frem oppe og 
nede, var skitten. Fremfor alt hadde ryggen måttet finne seg i mye; det var derfor begge bokpermene hadde 
forskjøvet seg og bokens snitt lignet trapper og terrasser.» (BB: 110) En mer presis oversettelse av den første 
setningen ville ha vært «På arkene fantes sporene/avtrykkene etter fingrene som hadde bladd i boken.» I stedet 
for «skitten» ville «tilgriset» eller «skitnet til» vært et bedre valg, I den siste setningen har «bildete» forsvunnet 
ut til fordel for «lignet»; i denne sammenhengen tilsier ordet «dannet», i betydningen «lagde»; «omformet seg til 
trapper og terrasser» gir et bedre uttrykk for forvandlingen av bokens i barnefantasien – som blir ”levende” og 
settes i bevegelse. 
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«mitten in den Schoß geführt». 42  (GS VII-1: 397) Slik ”Kaiserpanorama” speiler 

ihukommelsens omskiftelige billedrom og den fotografiske montasjen, blir ”Knabenbücher” 

et emblem på den barnlige flukten inn i luftspeilingene. Barnets indre maner frem nye 

ansatser til fantasien, og deretter for den som skal komponere et panoramisk billedrom av 

minnene. Når han ser tilbake, var det her frøene til samlemanien og lojaliteten til bøkenes 

støvete verden ble plantet, i jakten på stadig flere bind. Men der oppstår også lengselen etter 

det uoppnåelige: «Oder hielt es die Treue älteren, unauffindbaren? Den wundervollen 

nämlich, die mir nur einmal im Traum wiederzusehen gegeben war?»43 (GS VII-1: 397) De 

opprinnelige møtene med det fjerne og ukjente forblir i et dunkelt punkt i fortiden, noe som 

bare kan bemektiges i en drøm, og i kontrast til samleren John, som fortsetter innhentingen i 

tekstens presens. 

 Bøkenes ikke-logiske magi ligner et underjordisk, viltvoksende nettverk av tanker, og 

er dermed et sidestykke til hvordan Benjamin selv komponerte sitt ustadige system av 

begreper og figurer: «An seinen Blättern aber hingen, wie Altweibersommer am Geäst der 

Bäume, bisweilen schwache Fäden eines Netzes, in das ich einst beim Lesenlernen mich 

verstrickt hatte.»44 (GS V11-1: 396) Barndommen, som det heter hos ham, er filosofiens 

forskole. På sin side skriver Woolf i ”On Being Ill” at i sykdommen, som ofte tilfaller det 

sengeliggende barnet, ser vi forbi ordenes og sidenes overfladiske mening, vi går som på 

skattejakt, «gather instinctively this, that, and the other—a sound, a colour, here a stress, there 

a pause—which the poet, knowing words to be meagre in comparison with ideas, has strewn 

about his page to evoke, when collected, a state of mind which neither words can express nor 

the reason explain» (SE 108), i det vi også kan tenke på som en pendant til den unyttige 

oppsamlingen av objekter som kan rykke i den vante persepsjonen. I en lignende passasje i 

Woolfs essay «Street Haunting: A London Adventure» (1930) er det nettopp second hand-

bøker, «wild books, homeless books» som besitter en sjarme de nye, «domestiserte» bøkene i 

bibliotekene mangler. (SE: 183) Lesingen sidestilles med reisingen, og begge deler en 

																																																								
42 «…ført rett inn i bokens skjød…» (BB: 111) 
43 «Eller opprettholdt hjertet troskapen mot eldre bind som det ikke var mulig å få tak i? De vidunderlig vakre 
som det bare var gitt meg å gjense en eneste gang i en drøm?» (BB: 110-11) 
44 «På enkelte av boksidene hang det av og til et nettverk av løvtynne tråder, lik spindelvev i trærnes kvistverk, 
som jeg i sin tid viklet meg inn i da jeg lærte å lese.» (BB: 110) I originalen er det ikke presisert hvor mange av 
boksidene det gjelder; det står an seinen Blättern, og det dreier seg altså om arkene i boken og ikke «på enkelte 
av boksidene». Altså er det samtlige ark i guttebøkene – barnelitteraturen – som ga Benjamin tilgang til en 
magisk fantasiverden da han lærte seg å lese, og ikke bare et utvalg. «Av og til» kan erstattes med «stundom», 
«som jeg i sin tid» klinger også merkelig, og «Altweibersommer» (orig. ”fattigkvinnes sommer”, 
«fattigmannssommer» eller «husmannssommer») har blitt borte i oversettelsen. Jeg foreslår: «På arkene i boken 
hang det stundom et nettverk av løvtynne tråder, likt husmannsommerens spindelvev i trærnes kvistverk, som jeg 
viklet meg inn i den gang jeg lærte å lese.» 
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karakter av å ferdes inn i ukjent terreng. I begge tilfeller, som i ”Knabenbücher”, ser vi 

hvordan erkjennelsens utspring er hendene som farer over arkene, tankens snedige vandringer 

og små fingre som knuger rundt de tykke permene – bevegelsen utgår fra barnet som 

persiperer, fabulerer og fortryller synsfeltet, og slik, kunne vi si, forstyrrer betingelsene for 

sansningen når den har blitt beslaglagt av en ordnet tenkning. Det er en tenkemåte som setter 

fantasien i drift, skaper bilder som setter fart forbi kategorier og abstraksjoner, deserterer fra 

systemene og «de oppreistes hær»: 

 
Directly the bed is called for, or, sunk deep among pillows in one chair, we raise our feet even 
an inch above the ground on another, we cease to be soldiers in the army of the upright; we 
become deserters. They march to battle. We float with the sticks on the stream; helter-skelter 
with the dead leaves on the lawn, irresponsible and disinterested and able, perhaps for the first 
time in years, to look round, to look up––to look, for example, at the sky. (SE: 104) 

 

Lesningen er interesseløs, men ikke uvirksom; den øver et press på det stabile selvet – å lese 

er farlig for de som skyr fantasien. Gir vi oss hen til ordenes ukjente univers og lar det virke 

på oss, skriver Woolf i essayet, tar vi del i en aktivitet som avslører tingenes orden som ren 

illusjon, for «in health the genial pretence must be kept up and the effort renewed––to 

communicate, to civilise, to share, to cultivate the desert, educate the native, to work together 

by day and by night to sport. In illness this make-believe ceases.» (SE: 104).45 Den lette 

ironien i den siste frasen er påfallende, for da opphører det irreale å være barnelekens og 

fantasiens kjennemerke. I Benjamins verk er en slik barnlig omgang med trykksakene er også 

en konstant – han anmeldte og samlet på barnebøker, og fant en billedskapende kraft i 

hendelsen der barnet hviler sitt opprørske blikk på arkene og gir bokstavene ansikter. 

Pedagogiske moralfortellinger og oppdragelsens dunkle prosjekt blir forkastet; hans egne 

radioforedrag for barn – Benjamin var Weimarrepublikkens første barnetimeonkel – streber 

etter å ta barnets parti med en stemning preget av gjensidighet, hemmeligheter og et blikk for 

protest. Dag T. Andersson kommenterer synet på barnelitteratur i et essay om barnebøkene: «I 

den folkelige eventyrverden finnes en form for magisk irrasjonalitet som motsetter seg det 

moderne varesamfunnets strømlinjeform. Intet ville være mer misforstått enn å bekjempe 

denne magiske irrasjonaliteten for den moderne rasjonalitetens skyld, sier Benjamin.» 

(Andersson 2001: 69) Det er det groteske og surreale ved en fortelling av brødrene Grimm 

																																																								
45 I forlengelsen av postulatene i «Modern Fiction» (1921), kommenterer Tone Selboe i et essay i Vinduet om 
Woolfs «litterære metode», at kritikken av samtidsrealistene får resonans i sykdomsteksten, og skriver at 
«forbindelsen mellom det fysiske og mentale konstituerer mennesket, og det irrasjonelle og labile er like viktig, 
og virkelig, som det fornuftige og stabile.» (Selboe 2016: 26) Vi kan tilføye: Barnets mer sanselige lesemåte er 
med på å gjøre det antatt irrasjonelle og labile nærværende og fruktbart for erkjennelsen.  
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eller folkevisen om den pukkelryggede dvergen som tar opp i seg det samme Adorno fant i 

Hoffmanns Der Struwwelpeter, guttungen som ikke kunne oppføre seg: Fjaset og gjøglingen 

skitner til voksenlivets formaninger om orden i tankenes rekker Woolf formulerer seg også 

mer direkte om barnet enn noe annet sted i forfatterskapet når hun skriver om barnelitteratur. I 

en omtale av Lewis Carrolls samlede verker fra 1939 griper hun først til biografien, og 

antyder at forfatteren av bøkene om Alice i Eventyrland, den anglikanske diakonen, aldri la 

barndommen bak seg. Men slik fikk han også tilgang på noe helt umistelig: 

 
”My life”, he says, ”is free from all trial and trouble.” But this untinted jelly contained within it 
a perfectly hard crystal. It contained childhood. And this is very strange, for childhood normally 
fades slowly. Wisps of childhood persist when the boy or girl is a grown man or woman. 
Childhood returns sometimes by day, more often by night. But it was not so with Lewis Carroll. 
For some reason, we know not what, his childhood was sharply severed. It lodged in him whole 
and entire. He could not disperse it. […] But since childhood remained in him entire, he could 
do what no one else has ever been able to do––he could return to that world: he could re-create 
it, so that we too become children again. (Woolf 1947: 70-71) 

 

Barndommen sniker seg inn gjennom vinduet om natten, i underbevissthetens dunkle domene, 

og freudiansk undertekst gjør seg gjeldende allerede i en tidlig lesning av Lewis Carroll. Han 

får oss til å falle i søvn, skriver Woolf, for det er slik han kan gjøre oss lesere til barn igjen, 

han innhyller leseren i en bisarr drømmeverden. Der styrter tiden av gårde, for bare å stanse 

opp igjen; der er rommet utflytende og strekker seg ut før det knyter seg sammen igjen – som 

i Prousts innsovningssekvens, eller i stykket ”Das Fieber” i Berliner Kindheit, når 

sykdommen gir barnet god samvittighet for å ta del i den forbudte lesningen under dynen. Det 

spiller ingen rolle om man er Woodrow Wilson eller Lord Salisbury, dronning Victoria eller 

en som skriver lederartikler for The Times, hevder Woolf – faller man gjennom speilet har 

man atter igjen blitt et barn: «To become a child is to be very literal; to find everything so 

strange that nothing is surprising; to be heartless, to be ruthless, yet to be so passionate that a 

snub or a shadow drapes the world in gloom. It is to be Alice in Wonderland.» (Op. cit.: 71) Å 

trå over terskelen til speilverdenen snur alt på hodet, slik de store satirikerne og moralistene 

har gjort for oss før. Vi kan bare tenke på Swift eller Holberg – eller vulgariteten hos en 

Rabelais. Men som Woolf skriver, har slike fordreininger tilfalt den voksne, og derfor er dette 

voksenlivets omkalfatring av realitetsprinsippet. Ingen andre enn Lewis Carroll ser verden opp 

ned gjennom barnets øyne, påstår hun. Og til slutt spør hun seg om det finnes noe som helst 

som ligner det avsluttede og ferdige [completeness] i disse bindene som teller hele 1293 sider. 

Ingenting blir brakt til sin ende og gjort helt når det er barneblikket som rettes mot et, ja, 

irrasjonelt mikrokosmos som ikke har det minste å gjøre med vårt eget. For en forfatter som 
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bedriver slike uvirksomme bedrifter var det ikke noe som falt seg mindre naturlig enn å tråkke 

langs stranden og plukke opp små kjoler med sikkerhetsnåler – «He slipped through the 

grown-up world like a shadow, solidifying only on the beach at Eastbourne, with little girls 

whose frocks he pinned up with safety pins.» (Op. cit.: 70) Hva minner det om, om ikke 

barnekongen John? Woolfs hedersbevisning peker frem mot et stjernekart av figurer der 

forfattergeniet, løsgjengeren og samleren danner en konstellasjon over barnlighetens himmel. 

Der trekkes oppmerksomheten hen mot det brutte, tapte, fragmenterte, og det står for 

forfatteren å plukke opp disse tenkningens filler igjen. I forordet til Passasjeverket skriver 

oversetterne Arild Linneberg og Janne Sund om Benjamin at han nettopp var  

 

imot giljotinfilosofien, som skilte hodet fra kroppen, tanken fra materien. Positivismen reduserte 
verden til rene fakta styrt av lover, fra sansedata til logiske og matematiske operasjoner. En slik 
tenkning eviggjorde samfunnets status quo, bidro til å konservere en autoritær samfunnsorden. 
Positivismen var en av «tidens villeste onder». Som den historiske materialismen derimot ville 
sprenge […] Det var det ulogiske, alogiske, surrealistiske ved den ytre virkeligheten tenkere 
som Kracauer, Benjamin og Adorno heftet seg ved, helt i strid med den instrumentelle fornuften 
positivistene dyrket, underla seg og videreførte – «framskrittet», «logikken», «fornuften». 
(Linneberg & Sund: 36-37) 

 

Motbildene i Benjamins samtid er den hegelianske dialektikken, den logiske positivismen 

(Wienerkretsen) og systemfilosofien, og, om vi ser tilbake på barnets flyktige vandringer qua 

jordbundethet: Nasjonalsjåvinistisk ideologi. I Woolfs tilfelle symboliserer faren, den britiske 

historikeren og forfatteren Leslie Stephen, en form for ugjennomtrengelig viktoriansk 

stringens og livsfiendtlig empirisme; autoritetene som forvalter den klassiske arven etter gresk 

antikk på Oxbridge-institusjonene – syntesen av Oxford og Cambridge, og dermed 

tankefiguren som tar opp i seg hele den maskuline ordenens autoritære forvaltning av lærd 

erfaring – holder sansningen utenfor. Woolf og Benjamins tenkemåter tar i stedet sikte på å 

finne det uanselige og forsakede, med det mål å tilvirke et litterært reisverk med de små 

bokstavenes filosofi som byggeklosser. En filosofi som ikke betrakter eksemplene og det 

konkrete som tilbakelagte trappetrinn i systemfilosofiens anstendige byggverk, men som selve 

erkjennelsens ansats og midte. Det er der vi finner et mangslungent galleri av figurer i begges 

litterære produksjon. Derfor er barnebøkene og barnelesningen like verdifulle som klassisk 

bevissthetsfilosofi. I en slik nivellerende omgang med litteraturen, kan Lewis Carroll bety like 

mye som Shakespeare, og i berlinerbarndommen er de skitne, gamle guttebøkene sidestilt 

med Komedien. Hvordan ser vi forsøkene på å gjøre sansningen og leken fruktbar når det 

litterære barnet skal komponeres? 
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Med lys og lykte i randsonen 

Benjamins prosa er i det hele tatt tett befolket av marginale skikkelser og figurer, som gjerne 

er løftet fra øvrig sentraleuropeisk kunsthistorie og diktning. Den marxistiske 

(undergravende) avarten av flanøren utgår fra Benjamins omfattende skrifter om Baudelaire 

(”Über Einige Motive bei Baudelaire”, ”Zentralpark”), og kan gjenfinnes i alt fra Das 

Passagen-Werk til en anmeldelse av Franz Hessels Spazieren in Berlin, der byvandreren gjør 

sin tilbakekomst i egenskap av minnevandrer. Den pukkelryggede mannslingen fra de tyske 

folkeeventyrene dukker opp i den siste teksten i Berliner Kindheit, men også i de 

historiefilosofiske tesene, i essayet om Kafka (i slektskapet til Odradek, det forvridde 

kreaturet fra novellen ”Die Sorge des Hausvaters”) og i kommentarene til dikt av Bertolt 

Brecht. Samleren får selvbiografisk gjenklang i tankebildet ”Ich packe meine Bibliothek aus. 

Eine Rede über das Sammeln“; historiens engel, som symboliserer det historisk-dialektiske 

redningsprosjektet i ”Über den Begriff der Geschichte”, springer ut av Paul Klees Angelus 

Novus (1920), et maleri Benjamin selv kjøpte for tusen tyske mark i Köln i 1921. Den 

prostituerte kvinnen er varefetisjismens dunkle og dobbeltsidige emblem i passasjene og i 

tekstene om Baudelaire; etui-mennesket og privatmannen trer frem som de spissborgerlige 

dyrkerne av sitt eget hjemlige hylster og interiør.  

 Koordinatene som tenkningen kretser rundt er gjerne både mundane og mytologiserte 

lenge før han har skrevet om dem. Foruten å gjøre det mer oversiktlig å navigere i et allerede 

innfløkt og intertekstuelt reisverk av tanker og postulater, betyr det også at Benjamin skriver 

seg inn i en tanketradisjon – de uttrykker et åndsfellesskap, men også et valgslektskap. Jeg vil 

også påstå at noe av hans appell for litteraturvitenskapen ligger i den utstrakte bruken av slike 

tankefigurer og en verden i miniatyr, fordi de er rotfestet i estetiske fenomener han gjerne 

hadde et nært forhold til, og som han beskriver med kryptisk fascinasjon og en kritikers 

entusiasme. I forordet til den amerikanske utgivelsen av Illuminations (1968) kaller Hannah 

Arendt dette «å tenke dikterisk».46 Når Benjamin aktualiserer Marx’ termer om basis og 

overbygning i historiske endringer i filmmediet, byrommene, poesien så vel som den moderne 

glassarkitekturen eller i Brechts lyrikk, innebærer det å gi begrepene sin estetiske valør. I 

surrealismens romaner (Bretons Nadja, Aragons Le Paysan de Paris), og ikke bare i vante og 

organiserte former for motstand mot vareherredømmet – på denne tiden sovjetkommunismen 
																																																								
46 Arendt skriver treffende: Han var full av lærdom, men ingen lærd; fortolket tekster, men var ingen filolog; var 
dypt interessert i teologisk fortolkning, men i ikke bibeltekster, og var på ingen måte en teolog; han var den fødte 
forfatter hvis største ambisjon var å skrive et verk som besto av sitater; han var ingen oversetter, men var den 
første som oversatte Proust og Baudelaires Tableaux parisiens; han skrev om den tyske barokken og det nittende 
århundrets Paris, men var ingen historiker – alle disse negasjonene for å vise, som hun formulerer det, «that he 
thought poetically, but he was neither a poet nor a philosopher.» (Arendt 2007: 4)  
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og internasjonalens tredje fase – finner han en destruktiv politisk praksis som tar opp i seg og 

stiller ut hverdagsrommene i all sin uvirkelige glans. Slik levendegjøres det man kan kalle en 

marxistisk fortolkningslære uten at den underkaster seg estetikken eller ene og alene lar den 

tjene eksempelets funksjon. Dessuten befinner de seg høyt og lavt, fra ekspresjonistisk poesi 

til tegneseriefigurer som musen Mikke. I Berliner Kindheit blir påskeharer, antikverte tanter, 

hornorkestre og sommerfugler sentrale tematiske innganger. De opptrer i litterære tablåer, 

men peker gjerne ut over de umiddelbare omgivelsene de står innfelt i. Figurgalleriet tar del i 

et tegnunivers som minner om Georg Simmels mikrososiologi, men er også profane figurer 

som påkaller eksegese. Dette er hos Benjamin barnets måte å tenke og sanse på, som utgår fra 

det forsakede, det samfunnet ikke har hatt bruk for og kastet vrak på. 

 De enkelte figurene er terskelen som den gitte analysen eller anskuelsen springer ut 

av; de har teoretiske implikasjoner, men snarere enn å være teoretiserte abstraksjoner 

forankrer de tenkningen i det lille. I Berliner Kindheit trer de inn på barndommens skueplass, 

både i egen person og, slik vi skal se, i amalgamet som utgjør konstruksjonen «Das Kind». 

Felles for alle disse skikkelsene, og flere kunne legges til, er at de uttrykker en idé, en påstand 

om et gitt fenomen, men er også gjenkjennbare ånds- og kunsthistoriske skikkelser, eller 

høyst tilstedeværende i det moderne bybildet eller den storslagne romankunsten. Som Dag T. 

Andersson kommenterer om den niende historiefilosofiske tesen, er Klees maleri Angelus 

Novus – med historiens engel som forsøker å folde vingene i blikket mot fortiden, men som 

blåses avgårde med fremskrittets storm – egentlig ikke det avgjørende momentet i teksten. 

Det «brukes ikke som illustrasjon på en historiefilosofisk leksjon, eller som metafor i 

konvensjonell forstand, altså til å formulere et utsagn ved hjelp av en billedlig-stilistisk figur» 

(Andersson 2001: 14). For ham gir Benjamins bruk av motbilder heller en forsteinende effekt 

som bringer en bevegelse til opphør – dialektikken i stillstand lar det flyktige glimtet av fortid 

treffer nå-et i en historisk korrespondanse, slik at den kan gjøres siterbar – de mange 

skikkelsene barnet møter på i sin vandring gjennom Berlin gjør også barnet til en historiker, 

som på anakront vis gjenoppdager fortidens figurer.  

 Den pukkelryggede mannslingen og samleren vil være vesentlige skikkelser i min 

lesning av Berliner Kindheits figurgalleri. Samlerens teoretiske gehalt har vi allerede sett 

uttrykt, med resonans i ”Solid Objects”, og vi kunne føye til at samleren også blir et sinnbilde 

på montasjens funksjon, i oppsamlingen av de glemte fortidsbildene. Men hva med kreaturet 

som runder av erindringene? Mannslingens opphav er folkevisen om das bucklichte 

Männlein, utgitt av de romantiske poetene Achim von Arnim og Clemens Brentano i 

samlingen Des Knaben Wunderhorn (1808), og Thomas Mann siterer fra de samme versene 
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nesten hundre år etter i Buddenbrooks. Dvergen er plageånden som søler til og destruerer det 

ordnede livet, og trer frem i ”Das bucklichte Männlein”, det aller siste tankebildet. Han 

tilhører det nattlige og underjordiske livet, og forbindes med barnet når  moren til Walter, de 

gangene sønnen har vært klosset eller ødelagt noe, uttaler «Ungeschickt läßt grüßen» 47 – en 

hilsen fra Herr Klossete. Slektskapet mellom barnet og pukkelryggen, og deres felles avbrudd 

med en borgerlig livsverden, utdypes i ”Kommentare zu Gedichten von Brecht” (1938): 

Barnet i poemet ”Vom Kind, das sich nicht waschen wollte” tillegges en glede over skitten, 

og som med mannslingen bringer det husholdet ut av lage.48 Men den pukkelryggede dvergen 

er også uomgjengelig for erindringen. Det heter at han alltid har sett på Walter på de ulike 

stedene han har vært, og som vi har lest om i de andre tankebildene – fordreiningen av det 

rådende kan således leses som en forvridning av selve erindringen, som alltid vil være martret 

av unøyaktigheter og mangel på tilgang til fortiden. I en artikkel om figuren påpeker Even 

Teistung at mannslingen, når han får tingene til å krympe og besitter deres halvpart i 

tankebildet, nettopp inndriver tingene og gjør dem fordreide i minnet for at de en dag skal 

kunne forløses. Således blir de siste ordene i stykket, «’Liebes Kindlein, ach icht bitt / Bet 

für’s bucklicht Männlein mit!’» (GS V1I-1: 430) en oppfordring til å ta pukkelryggen i sin 

tjeneste, slik det heter om teologien i tese I av ”Über den Begriff der Geschichte” (GS I-2: 

693), og slik ikke glemme det som har falt utenfor historiens progressive ferd mot katastrofen. 

49 (Teistung 2019: 38) Dvergen, som er bøyd og krummet av århundrenes undertrykkelse, 

fungerer som et avbrudd, blir dermed en peker til glimtet av kritisk nåtiden, Jetztzeit, som i 

ihukommelsens metode kan besørge redningsprosjektet. 

 Slik Berliner Kindheit står til Proust, kan vi også si at de enkelte bestanddelene 

nærmest krever å bli satt i relieff mot Benjamins øvrige tekster. Figurenes funksjon og 

potensiale må letes opp og forløses i destruktive – kreative – former for lesning. Disse 

«nøklene» er spredt på kryss og tvers av forfatterskapet – med en omformulering fra 

Baudelaire-essayet kunne vi si at de botaniserer på det labyrintiske tankelandskapets asfalt – i 

idéer som utkrystalliserer seg i varierende grad. Isolert sett har de en karakter av fragmentet, 

og blir mer komplekse når de settes inn i et større rammeverk – men de insisterer på sin 

																																																								
47 «…en hilsen fra Herr Klossete» (BB: 156) 
48 «Der Leser denkt an das Schmutzkind zurück und fragt sich: beschmiert es sich vielleicht nur darum mit 
Aschen, weil die Gesellschaft seine Leidenschaft für den Schmutz keiner nützlichen und guten Verwendung 
zuführt? nur, um als ein Stein des Anstoßes, als eine dunkle Mahnung ihrer Ordnung im Weg zu stehen (dem 
bucklichen Männlein nicht unähnlich, das im alten Lied das wohlbestellte Hauswesen aus den Fugen bringt)?» 
(GS II-2: 575) 
49 Artikkelen er en fyllestgjørende diskusjon av den pukkelryggede mannslingen i Benjamins filosofi. Teistung 
vektlegger dobbeltheten ved figuren; das Bucklichte Männlein opptrer både som forstyrrende og forløsende for 
oppfatningen av historiebegrepet, noe som, i ytterste instans, antar en politisk slagside. 
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diskontinuitet. En analogi til ”Kaiserpanorama” melder seg igjen: Løsrevede bilder fastholdes 

i erindringen om det som gikk tapt med årene. Når en slik optikk tas i bruk, kan selv 

sandwichmannen i Paris’ gater opptre som «flanørens siste inkarnasjon» på 1930-tallet.50 

Flanøren og samleren er ikke bare sentrale skikkelser; de er også uunngåelige modeller for 

tankens ustadige vandringer og for oppsamlingen av historiens glemte avfall – og således 

virker de metaforisk når forfatteren skal fremstille sin metode som protagonist. De er sanselig 

«tilgjengelige» for leseerfaringen i hvert partikulære tilfelle, men fungerer som porter til den 

øvrige tenkningen; «Die Ideen verhalten sich zu den Dingen wie die Sternbilder zu den 

Sternen» (GS I-1: 204), som det står i den erkjennelseskritiske fortalen i Trauerspiel-

avhandlingen (1928).51 Det som binder mange av dem sammen er et potensial for radikal 

endring, og ikke minst møtes de i barndommen, et arnested for slike muligheter. Susan Sontag 

utbroderer den personlige fasetten i essayet ”Under the Sign of Saturn” (1978). Benjamin, 

skriver hun, 

 

could write about himself more directly when he started from memories, not contemporary 
experiences; when he writes about himself as a child. At that distance, childhood, he can survey 
his life as a space that can be mapped. The candor and surge of painful feelings in Berlin 
Childhood and Berlin Chronicle become possible precisely because Benjamin has adopted a 
completely digested, analytical way of relating the past. It evokes events for the reactions to the 
events, places for the emotions one has deposited in the places, other people for the encounter 
with oneself, feelings and behavior for intimations of future passions and failures contained in 
them […] Memory, the staging of the past, turns the flow of events into tableaux. Benjamin is 
not trying to recover his past but to understand it: to condensate it into its spatial forms, its 
premonitory structures. (Sontag 1978: 115-116) 

 

Vi kan således tenke på flanøren, fillesamleren og den pukkelryggede mannslingen som 

barnets hjelpere, slik Pinocchio er Geppettos hjelper i den italienske fabelen, i tråd med 

forkjærligheten for barneeventyrene. Og det internaliserte barnet blir også den voksnes hjelper 

i tvekampen mot sin egen glemsel. Det er disse karakterene og deres implisitte «samhandling» 

i barnets figur som, i Sontags vending, gjør det mulig å innfange fortidens sorger – å 

analysere historien for å gjøre den til tablåer. Likeså gir Woolfs ”Solid Objects” et riss av 

hvordan barnets forestillingsverden kan trekkes inn i den voksnes hverdag. Slik jeg har vist, er 

det nettopp leketiden som kan bryte opp den vante forståelsen av dagliglivets temporalitet, det 

som i novellen forstyrrer det målrettede – Andersson kaller ihukommelsens funksjon hos 

Benjamin for en redning av «noe som handlingslivet tildekker»; erindringsbildene fastholder 
																																																								
50 «Grundsätzlich ist die Einfühlung in die Ware Einfühlung in den Tauschwert selbst. Der Flaneur ist der 
Virtuose dieser Einfühlung. Er führt den Begriff der Käuflichkeit selbst spazieren. Wie das Warenhaus sein 
letzter Strich ist, so ist seine letzte Inkarnation der Sandwichmann. [M 17 a, 2]» (min kurs.). (PW: 575) 
51 «Idéene forholder seg til tingene som stjernebildene til stjernene.» (Benjamin 1994: 35) (GS I-1: 204)  
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det som den konvensjonelle og villede erindringen henviser til glemsel. Derav ihukommelsens 

Penelope-arbeid, som det først heter i essayet om Proust, men der den spontane erindringen 

nettopp blir Penelopes motstykke, for dagliglivet fortrenger den reelle erindringens vev.52 

(Andersson 2001: 24)  

 Myriaden av figurer i den veven er ikke bare anstøtssteiner i tenkningen til Benjamin, 

men puslespillbiter i mosaikken som utgjør barnet – barnet er ikke identisk med den 

pukkelryggede mannslingen, men er uoppmerksom, ustadig og klossete; barnet flanerer ikke, 

men observerer uanselige tegn i byens masser; han er heller ingen proletær fillesamler, men 

finner glede i å sette sammen sin egen verden i miniatyr. Så heter det gjerne at Benjamins 

dialektiske tenkemåte gjør figurene og den litterære bruken av eksempler til mer enn bare 

representanter for et grunnsyn – de representerer i alle fall minst to sider av samme mynt. Det 

mest kjente eksempelet stammer nok fra det andre og siste tillegget til kunstverkessayet: Der 

heter det at det historiske forfallet av auraen også innebærer en uforutsett politisk mulighet. 

Reproduksjonsteknikkene og de nye massemediene åpner opp for at kommunismen kan 

politisere kunsten, motsatt fascismens estetisering av politikken.53 Det dreier seg om å finne 

smutthull og åpninger der den instrumentelle fornuften ikke ennå har rukket å trenge inn. Og 

da er barndommen stedet der herredømmet ikke har rukket å sette alle sine avtrykk. Derfor, 

kan vi tenke, er det i barnet at disse figurene forenes. 

 I essayet ”Cinema” – det er bemerkelsesverdig at hun gjør seg disse betraktningene ti 

år før Benjamin publiserer kunstverkessayet – skriver også Woolf om hvilken rystelse av den 

gjengse persepsjonen det innebærer å se livet på en armlengdes avstand. Tankefiguren som 

danner tankens sirkelbevegelse i teksten om filmens tilsynekomst er nettopp den primitive og 

ukultiverte barbaren, sivilisasjonens motpol. I dag, skriver Woolf, er antagelsen at vi har 

kommet til sivilisasjonens ende; alt har blitt sagt som sies kan, det er for sent å ta ambisjonene 

fatt og villmannen i oss er utryddet. Men filosofene som utsier slikt har glemt filmen, sier 

hun; de har aldri sett det tyvende århundrets villmenn foran lerretet. «They have never sat 

																																																								
52 Woolfs samler er nettopp ikke en aktiv «erindrer»: Men han går så langt inn i barneleken at hans assistenter til 
slutt ikke er annet enn det funklende avfallet han omgir seg med. Johns fetisjisering av artefaktene – og 
tvangshandlingen som er den gjentatte søken etter nye objekter – fører således til novellens tvetydige sluttsats. 
53 «So steht es um die Ästhetisierung der Politik, welche der Faschismus betriebt. Der Kommunismus antwortet 
ihm mit der Politisierung der Kunst.» (kurs. orig.) (GS VII-1: 384). Dette tillegget (#2) til kunstverkessayet har 
så å si resultert i en hel forskningstradisjon; Guy Debords La Société du spectacle (1967) er en nøkkeltekst. Se 
også Susan Sontags ”Fascinating Fascism” (1974) om Leni Riefenstahl og fascismens estetikk i den moderne 
kulturen, eller av langt nyere dato Mikkel Bolts innsiktsfulle artikkel ”Benjamin og Trump. Fascisme, 
kontrarevolution og æstetisering af politikken” i Agora 03-02/17. Av skjønnlitteratur kunne Roberto Bolaños 
tidlige roman El Tercer Reich («Det tredje riket») fra 1989 legges til; bokens hovedperson Udo Berger tjener til 
livets opphold som profesjonell brettspiller, og avsondret fra enhver form for historisk bevissthet triller han 
terninger og spiller ut det 20. århundrets største kriger og katastrofer i form av simulacrum. 
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themselves in front of the screen and thought how, for all the clothes on their backs and the 

carpets at their feet, no great distance separates them from those bright-eyed naked men who 

knocked to bars of iron together and heard in that clangour a foretaste of Mozart.» (SE: 172) 

Filmen har enda ikke fått sin kunstferdighet, påstår Woolf videre, men «now and again some 

vast shape heaves and seems about to haul itself up out of chaos and the savage in us starts 

forward in delight» (ibid.). Like fullt er det som om flokken av villmenn ikke hadde funnet to 

jernstykker, heter det i allegorien over filmens tilsynekomst, men liggende langs kyststripen 

«fiddles, flutes, saxophones, grand pianos by Erard and Bechstein, and had begun with 

incredible energy but without knowing a note of music to hammer and thump upon them all at 

the same time.» (SE: 176) Woolfs sentenser bærer i seg, som hos Benjamin, en ambivalent 

holdning til mediets fødsel. Men det inngis likevel med en mulighet til å forstyrre det rådende 

billedrommet og persepsjonen det har tradert, og situert ved stranden ser vi en lignende tanke 

om kunstferdighetens opphav som i ”Solid Objects”. Det er en tankefigur vi gjenfinner i 

James’ utklipping, og som jeg vender tilbake til i oppgavens analyser. 

 En annen nøkkel til å forstå den mikroskopiske linsen Benjamin retter mot falleferdige 

paviljonger, morens syskrin og guttebøkenes tykke bokpermer, finnes kanskje i noe han selv 

skriver om sin egen fremgangsmåte i avhandlingen om det tyske sørgespillet, nemlig at 

fremstillingsformen er innbegrepet av metoden. (GS I-1: 208) Påstanden vil si at 

fremgangsmåten bak verket – «Verzicht auf den unabgesetzen Lauf der Intention […]»54 – et 

nitid studie av de enkelte bestanddelene i det barokke dramaet, er tatt opp i dets endelige 

fremstilling: «Die Relation der mikrologischen Verarbeitung zum Maß des bildnerischen und 

des intellektuellen Ganzen spricht es aus, wie der Wahrheitsgehalt nur bei genauester 

Versenkung in die Einzelheiten eines Sachgehalts sich fassen läßt.»55 (ibid.) Dermed er  den 

”ferdige” avhandlingen en tekstmosaikk bestående av fragmenter, ansatser og sitater, heller 

enn en avklart og entydig presentasjon av avhandlingens idégrunnlag og meningsinnhold. Das 

Passagen-Werk kan på sett og vis anses som fullbyrdelsen av et slikt syn på forholdet mellom 

metode og form, der utsagnet fra tesene om å sitere fortiden i alle sine momenter, i frelsen av 

den glemte fortiden, får et konkret uttrykk i epokale bruddstykker.56 Linneberg og Sund kaller 

																																																								
54 «…avkall på en uavbrutt målrettet gang» (Benjamin 1994: 29). Eller, mer presist: «…avkall på intensjonens 
uavbrutte gang.» Oversettelsen mangler Benjamins betoning av å gi avkall på den overordnede intensjonen – 
med fokuset på det intensjonsløse får traktaten med ett en sterk karakter av estetikk fremfor fagfilosofi. 
55 «Forholdet mellom den mikrologiske bearbeidelsen og den kunstneriske og intellektuelle helhetens 
proporsjoner uttrykker hvordan sannhetsgehalten bare lar seg gripe i den mest nøyaktige fordypelsen i et 
saksforholds enkelheter.» (Benjamin 1994: 31) 
56 I tesene står det at «Der Chronist, welcher die Ereignisse hererzählt, ohne große und kleine zu unterscheiden, 
trägt damit der Wahrheit Rechnung, daß nichts was sich jemals ereignet hat, für die Geschichte verloren zu 
geben ist. Freilich fällt erst der erlösten Menschheit ihre Vergangenheit vollauf zu. Das will sagen: erst der 
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Berliner Kindheit, som ble skrevet på samme tid, for en avlegger av passasjearbeidet (PV-1: 

39); Winfried Menninghaus betegner minnearbeidet, Einbahnstraße og forløperen Berliner 

Chronik som Benjamins berlinske passasjeverk (Menninghaus 1986: 43). I alle tilfeller: 

Motsatt den saksorienterte essayistikken eller det filosofiske artikkelformatet, er det god 

grunn til å betegne Benjamins prosa som modernistisk i bred forstand, da den ikke opererer 

med et stringent skille mellom form og innhold: Komposisjonen er sågar tankens materielle 

uttrykk. Anderssons utsagn om Benjamins billedspråk er således interessant:  

 
Ved at billedspråket har sitt utspring i ytterkanten av ordenes rekkevidde og ved at det ikke 
etterkommer det kommunikative språkets fordring om enhetlig og fullendt fremstilling, gir det 
oss en ny og vidtrekkende sikt. Billedspråkets fragmentariske og diskontinuerlige natur skjerper 
blikket for de ting meddelelsens språk ofte overser. Men heller ikke billedspråket kan slippe 
unna den skjebne alt språk er underlagt. Derfor vil også bildene alltid måtte være prisgitt 
tildekningens, skjulthetens og mørkets faktum. Visshet om dette faktum preger den betydning 
billedspråket har hos Benjamin, en betydning som tiltar i hans senere skrifter, skrevet som de er 
– bokstavelig talt – i mørket fra det hitlerske regimet. Men, som dialektiske bilder, som 
øyeblikkets glimtvise erindringsbilder i historiens «mørkerom», har de samtidig evnen til å 
fravriste mørket – også der hvor det er på sitt dypeste – dets lys. (Andersson 2001: 26)  

 

Ikke-enhetlig og ufullendt, fragmentarisk, diskontinuerlig og kryptisk – det dreier seg om 

litteraturkritiske hedersbetegnelser som gjerne kunne ha karakterisert Samuel Becketts 

romaner, eller for den saks skyld Mallarmés diktning, som hos Woolf i essayet om sykdom 

utgjør den sengeliggendes terskel til et rom der ordene i lesningen «give out their scent, and 

ripple like leaves, and chequer us with light and shadow, and then, if at last we grasp the 

meaning, it is all the richer for having travelled slowly up with all the bloom upon its wings». 

(SE: 72) Med andre ord bruddestetikk, men med etiske fordringer, løselig bundet opp mot et 

dialektisk tankesystem, og ikke minst: uttrykt i skikkelsene. De medierer et uttrykk der 

blikket er rettet mot de små tingene, der det evige snarere er en rysje på kjolen enn en idé, 

som det står skrevet i passasjearbeidet.57 Der spør han også: Hvordan kan man forene den 

historiske materialismens abstrakte metodikk med en virkelig innsikt og anskuelse? Svaret 

melder seg i forminskningens ånd, i oppgaven med 

 

das Prinzip der Montage in die Geschichte zu übernehmen. Also die großen Konstruktionen aus 
kleinsten, scharf und schneidend konfektionierten Baugliedern zu errichten. Ja in der Analyse 

																																																																																																																																																																													
erlösten Menschheit ist ihre Vergangenheit in jedem ihrer Momente zitierbar geworden. Jeder ihrer gelebten 
Augenblicke wird zu einer citatio al'ordre du jour - welcher Tag eben der jüngste ist.» (min kurs.) (GS I-2: 694)  
57 «Entschiedne Abkehr vom Begriffe der »zeitlosen Wahrheit« ist am Platz. Doch Wahrheit ist nicht – wie der 
Marxismus es behauptet – nur eine zeitliche Funktion des Erkennens sondern an einen Zeitkern, welcher im 
Erkannten und Erkennenden zugleich steckt, gebunden. Das ist so wahr, daß das Ewige jedenfalls eher eine 
Rüsche am Kleid ist als eine Idee.» (min kurs.) (GS V-2: 578) 
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des kleinen Einzelmoments den Kristall des Totalgeschehens zu entdecken. Also mit dem 
historischen Vulgärmaterialismus zu brechen. Die Konstruktion der Geschichte als solche zu 
erfassen. In Kommentarstruktur.58 (GS V-2: 575) 

 

I Berliner Kindheit er det barnet som muliggjør en innstilling på det fragmenterte og 

glimtvise, den utvidelsen og forstyrrelsen av partikulære bilder av tid og rom som den 

avantgardistiske montasjen rommer. Det er i barndommen at oppdagelsen av totaliteten i de 

små enkeltmomentene får sitt skarpeste uttrykk. Vi kan tenke på «forminskningen» av større 

fenomener i forfatterskapet som uttrykk for en radikal induksjon; detektiven Maigret i 

kriminalromanene til Georges Simenon, som Benjamin satte høyt, og som er beslektet med 

flanøren – Poe må føyes til – kan betraktes som ett av mange sinnbilder. Men det innebærer 

på ingen måte en avvisning av erkjennelsen. Det betyr heller at man skotter bort på morens 

syskrin enn læretekster om pedagogikk og makt: «Wie alle Herrschersitze hatte auch der ihre 

am Nähtisch seinen Bannkreis. Bisweilen bekam ich ihn zu spüren.»59 (GS VII-1: 425) 

Interessen for den franske proto-sosialisten Charles Fouriers surreale, barnlige utopier 

(falanstere) anskueliggjør poenget: Benjamin knytter an til antatt irreale tenkemåter for å 

kaste nytt lys over vante forståelser av innsikt i filosofien eller verden. Og at det løper en anti-

totaliserende åre gjennom hans forfatterskap er det vanskelig å betvile – det avbrutte, 

fragmenterte og uvesentlige; ruinens sannhetsverdi foran det prangende byggverket; restene 

og ikke storheten – er både sentrale litterære stilgrep han benytter i skrivingen og etiske og 

politiske kategorier den er fundert i. Hvis man tar i betraktning Adornos famøse dictum, med 

referanse til Hegel, om at det hele er det usanne, og leser Benjamins tenkning i opposisjon til 

den tyske idealismen og systemfilosofien – styrkes postulatet.60 Så heter det jo også, i 

Scholems anekdote, at Benjamin håpet å en dag kunne få plass til hundre linjer med sin 

mikroskopiske håndskrift på ett ark. (Sontag 1978: 123) Men det finnes også en tvetydighet 

og en spenning både i form og tanke i omsorgen for det høyst partikulære og hangen til 

																																																								
58 «…å overføre montasjens prinsipp til historien. Altså å bygge de store konstruksjonene ut fra de minste og 
mest presist tilpassede bitene. Ja, å oppdage totaliteten av hendelser som krystaller i de små enkeltmomentene. 
Altså å bryte med den historiske vulgærmaterialismen. Å fatte konstruksjonen av historien som sådan. I 
kommentarform.» (PV-1: 785) 
59 «I likhet med alle herskerseter hadde også hennes plass ved sybordet sin tryllekrets. Undertiden kom jeg på 
sporet av den.» (BB: 149) 
60 En utlegning av Frankfurternes tvetydige forhold til Hegel ligger utenfor mitt problemområde, men det er 
verdt å presisere at mye av tenkningen springer ut fra en dialog med og kritikk av Hegels dialektikk. I forordet til 
Minima moralia skriver Adorno at «den objektive tendensen i forhistorien», som Hegel tilhører, «har gått over 
hodet på menneskene, ja har satt seg igjennom ved å tilintetgjøre det individuelle. Den forsoningen mellom det 
allmenne og særskilte som er etablert i begrepet, har altså ennå ikke funnet sted i historien. Men dette blir 
forvrengt hos Hegel: med kaldt overlegg stemmer han enda en gang for å likvidere det særskilte. Ikke noe sted 
betviler han helhetens primat.» (Adorno 2010: 36) Benjamin befatter seg og bryter med Hegels historiesyn i 
tesene og Passasjeverket, samt i Trauerspiel-boken, men det er ikke en like stor konstant som hos Adorno.	
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teoretisering – mellom figurene, og hva de representerer. Det ser vi av hvordan den 

prostituerte kvinnen fremstilles i Das Passagen-Werk (som siden hun både er vare og selger i 

ett, blir et emblem på kapitalismen – «Die Liebe zur Prostituierten ist die Apotheose der 

Einfühlung in die Ware»61 (GS V-1: 475)) og likeledes mellom det ene barnet som vokser opp 

i bemidlede vest-Berlin og barnet som filosofisk figur. At denne spenningen ikke er ment å gå 

opp i en fullkommen syntese, skal heller ikke lukke alle tilløp til kritiske innvendinger. 

Benjamin, om enn ikke i like stor grad som Adorno, innlemmer riktignok denne brytningen på 

et tekstinternt refleksjonsnivå («skriften som tankens frukt eller tankens grav»), men settes på 

en større ”prøve” i Berliner Kindheit, som vi skal se i kap. 5. 

 

Utenforskap og selvstendighet  

Slik ”Solid Objects” viser, vandrer tråden hos Woolf fra den barnlige kreativiteten til 

kunstnerens tilbaketrukne utenforskap – og i To the Lighthouse nøster hun opp garnet og lar 

forestillingene spilles ut igjen på den fiksjonelle og narrative barndommens scene. Der blir 

James Ramsays befatning med varekatalogen altså en tankefigur som innvarsler en ny 

forståelseshorisont så vel som et sinnbilde på barnefigurenes estetiske erfaring i romanen.62 I 

likhet med Benjamin benytter Woolf seg av en rekke figurer og arketyper – Shakespeares 

søster i A Room of One’s Own, eller Mrs Brown i essayet om Arnold Bennett; den mannlige 

brevskriveren i Three Guineas eller den patriarkalske esteten Charles Tansley og den ikke 

fullt så berømte dikteren Carmichael i To the Lighthouse – men i motsetning til den tysk-

jødiske tenkeren er figurene tydeligere forbundet med kunstneren eller forfatteren. For å få et 

klarere begrep om hvordan dette bereder grunnen for et syn på barnet som modell for 

kunsterfaringen og kunstnerens selvstendighet, er derfor på sin plass med en undersøkelse av 

hva det nevnte utenforskapet består i, og antyde hva som ligger i Woolfs forståelse av 

kunstnerens kunstens autonomi. I det sene essayet ”Why Art Today Follows Politics” (1937), 

																																																								
61 «Kjærligheten til prostituerte er apoteosen til medlidenhet med varen.» (PV-1: 660) «Einfühlung in die Ware» 
er en referanse til kapitalismen slik Benjamin beskriver den i Passasjeverket: Som en drømmesøvn som har 
senket menneskeheten ned i en århundrelang slummer, og som det står for den dialektiske historieskriveren å 
vekke verden opp fra. Varens karakter av fantasmagori stammer fra Marx’ kryptiske kommentar om varens 
”teologiske nykker” i kapittelet om varefetisjisme i Kapitalen, og betegner hos Benjamin både varenes materielle 
og ikke-materielle side; fortapelsen i de fortryllende varene blir i bytteverdien (fremmedgjøringen) forhekset, 
eventyr-aktig og berusende. I tingliggjøringen av byrommet og menneskene i byen blir den prostituerte kvinnen, 
som lik Baudelaire har gjort seg salgbar, et levende emblem på dette. Å leve seg inn i tingen som vare innebærer 
videre at man lukker øynene for varesamfunnets underside; utbyttingen og arbeidsdelingen som overfloden 
hviler på – kort sagt de undertryktes tradisjon. Jeg går nærmere inn på dette i kap. 4. 
62 I Retorisk leksikon (1990) gir Tormod Eide følgende definisjon av tankefiguren: «Antikke teoretikere skjelnet 
mellom ordfigurer, f. eks gjentakelsesfigurer […] eller ordstillingsfigurer […], og tankefigurer eller 
setningsfigurer som (uten at de alltid kan skilles fra det språklige uttrykk) gjelder det semantiske innhold.» 
Eksempler er bl.a. antitese, oksymoron, levendegjøring, sammenligning og ironi. (Eide 1990: 58-59) 
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et kortfattet bestillingsverk til det venstreorienterte, anti-imperialistiske forbundet Artists 

International Association, skriver Woolf om hvorfor det er mer prekært enn noen gang at man 

forplikter seg på kunstnerens selvstendighet. Den som forfatter romaner eller tilvirker 

skulpturer har alltid befattet seg med den menneskelige livsveven, men rosen eller eplet, 

skriver hun, har ingen egne politiske meninger; skulptøren er brydd med modellens form og 

ikke dens følelser. Å kreve av kunstneren at han skal gi sitt besyv med i opptakten til en ny 

verdenskrig, vil bare øke hans utsatthet, som om de daglige bekymringene for husholdning og 

føde ikke var nok. Det har nemlig vært slik at 

 
the artist, living for the most part precariously on a pittance, has written or painted without 
regard for the political agitations of the moment. Thus it would be impossible, when we read 
Keats, or look at the pictures of Titian or Velásquez, or listen to the music of Mozart or Bach to 
say what was the political condition of the age or the country in which these works were 
created. And if it were otherwise––if the ‘Ode to a Nightingale’ were inspired by hatred of 
Germany; if Bacchus and Ariadne symbolized the conquest of Abyssinia; if Figaro expounded 
the doctrine of Hitler we should feel cheated and imposed upon, as if, instead of bread made 
with flour, we were given bread made with plaster. (SE: 214) 

 

Benjamins kjente sentens melder seg som et mulig tilsvar: «Es ist niemals ein Dokument der 

Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. Und wie es selbst nicht frei ist von 

Barbarei, so ist es auch der Prozeß der Überlieferung nicht, in der es von dem einen an den 

andern gefallen ist.»63 (GS I-2: 696) Vi skylder de ansikts- og navnløse trellene, og ikke kun 

de største begavelsene alle de høyt aktede kulturskattene vi priser oss med, skriver han i den 

syvende tesen. Byttene som bæres videre av de herskendes triumftog, blir med positivismens 

«innlevelse» i seierherrens historie kalt for kulturgoder og ikke sett for hva de egentlig er: et 

utbytte, tilranede skatter fra de for lengst beseirede. Woolfs påstand om fortidens kulturgoder 

– vi er ikke prisgitt tilgangen på tidligere tiders forståelseshorisonter, men frem til tidlig 

romantikk har kunsten uansett vært autonom og dens opphavsmann fritatt for krav om 

stillingtagen – rommer et begjær etter å befri kunsten fra dens historiske indeks. Da kunne 

man innvende, med Benjamin, at hun lukker øynene for den undertrykkelsen Titians Bacchus 

og Ariadne (1522–23) hviler på, som er den progressive historisismens blindhet for 

utbyttingen som kulturgodene hviler på. Man kunne legge til at Velásquez’ malerier, som hun 

noe lemfeldig innlemmer i oppramsingen, bidro til å forstyrre samsvaret mellom sosial 

rangorden og kunstnerisk fremstilling. Hans virke som hoffmaler for Filip IV under den 

																																																								
63 «Det finnes ikke noe dokument over kultur som ikke også er et dokument over barbariet. Og slik det selv ikke 
er fritt for barbari, er heller ikke overleveringsprosessen, som har ført det fra den ene til den andre, fri for 
barbari.» (SiU I: 183)  
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spanske gullalderen omfatter også portretter av kortvokste arbeidere og gjøglere ved kongens 

hoff, der menneskene tilkjennes langt større egenart enn i den tidstypiske skildringen av 

dvergen i kunsten: som en skjelmsk, rådsnar og utspekulert eventyrskapning. Dét er også en 

kulturhistorisk trope både Benjamin og Woolf forholder seg til, henholdsvis med das 

bucklichte Männlein og byvandringen i «Street Haunting»-essayet (1927). I spaserturen forbi 

utsalg, funklende porselen og ansiktsløse jenter, under «oblong frames of reddish yellow light 

[…] points of brilliance burning steadily like low stars» (SE: 178), der lyktene er «floating 

islands of pale light through which pass quickly bright men and women» (ibid.), har sansene 

åpnet seg for vinterkulden som strømmer gjennom metropolen, og «the champagne brightness 

of the air and the sociability of the streets are grateful» (SE: 177). Da blir den tankefulle 

promeneringen i gatene «the greatest pleasure of town life in winter» (ibid.) Det Woolf 

navngir som «a central oyster of perceptiveness, an enormous eye» (SE: 178) bryter opp tid 

og rom, årstider og abstraksjoner, og fører den assosiative tanken til en skobutikk, der en 

kortvokst kvinne i selskap med to andre kvinner kommer inn for å handle: 

 
Smiling at the shop girls, they seemed to be at once disclaiming any lot in her deformity and 
assuring her of their protection. She wore the peevish yet apologetic expression usual on the 
faces of the deformed. She needed their kindness, yet she resented it. But when the shop girl had 
been summoned and the giantesses, smiling indulgently, had asked for shoes for ‘this lady’ and 
the girl had pushed the little stand in front of her, the dwarf stuck her foot out with an 
impetuosity which seemed to claim all our attention. Look at that! Look at that! she seemed to 
demand of us all […] (SE: 179) 

 

I et lite øyeblikk er hun ikke annet enn en skofetisjist, men når skoparet har blitt kjøpt og 

«vergene» tar henne med ut på gateplan, beskrives hun igjen som en dverg. Nå har hennes 

tilsynekomst i gatelivet endret stemningen, «she had called into being an atmosphere which, 

as we followed her out into the street, seemed actually to create the humped, the twisted, the 

deformed.» (SE: 180) Med skikkelsens evne til fordreining av persepsjonen, er likheten 

mellom mannslingen i Benjamins fremstilling og den kortvokste kvinnen i Woolfs London 

ikke rent så lite påfallende. Det vitner om familielikhet mellom Weimar-intellektuelle og 

Londons mest formbevisste skribenter i interessen for bisarre germanske folkeviser, men 

innvarsler også et blikk for det som samfunnet har kassert som forvridd, i interessen for en 

figur som rykker hverdagen ut av sin fantasiløse slummer. I Benjamins tilfelle er mannslingen 

nettopp en figur som forstyrrer tidens rettlinjede maskineri og påminner historieskrivingens 

underside. Hos Woolf kommer haltende og blinde skikkelser til når jenta begir seg ut på en 

ustadig og haltende, grotesk dans, «the feeble-minded boy sucking the silver knob of his stick; 
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the old man squatted on a doorstep as if, suddenly overcome by the absurdity of the human 

spectacle, he had sat down to look at it––all joined in the hobble and tap of the dwarf’s 

dance.» (ibid.) Tiggere, fattigfolk og dickensianske figurer som det offentlige rommet gjerne 

henviser til byens skyggesider strømmer til, og vi får presentert en karnevalesk pendant til det 

langt mer inngjerdede teateret som innbyggere fra de lavere klassene gjerne tar en pust i 

bakken ved, «within hearing of barrel organs, almost, as the night draws on, within touch of 

the sequined cloaks and bright legs of diners and dancers.» (ibid.) De befinner seg akkurat i 

margene av teateret og skuespillets fantasmer, og forvandler byrommet – snur det opp ned til 

en bevegelig og folkloristisk fête – men det vesentlige er at de i det endelige, når fortelleren 

deretter forlater Londons pariakaste, holdes utenfor plysjmøblene og teaterlivets sansbare 

sfære. Den kortvokste kvinnens inntreden på markedet åpner opp derimot for forstyrrelser, og 

gir fortelleren mulighet til å la vante skiller og dominerende fornuft gå opp i limingen for en 

stakket stund. Det krever at man åpner seg for byrommet slik man åpnet seg i lesningen som 

barn (”On Being Ill”), og da ser vi en vesentlig markør på uanselig sansning i den kortvokste 

kvinnens tapning lik den Woolf har lokalisert i barnet. I ”Street Haunting” går Woolf også 

videre med tilbaketrekningen i ”Solid Objects”:  

 
As we step out of the house on a fine evening between four and six, we shed the self our friends 
know us by and become part of that vast republican army of anonymous trampers, whose 
society is so agreeable after the solitude of one’s own room. For there we sit surrounded by 
objects which perpetually express the oddity of our own temperaments and enforce the memory 
of our own experience. […] All this––Italy, the windy morning, the vines laced about the 
pillars, the Englishman and the secrets of his soul––rise up in a cloud from the china bowl on 
the mantelpiece. (SE: 177-78)  

 

Å gi avkall på det «kjente selvet», å hengi seg til den betagende erfaringen av å være 

ansiktsløs i massen, og å oppgi ensomheten – det er hva John aldri kan gjøre i et system der 

regressiv adferd har henvist politikeren til sitt eget kammer. Men det egne kammeret, slik 

Woolf beskriver det, er også en sfære som åpner opp for en partikulær, romlig sansing. Hun 

var også en av mange Shakespeare-kjennere i Bloomsbury-kretsen, men den kortvokste 

figuren fremstår ikke som noen etterdønning av Caliban-skikkelsen. Likevel henter den sin 

berettigelse til motbildets kraft fra folkeeventyrene, etablerte myter om kortvokste og en 

forståelseshorisont der utenforskap går hånd i hånd med estetisert lidelse og fortryllelse. Når 

det gjelder ”Why Art Today Follows Politics” var renessansehumanismen, ved Shakespeare 

og Velázquez, ganske riktig ikke avhengig av partipolitisk lojalitet, men kan heller ikke 

betraktes som fundamentalt apolitisk, slik Woolf antyder. Myten om den romantiske 
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diktningens apolitiske lengsler og ensartede avvisning av det verdslige kunne man også si at 

for lengst er gjendrevet; i «Ikke solen, men en brann. Om politisk lyrikk», leser Henning 

Hagerup Byrons niddikt over den britiske diplomaten Lord Castlereagh og Shelleys The Mask 

of Anarchy overbevisende inn i en lang tradisjon for politisk satire og spotting av autoriteter. 

(Hagerup 1998: 251-54) Keats var nok mer monastisk og naturapoteosen langt sterkere hos 

ham; nettopp derfor, kan man tenke seg, er det han, og ikke den radikale Shelley, som er valgt 

inn som epokens representant i Woolfs litteraturhistoriske riss; Schillers Über die 

Äesthetische Erziehung des Menschen (1795) er, som vi skal se avslutningsvis, et ytterligere 

prov på det motsatte. 

 Det kan virke som om hennes begrep om sivilisasjonens fremste avkastninger er 

frikjent fra det hun annensteds kritiserer Oxbridge og de patriarkalske festningene for: at de 

simpelthen tjener som beholdere for overlevering av blindt akseptert kunnskap. Den 

maskuline standen forvalter et antatt episteme, som hun skriver i et brev, men ender opp med 

å reprodusere doxa, «sent to Cambridge and stuffed with chopped hay, and sent out to parade 

Bloomsbury like dummies … they seem to [her] only half alive, and rigid with conceit, and 

self assertive, and positive, and opinionated, and ugly, and snobbish, and brainy, and 

unaesthetic.» (Woolf sit. Sarker 2000: 49) Fremvisningen av den selvstendigheten kunsten må 

tilskrives for ikke å bli tatt i den rådende fornuftens tjeneste, kommer derfor kanskje med en 

uuttalt bakside i ”Why Art Today”. Eller snarere: I kampskriftets hete og den tross alt 

begrunnede frykten for å miste tradisjonens betydning for den menneskelige erfaringen, lar 

hun en slik motsats hvile, og tar den opp igjen i Three Guineas, et arbeid som kommer ut året 

etter. Og nettopp, som vi har sett, i ”Street Haunting”, der vareoverflodens underside får et 

fysiognomisk uttrykk i de utskjelte klassenes ubehagelige nærhet til teaterstandens sultne 

blikk for «boards’ heads, gilt baskets, candelabra; and carpets so softened with age that their 

carnations have almost vanished in a pale green sea.» (SE: 181) Det antyder, hvis vi tenker 

tilbake på Benjamins sentenser om det daglige livets glemselsarbeid i essayet om Proust, et 

element av Eingedenken i form av de utskjelte figurenes entré og den middelalderske dansen 

de utfører på scenen som er det forvaltede, offentlige London. Når blikket farer over varene i 

byrommet, kan tingene også løsrives fra prislappene; det er innlevelsens blikk som melder 

seg, men snarere den barnlige fortapelsen enn seierherrenes nytteperspektiv: «With no 

thought of buying, the eye is sportive and generous; it creates; it adorns; it enhances.» (ibid.) 

At det kunstfilosofiske skismaet etableres på terskelen til 2. verdenskrig innebærer at 

diskursen bærer preg av frykt og polemikk. Teksten er skrevet i skyggen av opprustning og 

tiltagende patriotisme, og kunstens posisjon har aldri vært mer utsatt, sier Woolf, når det er 
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avkrevd av kunstneren at hun tar parti, om det så er i kommunismen eller fascismens favør. 

Tenker vi tilbake på tesenes historisitet og Molotov-Ribbentrop-pakten, inngått to år senere, 

fremsto nok sovjetkommunismens internasjonale orientering og forankring i en global 

arbeiderklasse, som et krystallklart og appellerende alternativ til nasjonalisme og 

gullalderforestillinger. Ikke minst sto det britiske kommunistpartiet for en ikke ubetydelig 

motstand mot Chamberlains ettergivenhetspolitikk; dette er også før Münchenavtalen i 1938. 

Vi ser uansett at Woolf fastholder kunstnerens relative uavhengighet – at meningene ikke er 

til salgs – i en ideologisk offentlighet og markedsøkonomi som krever noe annet av henne.64 

Jeg vil hevde at essayet foregripes av To the Lighthouse, som utspiller seg på terskelen til 1. 

verdenskrig i et opphisset politisk landskap; når romanteksten fremhever at James Ramsays 

glimtvise lykke og karakter av barnekunstner vil bli revet vekk forsterkes sammenføyningen 

av barndommens mulighetsrom og kunstens autonomi. 

 Woolfs varsomhet mot ideologisk stillingtagen på 30-tallet blir antydet å være – i tråd 

med den mindre entusiastiske mottagelsen av romanene – en slags borgerlig unnfallenhet, i et 

år hvor oppslutningen om den republikanske siden i Spania blant britiske intellektuelle er 

betydelig. Artists International Association organiserer populære utstillinger som «Artists 

Help Spain», «Artists Against Fascism and War» og «Art for the People», og flere slutter seg 

til brigadene. I et bokessay om A Writer’s Diary (1953) påpeker W. H. Auden at de skiftende 

intellektuelle trendene på de britiske øyene ikke alltid var like nådig mot Woolf, særlig på 30-

tallet.65 Det er ingenting som er mer gammelmodig enn gårsdagens mote, skriver Benjamin et 

sted. (Reinton 2010: 332) Og for etterhånden avfeies gjerne sosialrealistisk kunst (AIA 

fremmet riktignok Guernica og ikke sovjetiske pastoraler). Vi kan samtidig minne om at 

motstanden mot krigsapoteose og militarisme er en konstant i hennes litterære virke. 

Verdenskrigen tjener som undertekst for granatsjokkskadde Septimus i Mrs Dalloway (1925) 

og Andrew Ramsays brå død i de franske skyttergravene (1927), og våker forut pendanten 

mellom nasjonale viktorianske mannsidealer og begjæret etter å ta til våpen i Three Guineas. 

Der er det nettopp fotografier og vitnesbyrd om barbariet i den spanske borgerkrigen som 

																																																								
64 Det var nok heller ikke helt hva Artists International Association hadde forventet seg, og forbundet tar avstand 
i en redaksjonell bemerkning: While very glad to print this article by Virginia Woolf in our pages, we must of 
course point out that it is not entirely our view that she expresses. We doubt whether artists in the past have been 
so peacefully immune from the conditions and issues o the society in which they live as she suggests, and we 
feel sure that we can learn quite a lot about ”the politial conditions of the age or the country” in which Titian, 
Velasquez, Mozart or Bach, lived by examining the works which they have left for us. (AIA sit. SE: 243) 
65 At the beginning, her literary reputation is just established—“I get treated at great length and solemnity by old 
gentlemen.” During the twenties, she is universally admired; then, in the thirties, the wiggings start—she is 
bourgeois, oversensitive, out of date, and so on—and then she dies before she could become (what may well be 
the most painful fate of all) a sacred cow of whom everyone speaks in tones of hushed and bored reverence, but 
not before she has finished “Between the Acts,” which, in my opinion, is her masterpiece. (Auden 1954) 
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stilles i relieff mot Wilfred Owen og katastrofen som har passert. Ved å minne om erfaringen 

av traumene holder hun glemselen på avstand, og leser vi ambivalensen i essayet i lys av de 

historiske omstendighetene, blir den mindre av en unnlatelsessynd. Like fullt er en vanlig 

innvending at opptegnelsene i dagboken nærmest gir til kjenne en tilbaketrukket, apolitisk og 

borgerlig holdning. Krigen har brutt ut, og roen som kreves for å skrive som har gått tapt –

 samtidig veves tapene, flybombingen av London, Hitlers propaganda over radioen og 

rasjoneringen av varer inn i det daglige – «So by tube to the Temple, and there wandered in 

the desolate ruins of my old squares: gashed; dismantled; the old red bricks all white powder. 

Grey dirt and broken windows; sightseers; all that completeness ravished and demolished» 

(SD: 501) – kontrasten til “Street Haunting”, bruktbøkenes magi og ikke minst den barnlige 

sansegleden kunne knapt ha vært større. Slik kan vi antyde at bildene av barnet står frem som 

en motpol til hva en politisert verden kan lede til. 

 Min hensikt med denne lesningen er ikke å gjenoppta myten om Bloomsburys 

elfenbensestetisisme eller en kanskje forslitt trope om de essensialistiske blindflekkene i 

Woolfs essayproduksjon.66 Det er heller ikke å avsløre falskhet eller ideologi i antagelsen om 

the common reader og demokratiseringen av forholdet mellom leser og opphavskvinne. Det 

finnes klare selvmotsigelser i fremstillingen av kunstnerens utsatte stilling og hennes posisjon 

qua leserens veileder, som Thorunn Endreson er inne på i en artikkel om Woolfs tvetydige 

autoritet: Kvinnelige rivaler feies til side og blir kulisser, forfatterens stemme bemektiger seg 

de som ikke har kunnet komme til orde, og en «parasittær metaforikk» gjør at det like gjerne 

kan tenkes at Woolf skriver seg inn i den mannlige essaytradisjonen etter Montaigne som i en 

tradisjon for feministisk honnør til «the lives of the obscure». Demokratiseringen av 

relasjonen mellom leser og opphavskvinne kan tilsløre et ”vi” som er like autoritært som 

maskulin paternalisme. (Endreson 2012) Men vekselvirkningen mellom å tilpasse seg og 

opponere mot den rådende fornuften kaster lys over hvor barndommen befinner seg i Woolfs 

tenkning. Å tilegne seg en tradisjon er én litterær motstandshandling, men barnets lykke trer 

frem som et annet mulighetsrom, som også er mindre betinget politikken og historien som 

utgår fra parlamentet eller universitetets haller. Det ser vi nettopp av ”Solid Objects”, som 

stiller opp en motsetning mellom det forvaltede og disiplinerte livet i politikken, og det 

																																																								
66 Det er likevel vanskelig å si seg uenig i innvendingene Susan Sontag reiser i Regarding the Pain of Others 
(2003). Med referanse til Three Guineas og den mannlige brevskriverens fordring – «How are we to prevent 
war?» – skriver Sontag at Woolf etter hvert gir slipp på den innledende problematiseringen av et «vi», med 
hensyn til kjønnspolitikken, og føyer til i en etter hvert, ja, kanonisert sentens: «No ’we’ should be taken for 
granted when the subject is looking at other people’s pain.» (Sontag 2003: 6) Fotografiene av krigens barbari, 
som Woolf innstendig mener at vil kunne vekke harme, empati og i siste instans motstand mot herjingene, kan 
like gjerne gjøre det motsatte i øynene til en annen betrakter.  
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private rommets sansenære og interesseløse lykke, men som lar motbildene virke inn på 

hverandre – og gir et utkast til en annen forståelse.67 Tar vi i betraktning at Woolf og 

ektemannen tok kontroll over produksjonsforholdene med Hogarth Press, blir det ytre presset 

James har på seg et enda mer pregnant metaforisk bilde på barndommens mulighetsrom. 

 Skriften nærmer seg altså de første årene gjennom den voksne distansen, garnnøstet 

som er erindringen og figurene som gir Woolf og Benjamin tilgang på en sansemåte og et 

tenkesett – et begrep om det estetiske – som erfares å ha forlatt den skrivende nåtiden. 

Hvordan ser vi dette i en litteratur som teoretiserer barndommen motsatt en litteratur som ikke 

skrives ut fra noen teori om barnets verden, men som bevarer antagelser om barnas levemåter 

og setter dem i relieff mot en kritikk av den fornuftsstyrte orden? I det følgende ser jeg på 

hvordan dette viser seg i barnets møte med tingenes verden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
67 Toril Mois noe tidstypiske forsvar for Woolfs feminisme i Sexual/Textual Politics (1985) etter Elaine 
Showalters kritiske innvendinger, har etter hvert blitt skoledannende; med inspirasjon fra Derrida og Kristeva 
mener Moi å lokalisere det radikale potensialet i form og stil heller enn i politisk utsigelse. Showalter 
representerer, skriver Moi, en levning etter en Lukács-inspirert borgerlig humanisme, og avkrever overført 
erfaring fra levd liv, men Woolfs politiske strømninger kan snarere bestå i en nedbryting av det symbolske 
språket, som innvarsler – med Kristeva og Derrida – en nedbryting av den sosiale (fallogosentriske) orden. «One 
might argue in this light that Woolf’s refusal to commit herself in her essays to a so-called rational or logical 
form of writing, free from fictional techniques, indicates a similar break with symbolic language, as of course do 
many of the techniques she deploys in her novels […] A Kristevan approach to Woolf […] would refuse to 
accept this binary opposition of aesthetics on the one hand and politics on the other, locating the politics of 
Woolf’s writing precisely in her textual practice […] of course much more marked in the novels than in most of 
the essays.» (Moi 1985: 11, 16) 
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IV. Tingenes verden 

Om barnets møte med tingenes tause verden 
 

Kan det tenkes at barna, i en epoke der de teknologiske nyvinningene både bringer med seg 

fornyelser og forstyrrelser av den hørbare så vel som stumme tingverdenen, kaster et annet 

blikk på og sanser et hittil uutforsket erfaringsrom på andre måter enn de voksne? I dette 

kapittelet undersøker jeg hvordan verkene fremstiller tingenes verden i forlengelsen av et slikt 

problemkompleks, og to underordnede motiver vil stå sentralt. Jeg tar for meg forestillingen 

om barndommens paradis og tingene som befolker paradiset, og undersøker hvordan 

befatningen med den nye teknikken utforsker barnets plass i et radikalt tidsskille og således 

setter tingenes historisitet i spill. 
 

Urskogene og stranden 

I Berliner Kindheit lar Benjamin barnet vandre gjennom en ofte støyete asfaltjungel, der 

storbyens perseptuelle topografi er avgjørende for hvordan det erfarer verden. Men likevel 

skimtes urhistorien i de minste tersklene, og erindringsbildene målbærer en ironi med hensyn 

til forestillingen om et barndommens paradis. Kimen til det tvetydige spillet finner vi kanskje 

i et av Benjamins radioforedrag for barn, ”Ein Berliner Straßenjunge” (1930), som har fått lite 

oppmerksomhet i resepsjonen.68 Der siterer han en vakker og nostalgisk passasje fra den nå 

for lengst glemte tyske journalisten, musikkritikeren og forfatteren Ludwig Rellstab (1799-

1860), som minnes å hengi seg til den viltvoksende naturen i Tiergarten i Berlin, der man på 

begynnelsen av 1800-tallet om sommeren ennå kunne flytte inn i små, imaginære hus i 

byhagen. Om sin barndoms lek skriver Rellstab at 

 

„Uns dünkte das alles so fern von den Menschen und so einsam wie Urwälder. Wir nahmen sie 
förmlich in Besitz. Jeder von uns spielenden Jugendgenossen erwählte sich sein Plätzchen als 
Eigentum. Wir legten uns Rasenplätze an, richteten uns irgendein dichtes Elsgebüsch zur 
ländlichen Wohnung ein, klemmten Brettehen zu Sitzen zwischen die Zweige, umgrenzten auch 

																																																								
68 Her vil jeg gjøre oppmerksom på at et fåtall setninger og noen sentrale momenter i diskusjonen av ”Ein 
Berliner Straßenjunge” er en bearbeidelse av åpningen på essayet ”Å gjøre språket beboelig igjen” (2018) om 
den østeriske forfatteren og dikteren Peter Waterhouse (1956– ), en dialogisk tekst jeg skrev i samarbeid med 
Hans Petter Blad for forlaget Beijing Trondheim. Essayet ble utgitt i bokform under litteraturfestivalen på 
Lillehammer i 2018 i anledning Waterhouses besøk på festivalen. Diskusjonen av barnas etterligning av 
foreldrenes levemåter er inspirert av en fotnote Blad skrev i forlengelsen av min utlegning av Benjamins 
radioforedrag: «…[barndomsminnet], nedtegnet av Benjamin, blir jo tragisk, ironisk, om en tenker på det faktum 
at disse ”barn av borgerskapet” imiterte sine foreldre, men også en livsstil, en klasse, en tenkemåte, i urskogen 
(det de kalte urskogen), uten å kunne ha den minste anelse om hva som ventet: Rellstab selv skulle, som antydet, 
glemmes av ettertiden, Benjamin skulle skrive om det, men miste det, og selve antydningen, barnets gest, om å 
hærta urskogen, det ville, også, med den ventende katastrofen og konsekvensen av den, bli utradert. Paradokset 
er likevel: Vi skriver og leser om det fortsatt.» (Blad & Yazdan 2018: 6) 
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wohl ein Fleckchen mit eingesteckten kleinen Holzstäben wie mit einem Gartenzaun, genug, 
schalteten und walteten dort ganz wie mit unserem Eigentum. Wochen konnten vergehen, ohne 
daß wir diese kleine Kolonie in der Wildnis besuchten, dennoch fanden wir stets unsere 
Anlagen unzerstört wieder; so einsam war damals der jetzt so geräuschvolle, von Menschen 
durchzogene Wald, vielmehr Garten, in den er sich ganz und gar verwandelt hat.“69 (GS VII-1: 
94) 

 

Improvisasjonen og fantasifullheten som kjennetegner Rellstabs beskrivelse unndrar barnet 

voksenlivets formaninger om orden i rekkene. Leken får en eim av førhistorisk tid over seg: 

den foregår i urskogene, utenfor det menneskelige, i en temporal konstruksjon som så å si 

unndrar seg kronologien. Passasjen blir et allegorisk bilde på barndommens muligheter – på 

samme tid satt til det 19. århundrets gryende modernitet, og til urhistoriens skinn av det 

uforanderlige og evige. Å vende tilbake til ”eiendommene” etter noen ukers fravær betyr å 

vende hjem til det uberørte [unzerstört], til uskylden, der det stadig finnes kvister og kratt som 

enda ikke har blitt feid til side av keiserens storstilte planer for Berlin. Fjernt fra menneskene, 

som om det menneskelige enda ikke har rukket å trenge inn i den barnlige livsverdenen, får 

det lille panoramaet et melankolsk anstrøk av paradiset. Slik hører det sjeldenhetene til «daß 

ein Kind so harmonisch und glücklich mit einer Großstadt zusammenwächst, daß es dann 

später für den reifen Mann eine Freude ist, dieses Kinderleben sich in die Erinnerung 

zurückzurufen. Für Rellstab war das aber eine Freude.»70 (GS VII-1: 93) I «urskogene» ser vi 

også hvordan klokketiden mister sin ordnende og formanende funksjon når man glemmer 

urvisernes gang i leken – en forglemmelse som får sine første uttrykk i oppveksten. Ser vi 

tilbake på ”Solid Objects” står også det jeg vil kalle barnetiden frem som en egen temporal 

erfaring, og ikke minst utløses denne av en taktil befatning med tingene og omgivelsene som 

målbærer et brudd med den mundane tiden. Da kan vi tilføye funnstedet for en slik 

temporalitet. Det er stranden og havet, kilden – og utspringet, i korttekstens ansats: 

 

The only thing that moved upon the vast semicircle of the beach was one small black spot. As it 
came nearer to the ribs and spine of the stranded pilchard boat, it became apparent from a 
certain tenuity in its blackness that this spot possessed four legs; and moment by moment it 
became more unmistakable that it was composed of the persons of two young men. Even thus in 
outline against the sand there was an unmistakable vitality in them; an indescribable vigour in 
the approach and withdrawal of the bodies, slight though it was, which proclaimed some violent 

																																																								
69 «På oss virket alt så fjernt fra menneskene og så ensomt som urskogene. Vi tok det bent fram i besittelse. Hver 
og en av oss lekekamerater valgte seg sin lille flekk som eiendom. Vi anla gressplener, innredet en bolig i et av 
de tykkeste krattene, klemte inn et lite brett til å sitte på mellom greinene, gjerdet inn en liten flekk med små, 
nedstukkede trestaver som i et hagegjerde, ja slik skaltet og valtet vi med eiendommene våre. Det kunne gå uker 
uten at vi besøkte denne lille kolonien i villniset, likevel fant vi alltid vår lille innretning uberørt. Så ensom var 
den skogen som nå fullt og helt er forvandlet til en bråkete hage gjennomtrengt av mennesker.» (SiU II: 59) 
70 «…at et barn vokser så harmonisk og lykkelig sammen med en storby at det senere, for den modne mannen, 
vil være en glede å gjenkalle minnet om barndommen. For Rellstab var det derimot en glede.» (SiU II: 58)  
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argument issuing from the tiny mouths of the little round heads. This was corroborated on closer 
view by the repeated lunging of a walking-stick on the right-hand side. "You mean to tell me ... 
You actually believe ... " thus the walking-stick on the right-hand side next the waves seemed to 
be asserting as it cut long straight stripes upon the sand. (CSF: 96) 

 

Allerede her åpenbarer kroppene og gestikken seg scenisk, og bevegelsen mot å avdekke 

detaljene mimer en filmatisk eller fotografisk optikk som støtvis kommer nærmere og 

nærmere subjektet, «it became apparent», «moment by moment», «corroborated on closer 

view» – som i montasjens form. Før John har stukket hånden ned mot havbunnen og funnet 

«so definite an object compared with the vague sea and the hazy shore» har fortelleren 

forvisset leseren om at fremvisningen av en barnlig samlerglede, til tross for å befinne seg 

langs den paradisiske kyststripen, så å si er epistemisk situert i teknikkens tidsalder. Selv om 

novellen raskt avslører at den er satt til parlamentarismen og det moderne London, kan vi 

likevel bemerke at anslaget ikke angir tid eller sted. Historiseringen av en sanseerfaring trer 

altså frem gjennom et deskriptivt grep som forsøksvis mimer medieteknologiens inngripen i et 

urgammelt havrom. Woolf-fortolkeren Emily Dalgarno kommenterer novellen i sin studie 

Virginia Woolf and the Visible World (2001), og fremhever at den tematiserer et brudd 

mellom to diskursive horisonter, og at synssansen skilles ad fra talen og fremviser et splittet 

subjekt.71 Hun påpeker om John og Charles, til tross for at de snakker samme språk, at «only 

the unitary subject is fit to represent his constituency. The two men mirror each other, 

suggesting a world divided between the visible and the intelligible, the artistic and the 

professional.» (Dalgarno 2001: 11) Men er Johns manglende evne til å oppnå en koherent 

subjektivitet, som hun skriver, det avgjørende momentet? Dalgarno legger vekt på at tingene i 

novellen antyder et skille mellom metonymi og metafor, og skriver at Woolf antyder «that 

when a utilitarian culture reproduces itself in a system of objects, metaphor becomes ghostly 

idealization» (ibid.), med henvisning til hvordan John omformer glassklumpen til noe som 

kan «hjemsøke hjernen» når som helst, at den har mistet sin opprinnelige form. At John ikke 

makter å representere betydningen av samlingen sin, blir for Dalgarno et mislykket forsøk på 

å erobre en subjektivitet. Hans bemektigelse av tingen, «’It might so easily have been any 

other of the millions of stones, but it was I, I, I!’» (CSF: 98), ser hun på som en satirisering av 

egoet som «a blindly self-congratulatory stone, and self representation [sic] as an amusing 

fiction.» (Dalgarno 2003: 12) 

																																																								
71 Dalgarnos studie bygger i hovedsak på et lacaniansk begrepsapparat, og identifiserer sentrale likheter mellom 
Lacan og Woolfs forståelse av den synlige og usynlige verden, persepsjon, selvbevissthet og blikk i forlengelsen 
av Platon. Hun diskuterer også i noen grad likheter og forskjeller med den tidlige Benjamins språksyn, men den 
barnlige persepsjonen eller barndommen er ikke noe hun går nærmere inn på.	
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 Slik jeg har vist i tidligere lesninger, målbærer novellen heller en kritikk av et enhetlig 

subjekt fundert i nåtiden, et som er forbundet med den politiserte verdens instrumentelle blikk 

på kulturen. «Egotapet» er med på å oppheve vanen og avtaletidens temporalitet, og det har 

sitt utspring i en barnlig samlererfaring. Dalgarno påpeker riktignok at novellen viser hvordan 

samfunnets hemmende strukturer bare tillater en praksis som bekjenner seg til et enhetlig 

subjekt, men uten et blikk for den barnlige erfaringen blir lesningen stående litt alene – og 

lener seg, etter mitt skjønn, for tungt på Lacans syn på subjektet (signifikanten er det som 

avføder subjektet, og Johns samlerlek utgjør ikke et subjekt). Slik leser hun ”Solid Objects” 

som fortellingen om et nederlag, og handlingene «do no more than anticipate subjectivity and 

representation as vorstellen.» (ibid.) For meg handler novellen snarere om å etablere en ny 

form for sansende subjektivitet. Men jeg finner mye verdifullt i hennes diskusjon av John og 

Charles i lys av det tyske vorstellen-verbet/begrepet, «to represent or signify, and vertreten, as 

in proportional representation» (Op. cit.: 11). Skillet mellom å representere i politikken og å 

fremstille i kunsten, som blir klarere når John har trukket seg tilbake fra det politiske virket 

Charles bekjenner seg til, er synlig allerede før de har fått tildelt navn: 

 
"Politics be damned!" issued clearly from the body on the left-hand side, and, as these words 
were uttered, the mouths, noses, chins, little moustaches, tweed caps, rough boots, shooting 
coats, and check stockings of the two speakers became clearer and clearer; the smoke of their 
pipes went up into the air; nothing was so solid, so living, so hard, red, hirsute and virile as 
these two bodies for miles and miles of sea and sandhill. (CSF: 96) 

 

For her er det nettopp utsagnet, utskjellingen av politikken, som gjør ansiktstrekkene og 

bekledningen nærværende. Sett i lys av Johns senere brudd med det voksne livet, og flukten 

inn i tilværelsen som en samlergledens barnekonge, er det påfallende at hans utrop blir en 

utløsende faktor for synliggjøringen av det levende, virile og harde i relieff mot de vage 

formene i naturen. Det er som om fortellerinstansen, med mer enn et hint av ironi, påpeker 

dikotomien mellom den politiske verdensanskuelsen, som bare målbærer abstraksjoner, og 

den barnlige estetikken, som fører til muligheten for avbildning av verden. Kyststripen og 

nærheten til vannet, viser seg dermed som forelegg for romanene ikke bare i livsskrivingens 

forstand – med inspirasjon fra Woolfs tidlige år og familien Stephens mange utflukter til Isle 

of Wight – men som en komponent i leken med og problematiseringen av en opphavsmyte. Et 

knippe år før den mer autofiksjonelle To the Lighthouse er påbegynt, har vi altså ikke å gjøre 

med noen transcendent, opphavelig forestilling om naturen. Erfaringen av lykke som John 

erobrer, kommer tvert imot av å omgi seg med avleggs kultur, knust porselen «broken in 

some trifling domestic accident, without purpose or character» (CSF: 99), og er på den måten 
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forbundet med den sansningen som ikke har noe klart mål for øyet. Da kan vi tilføye at 

avkastningene, når de ikke lenger er tatt i bruk, opphører å være den formen for rådende 

kultur som Charles representerer. Slik kan de heller gi et svakt minne om tingene som tilhørte 

naturen, og da antydes også muligheten for et brudd med den antatte dikotomien.   

 I spennet mellom det høyst empirisk funderte – darwinismens studier av havet som alt 

livs utspring – og en wordsworthiansk sansemagi, finner vi altså den barnlige lykken hos 

Woolf. I den vitenarkeologiske brytningen mellom to måter å forstå tingenes verden på settes 

barnets lykke allerede på spill i ”Solid Objects”. Når vi så har kommet til romanen, er 

befatningen med naturen mediert gjennom vindusrutens avstand – bevegelsen er reversert, og 

går nå fra det knuste glasset og industriens skraphauger til et hele. Samlerens uorden har blitt 

til blankpusset orden. For Mrs Ramsay og sønnen er ikke vinduet mot verden preget av en 

naturgitt fortrolighet med det som befinner seg utenfor, men lengsel. Snarere er det Lily 

Briscoe som kan oppdage den svimlende naturens totalitet, «partly because distant views 

seem to outlast by a million years (Lily thought) the gazer and to be communing already with 

a sky which beholds an earth entirely at rest.» (TL: 20-21) Her må vi merke oss at 

beskrivelsen med det samme forankres – og subjektiveres – i maleren Lilys indre, og ikke i en 

mer allmenn horisont. Samtidig får det gjenklang i håndverkerens bidrag til auratisk erfaring 

slik Benjamin fremstiller ham eller henne. «Håndverkeren anerkjenner materialets rett til å 

sette seg gjennom i formingen av gjenstanden. Materialet får beholde sin fjernhet selv om det 

forandres gjennom den måten håndens bearbeiding bringer det nærmere på», kommenterer 

Dag T. Andersson. (Andersson 2001: 34) Ser vi dette i lys av James’ påfunn med saksen, kan 

vi antyde den scenen som et anslag der Woolf sår frøene til en annen forholdelsesmåte. Det 

”presset” James har på seg utenfra, fra moren, blir en kommentar til kunstnerens utsatte 

vilkår, og kravet han eller hun blir stilt om å samle de enkelte bestanddelene i en mer 

formålsløs tilblivelsesprosess til et tilfredsstillende hele: «No, she thought, putting together», 

når det går mot kveld, «some of the pictures he had cut out – a refrigerator, a mowing 

machine, a gentleman in evening dress – children never forget. For this reason, it was so 

important what one said, and what one did, and it was a relief when they went to bed.» (TL: 

58) Når de trer inn i søvnens rike, står det for moren å samle fragmentene fra en kaotisk dag. 

Om barnet ikke er «metaforisk identisk» med montasjen, står montasjen for et brudd med det 

voksne livets begjær etter kontinuitet og helhet som barnet altså opponerer mot. 

 I alle tilfeller får novellens bevegelse fra samler- og lekegleden til et kunstsyn 

gjenklang i Benjamins foredrag, men med andre fasetter. I en pendant til hans egne 

erindringer stammer Rellstabs erfaringer ikke bare fra den ene barndommens bilder, men trer 
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frem som et bilde på den kollektive livsvevens begynnelser i det gamle Berlin. Skal vi tro 

Benjamin, fikk parkvesenets inntreden tragiske konsekvenser for byhagens uoversiktlige 

sjarm. Men den lar seg ikke gjenfortelle som en rettlinjet fortelling der forgangen uryddighet 

og spontan lek er ugjenkallelig borte. For hva besto barneleken faktisk av, og hva var den for 

Rellstab, om ikke en praksis der borgerskapets barn imiterte sine foreldre? Små plener ble 

anlagt, trestaver anrettet «som i et hagegjerde», gressflekker ble utpekt og gjort til egen 

eiendom, tatt i besittelse i et ekko av den private eiendomsretten. Det er barna, ikke en 

autoritetsperson, som igangsetter forvandlingen av rommet, og som frarøver villniset den 

uordenen leken er prisgitt. Det som først minner om en formålsløs og uskyldig bruk av 

tilfeldige objekter fra naturen, i et paradisisk tablå, foregriper en omgang med omgivelsene 

som omformet Tiergarten til «jetzt so geräuschvolle», gjennomtrengt av mennesker. I 

dialektisk forstand bærer ustadig lek kimen til forvaltning, motsatt ”Solid Objects”, der 

aldringen blir forsøkt motarbeidet gjennom et mer og mer svimlende lekekabinett av avfall. 

Men hvordan står Benjamins bruk av Rellstabs fantasifulle «intarsier» til den historiske tiden 

de springer ut fra, og samtidig forsøker å bryte med den konforme overleveringen av?72  

 Når Rellstabs minnebilde re-siteres i en høretime med den neste generasjonen 

Berlinerbarn ivrig lyttende foran radioapparatene, ser vi også et forsøk på å fastholde stedenes 

betydning på tvers av tiden. Men her skal ikke rommet forstås som en uforanderlig Edens 

hage, og heller ikke som en sentimental gullalderforestilling. Snarere oppstår det en rift i 

århundrenes gang, der fremtiden hilser fortiden velkommen foran Seierssøylen. For hva ”den 

egentlige fremtiden” gjelder, kjenner ikke de oppvoksende til et slikt nederlag ennå; 

muligheten for endring løper stadig parallelt med, og betinger den pedagogiske formidlingen 

av historiebevissthet og kunnskap om byrommet.73 Slik setter Benjamin barndommen i spill 

med tilværelsen som venter. De tidlige årene er spent ut i en terskelposisjon mellom uskyld og 

ødeleggelse, mellom barnet som finner sin naturlige plass i krattskogene og de samme 

skogenes bortgang i det kommende herredømmet over naturen. Når det vokser opp, vil barnet 

																																																								
72 I Benjamins serie med radioforedrag for barn – om alt fra E.T.A. Hoffmann til Faust, brennevinssmuglere, 
leketøy og berlinerdialekten – møter vi ofte en vennlig henvendelse, en måte å bevare kunnskapen om den nære 
(storby)fortiden på, som er fritatt aggressorens nytteperspektiv. Å tre ut av læremesterens språklige gevanter og 
inn i barnetimeonkelens vendinger innebærer et forsøk på å tilegne seg barnets blikk uten å nedverdige, uten å 
henvise barnelærdommen til margene. Den belærende funksjonen kan vike til fordel for den litterære 
historiefortellingens form, for slik å gi rom for den fantasifulle fabuleringen i en tid der reaksjonære agitatorer og 
demagoger inntar radiosendingene i stor stil. 
73 Ragnhild Reinton setter presist denne dobbeltheten hos Benjamin på begrep i ”«…bilder vi aldri så før vi 
erindret dem’» (2015): «Barnet er i en venteposisjon, det venter på en framtid som aldri kom, for den virkelige 
framtiden, bundet til tiden og aldringen, viste seg å bli noe annet enn det løftet inneholdt. Det vet den voksne 
som kjenner til hvordan det gikk. Men det er likevel barnets forventning om ’det kommende’ som lever videre i 
Benjamins tenkning […]». (Reinton 2015: 206) 
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selv påta seg foreldrenes oppgaver og vaner, og i etterpåklokskapens lys vil leken ha vært en 

tragisk profeti der borgerskapet selv sørget for å utslette sin egen barndoms lykke. 

Etterapingen av hagevesenet og byplanleggernes forvaltning av skogene har stadig en liten 

rest av auraens håndverksmessige side, i håndverket, men innvarsler innskrenkingen av 

billedrommet, fantasiens utstrekning – og friheten som går tapt når de kvistbefengte stiene 

lukkes for godt i overgangen til voksenlivet. Det såkalte etui-mennesket, et av Benjamins 

begrep for spissborgeren, trer allerede frem i ynglingens støpning. Inngjerdingen av 

overfloden får et tidlig uttrykk i barna som «umgrenzten auch wohl ein Fleckchen mit 

eingesteckten kleinen Holzstäben wie mit einem Gartenzaun»; «diese kleine Kolonie in der 

Wildnis» peker frem mot imperiemakten og kolonialismen som velstanden i vest-Berlin hviler 

på. Det nyanserer bildet av høretimens intenderte og faktiske publikum; foredraget peker frem 

mot Berliner Kindheit, og den dikteriske modusen, figurtenkningen, viser seg ikke bare med 

et tenkt publikum, men som figurer og vink til senere fortolkning. 

 Når et tilsynelatende enkelt poeng om aldringens uunngåelighet krystalliserer seg, får 

lekens karakter av det paradisiske en umiddelbar karakter av forgjengelighet. Slik ser vi også 

at det paradiset som fantes i Tiergarten var et midlertidig og profant paradis, som når som 

helst sto i fare for å svinne hen. At denne fremtiden er selvvalgt, men også et produkt av ens 

egen klasseerfaring, gir mer enn et islett av den selvpåførte tragedien. Det var nettopp den 

borgerlige tryggheten Benjamin så sårt skulle savne da han i 1932 forsto at han antageligvis 

aldri ville kunne vende tilbake til den trygge fødebyen annet enn i erindringens skrift. Rellstab 

prefigurerer Benjamins egne erindringsbilder, slik de selv skal gjøre det for en kommende 

barndom.74 Selv om fremstillingen i høretimen unndrar seg en rettlinjet anordning av historisk 

tid, ser vi hvordan minnene foregriper senere erfaringer av byen. Motsatt en longue durée-

historiografi er slike erfaringer nedfelt i det lille og romlige, i samspillet mellom barna og 

byhagen. Slik vi skal se, er det som i To the Lighthouse den yrende menneskeligheten, når den 

ikke underlegger seg naturen, som inngir rommene med varme. 

 Rellstab og hans lekekamerater opptrer i foredraget som elegiske fortidsmennesker –

 som befolker en revne i tiden – og står på terskelen til de mange konstellasjonene mellom 

nåtidige og forgagne ”tidsrom” i Berliner Kindheit. Benjamins nære venn Franz Hessel 

(1880-1941), en uomgjengelig inspirasjon for byvandringene i Kindheit, runder av høretimen: 

I by- og flanørportrettet Spazieren in Berlin (1929) beskriver nemlig Hessel, og Benjamin 

																																																								
74 Benjamins eget ”Tiergarten”-tankebilde i Berliner Kindheit er blant de mest kommenterte i resepsjonen. Jeg 
har derfor valgt å fokusere på ”Kaiserpanorama” og langt mindre omtalte ”Das Telefon” i dette kapittelet, og 
heller vende oppmerksomheten mot høretimen om Rellstab i sammenligningen med Woolf.	
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gjengir, at Tiergarten, etter keiserens omforming av naturen til en mer oversiktlig park, tapte 

«ein holde Unordnung, Zweigeknacken und das Rascheln vieler nicht gleich weggeräumter 

Blätter auf engen Pfaden». 75  (GS VII-1: 95) Men likevel hadde ikke alt gått tapt i 

byplanlegging: «Doch ließ er [keiser Friedrich Wilhelm III] noch kleine Wildnis genug, die 

bis in unsere Kindertage blieb.»76 (ibid.) Det hefter en nesten kryptisk kvalitet ved den siste 

vendingen. Hva er egentlig en barnedag [Kindertag]? I første rekke er barnedagene den 

ugjenkallelige åpenheten for verden som hørte barndommen til – der lå Rellstabs kolonier og 

Hessels uberørte villnis. Det fantes fortsatt et rom for leken i Tiergarten i 1800. Samtidig 

bærer barnedagene også i seg trusselen om det kommende, dagen da villniset ble ryddet og 

koloniene stengt – når Benjamin taler til barna i 1930, er det et nettopp et fjernt minne. Men 

det er en levemåte som stadig kan gjenoppdages i erindringens labyrinter. Barnedagene er 

derfor også det som venter den som graver i fortiden, når det som var tenkt fortapt og arkivert 

viser seg i et plutselig glimt, slik vi har sett av den nære forbindelsen mellom Eingedenken og 

Prousts mémoire involontaire. De utløses brått av å ha sett tingene i et annet lys. Heller enn 

noe som tilhører fortidens domene hos den enkelte, kan vi derfor tenke på en barnedag som en 

håpefull tilstand, en sansevar måte å være i verden på, mottagelig for terskelerfaringene og 

mulighetsrommet som oppsto i barndommen; altså et idealbilde, en skisse til utopisk 

forandring – et løfte om lykke. Slik er også Johns elegi at han forsøker å omskape alle dager 

til en barnedag, som for å oppfylle et løfte som ble brutt. Om barndommen for Benjamin og 

Woolf er et tapt paradis som bare kan overvintre i minnebildene, hvordan ser vi forsøkene på 

å fastholde slike væremåter i møtet med langt nyere frembringelser? Vi har allerede sett at 

Benjamin tar den eksplosive medieteknologiens formspråk i sin tjeneste, og i min forståelse 

av Woolfs novelle og roman lar hun altså en fototeknisk og montasjepreget innstilling berede 

grunnen for barnets blikk på verden. I det følgende retter jeg oppmerksomheten mot de mer 

partikulære tingene fra naturen så vel som teknologien, og undersøker hvordan barnets 

befatning med tingene står til voksenverdenen. 

 

Billedrommets forstyrrelser og den sansbare naturen 

Allerede ”Kaiserpanorama” fiksjonaliserer en sentral innsikt: Barndommen er mer 

tilgjengelig for oss i bilder fra fortiden enn i noen annen tapning. Der er omgangen med det 

omskiftelige og svimlende mediefenomenet tillagt en erindrende distanse, og blikket som tar 

																																																								
75 «…en elskelig uorden, kvistknekking og raslingen av mange ennå ikke sammenrakede blader på smale stier.» 
(SiU II: 59) 
76 «Likevel lot han noen små uberørte villnis være igjen til våre barnedager.» (SiU II: 59) 
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de utskiftbare, bevegelige bildene i skue – der det «nicht darauf ankam, wo man die Runde 

anfing»77 (GS VII-1: 388) – er mediert av en voksen instans: Fortelleren ser tilbake på en 

glemt erfaring. Filmmediets forløper er innskrevet i den dialektiske bevegelsen mellom hvem 

barnet var og hva den voksne har mistet, og barnet som står foran det fluktuerende 

billedrommet etteraper fillesamleren som motbilde, hans unyttige befatning med avfallet som 

er plukket opp langs fremskrittets sideveier. Slik kunne barnet fravriste panoramaet, som snart 

skulle bli erstattet av det enda hurtigere og ikke minst tredimensjonale dioramaet, den 

instrumentelle bruksverdien som hefter ved herredømmets beslag på kunstobjektet. «Die 

Künste, die hier überdauerten», skriver Benjamin,  

 

sind mit dem zwanzigsten Jahrhundert ausgestorben. Als es einsetzte, hatten sie in den Kindern 
ihr letztes Publikum. Die fernen Welten waren denen nicht immer fremd. Es kam vor, daß die 
Sehnsucht, die sie erweckten, nicht in das Unbekannte, sondern nach Hause rief.78 (GS VII-1: 
388-89) 

 

Det er barna som sørger for å holde den allerede utdaterte medieteknologien i hevd i en tid der 

tingene i eskalerende grad blir underlagt markedets bevegelseslover og bytteverdiens tyranni. 

Der dioramaet med sin mer avanserte proto-tredimensjonalitet tilførte en større visuell dybde 

og illusjonen av spatial nærhet til billedrommet, fantes det fortsatt en distanse mellom 

tilskueren og kunstverket, som er reisebildene i det panoramiske rommet, fra sitteplasser der 

man kunne skue gjennom et dobbeltvindu. Den stereoskopiske teknikken danner et inntrykk 

av spatial dybde, men den fysiologiske erfaringen av å holde i og berøre, bemektige seg 

fotografier eller bilder, ligger fjernt fra fremvisningen. Avstanden er nettopp noe Benjamin 

betoner når det gjelder auraen, som også kan erfares i naturen, i fjelltoppene eller på en 

tregren – i To the Lighthouse vekkes minnet om en opphavelig ro i Lilys eget arbeid med det 

snart ferdige kunstverket i tilblivelse, skuende ut over havet, «stretched like silk across the 

bay. Distance had an extraordinary power; they had been swallowed up in it, she felt, they 

were gone for ever, they had become part of the nature of things. It was so calm; it was so 

quiet.» (TL: 175) Men en slik auratisk (og voksen) naturerfaring kan ikke leses analogt til 

keiserpanoramaets naturbilder, som nettopp er et uttrykk for reproduserbarheten, og et trinn i 

utviskingen av egenheten. Om auraen heter det jo, kontrapunktisk, at den ikke kan avbildes. 

Like fullt har moten allerede vendt panoramaet ryggen, som Benjamin skriver, og vil 

																																																								
77 «…ikke spilte noen rolle hvor man begynte runden.» (BB: 98) 
78 «De kunster som overlevde her, døde ut med det nittende århundret. Ved århundreskiftet hadde de sitt siste 
publikum i barna. De fjerne verdenene var ikke alltid fremmede for dem. Det forekom at lengselen de vekket, 
lokket barna, ikke mot det ukjente, men hjem.» (BB: 99)  
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unnslippe den voksne fornuftens taksonomier. Husker vi tilbake til barndommens oppgave – 

«å berike billedrommet» – målbærer barnet noe annet enn en handlingsrettet fetisjisering som 

dyrker det nye bare som nytt og henviser gårsdagens frembringelser til glemselen. Den 

flyktige moten betegnes i passasjearbeidet som «ein Medikament, das die verhängnisvollen 

Wirkungen des Vergessens, im kollektiven Maßstab, kompensieren soll. Je kurzlebiger eine 

zeit, desto mehr ist sie an der Mode ausgerichtet.»79 (GS V-1: 131) Skal ikke nettopp 

erindringen, slik det står i forordet, tjene som profylakse og vaksinere den hjemlengselssyke 

Walter Benjamin i eksil? Det er imidlertid en annen trøst, en annen medisin enn motens 

hurtigvirkende medikament, fordi erindringen kan finne spor etter barnets verden, der livet 

ikke fulgte teknologiske fremskritt på slavisk vis. Da kan glemselen motvirkes, og det fjerne 

bevare sin fortrolige avstand.  

 Reproduserbarhetens forvridning av persepsjonen underkaster selv det mest unike 

objektet sansen for det likeartede [Gleichartige] – og frarøver avstand og anerkjennelse av 

tingenes annerledeshet. Dét kan motvirkes av barnet, som besitter en rest av den mimetiske 

omgangsformen selv når betingelsene for mimetisk erfaring er svekket av teknikken. Når 

barna blir «lokket hjem», er det et hjemsted der topografien utgår fra en betagende 

identifikasjon. Da er ikke hjemstedsfølelsen en stedbundethet – flyktigheten både i fantasien 

og i de flimrende bildene er en pendant til passiarene i byrommet, der det nomadiske, og som 

hos Rellstab tilfeldige, kan trone over det nasjonale eller regressivt nostalgiske. Barna er 

”hjemme” fordi deres forholdelsesmåter har sin kime i den fortrolige lesningen av verden. 

Møtet med panoramaets bilder ligner derfor flettverket av løvtynne tråder som kunne erobres i 

den fantasifulle – og ikke klokketidsstyrte – nærheten til guttebøkene i «Knabenbücher». 

Også i ”Cinema” står perseptuelt sjokk sentralt, der Woolf skriver at filmen, selv om den er i 

sin spede begynnelse og lider under et banalt formspråk, kan rokke ved den vante perseptuelle 

erfaringen (som hun situerer i den «engelske psyken»): «We are peering over the edge of a 

cauldron in which fragments seem to simmer, and now and again some vast shape heaves and 

seems about to haul itself up out of chaos and the savage in us starts forward with delight». 

(SE: 172) Med koblingen til det primitive dreier det seg brått om noe som nullstiller 

sansningen, tilbakefører kunsterfaringen til en slags tabula rasa – en omkalfatring av hvordan 

vi forholder oss til kulturens dominerende (og her nasjonaliserte) billedspråk. Det minner, 

selv om begrepene er av en annen art, om Benjamins tenkning om den mimetiske evnens 

																																																								
79 «…et medikament som skal kompensere for glemselens skjebnesvangre virkninger for kollektivet. Jo mer 
kortlevd en tid, desto mer er den innrettet mot moten.» (PV-1: 213) 
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forbindelse til urhistorien. Ikke minst minner det om hvordan barnet også kan nullstille og 

fortrylle den voksne, trette persepsjonen, som vi skal se at får sitt utrykk i To the Lighthouse. 

 I forlengelsen av fremstillingsformen i Das Passagen-Werk, der oppmerksomheten er 

rettet mot historisk avfall – fenomener og objekter som er stengt ute fra den kollektive 

bevisstheten – trekker Carol Duttlinger en fruktbar, men kanskje litt uforpliktende parallell til 

Freuds begrep om frittflytende oppmerksomhet [gleischwebende Aufmerksamkeit]: 

 
As Irving Wolfarth remarks, 'Nur dann, wenn sie nicht mehr zirkulieren, wie es sich für 
anständige Waren gehört, fangen die Dinge als Ladenhüter an, Zeichen eines anderen, 
subversiven Potensials von sich zu geben’ (74). This stance requires a particular form of 
attention whose alertness, coupled with a non-discriminatory openness, is reminiscent of 
Freud’s ‘gleischwebende Aufmerksamkeit’ (377). In a similar fashion, Benjamin stresses the 
'Notwendigkeit, während vieler Jahre scharf auf jedes zufällige Zitat, jede flüchtige Erwähnung 
eines Buchs hinzuhören’ (V.1, 587) as the bedrock of his critical methology.80 (Duttlinger 2007: 
45) 

 

Freuds gleischwebende Aufmerksamkeit hører egentlig til under teorien om den terapeutiske 

prosessen, og betegner en teknikk der analytikeren lar analysanden assosiere fritt uten å gripe 

inn for å betone enkelte momenter eller innfall over andre. Vi vet at Freuds tenkning om 

traumet var uomgjengelig for Benjamins teoretisering over Baudelaire, sjokkerfaringen og 

sammenhengen mellom Prousts ufrivillige minne og ihukommelsen [Eingedenken]. Samtidig 

er det vanskelig å overføre gleischwebende Aufmerksamkeit til historiearbeidet, som Berliner 

Kindheit også er en sentral del av, uten å ta med i ligningen at oppmerksomheten har en 

historiepolitisk gehalt. Selv om tanken er innstilt på å bringe opp sedimentene og restene fra 

billedstrømmen i det kollektivt ubevisste er det uvegerlig snakk om en utvelgelsesprosess. Det 

har vi også sett av hva som utelates i figurtenkningen, og tankebildene er destillert filosofisk 

litteratur, tettpakkede med referanser til øvrig teori. Hva som ligger forut utvalget er også et 

spørsmål om hvor langt man skal gå i å psykologisere erindringsarbeidet, selv om det kan 

være nyttig å betrakte forholdet mellom analytiker og analysand som en pendant til 

betraktningene i ”Ausgraben und Erinnern”-fragmentet. Når det gjelder påvirkningen fra eller 

snarere symbiosen av Freud og Marx, er det vel heller den analytiske detektiven og 

induksjonen som finner sin naturlige plass ved siden av han som skriver historie motstrøms. 

Uten å så tvil om det svimlende kildeomfanget til Das Passagen-Werk, eller henvisningene til 

åndshistorien som veller opp av Berliner Kindheit (Schiller, Goethe, Ariadne-myten), er det 

																																																								
80 Wolfarth: «Kun når de ikke sirkulerer lenger, som det sømmer seg for anstendige varer å gjøre, og når de blir 
usalgbare ting, avgir de tegn på et subversivt potensiale». [min oversettelse] Benjamin: «Nødvendig, å lytte i 
årevis til ethvert tilfeldig sitat, alle bøker som nevnes i forbifarten.» (PV-1: 799) 
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på sin plass å bemerke at det langt fra dreier seg om en Finnegan’s Wake. Med ansatsen i 

Woolfs roman i mente kunne vi si at barneleken også innvarsler utvelgelse og orden snarere 

enn uhildet sansning. Men det er noe som blir pålagt utenfra, av farens korrigerende tale, eller 

av morens forventninger, som innskriver leken i en fortelling om etablering av rikdom og 

karriere. Således kunne også fremstillingsformen i ”Time Passes” betraktes som et uttrykk for 

en mer frittflytende forholdelsesmåte enn den lineære, handlingslivsrettede filiasjonen og 

uavbrutte sømmen i morens visjoner – montasjen velger også ut, men er fristilt fra en 

overordnet kontinuitet. 

 Når det gjelder ”Kaiserpanorama” er min påstand at sentimentet blir artikulert enda 

tydeligere i en sentens fra fragmentet ”Theorie der Zerstreuung” (”Teori om distraksjonen”), 

Der skriver Benjamin at «Das Fortleben der Kunstwerke ist unter dem Gesichtspunkt ihres 

Kampfs um Dasein darzustellen».81 (GS VII-2: 678) Slik blir kampen for verkets overvintring 

overført til hva som kreves av den erindrende fortellerinstansen: å kunne ihukomme, nedtegne 

og dermed vitne om de bildene som forsvant ut av historien. Som jeg har vært inne på 

tidligere, mimer også tankebildet verkets overordnede struktur, «der det ikke spilte noen rolle 

hvor man begynte runden». Benjamin-forsker Anja Lemke innfører presist betegnelsen 

erindringskaleidoskop om en tekstmasse som stadig kan generere nye konstellasjoner og 

forståelseshorisonter for hver gang skriftstykkene blir «omgruppert» i lesningene.82 Leseren 

blir «bedt» om å fastholde de flyktige minnebildene før de forsvinner ut av det umiddelbare 

synsfeltet, og det er her muligheten for en annen sansemessig erfaring settes på begrep. Den 

ligger nedfelt i møtet mellom dreieskivens mekaniske – og illusoriske – operasjoner med 

pittoreske tablåer, og øynene som tar en hel billedverden i åsyn. Utstillingen er nesten lydløs, 

stum, og derfor mer mottagelig for sanseinntrykk barnet kan projisere tilbake på 

utstillingsveggen, i et ekko av leseerfaringen, og på ny befinner barnet seg i kunsterfaringens 

midte, som et utkast til en forholdelsesmåte den rådende fornuften har neglisjert. Der er 

utstillingsrommet fritt for musikk, motsatt filmen, og produksjonen av sanseinntrykk er 

mindre voldsom. Men det er ikke helt fritt for lyder:  

 
Musik, die Reisen mit dem Film so erschlaffend macht, gab es im Kaiserpanorama nicht. Mir 
schien ein kleiner, welches wenige Sekunden, ehe das Bild ruckweise abzog, um erst eine Lücke 

																																																								
81 «Kunstverkenes overlevelse skal fremstilles fra det synspunktet hvor de kjemper for sin eksistens.» [min 
oversettelse] Fragmentet stammer antageligvis fra midten av 30-tallet og arbeidet med kunstverkessayet. 
82 «…der Text [stellt] autoreflexiv die Schwierigkeiten seiner eigenen Produktions- und Rezeptionsbedingungen 
dar und unterläuft als »Kaleidoskop der Erinnerungen« eine endgültige Fixierung im Lektüreprozeß, indem jede 
Umgruppierung der in sich geschlossenen Erinnerungsbilder neue Konstellationen und neue Verstehensoptionen 
generiert.» (Lemke 2006: 656) 
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und dann das nächste freizugeben, anschlug. Und jedesmal, wenn es erklang, durchtränkten die 
Berge bis auf ihren Fuß, die Städte in ihren spigelklaren Fenstern, die Bahnhöfe mit ihrem 
gelben Qualm, die Rebenhügel bis ins kleinste Blatt, sich mit dem Weh des Abschieds.83 (GS 
VII-1: 388)  

 

Teknologien er hurtigvirkende, den tillater bare at tilskueren tar verden i åsyn for en liten 

stund, men i gjenklangen etter hvert bilde appellerer den like fullt til auraens varighet og 

forbindelse til det fortidige livet. Den avskjedens jammer eller smerte som gjennomtrenger 

bildene lader hver representasjon med et minne om det forrige. Og «…mit dem Weh des 

Abschieds»: Smerte [Weh] er forbundet med hjemlengsel [Heimweh], som slik vi har sett 

beror på et begjær ikke etter sentimental tilbakevenden, men på et utkast til gjenopprettelse av 

en forgangen forholdelsesmåte. Det springer ut av den historiske korrespondansen og frelsen 

av fortiden, og består i å danne en monade tilbake til den gjensidige fortroligheten med 

omverden, for slik å innhente fortiden fra gravens stumhet.84 Det er først da barnet kan 

fravriste kunsterfaringen dens innfelte karakter av Erlebnis, og selv i den mest flyktige 

apparaturen – som i blikket på de minste bladene i naturen – finner det en lovnad om en mer 

episk erfaringsform. Lovnaden er det sentrale, det som utgjør tekstens løftekarakter, for 

”Kaiserpanorama” er visselig ikke harmonisk, i den forstand at erindringen ufarliggjør eller 

visker ut motsetningsforholdet mellom forstyrrelse og erindring, eller mellom svekkelsen av 

bildenes aura og den varige formen for erfaring; det ligger ingen endelig syntese i tekstens 

bevegelse. Barnets livsform blir ganske riktig stående som et subtilt motbilde, men borger 

ikke alene for noen revolusjon på teknikken eller erkjennelsens område. Derfor er bildet 

melankolsk i omgangen med de utdødde kunstene. Men til slutt skriver Benjamin at lyset i 

fjordene og under panoramaets kokospalmer er det samme som har lyst opp leksepulten: 

 
Regnete es, so hielt ich mich nicht draußen vor dem Verzeichnis der fünfzig Bilder auf. Ich trat 
ins Innere und fand in Fjorden und unter Kokospalmen dasselbe Licht, das abends bei den 
Schularbeiten mein Pult erhellte. Es sein denn, ein Defekt in der Beleuchtung bewirkte 

																																																								
83 «Musikk, som gjør reiser på film så sløvende, fantes ikke i keiserpanoramaet. For meg var en liten og egentlig 
forstyrrende effekt musikken overlegen. Det var en ringelyd som gjenlød noen korte sekunder før bildet med et 
rykk trakk seg bort, for først å frigjøre en luke, og så gjøre plass til det neste bildet. Og hver gang den begynte å 
klinge, gjennomtrengte avskjedens smerte fjellet helt ned til dalbunnen, den gjennomtrengte byene med deres 
speilblanke vinduer, jernbanestasjonene med deres gulaktige røyk, vinrankeåsene helt inn i de minste bladene.» 
(BB: 98-99) 
84 Dermed kan omgangen med bildene i ”Kaiserpanorama” også knyttes til den svake messianske kraften og 
fortidens krav på forløsning, slik det formuleres i tesene: «Die Vergangenheit führt seinen heimlichen Index mit, 
durch den sie auf die Erlösung verwiesen wird. Streifen denn nicht uns selber ein Hauch der Luft, die um die 
Früheren gewesen ist? ist nicht in Stimmen, denen wir unser Ohr schenken, ein Echo von nun verstummten? (min 
kurs.) [...] Ist dem so, dann besteht eine geheime Verabredung zwischen den gewesenen Geschlechtern und 
unserem. Dann sind wir auf Erde erwartet worden. Dann ist uns wie jedem Geschlecht, das vor uns war, eine 
schwache messianische Kraft mitgegeben, an welche die Vergangenheit Anspruch hat.» (GS I-2: 693-94) 
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plötzlich, daß die Landschaft sich entfärbte. Dann lag sie unter ihrem Aschenhimmel 
verschwiegen da; es war, als hätte ich noch eben Wind und Glocken hören können, wenn ich 
nur besser achtgegeben hätte.85 (GS VII-1: 389)  

 

Vi må feste oss ved at det er den destruktive effekten, den lille ringingens gjenlyd – heller enn 

filmens konstante musikk, som gjør reisene ”sløvende” – som innvarsler oppmerksomhet og 

erindring.86 Det som bryter den stumme idyllen, barnets fortrolige nærhet til og magiske 

erfaring av naturrommet i bildene, er også det som muliggjør nye begynnelser. Logikken i 

”Kaiserpanorama” slik bildet skrider frem, ligner dialektikken i kunstverkessayet. I en tidlig 

versjon av ”Das bucklichte Männlein” fra 1933 sammenstilles mannslingens bilder som 

blafrer hurtig forbi i dødsøyeblikket med flippboken, kinematografens forløper. De følgende 

setningene er utelatt i Benjamins sistehåndsutgave fra 1938, men kan utfylle bildet av den 

medieteknologiske forstyrrelsens nærhet til erkjennelsen og erindringen:87 

 
Ich denke mir, daß jenes »ganze Leben«, von dem man sich erzählt, daß es vorm Blick der 
Sterbenden vorbeizieht, aus solchen Bildern sich zusammensetzt, wie sie das Männlein von uns 
allen hat. Sie flitzen rasch vorbei wie jene Blätter der straff gebundenen Büchlein, die einmal 
Vorläufer unserer Kinematographen waren. Mit leisem Druck bewegte sich der Daumen an 
ihrer Schnittfläche entlang; dann wurden sekundenweise Bilder sichtbar, die sich voneinander 
fast nicht unterschieden. In ihrem flüchtigen Ablauf ließen sie den Boxer bei der Arbeit und den 
Schwimmer, wie er mit seinen Wellen kämpft, erkennen. Das Männlein hat die Bilder auch von 
mir.88 (GS IV-1: 304) 

 

																																																								
85 «Om det regnet, oppholdt jeg meg ikke utendørs foran oversikten over de femti bildene. Jeg gikk inn, og i 
fjorder og under kokospalmer fant jeg det samme lyset, som lyste opp pulten når jeg gjorde lekser om kvelden. 
Med mindre en defekt i belysningen plutselig medførte at landskapet bleknet. Da lå det taust under en askegrå 
himmel; det var som om jeg ennå hadde kunnet høre vind og klokker hvis jeg bare hadde vært mer 
oppmerksom.» (BB: 99) I originalen står det simpelthen «Aschenhimmel», og ikke «askegrå himmel», som er et 
fint eksempel på den poetiske billedbruken i Berliner Kindheit – og et godt eksempel hvor vanskelig det er å 
oversette denne uten å miste den fortettede meningsfylden. 
86 Her må det tilføyes at musikken som gjør filmens reiser «sløvende» [Erschlaffend ] ikke er den samme 
søvnigheten, og drømmene, som for Benjamin – i Prousts verk – besitter en radikal mulighet til oppmerksom 
erindring av den tapte tid. Derigjennom målbærer også Proust den mimetiske oppsporingen av likhet, hans 
«frenetisches Studium, sein passionierter Kultus der Ähnlichkeit […] Die Ähnlichkeit des Einen mit dem 
Andern, mit der wir rechnen, die in Wachen uns beschäftigt, umspielt nur die tiefere der Traumwelt, in der, was 
vorgeht, nie identisch, sondern ähnlich: sich selber undurchschaubar ähnlich, auftaucht. Kinder kennen ein  
Wahrzeichen dieser Welt, den Strumpf, der die Struktur der Traumwelt hat, wenn er im Wäschekasten, eingerollt 
[…]» (min kurs.) (GS II-2: 313-14) 
87 Hvorfor dette er utelatt i sistehåndsutgaven kan jeg bare spekulere i, men antageligvis ville ikke Benjamin 
redusere Das bucklichte Männlein-motivet til medieteknologien alene, og dermed underdrive figurens 
messianske og forløsende gehalt. I de fem årene som går mellom første og siste versjon har passasjearbeidet også 
blitt utviklet i retning av historiografien slik den fremsettes i tesene, og følgelig får teologien en større betydning.	
88 «Jeg kan tenke meg at hvert ’hele liv’ som man snakker om, når det passerer i revy foran den døendes øyne, er 
sammensatt av slike bilder som mannslingen har av oss alle. De farer raskt forbi lik ethvert blad i en liten 
flippbok, som en gang var forløperen til våre kinematografer. Med stillferdige rykk bevegde tommeltotten seg 
langs dens snittflate; da ble sekundvise bilder synlige, slike som nesten ikke kunne skilles fra hverandre. I deres 
flyktige forløp drar man kjensel på bokseren som arbeider og svømmeren som kjemper mot sine bølger. 
Mannslingen har bildene også av meg. » [min oversettelse] 
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Med sammenføyningen og diminutivet «Büchlein» spiller Benjamin igjen på den lydlige 

likheten mellom ordene, og det oppstår en nærhet mellom den lille, krympede boken, som 

barn fascineres av, og «das Männlein», den pukkelryggede mannslingen. Nettopp blafrende 

blader, ark eller sider viser seg å være en gjenganger: «das Rascheln vieler nicht gleich 

weggeräumter Blätter auf engen Pfaden» hos Rellstab; i panoramaet «die Rebenhügel bis ins 

kleinste Blatt»; i guttebøkene «Blättern … in das ich einst beim Lesenlernen mich verstrickt 

hatte», og altså med kinematografien som endepunktet for det dialektiske bildet før det 

«lander» i filmen og massemediene. Den dialektiske forminskningen i bildene som 

mannslingen, ihukommelsens assistent og ur-bildet på det forvridde, holder opp for barnet, er 

et sidestykke til keiserpanoramaet. På den måten kan barnet inngi panoramaets isolerte bilder 

med en fortellende, episk bevegelse som innhenter fortidens tapte minnebilder. Det illustrerer 

også betydningen av det håndverksmessige. Nå kan ikke tankebildet leses som et forsøk på å 

gjenreise en auratisk erfaring, men i pendelen mellom distanse og nærhet tematiserer den altså 

svekkelsen av auraen og den mimetiske evnens historisitet når barnet finner sitt sete foran 

apparaturen, og gir et utkast til hvor slike erfaringer kan hentes ut av glemselen. Slik kan 

bildene som rykker forbi gi en svak erindring om bladenes paradisiske hvisken, men først når 

de er nedtegnet i skriftens etterdønninger av bildene – i utvelgelsen fra det som har vært 

frittflytende – der barnet viser at det også kan finnes en ikke-instrumentell befatning med 

teknikken. I fragmentet om distraksjonen skriver Benjamin også at distraksjon og destruksjon 

er de subjektive og objektive sidene av en og samme prosess. (GS VII-2: 678) Som vi så i 

tankebildets sluttsats, blir den destruktive omgangen med lærdommen, fortidens bilder – i en 

ustadig bricolage – ansatsen for den fototekniske fremstillingen av historiske lynglimt, «wenn 

ich nur besser achtgegeben hätte», og om barnet er lydhør og oppmerksom for sjokket eller 

forstyrrelsen. Tapet av kunstverkets aura, og svekkelsen av den mimetiske omgangsformen 

kan, i tankebildets selvfortolkende vending, skapes om til en positiv form for barbari. 

Skolearbeidet er tyngende, men det var også der filosoferingen begynte, og selve skolepulten 

blir forbundet med oppmerksomhetsarbeidet: den er arnestedet for erindringen og frelsen av 

det glemte. Dermed er det lesningens reiser, heller enn den sløvende filmreisen, som rykker 

tanken mot det ukjente, ad forstyrrelsens omveier, og med mannslingen som assistent både for 

barnet og den voksne.  

 Hos Woolf, i ”Street Haunting” så vel som i sykdomsessayet, er det også 

leseerfaringen som vekker en barnlig lykke og forstyrrer vanens sløvhet – ja, vekker til live 

den sansningen som har ligget brakk: 
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We grasp what is beyond their surface meaning, gather instinctively this, that, and the other—a 
sound, a colour, here a stress, there a pause—which the poet, knowing words to be meagre in 
comparison with ideas, has strewn about his page to evoke, when collected, a state of mind 
which neither words can express nor the reason explain. Incomprehensibility has an enormous 
power over us in illness, more legitimately perhaps than the upright will allow. (SE: 108) 

  

Benjamins ødeleggelsesdialektikk forbinder også barnets lek med det antatt ufornuftige, det 

som ligger utenfor de oppreistes hær: saksen og de blafrende bildene knytter an til en 

opphavelig myte om barbaren og det primitive – ikke ulikt inspirasjonen fra ikke-vestlige 

sivilisasjoner for samtidige modernister som Klee og Picasso, og ikke desto mindre 

gjenkjennelig i Woolfs tenkning om filmen. James Ramsays utklipping er ikke en like klar 

pendant til fremstillingen eller et utkast til en lesemåte, men er likevel en mangetydig nøkkel 

til det som så å si er verkets iscenesettelse av den barnlige erfaringen, eller: barnetiden. Ikke 

minst får det som nektes James på gulvet, nemlig en uhildet og interesseløs lek, sitt frislipp i 

andre passasjer. Når Mrs Ramsay sitter med barna Jasper og Rose i romantekstens sekstende 

avsnitt, får hun brått øye på en flokk med kornkråker som virrer rundt trærne,  

 

trying to decide which tree to settle on. Every time, they seemed to change their minds and rose 
up into the air again, because, she thought, the old rook, the father rook, old Joseph was her 
name for him, was a bird of a very trying disposition. He was a disreputable old bird, with half 
his wing feathers missing. He was like some seedy old gentleman in a top hat she had seen 
playing the horn in front of a public house. (TL: 74-75) 

 

Tankespranget antyder Mr Ramsays forstenede væremåte i scenene foran vinduet, hans harde 

manér og repetitive bevegelser, som påkaller forvirring og ørkesløs flukt fra tre til tre. Mot 

slutten av romanen får sammenstillingen av faren og tingene en hardere slagside, i noe av et 

elegisk nederlag, når James betrakter faren «like some old stone lying on the sand; he looked 

as if he had become physically what was always at the back of both their minds – that 

loneliness which was for both of them the truth about things.» (TL: 189) Farens 

fysiognomiske forfall blir i den forstand en påminnelse om hva James selv har strebet mot å 

ikke bli, og da er ikke steinen ved strandkanten i nærheten av å minne om samlerlykken. Men 

er ikke en forlatt stein også en påminnelse om hvilken ensomhet som vil tilfalle tingene, og 

menneskene, hvis de forblir atskilt, ja, slik Mr Ramsay har fremstilt tingene i tanken, fjernt fra 

den kroppslige sansingen? Med «half his wing feathers missing» spotter imidlertid morens 

tanke ektemannens falmende ry, bevrende angst og ufrivillige nedstigning fra høyere 

akademiske tinder. Men den snor seg også tilbake til hennes forventninger til James, håpet om 

at han skal lykkes enten som embetsmann eller kunstner, «in front of a public house». 
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”Look!” she said, laughing. They were actually fighting. Joseph and Mary were fighting. 
Anyhow they all went up again, and the air was shoved aside by their black wings and cut into 
exquisite scimitar shapes. The movement of the wings beating out, out, out – she could never 
describe it accurately enough to please herself – was one of the loveliest of all to her. Look at 
that, she said to Rose, hoping that Rose would see it more clearly than she could. For one’s 
children often gave one’s own perceptions a little thrust forwards. (TL: 75) 

 

Som med vandrestaven i novellen, «the walking-stick on the right-hand side next the waves 

seemed to be asserting as it cut long straight stripes upon the sand», og hvordan denne mimer 

utvelgelsen av hva som skal betones i verden, dreier det seg om en forskyvning eller drift i 

den urørlige verden, noe som formgir og fastsetter, navngir og kanskje minsker fortroligheten 

med naturen – men som åpner opp for en annen sanselig erfaring. Luften som omgir trærne 

deles inn i «exquisite scimitar shapes», i et ekko av en av romantekstens tidlige formuleringer 

om faren, «the arid scimitar of the male, which smote mercilessly, again and again, 

demanding sympathy» (TL: 36). Håpet om at datteren skal kunne se fuglenes vingespenn og 

flukt klarere enn moren, for slik å kunne beskrive, eller betrakte verden mer presist, er det 

tydeligste romanteksten kommer i å situere en annen form for sansning i barnets blikk. At Mrs 

Ramsay ikke makter å sette ord på den gjentatte flaksingen, «wings beating out, out, out», kan 

i sin tur leses som et sorgtungt nikk til husets engel, figuren Woolf tar i bruk når hun 

diskuterer hvordan kvinnen under patriarkatet blir sperret inne og betraktet i all sin passive 

skjønnhet, i foredraget ”Professions for Women” (1931). En kan høre et ekko av Kants idé 

om at kvinnens egen sansning og kunsterfaring står utenfor det sublime, som i lang tid var et 

estetisk teorem. Således heter det at barna, som enda ikke er helt innkapslet av reglene for 

sanselig erfaring, i en vending som ikke er begrenset til kun å gjelde Cam, gir sansene et lite 

og ubestemmelig dytt, forbi den krumsabellignende formen. Det får en materiell, kunstferdig 

gjenklang i middagsselskapet mot slutten av romanens første del. Rose har bare dekorert 

middagsbordet med en fruktskål, men i morens blikk minner pryden om et flertydig stilleben: 

 
Now eight candles were stood down the table, and after the first stoop the flames stood upright 
and drew with them into visibility the long table entire, and in the middle a yellow and purple 
dish of fruit. What had she done with it, Mrs Ramsay wondered, for Rose’s arrangement of the 
grapes and pears, of the horny pink-lined shell, of the bananas, made her think of a trophy 
fetched from the bottom of the sea, of Neptune’s banquet, of the bunch that hangs with vine 
leaves over the shoulder of Bacchus (in some picture), among the leopard skins and the torches 
lolloping red and gold… (TL: 89-90) 

 

I en motsats til alle de urørlige formene som patriarken målbærer, og som han så å si hensetter 

familieverdenens rytme i, det James allerede som barn forakter ham for – «for the exaltation 
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and sublimity of his gestures; for the magnificence of his head; for his exactingness and 

egotism (for there he stood, commanding them to attend to him) […] Nothing would make Mr 

Ramsay move on.» (TL: 35) – får Roses ornamenter snarere noe utflytende og ubestemmelig 

over seg. Det er også en ordning av tingene som sender tankene til Benjamins bemerkninger 

om sporene etter tidligere lesere som bøkene besitter i ”Knabenbücher”, så vel som de tykke 

permene i antikvariatet, i Woolfs byvandring gjennom London, der mikroskopisk sansning tar 

over for totalitet og abstraksjon: 

 
Thus brought up suddenly into the light it seemed possessed of great size and depth, was like a 
world into which one could take one’s staff and climb up hills, she thought, and go down into 
valleys, and to her pleasure (for it brought them into sympathy momentarily), she saw that 
Augustus too feasted his eyes on the same plate of fruit, plunged in, broke of a bloom there, a 
tassel here, and returned, after feasting, to his hive. That was his way of looking, different from 
hers. But looking together united them. (TL: 90) 
 

Å se det samme betyr nødvendigvis ikke å sanse det samme, å minske den egenmenneskelige 

avstanden – men kan forene den splittede perseptuelle erfaringen ved fyret. Da kan vi tenke 

på Benjamins teoretisering over evnen til å oppspore likheter, som for ham tilfaller barnet. 

Beundringen av frukten innehar også et visst element av den mimetiske og gjensidige 

fortroligheten, anerkjennelsen av avstand, for i morens blikk på Roses oppstilling finner vi 

ikke farens abstrakte empirisme eller streben mot å forestille seg tingen slik den er; snarere er 

den som en verden der man kan ta vandrestaven fatt i fantasifull glemsel av verden rundt seg. 

Woolf skiller imidlertid tydelig lag med Benjamin her, for hos henne består ikke likhetene i 

alt som finnes av korrespondanser i tingverdenen, men i korresponderende, fellesmenneskelig 

sansning av tingene. Den består først i en positiv form for selvforglemmelse, der Mrs Ramsay 

gir avkall på seg selv som det tvilende subjektet slik vi har lært henne å kjenne i løpet av ”The 

Window”. Når Roses stilleben lyses opp av lysestakene blir matriarkens tanker kastet inn i en 

interesseløs undring, og den bevrende livsleden og usikkerheten hun har følt på under hele 

middagen, er borte for en liten stund. «For one’s children often gave one’s own perceptions a 

little thrust forwards.» Som med glassbiten John har famlet seg til fra under havoverflaten, 

spiller det liten rolle hva tingen i seg selv bærer bud om, det er visjonen om den som bærer 

bud om en annen erfaring: «You had only to enclose it in a rim of gold, or pierce it with a 

wire, and it became a jewel; part of a necklace, or a dull, green light upon a finger.» (CSF: 96) 

Og slik den er hentet opp fra sjøen, får skålen moren til å tenke på «a trophy fetched from the 

bottom of the sea». 
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 Men slik jeg leser Woolf, er tanken om et fellesskap også drømmen om et fellesskap 

som bevarer den egne erfaringen, «different from hers. But looking together united them.» 

Bevegelsen har forskjøvet seg fra referensiell assosiasjon, noe som stadig er betinget av en 

lærd kjennskap til verden – Neptuns bankett på bunnen av havet, Bacchus’ vinranker – til en 

mimetisk erfaring der selv Augustus Carmichael, som på ingen måte er Mrs Ramsays like i 

feriehuset, kan sanse det samme som hun gjør. For Augustus er likevel skuet forbundet med 

en midlertidig venting, den korte stunden før han kan gripe etter frukten, og når han har 

«feasted his eyes» på det som befinner seg på bordet, er det bare en forberedelse til handling. 

Etter å ha grepet inn og forstyrret det ubevegelige, «after feasting», kryper han, så å si, tilbake 

i sitt eget hi og gjør seg selv, den sansningen han i et knapt øyeblikk tillot å bli vist frem, 

utilgjengelig for Mrs Ramsay. Men fruktskålens avbrudd med den frittflytende og i siste 

instans uoppmerksomme erfaringen av å ikke kunne feste tanken eller blikket, innvarsler like 

raskt en annen ro og et annet samhold, «as if this had really happened, and they were all 

conscious of making a party together in a hollow, on an island; had their common cause 

against the fluidity out there.» (TL: 90) Ja, kan vi ikke tenke på anordningen som en 

kunstferdig montasje som binder det fragmenterte sammen? For en stund opphører de mange 

antagonismene som har preget tausheten og forstillelsen i ”The Window”, og ansiktene trer 

frem som «composed, as they had not been in the twilight, into a party round a table, for the 

night was now shut off by panes of glass, which, far from giving any accurate view of the 

outside world, rippled it so strangely that here, inside the room, seemed to be order and dry 

land» (TL: 90). Da kan Mrs Ramsay erfare å være i «a coherence in things, a stability; 

something, she meant, is immune from change» (TL: 97); den estetiske erfaringens potensielle 

utstrekning og varighet har så å si blitt satt på begrep, og kimen til den er lokalisert i barnets 

nesten utilsiktede kunstverk. 

 Et slikt behag sender tankene til det løselig sammensatte, utopiske fellesskapet i 

Woolfs erfaring av solformørkelsen; en felles fortrolighet som verken har å gjøre med 

politikk, kjønn eller klasse, men – som i ”Solid Objects” – løsriver seg fra slike former for 

ytre gruppeidentifikasjon. At sansningen er mediert gjennom barnets håndverksmessige 

anordning av fruktskålen – for hvordan eplene, pærene, bananene og skjellene fra stranden 

faktisk er stilt opp, får vi ikke vite noe om – antyder at en slik erfaring er intimt forbundet 

med tiden før aldringen har satt inn, før farens følelsesløse «absence of pathos, surliness, ill 

temper, charm» (TL: 144) blir rådende. Når Mrs Ramsay går inn til Cam og James for å 

berolige barna – de er forskremte etter å ha lagt merke til det utstoppede villsvinhodet på 

veggen – er det plutselig med det surreale eventyrets logikk at Mrs Ramsay «said how lovely 
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it looked now; how the fairies would love it; it was like a bird’s nest, it was like a beautiful 

mountain such as she had seen abroad, with valleys and flowers and bells ringing and birds 

singing and little goats and antelopes» (TL: 106). Ja, det er som om hun har tilegnet seg 

barnets tenkemåte for en stund, og selv om gesten er strategisk, ment å få Cam raskt i seng, 

står den poetiske ekskursen i forlengelsen av stillebenets tingverden, og i skarp motsats til Mr 

Ramsays harde utsigelser. 

 Hos Benjamin er det kanskje i tankebildet ”Das Telefon” at tingene har sluttet å 

forstumme – også et skriftstykke som fremstiller skismaet mellom barnet og den voksnes 

befatning med og blikk for tingene. Ringingen i keiserpanoramaet blir mer innstendig i 

telefonlydenes etterklang [Nachhall die Geräuse] – Benjamin skriver: 

 
Es mag am Bau der Apparate oder der Erinnerung liegen – gewiß ist, daß im Nachhall die 
Geräusche der ersten Telefongespräche mir anders in den Ohren liegen als die heutigen. Es 
waren Nachtgeräusche. Keine Muse vermeldet sie. Die Nacht, aus der sie kamen, war die 
gleiche, die jeder wahren Geburt vorhergeht. Und eine neugeborne war die Stimme, die in den 
Apparaten schlummerte.89 (GS VII-1: 390) 

 

Jeg fester meg straks ved Bau, som kan vise til «byggverk» eller «konstruksjon» – og ikke 

minst «byggeplass» [Baustelle], i forlengelsen av Einbahnstraße-teksten om hva barna lager 

av søppelverdenen – men også til «fengsel» i mer dagligdags bruk: i spjeldet. Ordet deler også 

stamme og er morfologisk beslektet med Bauen, «å bygge», «konstruere», og blir slik et 

reisverk som bringer med seg nye former for persepsjon, men også et fengsel som står i fare 

for å stenge andre sansemåter ute. Denne dobbeltheten belyser telefonens dobbeltkarakter: det 

dreier seg ikke om tingenes iboende essens, men hvordan de blir sett på, bevart, forvaltet eller 

verdsatt – også i erindringens konstruksjonsarbeid. Og som i Woolfs stilleben bidrar barnets 

anskuelse til å synliggjøre nettopp hvilken avgrunn som finnes mellom den voksne og den 

barnlige sansingen av tingene. Klangen fra de første telefonsamtalene er stadig hørbar i 

minnet, noe som lader de tidlige erfaringene av telefonen med en særlig resonans, og når 

stemmen i røret lignes med fødselen og de nye begynnelsene, befinner vi oss i et landskap der 

den perseptuelle erfaringen av lydenes verden har blitt rykket ut av sin krybbe eller stillhet. 

Det er en profan skapelsesberetning, men det som er en omkalfatring av sansene annonseres 

ikke av noen muse, skriver Benjamin. Den nye verden lukker seg om seg selv, og lar seg ikke 

fortelle om av den som erindrer. Snarere er det som om telefonen selv bryter 
																																																								
89 «Det kan ligge i apparatets eller erindringens konstruksjon – sikkert er det at etterklangen av de første 
telefonsamtalenes lyder klinger annerledes i ørene mine enn samtalene av i dag. Det var nattklanger. Ingen muse 
meddeler dem. Den natten de sprang ut av, var den samme som går forut for enhver sann fødsel. Og stemmen 
som slumret i apparatene, var virkelig nyfødt.» (BB: 102)  
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stillheten. Barnets symbiotiske omgang med apparatet – «Auf Tag und Stunde war das 

Telefon mein Zwillingsbruder» 90  (GS VII-1: 390) – leder frem mot en surrealistisk 

fortrolighet, nærere enn med de i tekstene fraværende søsknene Georg og Dora. Der 

omgangen med tingverdenen i keiserpanoramaet kjennetegnes av kikkingen inn mot alle de 

fjerne verdenene, og befatningen med fjellkjeder og røykfylte jernbanestasjoner beror på en 

avstand, har bevisstheten i ”Das Telefon” smeltet sammen med tingenes dunkle domene. 

Identifikasjonen trekker den lille inn i myterommet og lar ham tre over terskelen til en sfære 

bebodd av utdødde møbler og fordums borgerlig dekor. Selv om telefonapparatet var en 

genuint ny oppfinnelse, kunne den i sine første leveår i Emil Benjamins hjem faktisk gi en 

lovnad om historisk redning: 

 
Ich durfte erleben, wie es [anm. das Telefon] die Erniedrigungen seiner Erstlingsjahre im 
Rücken ließ. Denn als Lüster, Ofenschirm und Zimmerpalme, Konsole, Gueridon und 
Erkerbrüstung, die damals in den Vorderzimmern prangten, schon längst verdorben und 
gestorben waren, hielt, einem sagenhaften Helden gleich, der in der Bergschlucht ausgesetzt 
gewesen, den dunklen Korridor im Rücken lassend, der Apparat den königlichen Einzug in die 
gelichteten und helleren, nun von einem jüngeren Geschlecht bewohnten Räume. Ihm wurde er 
der Trost der Einsamkeit. Den Hoffnungslosen, die diese schlechte Welt verlassen wollten, 
blinkte er mit dem Licht der letzten Hoffnung. Mit den Verlaßenen teilte er ihr Bett. Die schrille 
Stimme, die ihm im Exil geeignet hatte, klang nun, wo alles auf seinen Anruf wartete, 
abgedämpft.91 (GS VII-1: 390-91) 

 

Her er det vesentlig at barnet får ta del i telefonens mytekarakter og befatning med stuepalmer 

og balustrader, interiørhistorismens gamle etterlevninger som nå har blitt henvist til svake 

minner. Barnet, som står nærmere språkets ikke-symbolske eller referensielle slagside, står 

også nærmere et slikt mytisk og fortryllet kaos. Den parataktiske anordningen av inntrykk får 

en mer fortellende form, men sidestillingen trer like fullt frem i form av likhet i erfart tid. I 

den siterte passasjen gir hele tre ulike temporaliteter seg til kjenne: Erindringens presens i 

eksilet, telefonens første fortid, og dens andre fortid i omgangen med det nygamle interiøret. 

Temporalitetene er operative parallelt, noe som innebærer at mytens kaos har trådt frem fra 

verdens skyggeside, i dens sideklode [Nebenerde], som det heter i ”Das Mond” – og en 

terskel til andre tider har åpnet seg. Den yngre slekten av møbler som nå befolker familien 

																																																								
90 «Hver dag og hver time var telefonen min tvillingbror.» (BB: 102) 
91 «Jeg fikk oppleve hvordan den la sine første års fornedrelser bak seg. For da lysekroner, kakkelovnsskjermer 
og stuepalmer, konsoller, søylebord og svalgangsbalustrader, som tidligere pranget i forstuene, allerede for 
lengst var utrangerte og utdødde, vendte apparatet ryggen til den mørke korridoren, og lik en eventyrhelt som har 
vært prisgitt en fjellkløft, gjorde den et majestetisk inntog i de opplyste og lysere rommene som nå var bebodd 
av den yngre slekt. For dem ble den en trøst mot ensomheten. Telefonen blinket med det siste håpets lys til dem 
som var uten håp og ville forlate denne elendige verden. Den delte seng med de forlatte. Den skarpe stemmen 
som hadde egnet seg for den i eksilet, lød mer dempet nå som alle ventet på å bli oppringt.» (BB: 102) 
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Benjamins hjem, står derimot i et lysere og opplyst [gelichteten] rom, akkurat litt til siden for 

fortiden. Det tyske begrepet for opplysning [Aufklärung] stammer opprinnelig fra det 

gammelhøytyske inliuhten, men har sitt etymologiske opphav i klären, å klargjøre; i 

opplysningsprosjektet fjerner man tidligere tiders dunkelheter og skitt, og sørger for å forvisse 

verden om at det som blir ansett som mørkt forblir i skyggene. Og hvor befinner telefonen seg 

i Benjamin-familiens berlinerbolig? Mellom skittentøyskurven og gassmåleren, «entstellt und 

ausgestoßen» 92  (GS VII-1: 391), ikke ulikt den pukkelryggede dvergen, metafysikkens 

neglisjerte representant i fremskrittets tidsalder – «die heute bekanntlich klein und häßlich ist 

und sich ohnehin nicht darf blicken lassen» 93  (GS I-2: 693) – han som tilhører det 

underjordiske og uoppdagede. Der klinger bare «Nachtgeräusche», fjernt fra det daglige og 

forvaltede livet. Mannslingens slektskap til barnet som ikke ville vaske seg i diktet av Brecht 

utfyller bildet; telefonen, som Walter, skaper uorden og stiller seg i veien for husholdets 

balanse. Ikke minst finnes det en referanse her til Proust-essayet, i barnets egen 

drømmeverden av likheter som det finner i strømpen ved skittentøyskurven, et bilde som 

dukker opp igjen i ”Der Strumpf”. I en motsats til underverdenens lyder, som er kreaturale og 

truende for det rådende, har vi sett at dagslysets lyder tvert om står i nyttens tegn. I ”Zwei 

Blechkapellen”, der hornorkesteret «tempererte» menneskene med militarismens musikk, er 

det også fantasien som åpner opp for romlige motbilder, barnets tanke ledes mot labyrintiske 

vannløp, wienervals og tennisbaner som om vinteren ble til skøytebaner, og det er selve de 

forrykte lydene som vender gruen om i lykke. Vannmassen i Neuer See holdes levende av 

minnet om de trampende føttene, og han minnes at det var som om vinger vokste på fotsålene. 

(GS VII-1: 428-429) Det alluderer til militarismens appell til følelsene – et defaitistisk bilde –

 men har samtidig åpnet opp for ”smutthullet” i tingenes rådende orden. Forstyrrelsen er på 

samme tid et sjokk og en påkrevd hendelse. 

 I alle tilfeller kan vi utlede at barnet står nærmere telefonens førspråklige, 

underbevisste og mørke Nachhall, og ikke kun fordi telefonen så å si vokste opp sammen med 

Benjamin i Berlin – den første telefonlinjen i byen ble opprettet knappe femten år før hans 

fødsel. (Morat 2016: 110) Minnene om tingene er mediert gjennom telefonens inngripen i 

tingverdenen, men er foreløpig romlige minner, som det også heter i Sontags kommentar til 

erindringsarbeidet. Her finnes det enda ingen verbalisert tale fra tekstens barndomsside, bare 

minnelyder – ingen annen gjenlyd enn nattklangene, som ikke er stemmen fra det andre 

telefonrøret, og dermed heller ikke den stemmen som tjener overbenevnelsen og den 

																																																								
92 «…heslig og utstøtt» (BB: 103) 
93 «…denne er som vi vet liten og heslig nå til dags, og får uansett ikke gi seg til kjenne.» (SiU I: 179)	
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instrumentelle kommunikasjonens språk. Det er en tale som utgår fra tingene selv, og en tale 

som enda ikke er formet til å overlevere meningsfulle kjeder av ord, altså står den til barnets 

fonetiske lek og tilskitning av regelbundet semantikk. Men taler telefonen virkelig av seg 

selv, eller bryter erindringen stillheten? Og hvor stammer telefonens røst egentlig fra? 

Telefonapparatet går selv i eksil i erindringskaleidoskopets tjuefem neste skriftstykker, men 

gjør sin inntreden igjen i ”Das bucklichte Männlein”. Det er vesentlig at kreaturet tar barnet i 

skue «vor dem Telefon im Küchenflur»94 (GS VII-1: 430) uten at barnet har sett ham. For det 

er den som blir sett på som har vært klossete – og uoppmerksom. Slik den pukkelryggede 

dvergen inndriver tingenes halvpart fra glemselen, for slik å bevare en rest til forløsningen, 

holder telefonen de nye tingene unna motens hurtigvirkende medikamenter. Vi kan lese 

telefonlydenes sjokk som redningsprosjektets apperseptive påkalling av oppmerksomheten.    

 I sin teknologihistoriske artikkel ”Berliner Telefon um neunzehnhundert” (2016) 

minner Daniel Morat om at telefonens inntreden i det velstående handelsborgerskapet bidro til 

en omkalfatring i forståelsen av avstand [Überwindung der Distanz], og av konseptene «her» 

og «der». Han betoner at telefoneringen først og fremst var et urbant og privilegert 

anliggende, og ikke i utstrakt grad et sosialt eller personlig kommunikasjonsmedie. Således 

var Walter Benjamins far, som antikvitets- og kunsthandler, en typisk eier av privattelefonen. 

(Morat 2016: 107-113) I To the Lighthouse nevnes det også i forbifarten at familien Ramsay 

har skaffet til veie en telefon; det understreker både velstand og en ny epistemisk horisont. 

Telefonen hos Benjamin tilbakelegger ganske riktig avstand – men på to måter. Den gjør det 

lettere å kommunisere på tross av geografisk fjernhet, men minsker også avstanden mellom 

menneske og ting, en distanse som har båret med seg en gjensidighet til og respekt for 

tingverdenen. Dette står i motsetning til internaliseringen av teknikkens fornuftsstyrte fasetter, 

som fører med seg den moderne epokens utvisking av særegenheter. Finner vi så et lignende 

dialektisk håp for den mimetiske omgangsformens overlevelse som med panoramaet i ”Das 

Telefon”, når teknologien viser sitt Janusansikt? Telefonapparatet forårsaket katastrofer i 

familielivet, skriver Benjamin. Telefonens kiming truer ikke bare foreldrenes middagshvil, 

men selve «das Zeitalter, in dessen Herzen sie sich ihr ergaben». 95  (GS VII-1: 391) 

Syndefallsmetaforikken er igjen pregnant: roen, hvilen og stillheten i en antydet permanent 

helligdag står på spill. Spaltningen og apparaturets forvandling av verden trer først frem i 

tapning av barnet rundt 1900 og forfatteren i eksil, men deretter i form av far/sønn-

komplekset, som stiller ut to vidt ulike forståelseshorisonter og livsrytmer. 

																																																								
94 «…foran telefonen i kjøkkengangen» (BB: 156)  
95 «…den tidsalderen de hvilte midt i hjertet av» (BB: 102)	
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Antikvitetshandleren Emil Benjamin, som står for det faderlige realitetsprinsippet, bruker 

nyvinningen til å bemektige seg omgivelsene. Faren kan tvinge sekretæren til underkastelse 

uten å stå ansikt til ansikt med henne; for ham er telefonapparatet et nytt medium til å herske 

og bestemme over stillheten, når det skal ties og når det kan tales:  

 
Meinungsverschiedenheiten mit den Ämtern waren die Regel, zu schweigen von den 
Drohungen und Donnerworten, die mein Vater gegen die Beschwerdestelle ausstieß. Doch seine 
eigentlichen Orgien galten der Kurbel, der er sich minutenlang und bis zur Selbstvergessenheit 
verschrieb. Seine Hand war dabei ein Derwisch, den der Taumel überwältigt. Mir schlug das 
Herz, ich war gewiß, in solchen Fällen drohe der Beamtin als Strafe ihrer Säumigkeit ein 
Schlag.96 (GS VII-1: 391) 

 

Faren tilbakefører tingene til kulden de ble overlevert med fra fabrikkene, tilvirket av 

underbetalte arbeidere – distansen han legger for dagen gjennom røret antyder også en 

distanse som bidrar til å tilsløre produksjons- og arbeidsforholdene. Utbyttingen som er 

påkrevd herremakten krever en avstand, og telefonapparatet er ikke bare et velegnet medium 

for å utøve avstanden, men en av fruktene borgerskapet kan høste av et klassedelt samfunn 

der arbeidsdelingen er kamuflert i teknikkbrukerens vilje til herskermakt. Innfølingen i 

varenes verden, det som får hånden til å ligne en dervisj, rykker lemmene inn i en 

orientalistisk fabelhorisont. Omgangen med apparatet knytter kroppen sammen med 

apparaturen i ekstatisk, forvridd gestikk, men barnet som skimter faren i hjemmets entré står 

ikke i fare for å miste volden av skue selv når den inngår i en østlig fantasmagori.97 Redselen 

og hjertet som banker står i en skarp motsats til farens trusler, skjellsord og misbruk av talens 

makt, og på den andre siden av røret står kontoristen, som allerede har blitt forvekslet med 

telefonsveiven, den egentlige adressaten for utbruddet. Dermed er patriarkens hengivelse eller 

																																																								
96 «Meningsforskjeller med embetsverket var regelen, for ikke å snakke om truslene og kraftuttrykkene faren 
min utstøtte mot klagemyndighetene. Men de virkelige orgiene hans rettet seg mot telefonsveiven, som han inntil 
selvforglemmelse viet seg til i flere minutter. Hånden hans var da en dervisj som ble overmannet av ekstase. 
Hjertet mitt hamret, og jeg var overbevist om at den kvinnelige kontoristen ved slike anledninger ble rammet av 
et slaganfall som straff for sin sendrektighet.» (BB: 102-103) 
97 Foruten sjokkerfaringen i telefonens larm, som han leser opp mot det historiske farevarselet og Das Passagen-
Werk, fremhever Daniel Morat hysteri og nervøsitet: «Insofern war die Befürchtung des jungen Walter Benjamin 
nicht unbegründet. Auch ohne Stromschläge waren die Nerven der Vermittlungsbeamtinnen und -beamten 
jedoch hohen Belastungen ausgesetzt und es kam immer wieder zu überlastungsbedingten Zusammenbrüchen – 
sowohl bei der Technik als auch beim Personal. Da ab 1890 vermehrt (junge, ledige) Frauen in den 
Vermittlungsämtern angestellt wurden und sich die Tätigkeit in den Telefonzentralen in den folgenden Jahren zu 
einer fast ausschließlich weiblichen Domäne entwickelte, ist die Sprechverbindung zwischen männlichem 
Telefonnutzer und »Fräulein vom Amt« ebenfalls charakteristisch für die Geschlechterordnung des frühen 
Telefons.

 
Auch männliche Nervosität und weibliche Hysterie (so die zeitgenössische geschlechtliche Zuordnung 

der miteinander verwandten Krankheitsbilder) waren durch das Telefon verschaltet und konnten sich gegenseitig 
befördern.» (Morat 2016: 120) Det tilfører en viktig sykdomshistorisk komponent, men da kan vi tilføye at 
denne diskursen hviler i skriftstykkets undertekst, og at Benjamin lar den hvile til fordel for et mimetisk 
myterom som utgår fra barnets sjokkartede persepsjon av farens og kontordamens nervesammenbrudd.  
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forpliktelse («er [verschrieb]») til sveiven ganske riktig også en form for identifikasjon med 

tingverdenen. Men det er glemselens innlevelse. Om vi følger Adorno og Horkheimer – «all 

tingliggjøring er en glemsel» – avfødes den lydlige volden mot kontoristen i farens 

selvforglemmelse [Selbstvergessenheit]. Og således er det en helt annen selvforglemmelse 

enn den Mrs Ramsay kan erfare i synet av datterens stilleben rundt bordet, som er en måte å 

glemme tingene i bruk, kunne vi si, og slik erobre noe som står nærmere kunsterfaringen. 

Emil Benjamins privilegerte tilgang til den nye teknikken, som bare har tilfalt de rike, 

reduserer både brukeren av den, og brukerens lakei, til verktøy.  

 I ”Das Telefon” forsøker det voksne mennesket å herske over tingene, og tingene 

svarer med å tappe ham for sin menneskelighet. Sønnen kan derimot, i egenskap av å stå 

nærmere den estetiske (men ikke estetiserende) befatningen med tingene, skjenke dem en rest 

av egenverdi. Og han bevarer samtidig sin egen menneskelighet når han ikke er utlevert til 

sveiven, og tar del i telefonens nattlige ferd inn i fortidens fordreide verden. Slik mimer 

barnets blikk på teknologien historikerens fremferd slik vi kjenner ham hos Benjamin. Derfor 

kan vi tilføye at farens raseri mot telefonsveiven blir det forstilte raseriet mot den fortryllede 

mytesfæren han selv står i fare for å falle inn i, siden telefonen, som vi har sett, ikke bare er et 

postindustrielt produkt, men forbundet med en tid før moderniteten. Den frarøver det 

borgerlige subjektet sin beherskede gestikk og automatiserer bevegelsene, men de gjør også 

gestene fortryllede igjen, og derfor må faren innta herskerrollen for å ikke henfalle til barnets 

underdanige plass i hjemmet. Og jo: Er det ikke også derfor Mrs Ramsays trang etter å få 

barna i seng til riktig tid nesten blir like sterk som trangen etter å gifte vekk alle de yngre 

kvinnene som omgir henne?  

 Ganske riktig er stillheten som kommer med å kunne oppgi humorrollen for en stund 

et sårt tiltrengt avbrudd, og den fører henne inn i en tankevandring som det daglige livet har 

stengt ute. Men når hun går mot rommet til Cam og James, før seansen med det utstoppede 

villsvinhodet, har ikke barna falt i søvn: «It was most annoying. Mildred should be more 

careful. There was James wide awake and Cam sitting bolt upright, and Mildred out of bed in 

her bare feet, and it was almost eleven and they were all talking.» (TL: 105) På den ene siden 

truer livlighetene den påkrevde roen, men vi kan også tenke på det som en trussel mot den 

formen for inndeling av dagen som er nødvendig for de oppreistes hær. Barna erfares som en 

risiko mot husholdets avstemte balanse fordi de er i besittelse av det Mrs Ramsay på den ene 

siden så sårt higer etter – den lille forskyvningen i sansningen, som viste seg i et glimt i 

kornkråkenes stormløp – og som hun derfor må bemektige seg og fortrenge ved å få de barna 

i seng. Etter stillebenets skue erfares barna plutselig som en forstyrrelse i den forvaltede 
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middagsordenen: «How odd to see them sitting there, in a row, her children […] almost silent, 

but with some joke of their own going on, she guessed, from the twitching at their lips» – de 

antyder et eget fellesskap til siden for det vedtatte – «There was all that hoarded behind those 

rather set, still, mask-like faces, for they did not join in easily; they were like watchers, 

surveyors, a little raised or set apart from the grown-up people.» (TL: 100-101) Som 

«watchers» og «surveyours» besitter de en måte å se verden på som trenger dypere forbi 

hverdagslivets hinne, men som enda ikke er satt på begrep, og når sanseopplevelsen har fått 

Mrs Ramsay til å føle en fullkommen ro fra blikket som kunne fare over druene, skjellene og 

de ubestemmelige formene, «without knowing why she did it» (ibid.), blir bevisstheten om 

barnas mulighet til å inngi omgivelsene med en annen valør påtrengende. Derfor må 

muligheten dysses i søvn – men ikke uten at den har inngitt moren med, og fremstilt et håp 

om en annen befatning med tingene på Isle of Skye, en som stadig er uordnet og ikke-

instrumentell. Det som i romanens åpning ga seg til kjenne som irritasjon – «Strife, divisions, 

difference of opinion, prejudices twisted into the very fibre of being, oh that they should 

begin so early, Mrs Ramsay deplored. They were so critical, her children. They talked such 

nonsense» (TL: 9) – har gradvis utfoldet seg til et punkt der nonsens kan omdannes til en 

unyttig, livgivende sansing av tingenes verden. 

 I faren Emil Benjamins karakter i ”Das Telefon” finner vi også den voksnes redsel for 

barnelivet. Der viser kapitalismens iboende dialektikk seg hos Benjamin, dens 

dobbeltkarakter av irrasjonalitet (drøm) og rasjonalitet (fremadskridende modernitet): Den 

pragmatiske fornuften blir dagslysets bakside av arbeidets medalje, og 

«Meinungsverschiedenheiten mit den Ämtern» slår om i forhekselse. For når Walter 

kroppsliggjør trusselen om infarkt selv om den er rettet mot kontoristen og telefonen, er 

farens affektive mani rettet like mye mot barnet, som minner faren om myterommet og 

fantasifullheten han selv har mistet berøring med og tilbakelagt med handelsstandens 

stormskritt. «Das eigentliche Altern der Eltern ist der Tod des Kindes»98, står det i en tidlig 

aforisme. (GS II-2: 611) Derfor må de begge, og tankebildets kvinnelige stedfortreder for 

moren med, i en håndvending kasseres som abjekte, «als Strafe ihrer Säumigkeit». 

Sendrektigheten betyr ikke bare å være treg til å utføre arbeidsoppgavene – det rommer et 

avbrudd med klokketiden og fremskrittet, det som telefonen paradoksalt nok skulle innbringe. 

«Säumigkeit» er utledet fra säumig, altså uforsiktig eller uforsvarlig – men også hensynsløs, 

og der finner vi sendrektighetens radikalitet. Når Walter trer for sent inn over klasserommets 

																																																								
98 «Foreldrenes egentlige alder er barnets død.» [min oversettelse] Fragmentet er skrevet så tidlig som i 1916-17 
og ble nedtegnet av Gershom Scholem. (GS II-3: 1411) 
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terskler i ”Zu spät gekommen” er det med skam og skyld i en klokke- og timeplansstyrt 

verden som ikke har plass for lek og lediggang, der «Die Uhr im Schulhof sah beschädigt aus 

durch meine Schuld.»99 (GS VII-1: 395) Det speiler en samtale Mrs Ramsay har med William 

Bankes, der hun erklærer barna for skammelige, og han svarer med noe om «punctuality 

being one of the minor virtues which we do not acquire until later in life.» (TL: 86) I 

Benjamins erindring blir skylden imidlertid en hedersbetegnelse; som når John går glipp av 

avtalene i parlamentet er hensynsløsheten med klokketiden en seier for det sanselige livet.  

 Vi kan tenke på barnelekens forglemmelse som en håpefull figur hos begge forfattere, 

en påstand som viser seg i gjenfortellingen av Rellstabs minnebilde, telefonapparatets 

terskelmyter, eller for John i novellens tematiske kammerspill. Da er Emily Dalgarnos 

vorstellen-ekskurs fruktbar igjen, men vi kan supplere hennes dikotomi med den refleksive 

formen av «zu vorstellen»: altså å presentere seg, men også å forestille seg (noe). Dét bringer 

inn et ytterligere moment: Den første formen låner seg heller til forstillelse, der det borgerlige 

subjektet er tvunget til å gjøre seg presentabel og aktverdig, slik fedrene må (i en tidsalder der 

de hele tiden kan bli fotografert, fremstilt, utstilt), men ikke makter. Den andre er derimot 

knyttet til sanselig erfaring og forestillingsevne, noe barna besitter evnen til, og som 

forfatteren forsøker å hegne om en rest av. For å utdype: Når Mr Ramsay eller Emil Benjamin 

begrenser tanken – når selv tanken må gjøres presentabel og ha et representativt mål – 

«svarer» barna med å gripe til tingene for å tenke «gjennom» dem. I andre ord: Tingene 

påkaller barnetiden. Men i ”Das Telefon” ender sønnen omsider opp med å bli like utlevert til 

deres fonetiske terror som faren: 

 

Wenn ich dann, meiner Sinne mit Mühe mächtig, nach langem Tasten durch den finstern 
Schlauch, anlangte, um den Aufruhr abzustellen, die beiden Hörer, welche das Gewicht von 
Hanteln hatten, abriß und den Kopf dazwischen preßte, war ich gnadenlos der Stimme 
ausgeliefert, die da sprach. Nichts war, was die Gewalt, mit der sie auf mich eindrang, milderte. 
Ohnmächtig litt ich, daß sie mir die Besinnung auf meine Zeit, meinen Vorsatz und meine 
Pflicht zunichte machte; und wie das Medium der Stimme, die von drüben seiner sich 
bemächtigt, folgt, ergab ich mich dem ersten besten Vorschlag, der durch das Telefon an mich 
erging.100 (GS VII-1: 391) 

 

																																																								
99 «Uret i skolegården så ut som om min skyld hadde skadet det.» (BB: 109) I originalen står det «beschädigt», 
beskadiget, som er mer pregnant enn «skadet». 
100 «Når jeg så hadde famlet meg gjennom den lange, mørke korridoren og med stort besvær var blitt herre over 
sansene mine, kunne jeg ved ankomsten stilne opprøret og løfte av de to rørene – begge var tunge som manualer 
– og presse hodet inn mellom dem; da var jeg utlevert til stemmen som talte. Ingenting kunne mildne 
voldsomheten denne stemmen trengte seg inn på meg med. Avmektig led jeg under at den tilintetgjorde min 
tidsoppfatning, mine forsetter og mine plikter; og slik et medium føyer seg etter røsten som bemektiger seg det 
fra den andre siden, godtok jeg det første og beste forslaget som ble rettet til meg fra telefonen.» (BB: 103)  
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Som fatalistisk epigram eller fortolkende kommentar minner de siste linjene om den 

ekspresjonistiske Weimar-filmen. Angsten stilles ut i form av eksalterte, skrekkfylte 

bevegelser («langem Tasten durch den finstern Schlauch»), avmakt og politisk uro 

(«Ohnmächtig litt ich») sammenstilles med sinnsforstyrrelser og vanvidd («gnadenlos der 

Stimme ausgeliefert»), og menneskesinnets dualitet, som allerede har gitt seg symbolsk til 

kjenne som far og sønn, trer frem gjennom romlig klaustrofobi og stemningsskapende 

skyggespill eller chiaroscuro. Woolfs formulering om skyggeleken i Robert Wienes Das 

Cabinet des Dr. Caligari (1920) får gehør. Den filmen løfter hun frem i ”Cinema” nettopp 

fordi den ikke henfaller til det sedvanlige puslespillet av passende symbolspråk til passende 

følelser. Ja, den viser rett og slett noe vi før ikke har kunnet se. Står ikke hennes beskrivelse 

påfallende sterkt til hva Benjamins billedspråk forsøker å nærme seg i ”Das Telefon”, og ikke 

bare i sluttsatsen? 

 
…a shadow shaped like a tadpole suddenly appeared at one corner of the screen. It swelled to an 
immense size, quivered, bulged and sank back again into nonentity. For a moment it seemed to 
embody some monstrous diseased imagination of the lunatic’s brain. For a moment it seemed as 
if thought could be conveyed by shape more effectively than by words. The monstrous 
quivering tadpole seemed to be fear itself, and not the statement ’I am afraid’. In fact, the 
shadow was accidental, and the effect unintentional. But if a shadow at a certain moment can 
suggest so much more than the actual gestures, the actual words of men and women in a state of 
fear, it seems plain that the cinema has within its grasp innumerable symbols for emotions that 
have so far failed to find expression. (SE: 174) 

 

I ”Das Telefon” ligner den narrative bevegelsen nettopp stumfilmens abrupte klipperytme, 

skyggespill, skremsler og dens støtvise avbildning av vidt ulike rom, noe som fremheves i og 

med Männlein- og kinematograf-komponenten. Med Woolfs ord uttrykker bildet følelser som 

så langt ikke har fått sine uttrykk. Ikke minst blir Walter sett i tredjeperson, selv om jeg-et er 

på plass, i og med tingenes dominerende tilstedeværelse og erindringens tid. Det gjelder også 

andre tankebilder i samlingen, og vi har sett at nøkkelmotiver ofte er spredt uten å følge en 

fortellende form. Men det er først i sluttsatsen at sjokkerfaringen inntrer, og i motsetning til 

”Kaiserpanorama” rommer den ikke en like tydelig dialektisk mulighet. Stemmen trenger seg 

inn med en rasende voldsomhet, ikke ulik farens egne utrop. Møblementet og rommene er 

som forsvunnet, og telefonen, som nå ikke er annet enn en budbringer for forslag og 

bemektigelse, har beseglet sitt herredømme over sansningen. Ikke minst kan vi legge til at 

lydfilmens sløvende virkning på sansene har fått sitt sidestykke i telefonapparatet: Nå er 

mytenes Nachtgeräusche for lengst en slags fortapt minneklang i ihukommelsens horisont. 

Mediert gjennom teknikkens illusjon av nærhet til stemmen, er barnet utlevert til en mystisk 
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røst fra det hinsidige, men som nå bare kommer fra en forhekselse som tjener den 

instrumentelle kommunikasjonens prat og er underlagt den menneskelige subjektiviteten. 

Paradoksalt nok kan vi si at telefonen til slutt har forstummet igjen, fordi menneskene 

henviste den til den sansbare sfærens parenteser. Men ligger det ikke et vagt håp her? Ved å 

ikke etablere fullkommen identitet mellom hverken faren eller sønnens omgang med 

telefonen, forblir telefonapparatet utilgjengelig, uforløst og ikke-behersket – for slik å kunne 

vekkes til live igjen en dag. Og dermed: Forstyrrelsen i ”Das Telefon” er irreversibel, og det 

aktualiserer et viktig moment ved Benjamins modernitetskritikk: Den beror ikke på nostalgi 

og regressivt begjær etter andre, eldre frembringelser, men forsøker å bringe et moment til det 

kritiske øyeblikket der det i dialektisk forstand kan snu om i sin tenkte motsetning. I vårt 

tilfelle er den tanken mediert av barnets væremåter, og erindringen om barndommen skjenker 

skriften med en serie kritiske øyeblikk, et utall mulighetsrom. 

 Men når jeg sitter i Walter Benjamin-arkivet i Berlin og leser gjennom materiale om 

Berliner Kindheit, kommer jeg over et hittil upublisert brev fra Herbert Belmore til Theodor 

Adorno.101 Det er datert 21. januar 1951. På denne tiden har Adorno sine fulle hyre med å 

promotere førsteutgaven av Berliner Kindheit, som har kommet på Suhrkamp året før, men 

Belmore er ikke begeistret. Barnet i disse skriftstykkene, skriver han, er ytterst egosentrisk og 

ensomt – dybden i Benjamins tekster er der, men den er som en trang og mørk sjakt, ute av 

stand til å kommunisere med omverdenen. Ikke nok med det: Det forekommer knapt 

mennesker der, hverken venner eller søsken; søsteren dukker bare opp i en drøm, og Walters 

mor er bare til stede i egenskap av å befinne seg i barnets umiddelbare nærhet.102 Nå kunne 

man kassere innvendingene ved å si at Belmore var bitter, eller at han ikke hadde tilgang til 

teorien som utfyller lakunene i Berliner Kindheit. Men jeg vil snarere la kritikken være en 

ansats til å undersøke hvem som utestenges fra barndommens lykkeerfaringer. 

 Kunstneren strukturerer virkeligheten rundt seg slik barnet løsriver tingene fra sin 

tyranniske orden, men blir tingenes taushet også en tien om menneskene som omgir barnet? 

																																																								
101 Belmore var en av Benjamins nærmeste venner fra tiden ved Kaiser-Friedrich-Gymnasium, men med tiden 
ble de to for konkurrenter å regne, og Benjamin brøt endelig kontakten i 1917 etter studiekameraten Friedrich 
Heinles selvmord, et personlig tap han tok svært tungt. (Eiland & Jennings 2014: 70-71, 92-93) 
102 «Wenn Benjamins Stücke nicht idyllisch sind, so liegt das vor Allem an dem erlebenden Subjekt – diesem in 
sich versponnenen, einsamen, äusserst egozentrischen Kinde. Die Benjaminsche Tiefe ist da – aber es war oft die 
Tiefe eines engen, lichtlosen Schachtes, der mit der Umwelt nicht kommuniziert. Menschen kommen in diesen 
Skizzen kaum vor, weder Freunde noch die Geschwister; man möchte fast annehmen, Walter sei ein einziges 
Kind gewesen (die Schwester ist allerdings einmal erwähnt, im Munde der Mutter in einem Traum). Die Mutter 
selbst wird nirgends Gestalt, wie alle Umwelt ist sie nur in ihrer unmittelbaren Wirkung auf den Erlebenden 
vorhanden – sie näht, hat ein Schmuckstück, pflegt das kranke Kind. Räume, Möbel, Ornamente waren dem 
Kinde viel wirklicher als Menschen.» (Belmore 1951) (Akademie der Künste, Berlin, Theodor-W.-Adorno-
Archiv, no. Br 0087)	
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Hva med barna som ikke har tilgang på den samme sanseligheten? I The Aesthetic Dimension 

skriver Marcuse: «The encounter with the truth of art happens in the estranging language and 

images which make perceptible, visible, and audible that which is no longer, or not yet, 

perceived, said, and heard in everyday life.» (Marcuse 1978: 72) Det er et grunnsyn som får 

gjenklang i mine lesninger av tingenes verden. Forestillingen om barnets nærhet til den 

estetiske erfaringen skaper et billedrom som synliggjør tingene i periferien av hjemmet og 

arbeidets fengsel, eller hyllemeter på hyllemeter der den nære fortidens avfall minner om en 

verden forut avtaletiden; en fruktskål blir et stilleben som gir avkall på slitet og melankoliens 

fordringer, og gjør mindre den ubotelige avstanden mellom menneskene i et feriehus. 

Marcuses betoning av hverdagslivet, av den alminnelige erfaringen, er derfor noe jeg finner 

verdifullt. Det resonnerer med Woolfs litterære poetikk, men anskueliggjør også at det er det 

som befinner seg i margene av Berlins dagligliv Benjamin retter erindringskaleidoskopet mot. 

Hos begge utgjør barnets møte med tingenes tause verden en lovnad om en hverdagsnær 

lykke, men hvordan faller lykken – eller ulykken – på de som holdes utenfor sanselighetens 

grenser? Hvor finner vi figurene og barna som må tre i bakgrunnen av den estetiske sfæren? 
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V. Sanselighetens grenser 
Om forsøkene på å utvide og innskrenke det sanselige rommet 
 

Ved å se nærmere på kategorier som kjønn, klasse og dannelse, undersøker jeg hvem barna – 

og de voksne – som holdes utenfor barndommens sanselighet er, hvilken rolle de spiller i 

Woolfs og Benjamins fremstillinger av barnets verden, og hva fremstillingen av de som har 

falt utenfor kan fortelle oss om den barnlige erfaringens løfte. Allerede ansatsen i To the 

Lighthouse skjuler nemlig en forstummet lidelse. Da er det verdt å merke seg at den rødbrune 

strømpen er tiltenkt fyrvokterens sønn: 

 
“But it may be fine – I expect it to be fine,” said Mrs Ramsay, making some little twist of the 
reddish-brown stocking she was knitting, impatiently. If she finished it tonight, if they did go to 
the Lighthouse after all, it was to be given to the Lighthouse keeper for his little boy, who was 
threatened with a tuberculous hip; together with a pile of old magazines, and some tobacco, 
indeed whatever she could find lying about, not really wanted, but only littering the room, to 
give those poor fellows, who must be bored to death sitting all day with nothing to do but polish 
the lamp and trim the wick and rake about on their scrap of garden, something to amuse them. 
(TL: 6) 
 

Med lesningene av tingverdenens gleder i mente, er det påfallende at objektene som forsøpler 

rommene tilfaller fyrvokteren og hans familie. Den unytte fillesamlingen stilles i relieff mot 

det som her er en samling av avfall, og som heller ikke tjener som anstøtsstein for sansbare 

erfaringer. Det stiller morens besøk hos fattige familier både på Isle of Skye og i London, og 

hennes virke som «filantrop» på øya, i et annet lys. Mrs Ramsay, som selv sporer sitt opphav 

til «that very noble, if slightly mythical Italian house» (TL: 10). Det er «the other problem, of 

rich and poor», som opptar henne, i håp om å kunne tilegne seg en status som «an 

investigator, elucidating the social problem» (ibid.). Men selv målingen av strømpen hun syr 

gir et islett av subtil klassemakt: «’Stand still. Don’t be tiresome,’ so that he knew instantly 

that her severity was real, and straightened his leg and she measured it. The stocking was too 

short by half an inch at least, making allowance for the fact that Sorley’s little boy would be 

less well grown than James.» (TL: 28) Vissheten om at fyrvokterbarnet ikke vil være like sunt 

og friskt som hennes eget barn løper parallelt med en finmasket form for bemektigelse. Også 

Sorleys lille  og tuberkuløse sønn blir innskrevet i den domestiske veven av klær og gaver 

som i siste instans sørger for å ikle også tjenerne de samme gevantene som den bemidlede 

familien – i det vi kan tenke på som en tilsløring av de reelle forskjellene. Det William 

Bankes på et punkt hører de andre snakke om – «That the fishing season was bad; that the 

men were emigrating. They were talking about wages and unemployment.» (TL: 87) – tilhører 
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øyas sosiale virkelighet, som er en knapt hørbar mumling, en som knapt artikuleres, og som 

ikke tas opp i familien og de besøkendes livsverden. Men som jeg vil vise er alt det som faller 

utenfor det sansbare rommet på Isle of Skye av vesentlig betydning for barndommens løfter 

om lykke – og ulykken som stadig fantes i den. 

 Slik vi har sett, er de tidlige leveårene hos Benjamin fylt av små terskler og 

mulighetsrom, i slentrende passiar mellom gressflekker, historisk erfaring og temporale 

forskyvninger: Barnet som tråkker gatelangs i Berlin tilhører de terskelkyndiges slekt. Men 

hvor finner vi tersklene mellom det teoretiske konstruktet barndom, barnet Benjamin skriver 

om, og alle de andre som har vært barn? I egenskap av å være født inn i det assimilerte 

jødiske handelsborgerskapet i Berlin – i fredstid – ligger det for barnet Walter Benjamin å 

kunne utforske og bejae sine omgivelser. På samme måte som Ludwig Rellstab i Tiergarten 

kunne det vokse sammen med byen og innta rutenettet av gater som en «mikroflanør». Men 

oppveksten i det borgerlige Berlin omkring 1900 gjør det også mulig for barnet å trå over 

terskelen der dialogen med åndshistorien kan starte. Terskelkyndigheten utgår fra en 

ekspansiv tilgang på tradisjonens hemmeligheter, og de aller første møtene med tradisjonen 

beror på den samme historiske åren som rikdommen hviler på. Vi støter på lesevaner og 

referanseunivers der Friedrich von Schillers drama Wallensteins leir, Shakespeares Romeo og 

Julie, og Tolstojs Krig og fred står side om side med den årlige barnebokutgivelsen Neuer 

Deutscher Jugendfreund og E.T.A. Hoffmanns burleske eventyr. Slik anskueliggjør også 

montasjen hvordan også lærdommen, lik historien, kommer støtvis, i en ustrukturert, kaotisk 

og flyktig avlesning av fortiden. Bak den vennlige gjenlyden fra bestemorens ringeklokke 

(”Blumeshof 12”), og forut for den sødmefylte lukten av eplene som hushjelpen varmer for 

det syke barnet (”Wintermorgen”), ligger det gjemt en serie dunkle påminnelser om 

velstanden som kunnskapen hviler på. I lesningen av ”Das Telefon” har jeg vist hvordan 

medieteknologien også rommer nye former for bemektigelse når sekretærens angst tilsløres i 

telefonlinjens andre ende. Slike kamuflerte drypp av klassebevissthet er det mange av i 

Berliner Kindheit. 

 Om tankebildet ”Loggien”, det første i samlingen, skriver Benjamin til Scholem fra 

San Antonio, 31. juli 1933, at det vil inneholde det mest presise portrettet han noen gang vil 

kunne gi av seg selv. (BR: 589) Det er en besynderlig kommentar. Men gjennomsyres ikke 

tankebildet av et uttrykk for den klassebevisstheten Benjamin annonserer i forordet, der 

intensjonen er å fremvise i bilder hvordan «die Erfahrung der Großstadt in einem Kinde der 
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Bürgerklasse sich niederschlägt»103? Som arkitektonisk konstrukt er en loggia en altan med 

søyletak, hevet over gatelivet og massene, og skjermer betrakteren fra omverdenen – som om 

man sto i en avskjermet losje foran klassesamfunnets teater. Loggiaen fremhever hvordan 

fattigfolket er med på å skape den sansbare sfæren som borgerskapets barn tar del i: «Der 

Takt der Stadtbahn und des Teppichklopfens wiegte mich in Schlaf. Er war die Mulde, in der 

sich meine Träume bildeten. Zuerst die ungestalten, die vielleicht vom Schwall des Wassers 

oder dem Geruch der Milch durchzogen waren, dann die langgesponnenen: Reise- und 

Regenträume.»104 (GS VII-1: 386) I samme bevegelse defineres de velstående borgernes og 

arbeidernes sanselige erfaringer; den siste som tjener, den første som mottaker – slik avstand 

også preger den «hjemløse» palmen i loggiaen, den som har blitt brakt dit fra et annet 

kontinent. I gårdsrommet forvandles alt til avlesbare «tegn»; overflater, møblement, trær og 

arbeidere blir hieroglyfer i ventingens tid, og slik kan kusken som fyller vann til dyrene inngå 

i ventestedenes tablå, et evig lediggangsskue han naturligvis ikke kunne ta del i. Slik ligger 

det en dobbelthet i loggiaen som skueplass, og slik blir sammenblandingen av profane og 

hellige kulturuttrykk, høyverdige kunstformer og masseprodusert teknikk eller lettere 

tilgjengelig folkekultur en skjør protest mot byrommets «vertikale» hierarkisering av 

sansning. Da blir montasjen, som lar barnet se alt fra oterens venting i den zoologiske hagen 

til seierssøylen, det egnede mediet for en slik nedbryting. Samtidig gir ikke loggiaens skue 

tilgang til oversiktsbilder av barndommens by; den kan skimtes bare i flyktige fikserbilder. Vi 

kan tenke tilbake på den pukkelryggede mannslingen: Erindringen er martret av 

tilkortkommenhet, slik han er kuet under slitet og undertrykkelsen, men mannslingen besitter 

også evnen til å vekke historien fra slummer og taushet. Han besitter erindringsbildenes 

halvpart, og i erindringens brokete metode vil bildene fra loggiaens privilegerte utkikkspunkt 

også synliggjøre uforløst og fortrengt lidelse. Som jeg var inne på i figurdiskusjonen, kan et 

slikt grep jamføres med Woolfs tematisering av sansningens «distribusjon» i ”Street 

Haunting”. Tilstedeværelsen av fordreide skikkelser fra byrommets ytterkanter rundt teateret 

og utsalgene anskueliggjør kapitalmaktens nærhet til fordelingen av sansning. Det er nettopp 

dette som også settes på spill i James’ utklipping, som åpner opp for å ta verden i skue fra et 

annet perspektiv enn det rådende. 

 Markedshallene, de staselige boligene, utsikten fra loggiaene og det beskyttede 

barneværelset i Berlin kan derfor forstås som epistemologiske kamre på lik linje med 
																																																								
103 «…storbyerfaringen til et barn av borgerskapet er avleiret.» (BB: 93) 
104 «Rytmen fra bytrikken og teppebankingen vugget meg i søvn. Den var dalsenkningen hvor drømmene mine 
ble skapt. Først de formløse drømmene, som muligens var gjennomtrengt av vannets dønninger eller av 
melkeduften, så de vidtfavnende: Reise- og regndrømmer.» (BB: 95-96)	
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klasserommet, der den elskede lærerinnen Frøken Pufahls underskrift ikke bare uttrykker 

«kalligraphischen Vollkommenheit [sondern] die Wurzel aller Tugenden».105 (GS VII-1: 400)  

I siste instans er rommene beholdere som inngjerder kunnskapen som overleveres og forblir i 

bourgeoisiets innerste sirkler. Inngjerdingen har ikke bare en åndelig side: Benjamins egen far 

sørget selv for å flytte husholdningen stadig lengre vest: Sønnen ble født like sør for 

Tiergarten, i det velstående området rundt Magdeburger Platz, men familien flyttet snart 

utenfor bykjernen da Kürfurstendamm ble et sentrum for shopping. Da Benjamin var 20 år 

gammel, ble velstanden beseglet i en storslått villa i mer landlige Grünewald. (Eiland & 

Jennings 2014: 14, 16) Da kan vi gripe tilbake til og utvide diskusjonen om 

kulturdokumentet: Det finnes en overlevering av kulturgodene som er barbarisk, skriver 

Benjamin i tesene, og det er den formen for kulturell overlevering som sørger for at allting 

blir ved det samme, at historiens bakside går inn i glemselen, og at tjenerne som umerkelig 

har sørget for å bevare velstanden ikke en gang blir randbemerkninger i historiebøkene – det 

tuberkuløse fyrvokterbarnet i To the Lighthouse er en del av en slik stum tjenerstand.106 

Klassesamfunnets byggeklosser setter Woolf på begrep i monografien A Room of One’s Own 

(1929), der fortelleren, etter å ha blitt nektet adgang til det staselige Oxbridge-biblioteket, 

retter oppmerksomheten mot det ørkesløse arbeidet som har ligget forut for dannelsens 

reisverk; «with infinite labour the grey blocks in whose shade I was now standing were poised 

in order one on top of another, and then the painters brought heir glass for the windows, and 

the masons were busy for centuries up on that roof with putty and cement» (AROO: 9). 

Lidelsen er bygget, og det rike barnet, fra fødselen av, er innskrevet i en arvesynd som har 

tillatt andre erfaringer å forstumme. Byggesteinene anskueliggjør, så å si, hvordan lidelsen har 

blitt naturalisert og hugget i sten. Dermed finnes det en dobbelthet i å bli oppfostret i de 

terskelkyndiges slekt. Hvis barndommen er filosofiens forskole er det en skolegang som er 

forbeholdt de ytterst få. Samtidig er dette en dannelse som ligger utenfor klasserommenes 

disiplin og undervisningens formanende klokketid, som den forsøker å frigjøre seg fra. Derfor 

ligner den barnets lek mer enn den tradisjonelle pedagogikken. Men en slik mot-dannelse, 

som er ment å lede til en ustadig omgang med tradisjonen, og som kan redde de store 

kunstnerne (Baudelaire, Balzac) fra konformismens klamme og institusjonaliserende klør, 

betinger intim kjennskap til de samme institusjonene. Om Leslie Stephen fortsatt kunne 

målbære et viktoriansk-moralistisk syn på døtrenes dannelse – de fikk fri tilgang til det 
																																																								
105 «…kalligrafisk fullkommenhet, men alle dyders rot.» Vel å merke «hvis den, som hos semittene, utelukkende 
hadde bestått av konsonanter» (BB: 116). 
106 «Und wie es selbst nicht frei ist von Barbarei, so ist es auch der Prozeß der Überlieferung nicht, in der es von 
dem einen an den andern gefallen ist.» (GS I-2: 696) 
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massive biblioteket i 22 Hyde Park Gate, men noen formell utdanning var utelukket – vokste 

også Woolf opp i et intellektuelt miljø som etter hvert gjorde det mulig å få inngående 

kunnskap om de antikke tragediene, den romantiske tradisjonen eller den britiske empirismen. 

På internatskolen var også Benjamin prisgitt den progressive pedagogen Gustav Wynekens 

reformer, som skulle bli en viktig påvirkning på senere tanker om skolepolitikk og læring. Og 

da Woolf-søsknene i 1904 flyttet til 46 Gordon Square i Bloomsbury-området var den 

familiære situasjonen og morens bortgang utløsende, men veien inn i det intellektuelle miljøet 

kunne knapt ha lykkes om klassebakgrunnen var en helt annen. Men snarere enn å kassere 

erfaringene som borgerlige og avsondrede, vil jeg vise at kjennskapen til dannelsens 

forutsetninger lar Woolf og Benjamin kaste et annet lys over tradisjonen. Det handler om å 

sette seilene – begrepene – som står i historiens vind, og ikke bare å rå over dem, slik 

Benjamin skriver i Das Passagen-Werk. (GS V-1: 592) Det er, hos Woolf, å vise hvordan 

allmakten med hvilket begrepene har blitt ført, er en myte. Og det er der barndommen trer 

inn. Hva skjer når inngjerdingen av det lærde og det sanselige domenet får et romlig uttrykk?  

 

Matriarkat og språkmagi 

I det følgende vil jeg se nærmere på hva som skjuler seg i margene av ”Blumeshof 12”, et 

tankebilde som munner ut i den borgerlige julefeiringen hos morens mor, Hedwig 

Schoenflies-Hirschfeld. Det åpner imidlertid lenge før høytidens lykksalighet, i et moderlig 

myterom: 

 
Keine Klingen schlug freundlicher an. Hinter der Schwelle dieser Wohnung war ich geborgner 
[sic] als selbst in der elterlichen. Übrigens hieß es nicht Blumes-Hof, sondern Blume-zof, und es 
war eine riesige Plüschblume, die so, aus krauser Hülle, mir ins Gesicht fuhr. In ihrem Innern 
saß die Großmutter; die Mutter meiner Mutter. Sie war Witwe.107 (GS VII-1: 411) 

 

Blumes-Hof vris mimetisk om til Blume-Zof, og boligen blir et surrealistisk drivhus.108 I 

første omgang tilkjennegir Benjamin den samme borgerlige tryggheten som preger hele 

																																																								
107 «Det fantes ingen ringeklokke som lød vennligere. Bak dørterskelen til denne bygningen var jeg til og med 
tryggere enn hos mine foreldre. For øvrig het det ikke Blumes-hof, men Blume-Zof, og bygningen var en enorm 
plysjblomst som, fra et krusete hylster, kom farende mot ansiktet mitt. I dens indre satt bestemor; moren til 
moren min. Hun var enke.» (BB: 130) Igjen har «Schwelle», terskel, blitt til det bokstavelige «dørterskel», og 
dobbeltheten som er terskelkyndigheten har gått tapt. «Min mors mor» klinger også bedre. 
108 I Miniature Metropolis (2015) trekker Andreas Huyssen en interessant linje mellom ”Blumeshof 12” og Louis 
Aragons surrealistiske roman Le Paysan de Paris (1926). Han gjenfinner Aragons hybridlitterære fremvisning av 
le merveilleux quotidien i Berliner Kindheit, «in the guise of a child’s experience reconstructed decades later by 
the adult author» (Huyssen 2015: 183), og trekker overbevisende linjer mellom surrealismen og forskjellen på 
det hørte og det skrevne. I forlengelsen av åpningen på ”Blumeshof 12” kommenterer han også den mimetiske 
fordreiningen til «Blume-Zof» (Op. cit.: 213-15), men han knytter aldri an til det maternale. 
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oppveksten i Berlin – ja, bestemorens dørterskel innvarsler en enda større sikkerhet enn 

foreldreboligen. Det knytter an til fordringen i bokens fortale: «In diesen wenigstens [Bilder], 

hoffe ich, ist es wohl zu merken, wie sehr der, von dem hier die Rede ist, später der 

Geborgenheit entriet, die seiner Kindheit beschieden gewesen war.»109 (GS VII-1: 385) Men 

er det så langt mellom henvisningene til skjebnen Benjamin skulle møte i eksil i de enkelte 

tankebildene som det først kan synes som? Det komparative «tryggere» innenfor bestemorens 

fire vegger, geborgner, er beslektet med verbet geborgen, fortidsformen av bergen, altså å 

komme seg i trygghet, men også å gjemme seg, eller å berge noe. Slik retter Benjamin en 

fordring til leseren om å huske på trygghetens skjørhet: Ikke lang tid skulle gå før velstanden 

gikk tapt i politiske kriser, inflasjon og den stadig forverrede situasjonen for Tysklands 

jødiske befolkning de påfølgende årene. Det er bare for en kort tid at slektslinjens dunkle 

velbehag og traderte rikdom kan føres tilbake et ledd – handelsborgerskapets sikkerhet gikk i 

arv, men velstanden opphørte med sønnen – og altså sønnesønnens – eksil.110 Men her får den 

en kjønnet dimensjon som ikke er like skarpt avtegnet i enkelte av de andre skriftstykkene. 

Det er en ferd inn i et Mutterland, ikke et Vaterland. «Sie war Witwe», blir det raskt stadfestet 

om bestemoren. Det er en konstatering som står for seg selv og punkterer de første skrittene 

inn i boligen. Eneherskeren i plysjblomstens innerste behøver ikke å bli «vannet» av og stelt 

med av mennene for å sette sitt preg på rommene hun råder over, i subtil kontrast til den 

nazistiske ideologiens blod- og jord-retorikk og synet på kvinnen som fødemaskin. 

 Således kan vi tenke på bestemorens forheksede dørterskel som mer enn bare terskelen 

til moderlandets freudianske flora. Det er også en annen terskel enn den som telefonen lukket 

opp for, der myterommet kunne gi et skinn av fordums dekor og møblement – restavfall fra 

vareproduksjonen som nåtidens hurtigvirkende motekarakter har henvist til glemselen. I 

mormorhjemmet er dørkarmen en terskel til språkenes (og ikke den reaksjonære forestillingen 

om herrefolkets) fortidige rike, en verden som stilles til disposisjon for barnet av den 

kvinnelige dominansen.111 Ganske riktig omhylles barnet av selve planteriket, «mir ins 

																																																								
109 «Jeg håper i det minste at det gjennom disse bildene fremgår tydelig i hvor høy grad personen som her 
omtales, senere måtte unnvære tryggheten som ble forunt hans barndom.» (BB: 94) 
110 Denne dimensjonen avfeier Carola Daffner i sin lesning av Gertrud Kolmars dikt om den samme leiligheten, 
”Großmutter” (1927–30) – Kolmar var Benjamins kusine på morssiden. Hun skriver: «Whereas Benjamin 
portrayed the grandmotherly motherland as the essence of burgeouis safety, Kolmar’s poem shows instead the 
lack of safety by exposing an already hollow place.» (Daffner 2010: 283) Ganske riktig betones tryggheten, men 
den dialektiske fremstillingen av Blumeshof 12, forordet og «geborgner»/«zu bergen»-dobbeltheten gjør altså at 
tryggheten i bestemorboligens kammer begynner å vakle. 
111	Her vil jeg presisere at det menneskelige språkets opprinnelse, herunder Benjamins teoretisering over det 
adamittiske språket, ligger noe utenfor mitt problemområde. Det finnes forbindelser til den tidlige 
språkfilosofien i mimesis-begrepet, men da jeg i større grad, og med henblikk på barndommen, drøfter den 
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Gesicht fuhr», i dens «krauser Hülle». Litt ut i stykket er også befatningen med tingverdenen 

på plass, sågar dukker balustradene opp – men da har forvridningen av ordet Blumes-Hof 

allerede funnet sted. Ikke bare signaliseres forskjellene mellom morsmålets språkspill og 

fedrelandets blodslinjer og genealogi av mormoren, hun som besørger barnets sikkerhet i 

plysjblomstens indre. På adressen Blumeshof 12, eller i mødrenes Blume-Zof, finnes det 

nemlig en romlig struktur som åpner opp for å bevare et svakt minne om likhetenes fordreide 

verden i språket. Etter mitt skjønn har noe av denne kompleksiteten gått tapt i Berliner 

Kindheit-resepsjonen – særlig med tanke på ”Blumeshof 12” – og dermed også i tolkningen 

av Benjamins kjønnspolitikk. Det ser man av Daffner og Huyssens lesninger, men også i 

Birgitte Rasmussen Hornbeks tolkning i Walter Benjamins Berlin. Hun diskuterer 

overbevisende hvordan tankebildet uttrykker et «heimweh-konsentrat» og en sterkere nostalgi 

enn Benjamin selv gir til kjenne, setter erindringens spatiale struktur på begrep og betegner 

rommet som «et mødrenes hus … der leder tanken i retning av psykoanalysens 

begrebsliggjørelse af den prænatale tilværelse (væren i moders liv) eller den tidligste tid (– i 

mors favn); en længsel efter en tilstand, der som mormødrene, på én gang er udødelig og 

afdød.» (Hornbek 2001: 114) Jeg slutter meg til at den tilstanden uttrykker hjemlengsel og 

morskjærlighet, men ikke at den «afsøges, afsentimentaliseres og stabiliseres provisorisk 

kontrapunktisk i stykkets påfaldende formelle sprog» (ibid.) – for sentimentaliteten er vevd 

inn i tematiseringen av trygghetens vaklende gulv, språket er tvert om ornamentalt og 

blomstrende («moderlig»), og det kontrapunktiske består snarere i, slik vi skal se, at koloniene 

og herskermakten stilles til skue på adressen Blumeshof 12. 

 Det interessante funnet i denne lesningen er nemlig at den mimetiske omgangsformen 

nedfelles langs en matriarkalsk slektslinje der mennene holdes utenfor sanseligheten. Det 

aksentueres av at de fordreide ordene annensteds også opptrer når Walter befinner seg i 

nærheten av kvinner. Det er hele fem ganger.112 Markedshallen, «Markt-Halle», blir til 

«Mark-Thalle» og fremhever den faktiske mynthandelen i det svulmende utvalget, tilbudet og 

etterspørselen. Der holder ikke barnet fast i morens skjørtefolder, men oppdager «die 

schwerbeweglichen Weiber, Priesterinnen der käuflichen Ceres, Marktweiber aller Feld- und 

Baumfrüchte, aller eßbaren Vögel, Fische und Säuger, Kupplerinnen, unantastbare 

																																																																																																																																																																													
mimetiske evnenes forbindelse til auraen, eller som en pendant til historiske korrespondanser, vil det som har å 
gjøre med syndefallet og paradisisk språk ligge litt utenfor. 
112 Om vi da ikke regner med ”Winterabend”: «Ich kannte die abgebildete Gegend nicht. ‚Hallesches Tor’ stand 
darunter. Tor und Halle traten in ihr zusammen und bildeten die erhellte Grotte, in welcher ich die Erinnerung an 
das winterliche Berlin vorfinde.» (GS VII-1: 414) 
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strickwollene Kolosse, welche von Stand zu Stand miteinander […]»113 (GS VII-1: 402). 

Ordene rykkes ut av sine vante posisjoner når det fruktbare, bugnende og moderlige markedet 

blir et myterom. I det andre tilfellet skjuler den fordreide barndomsvisa ”Mummerehlen” den 

apokryfe Muhme Rehlen («tante Rehlen») – det er der Benjamin med størst tydelighet 

overfører begrepet om det mimetiske språket til barnets lekeverden.114 I teksten om syskrinet, 

der barnet hører tjenestepikene si «Näh-frau» (sy-dame) i stedet for «gnädige Frau» (nådige 

frue), er det morens tryllekrets [Bannkreis] og stoffverden det dreier seg om.115 Hun lignes 

med Snehvits mor når hun sitter foran vinduet og syr, med snøen dalende utenfor, og under 

syskrinets øvre region finnes «den finstern Untergrund, den Wust, in dem der aufgelöste 

Knäuel regierte». 116  (GS VII-1: 426) I «tante-apoteosen» ”Steglitzer Ecke Genthiner” 

sammenstilles tanten Lehmann med en kvitrende fugl gjennom forskyvningen av fuglen 

Stieglitz og gaten Steglitzer Straße. (GS VII-1: 399) Til slutt er det altså 

«Blumeshof»/«Blume-Zof». Da må vi ikke glemme at fordreiningen ikke bare utgår fra 

barnets surrealistiske forestillingsverden, det «herredømmet av likheter» som i «Zum Bilde 

Prousts» skilles ut fra det «identiske», altså varesamfunnet og teknikkens utvisking av egenart 

(det alltid like). Den fordreide språkmagien er jo også knyttet til historisk frelse, og når vi 

etter hvert kommer til figurene som lider under borgerskapets rikdom, og ser «forløsningens» 

bestanddeler hos begge forfattere, er det uomgjengelig å se sanselighetens grenser i lys av den 

mimetiske forholdelsesmåten, og derigjennom dennes forbindelse til redningen. 

 Den borgerlige tryggheten er altså ikke bare et produkt av antikvitetshandlerens 

herredømme over den materielle verden, som vi så i ”Das Telefon” – den er også forbundet 

med en mer moderlig, og derfor mer formbar og estetisk fortrolighet med språket. Men kan 

ikke den fasetten lignes med fantasmen om kvinnens underliv som kreativitetens utspring? 

Som så mye annen litteratur i et freudiansk tankelandskap er ikke Berliner Kindheit fri for 

slike metaforer: I ”Winterabend”, der moren tar ham med til en kjøpmann, settes grotten i 

sammenheng med erindringen; i ”Knabenbücher” gjør fortapelsen i fortapte bokbind at barnet 

føres inn i bøkenes «skjød». Kunsthistoriker Linda Nochlins polemiske lesning av Gustave 

																																																								
113 «…de ubevegelige konene, den salgbare Ceres’ prestinner, torgkoner for alle slags landbruksprodukter og 
frukter, alle slags spiselige fugler, fiskesorter og pattedyr; koblersker, uangripelige ullbekledde kolosser, som 
omgikkes hverandre i bod etter bod […]» (BB: 118) 
114 «Die Gabe, Ähnlichkeiten zu erkennen, ist ja nichts als ein schwaches Überbleibsel des alten Zwanges, 
ähnlich zu werden und sich zu verhalten. Den übten Worte auf mich aus. Nicht solche, die mich musterhaften 
Kindern sondern Wohnungen, Möbeln, Kleidern ähnlich machten.» (GS VII-1: 417) 
115 Om det er et virkelig sammenfall eller en kuriøs detalj kan jeg bare spekulere i (det var ikke en uvanlig 
høflighetsfrase i dagligtalen), men mot slutten av intervjuet med forfatteren Colette i 1927, faller følgende 
replikk fra Benjamin når han er på vei ut av leiligheten hennes: «’Wie lange wohnen Sie schon hier, gnädige 
Frau?’» (GS IV-1: 495) I alle tilfeller valgte han å la det stå på trykk. 
116 «…den dystre bakgrunnen, rotet, der det oppknyttede nøstet hersket […]» (BB: 150) 
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Courbets maleri ”L’Origine du monde” (1866) kaster nytt lys: I ”The Origin without an 

Original” skriver hun at resepsjonen og jakten på maleriet, dets skaperkraft og originalitet, har 

vesentlige røtter i en opprinnelsesmyte som forbinder autentisitet med maskulin skaperkraft 

og underlivsmetaforikk, men at L’Origine like gjerne kan lignes med standardisert, 

masseprodusert pornografi. (Nochlin 1986) Uten å spore av i en diskusjon om den erotiske 

kunsten og kjønnsforhandlinger i fransk 1800-tallsrealisme – ikke mange tiår senere, med 

Baudelaire som anstøtsstein, blir kvinneangst, vampyrtroper og vagina dentata like viktige 

markører – er det på sin plass å bemerke at Benjamin skriver over et halvt århundre etter, men 

i et intellektuelt landskap der freudiansk teoretisering over det samme billedrommet lever i 

aller beste velgående. Det får meg til å tenke at det snarere handler om en utprøving av ulike 

komponenter som preger det parisiske og urbane tyske intellektuelle miljøet, men at det nok 

ikke dreier seg om å undergrave en psykoanalytisk forestillingsverden. Slik Lise Busk Jensen 

viser, er det like mye symbiosen mellom mor og sønn i et proustiansk tyvlån som preger 

Benjamins litterære atelier.117 Den surrealistiske bevegelsen hadde da også Freud som en av 

sine fremste inspirasjonskilder. Men da går tankene også til en passasje i Woolfs monografi. 

Den navnløse fortelleren på sporet av tradisjonens underside har funnet en kveldsavis på en 

restaurant etter å ha forlatt hovedstadsmuseet. Blikket faller på overskriftene – noen har tjent 

seg rike i Sør-Afrika, Sir Austen Chamberlain er i Genève, en kjøttøks med menneskehår har 

blitt funnet i en kjeller, en talsmann for justis og rettferdighet har uttalt seg om kvinners 

skamløshet i skilsmisseretten – og Woolf fastslår at ingen ved sine fulle fem kan la være å 

legge merke til at England er i patriarkatets klør: 

 

Nobody in their senses could fail to detect the dominance of the professor. His was the power 
and the money and the influence. He was the proprietor of the paper and its editor and sub-
editor. He was the Foreign Secretary and the Judge. He was the cricketer; he owned the 
racehorses and the yachts. He was the director of the company that pays to hundred per cent to 
its shareholders. He left millions to charities and colleges that were ruled by himself. He 

																																																								
117 I artikkelen ”Et dødt budskap. Benjamin i sporet efter Proust”, skriver Lise Busk Jensen om «Loggien», og er 
kritisk når hun kommenterer erindringen om morens bryst i den første «minnesatsen». Likheten mellom «lange 
Zeit», i lang tid, og «longtemps» i Prousts åpningssetning, blir påfallende, og følelsen «af at sidde med en 
Proustpastiche mellem hænderne bliver så påtrængende, at det distraherer den videre læsning.» (Busk-Jensen 
2001: 102) Videre gjentar hun begrepet om pastisj, og kaller Berliner Kindheit «en omend mindre tysk pendant 
til Prousts franske roman […] han kunde [ikke] fantasimæssigt rydde plads for sig selv ved siden av Proust, 
kunne man sige med Bloom […] hvad vi får, er en barndom erindret gennem A la recherche du temps perdu.» 
(Op. cit.: 103-104) Etter å ha påvist flere iøynefallende likheter – mellom Walters sanselige møte med 
sommerfuglene i «Schmetterlingsjagd» og åpningen på Sodome et Gomorrhe (fjerde bind), dødsbudskapet i 
prosastykket ved samme navn og madeleinekaken som blir et eple i «Wintermorgen» – slår Busk-Jensen fast at 
verket kun er en mer håndterlig utgave av Prousts roman, «’the portable Marcel Proust’» (Op. cit.: 107). Det er 
en hard dom, og man kunne føye til at idylliseringen av morsfiguren er nedfelt på en lignende måte som hos 
Proust. Imidlertid er ikke Busk Jensen interessert i å diskutere surrealismen, Franz Hessel, montasjen eller andre 
helt sentrale (og mer eiendommelige) inspirasjonskilder, og optikken blir således alt for reduktiv. 
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suspended the film actress in mid-air. He will decide if the hair on the meat axe is human; he it 
is who will acquit or convict the murderer, and hang him, or let him go free. With the exception 
of the fog he seemed to control everything. (AROO: 33) 

 

Her ser vi at bemektigelsen av billedrommet, fra trykkpressens beslag på opplysning av 

allmennheten til konstruksjonen av filmiske narrativer, utgår fra patriarkens pengesekk; hans 

innflytelse er avleiret langs alle samfunnets strukturer. Kapitalmakt og makten til å definere 

hva som blir sett, hørt eller tenkt går hånd i hånd. Men Woolf var ingen politisk radikal i 

betydningen sosialist eller marxist, snarere liberal eller progressiv, og hvis vi tenker på 

formaningene om kunstens frihet i artikkelen fra 1937, fordrer hun det motsatte av å politisere 

estetikken. Fremstillingen av kvinnen i mannens bilde, som er et gjennomgangsmotiv i 

monografien, får derimot gjenklang i To the Lighthouse når William Bankes foretar en 

inkvisitorisk, «vitenskapelig» kritikk av Lily Briscoes maleri av mor og sønn: «Mother and 

child then – objects of universal veneration, and in this case the mother was famous for her 

beauty – might be reduced, he pondered, to a purple shadow without irreverence.» (TL: 50) Å 

bryte fri fra det fengselet – «But the picture was not of them, she said. Or, not in his sense. 

There were other senses, too, in which one might reverence them […] A mother and a child 

might be reduced to a shadow without irreverence» (ibid.) – innebærer med all tydelighet en 

utvidelse av den kunstneriske kampsonen, med gjenklang fra skyggespillet Woolf betoner i 

”Cinema”. Og det innebærer å utvide hva bildene av barndommen kan bety. 

 Benjamins fremvisning av moderlandet og hyllesten av mødrene har kanskje sitt 

utspring i en maskulin fantasi, og vi kan se de ulike visjonene i forlengelsen av en hel 

tradisjon. Men det er visjoner som bryter med antikverte krav som slike William Bankes 

stiller til hvordan bildene av mor og barn skal se ut. Nærheten til den mimetiske språkevnen 

innebærer nemlig at en verden av fordreide likheter i språket oppstår i og med ihukommelsen 

av matriarkatet, som tillegges en særlig teoretisk betydning. Terskelkyndigheten er tillært i 

dannelsen, men har genealogiske røtter i mødrenes Schwellenkunde. Det momentet forsterkes 

hvis vi tar i betraktning interessen for Fouriers feminisme og hans utopiske falanstere (noen 

bebodd bare av barn), som også hentet inspirasjon fra matriarkalske samfunn. Derfor tror jeg 

at Benjamin vil langt hinsides en sammenstilling av kvinne, jord og fruktbarhet når 

dørhåndtaket går ned og bestemorens fauna åpenbarer seg – og henimot en kime til estetisk 

erfaring. Det er nemlig en dannelse som står i sterk kontrast til Herr Knoche, barnets lærer på 

folkeskolen. I ”Zwei Rätselbilder” fører han straffeprekener [Strafgerichte] og geberder seg 
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som sannsiger, «im Amt des Sehers, der das Künftige voraussagt.»118 (GS VII-1: 401), hvilket 

jo betyr at han er en som prøver å legge føringer for det som skal komme for barna.119 At 

spådommen om fremtiden er det som i ”Über den Begriff der Geschichte” forbindes med den 

lineære historiografien og fremskrittstroen, er verdt å merke seg. Herr Knoche fremviser 

nettopp noe vesentlig annet enn glimtene av reddet fortid: Han står for dannelses-livet, det 

fremadskridende, den akkumulerte og progressive oppsamlingen av kunnskap – ikke 

aktualiseringen av sitater eller fillesamling, og i hvert fall ikke tilsmussingen av tradisjonen. 

Når barna ikke kan forklare meningsbetydningen i Friedrich von Schillers dramatrilogi 

Wallenstein (1789-99), svarer han simpelthen at «’Das werdet ihr verstehen, wenn ihr groß 

seid’.»120 (ibid.) Mange år senere, i bildets siste innklipp, er det minnet om Luise von Landau, 

den adelige skolepiken Walter var forelsket i, og hvis navn nå bare forbindes med en altfor 

tidlig død, som overskygger Knoches gåte: «Das leere Grab und das gewogene Herz – zwei 

Rätselbilder, deren Lösung mir das Leben weiter schuldig bleiben wird.» 121  (ibid.) 

Tapserfaringen får et utvidet virkefelt av de patosfylte verselinjene som Benjamin siterer fra 

Schiller – det gjelder særlig de to siste: «Im Felde, da ist der Mann noch was wert, / Du wird 

das Herz noch gewogen.»122 (ibid.) Slik blir et omen om hjertets banken i aldringen også et 

varsel om tiltagende glorifisering av heltemot og oppofrelse i årene før krigens 

sjokkerfaringer. Selv om han ikke artikulerer militarismen, er det en forherligelse Knoche, 

med sitt forestillingsunivers, forsøker å innprente hos skolebarna.  

 I sin tur er Fräulein Pufahl det feminine motstykket til den patriarkalske traderingen av 

kunnskap. Som Benjamins mor, hennes søster og deres mor, er hun forbundet med ordenes 

fysiognomi på et helt annet vis enn mennene – «Das P, mit dem er anhob, war das P von 

Pflicht, von Pünktlichkeit, von Primus; f hieß folgsam, fleißig, fehlerfrei und was das l am 

Ende anging, war es die Figur von lammfromm, lobenswert und lernbegierig.»123 (GS VII-1: 

																																																								
118 «…i embetet av en seer som forutsier fremtiden.» (BB: 117) I Berliner Chronik er Knoche enda mer 
faretruende, slik skolegangen også beskrives som mer autoritær og militær. Herr Knoche bruker spanskrør som 
avstraffelsesmetode, og Walter stilles i enda større grad opp mot ham tête-a-tête. Samtidig utfører Walter 
magiske (!) ritualer mot læreren, og en av gangene blir Knoche borte fra skolen dagen etter. (GS VI: 504-505) 
119 Kontrasterer vi dette med Woolfs oppfordring til de ennå ufødte mot slutten av essayet – «much of what I 
have said in obedience to my promise to give you the course of my thoughts will seem out of date; much of what 
flames in my eyes will seem dubious to you who have not yet come of age» (AROO: 100) – ser vi, som i 
Benjamins radiotimer, en stemme som tilstreber å nivellere forskjellene i autoritet og erfaring, motsatt den tidvis 
kvelende generasjonskløften i familien Ramsay.	
120 «’Det vil dere forstå når dere blir store.’» (BB: 117) 
121 «Den tomme graven og hjertet som blir veid – to gåtebilder livet kommer til å fortsette å skylde meg 
løsningen på.» (BB: 117) 
122 «I felten er mannen ennå noe verdt, / der blir hjertet ennå veid». (BB: 117) 
123 «P’en som innledet navnet, var den samme p’en som i plikt, punktlighet og primus; f’en betydde føyelig, 
flittig, feilfri og hva angikk l’en på slutten, så sto den for lovende, lærelysten og from som et lam.» (BB: 116) I 
Benjamin Handbuch bruker Anja Lemke denne passasjen som et eksempel på begrepet om fikserbildet 
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400) Hennes navn er formbart og kan avleses; det er også et reservoar for mykere kvaliteter 

hun, i egenskap av inspirator, overfører til barna. Når frøken Pufahl avløses av Herr Knoche, 

betyr det ikke bare at moderlig dyd viker for maskulin stringens – det betyr at magien som 

lyser opp av egennavnet hennes erstattes av ordet «Knoche». Det er nemlig bare én bokstav 

som skiller etternavnet hans fra Knochen, «knokkel» eller «bein». Bytter vi om på n-en får vi 

kochen («å lage mat»), men det er det første som er viktig: Knoche er en bærer av det harde 

og materielle, kroppens forrang over ånden, men bærer også i seg sin egen ende, så å si, idet 

navnet besitter ruinene av det nåtidige livet. Det ligger også nedfelt i måten han traderer 

åndshistorien på, som i 1900 kunne være et forsøk på å inngi barna med krigersk og maskulint 

heltemot, men som på 30-tallet og i eksil, skuende tilbake over en terskel der krigen har lagt 

livet og erfaringen i ruiner, kun er barbarisk. Ironisk nok for en som påberoper seg å kunne 

spå skolebarnas fremtid, varsler Knoche dermed den gamle ordenens undergang – den som 

har satt sansningen og den radikale tanken i parenteser. Men for å bryte med katastrofen må 

barna, og i utstrakt betydning leseren, ta leken med ordene i sin tjeneste – og se forbi den 

blotte figuren som doserer i klasserommet. Det er kanskje overraskende, for så langt har jeg 

fokusert på at det mimetiske spillet med ordene eller tingene innebærer en fortrolighet. Det 

understrekes av forbindelsen til auraen, slik Dag T. Andersson har vist: Den fortrolige 

befatningen med tingene, en dypest sett estetisk måte å persipere verden på, svekkes i 

reproduksjonens tidsalder. Da er det samtidig viktig å huske på at begrepet om mimesis ikke 

bare er en ren videreføring av Benjamins tidlige språkfilosofi. Tekstene om den mimetiske 

evnen er skrevet på samme tid som den historiske materialismen som på 30-tallet ble viktigere 

i hans tenkning, og bærer i seg evnen til å bryte med den rådende ordenen. Det ser vi blant 

annet av nærheten mellom oppsporingen av likheter og de historiske korrespondansene i 

arbeidet med historieskrivingen. (Lemke 2006) 

 Dermed åpner Knoche-innskuddet og anagram-leken opp for å tenke på den fortrolige 

forvrengningen av semantikk, ødeleggelsen av egennavnet, som en form for mistro til 

tradisjonen, slik den har havnet hos barna med lærerens kjølige, konvensjonelle språk. Å 

splintre opp denne tradisjonen betyr i første rekke å gi ordene nye fasetter, å åpne opp for mer 

enn ett lag av mening. Men det betyr også å anskueliggjøre den borgerlige herremakten som 

ligger nedfelt i ordenes bruk. Å vri på og ødelegge etternavnet til læreren, som lærer bort 

																																																																																																																																																																													
[Vexierbild] fra ”Lehre vom Ähnlichen”, og påpeker at den «innfanger» den språklige utfoldelsen av slike bilder, 
ikke uvesentlig gjennom en utvidelse av hva egennavnet, sammenføyningen av hver enkelt ord, kan gjøre: «Der 
Name der Lehrerin zerfällt in seine einzelnen graphischen Komponenten, die hier mehr über den Charakter des 
Schreibenden auszusagen wissen als der Eigenname dies vermag.» (Lemke 2006: 658) Hun viser imidlertid ikke 
til den moderlige fasetten – eller ”Blumeshof 12” – i diskusjonen av den mimetiske evnen. 
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Schillers stykker uten et snev av den revolusjonære konteksten Schiller skrev og virket i, blir 

et første steg mot det positive begrepet om barbari i essayet ”Erfahrung und Armut” (1933). 

Der skriver Benjamin at erfaringsfattigdommen – som forbindes med krigens ødeleggelser av 

den muntlige traderingen – snarere er en form for inflasjon av erfaringer, eller mer innforstått 

en opplevelses-inflasjon (forstått som Erlebnis) i en kulturkrets som har forspist seg på 

erfaringer. «Konstruktører» og foregangsfigurer som Paul Klee, Brecht med sitt motto «Visk 

ut alle spor!», funksjonalistene Adolf Loos og Le Corbusier med sin glassarkitektur som 

motvirker hemmelighold og borgerlig sporsetting, de bygger opp fra grunnen av, og som 

destruktive karakterer rydder de vei for en ny menneskelighet. (GS II-1: 213-219) Slik må det 

dårlige gamle forgå for at det gode nye kan oppstå, for å vende om på en maksime av Brecht 

fra Benjamins Skovbostrand-opptegnelser.124 Det jeg finner mest vesentlig her er at Knoches 

«’Das werdet ihr verstehen, wenn ihr groß seid’» har en direkte presedens i det nevnte 

essayet. En av truismene som de eldre autoritetene har utsagt til de yngre for å stadfeste 

Erfahrung, lyder nemlig «’Du wirst’s schon noch erfahren.’»125 (GS II-1: 213). Å utøve et pek 

mot dannelsens representanter og nytteperspektivet de behandler slik opparbeidet visdom 

med, viser vei mot et mulig frislipp av sansningen. Det kan også leses i forlengelsen av en 

passasje Benjamin siterer André Breton på i surrealismeessayet: «’Still! Ich will, wo keiner 

noch hindurchgegangen ist, hindurchgehen, still! – Nach Ihnen, liebste Sprache’. Die hat den 

Vortritt. Nicht nur von dem Sinn. Auch vor dem Ich. Im Weltgefüge lockert der Traum die 

Individualität wie einen hohlen Zahn.»126 (GS II-1: 297), der det magiske språkets primat 

destruerer det enhetlige subjektets makt og innvarsler surrealismens revolusjon av det 

hverdagslige. Anagram-spillet, deformeringen av Knoches knokkeltradering, rommer derfor 

en kritikk av den maskuline dannelseskulturen, den nedverdigende og bedrevitende 

pedagogikken som Benjamin selv forsøkte å endre i praksis, hvis vi tenker på 

radioforedragene. Så er også kvalitetene Fräulein Pufahl tillegges nesten usannsynlige, ja, f-en 

står til og med for feilfri [fehlerfrei], og antyder en utopisk dannelse som nesten ikke kan 

finnes i det verdslige, i Knoches repressive orden. Om veien fra teori til praksis ikke er sluttet 

i Pufahls bilde, så er den i det minste et forsøk på å bringe frelsen inn i det hverdagslige. Det 

forvridde og deformerte, er ikke det mannslingens brennmerke, og er det ikke derfor også slik 

at vridningen av Knoches navn alluderer til forløsningen i fremtiden – fra en inngripen i 
																																																								
124 «25 August [anm. 1938] Eine brechtsche Maxime: Nicht an das Gute Alte anknüpfen, sondern an das 
schlechte Neue.» (GS VI: 539) 
125 «Det får du snart nok erfare.» (SU-II: 475) 
126 «’Stille. Jeg vil gå gjennom der ingen ennå har gått igjennom, stille! – Etter Dem, kjæreste språk.’ Det har 
forrangen. Ikke bare foran meningen. Også foran jeget. I verdensordenen lar drømmen individualiteten løsne 
som en hul tann.» (SiU-II: 113) 
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fortidens klasserom? Til slutt er det Knoche som overtar, i det jeg leser som en allegori over 

matriarkatets bortfall i totalitær forvaltning. Fascismens førerkult og estetikk var nettopp en 

grusom lovsang til maskuline idealer. Ja, tapet av symbiosen med moderlandet er en dyp sorg, 

og fører frem mot en formell dannelse hvis underside er barbariet – men sorgen kan også 

skapes om til en destruktiv kraft. Da har den som erindrer plantet et håp i fortiden for å kunne 

bevare fortidens håp og sanseerfaringene som fantes der. 

  

Tradisjon og bemektigelse 

Med andre fortegn er irettesettelsens herredømme også et nav hos Woolf. I det historiske 

risset hun gir i A Room… viser hun også til den rådende dannelsen som et fengsel for 

sansningen: «Gate after gate seemed to close with gentle finality behind me. Innumerable 

beadles were fitting innumerable keys into well-oiled locks; the treasure house was being 

made secure for another night.» (AROO: 13) I stedet for det domestiserte spjeldet hun griper 

til annensteds, blir henholdsvis Oxbridge-biblioteket (der kvinnen ikke har tilgang uten 

ledsager eller en skriftlig anbefaling) og British Museum (der bøkene i beste fall forteller en 

historie om kvinnen som anima) eksempler på inngjerdede rom som har nektet kvinnen 

tilgang til den samme sanselige sfæren. Knoche-lignende skikkelser, som hos Woolf også har 

noe barbarisk antikvert over seg, dukker opp i hopetall: historikeren G. M. Trevelyans History 

of England traderer institusjonene og krigene i historisismens ånd, «the great movements 

which, brought together, constitute the historian’s view of the past» blottet for kvinner; 

Cambridge-personligheten og pedagogen Oscar Browning fastslår kvinnens underlegenhet; i 

det 17. århundre fikk lyrikeren Lady Winchilsea passet påskrevet av John Gay og Alexander 

Pope, «’as a blue-stocking with an itch for scribbling’». (AROO: 60) Når Woolf utgir 

monografien er året 1929, og hun kan kontrastere politiske vedtak, allerede innskrevet i en 

lineær fremskrittshistorie – eiendomsrett for gifte kvinner i 1880, stemmerett i 1919, «which 

is a whole nine years ago» (AROO: 109) – med Mussolini og den italienske 

fascistbevegelsens fadertro og patriarkalske ideologi. Og med det vi kan tenke på som et 

korrektiv til Benjamins forståelse av erfaringsarmodet, påpeker hun klokelig at den egne 

erfaringen – erfaringer overhodet – er noe som har blitt fratatt og nektet den kvinnelige 

forfatteren. Det er noe som har preget enhver barndom, kan vi tilføye, og i forlengelsen av sin 

kritiske lesning av utdrag fra Jane Eyre (1855) skriver hun om Charlotte Brontë: 

 
…it is clear that the anger was tampering with the integrity of [the novelist]. She left her story, 
to which her entire devotion was due, to attend some personal grievance. She remembered that 
she had been starved of her proper due of experiences – she had been made to stagnate in a 
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parsonage mending stockings when she wanted to wander free over the world. Her imagination 
swerved from indignation and we feel it swerve. But there were many more influences than 
anger tugging at her imagination and deflecting it from its path. Ignorance, for instance. The 
portrait of Rochester is drawn in the dark. We feel the influence of fear in it; just as we 
constantly feel an acidity which is the result of oppression, a buried suffering smouldering 
beneath her passion, a rancour which contracts those books, splendid as they are, with a spasm 
of pain. (AROO: 72)  

 

Det dreier seg om forstyrrelser av privat art, domestisering av livsveven og mangel på tilgang 

til en egalitær sfære som ville ha gitt henne tilgang på Rochesters indre sjeleliv i like stor grad 

som med romanens tittelkarakter. Hvis Benjamins barnefigur kan motvirke kulturens 

overforbruk av opplevelser, ser vi brått at det ikke er noe som tilfaller enhver kunstner – eller 

barnet det en gang var. Der Mrs Ramsay fabler om sønnens dannelse og fremtid i 

advokatstanden eller som kunstner, må døtrene føres inn i sømmen av giftemål og slekters 

gang. Og der Rose evner å farge virkeligheten, settes fyrvokteren og hans sønn inn i et visuelt 

rammeverk som er preget av grånende fargetoner, der ethvert håp om en trygg tilværelse er 

martret av «the same dreary waves breaking week after week, and then a dreadful storm 

coming, and the windows covered with spray, and birds dashed against the lamp, and not to 

be able to put your nose out of doors for fear of being swept into the sea» (TL: 7). Når moren 

står foran vinduet med Jasper og Rose og skuer ut mot fuglenes streben henimot himmelen fra 

familiens feriehus, er dyrene et bilde på frislippet av vanens makt; når hun forestiller seg 

fyrvokterens familie antyder de snarere det forfallet som tingene lider under når de ikke har 

blitt sett. Innfølingen i arbeidernes mulige skjebner resulterer i at de både bures inne og 

holdes på avstand. I og med det forblåste og lite gjestmilde klimaet, som for middelklassen er 

et spørsmål om utflukt eller ikke, men som for fyrvokteren er et spørsmål om å berge seg og 

sitt, forbindes således den fargeløse tilværelsen, fraværet av dannelse og arbeidets åk, med en 

etablering av grenser for hvem sanseopplevelsene kan tilfalle – «How would you like that? 

she asked, addressing herself particularly to her daughters. So she added, rather differently, 

one must take them whatever comforts one can.» (ibid.) – og ignoransen stilles til skue. 

 «Altruismen» synliggjør hvem som har vært privilegerte nok til å høste erfaringer helt 

siden barndommen. Når fyrvoktersønnen tildeles det James har vokst ut av, blir den 

tilsynelatende gavmilde gesten en distribusjon av søppel. «Something to amuse them», noe å 

underholde dem med, tenker hun seg til, det kan passe for barnet med den tuberkuløse hoften 

– og sømmen av kapitalmakt og arbeidsdeling utbroderes i en tildeling av begrensninger for 

sansning. Når Mr Ramsay har gjort seg til herre over klokketiden eller det domestiske livet, 

gjør Mrs Ramsay seg til det sansbares hersker. Da bortfaller muligheten til å tilegne seg 
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erfaringer for de som ikke besitter privilegiene. Utkikkspunktet er ingen loggia, men et 

hvilket som helst vindu, og utbyttingen således mer subtil enn hos Benjamin. Men også den er 

et uttrykk for herredømmet over fremtiden. Samtidig ligger det et begrep om litterær kvalitet i 

Brontë-ekskursen, og kanskje undervurderer hun at de antatte svakhetene, målt opp mot den 

moderne fiksjonens idealer, gir like mye av et vitnesbyrd om ufrihet som de forkludrer stilen i 

Brontës roman? «The imagination falters under the enormous strain», skriver hun jo like før. 

(TL: 71) Da er det viktig å minne om at Woolf holdt seg med en noe teleologisk forståelse av 

romankunstens faser, og slik Endreson påpeker om hennes essayistiske autoritet, går også noe 

tapt når hun bemyndiger seg marginaliserte stemmer for å undergrave viktoriansk servilitet 

vis-à-vis mannlige kunstnergenier. Det dreier seg for eksempel om å la brevkorrespondanser 

eller biografiske detaljer inngå i ”The Lives of the Obscure” (1924). Med henvisning til det 

latinske imitatio-idealet og Montaignes skjødesløse sitatpraksis låner Endreson begrepet om 

«parasittær metaforikk» fra den franske strukturalisten Michel Riffaterre, og påpeker at Woolf 

skrev seg inn i en mannlig essaytradisjon. (Endreson 2012) 

 Her assosierer jeg til Benjamins dictum om å sitere uten anførselstegn, og selv om 

Endresons nyansering av the common reader-paradigmet og synet på Woolf som en egalitær 

essayist er berettiget, vil jeg tilføye at det nettopp belyser en omgang med åndshistorien som 

har krevd at forfatteren bemektiger seg fortidens fortiede stemmer – ja, en litterær 

overlevelsesstrategi. Nødvendigheten av å lytte til ethvert sitat som flyr forbi hviler også på 

tilgangen til et eget rom.127 Og barnets evne til å plukke opp historiens filler gatelangs i Berlin 

hviler også på tilgangen til et moderlig kammer å vende tilbake til. Når Mary Carmichael mot 

slutten av essayet trer frem som like deler uferdig forfatter og destruktiv karakter, er det ikke 

vanskelig å se kritikken Woolf doserer – «She was no ’genius’ – that was evident. She had 

nothing like the love of Nature, the fiery imagination, the wild poetry, the brooding wisdom 

of her great predecessors» (AROO: 89) – som en ironisk bemyndigelse av den patriarkalske 

(eller, ja, kantianske) forherligelsen av kvinnelig ynde.128 Det ligger da også innfelt i 

																																																								
127 Benjamins utsatte livssituasjon, særlig etter Hitlers maktovertagelse, gjorde det også umulig for ham, og 
andre jødiske intellektuelle i Tyskland, å oppholde seg på en fast adresse med stabil inntekt og tilstrekkelig ro. 
Det tilfører således en melankolsk komponent til idealet om slentring og dagdriveri, slik han selv tematiserer det 
i ”Wintermorgen”; barnets ønske om å få sove ut om morgenen uten å måtte komme seg til skolen, oppfylles på 
det mest tragiske vis: «Ich habe ihn wohl tausendmal getan und später ging er wirklich in Erfüllung. Doch lange 
dauerte es, bis ich sie darin erkannte, daß noch jedesmal die Hoffnung, die ich auf Stellung und ein sicheres Brot 
gehegt hatte, umsonst gewesen war.» (GS VII-1: 398) [«Jeg fremførte ønsket tusenvis av ganger, og senere gikk 
det virkelig i oppfyllelse. Men det varte lenge før jeg klarte å erkjenne dette i det faktum at hver forhåpning om 
en stilling og et sikkert levebrød hadde vært forgjeves.» (BB: 113)] 
128 Hun tilføyer, og kritiserer således en falsk borgerlig humanisme som har henfalt til frasemakeri: «And thus 
she made it impossible for me to roll out my sonorous phrases about ’elemental’ feelings, the ’common stuff of 
humanity’, ’the depths of the human heart’, and all those other phrases which support us in our belief that, 
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fornavnet, og hva det konnoterer av helgenbildets tradisjon. Når den fysiske barrieren er 

fastmontert og grensene tegnet opp, innebærer utvidelsen av kampsonen også å forkludre 

grensene med tanke på hvem som taler eller sanser, og hvem som taler og sanser for hvem. 

Avisen Woolf og søsknene lagde som barn, Hyde Park Gate News, og latterliggjøringen av 

tanten Marys kjøpte litterære kredibilitet når hun proklamerer Charlotte Brontës storhet rundt 

middagsbordet, kan da også leses som en form for desakralisering av dannelsens hierarkier. 

(Reid 1998) Samtidig kan vi gripe tilbake til Mrs Ramsays «omsorg» for fyrvoktersønnen. 

For hva skiller egentlig hennes bemektigelse av de fattiges liv fra Woolfs bemektigelse av de 

glemte kvinnelige stemmene? Slik forfatteren tilegner seg Brontës eksempel blir jo også 

arbeiderstanden vevd inn i Mrs Ramsays domestiske kosmologi, der alt har sin vante plass. 

Men det som har sin vante plass vil komme til å vakle, og det skakes opp allerede i 

montasjens form, som er homogen med barnets lek. Kvalitetene Mary tilkjennes er påfallende 

like den mikroskopiske sansingen som barna forbindes med i romanen, slik også tankeflukten 

lediggangen muliggjør i sykdomsessayet springer ut av den barnlige sanseerfaringen. Selv om 

hun skriver på soveværelset og savner både tid, penger og muligheten til å være uvirksom, får 

hun tilgang på noe annet enn det den tyranniske litteraten har hatt: 

 
She had a sensibility that was very wide, eager and free. It responded to an almost imperceptible 
touch on it. It feasted like a plant newly stood in the air on every sight and sound that came its 
way. It ranged too, very subtly and curiously, among almost unknown or unrecorded things; it 
lighted on small things and showed that perhaps they were not small after all. It brought buried 
things to light and made one wonder what need there had been to bury them. (AROO: 90) 

 

Parallellene til ”Modern Fiction”, Lily Briscoes maleri eller stillebenet er umiskjennelige, for 

ikke å snakke om de små tingene i øyets forstørrelsesglass i ”Solid Objects”: Det nye idealet 

for kunstneren forbindes med et uoppfylt ideal for estetikken, noe som barnet hinter om, og 

peker frem mot et håp om en fellesmenneskelig sansing av sorten formørkelsen eller 

middagsselskapet uttrykker. Når dette kommer til uttrykk i generasjonskløften i skyggen av 

fyret, kan ikke også ruinene i Herr Knoches navn lignes med de maskuline formene Woolf 

spiller på i romanen? James har et «splendid forehead» (TL: 30), en fysiognomi egnet for 

kunstneren i Mrs Ramsays blikk. Stående mellom morens ben erfarer han hennes  «delicious 

fecundity, this fountain and spray of life», men som også er et livsrom der «the fatal sterility 
																																																																																																																																																																													
however clever we may be on top, we are very serious, very profound and very humane underneath. She made 
me feel, on the contrary, that instead of being serious and profound and humane, one might be – and the thought 
was far less seductive – merely lazy minded and conventional into the bargain.» (ibid.) Kanskje kan Toril Mois 
forsvar mot anklagene om Woolfs liberale og borgerlige humanisme (Sexual/Textual Politics) «oppdateres» ved 
å påpeke hvordan Woolf stiller ut, på finmasket vis, hvor dypt en slags minste felles multiplum-humanisme er 
rotfestet selv i den estetiske dømmekraften – for ikke å snakke om kritikken av Mrs Ramsays «altruisme»? 
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of the male plunged itself, like a beak of brass, barren and bare» (TL: 36). Passasjen gjentas 

og utdypes: «Standing between her knees, very stiff, James felt all her strength flaring up to 

be drunk and quenched by the beak of brass, the arid scimitar of the male, which smote 

mercilessly, again and again, demanding sympathy» (TL: 36), før den til slutt lander i et 

billedspråk der morens myke natur trues av den inntrengende faren; James «felt her rise in a 

rosy-flowered fruit tree laid with leaves and dancing boughs into which the beak of brass, the 

arid scimitar of his father, the egotistical man, plunged and smote, demanding sympathy» (TL: 

37) Her trer selve representasjonen av farens former frem i skriften med en slags 

repetisjonstvang, en syklisk og kontinuerlig stadfestelse av hans kolonisering av barnets 

livsrom. Montasjens tankefigur, selv om den utgår fra en spiss og voldsom gestikk med 

saksen, bryter med en slik kontinuitet. Når begjæret etter å myrde faren får et like voldelig og 

hardt formspråk – «Had there been an axe handy, a poker, or any weapon that would have 

gashed a hole in his father’s breast and killed him, there and then, James would have seized 

it» (TL: 6) – ser vi en langt mer defaitistisk variasjon over Walters motstand, som utgår fra 

andre språklige redskap for herskermakt enn det Knoche besitter; «lean as a knife, narrow as 

the blade of one» (TL: 6), det er overhodet i familien Ramsay sine egne former. 

 ”Eine Todesnachricht”, det sekstende og nest korteste tankebildet, gir Benjamins 

morstablå skarpere konturer. Der gjenforteller han et minne hvor godnatthistorien har snudd 

om i degenerativ skrekk: Faren har kommet til barnerommet for å berette om en fetters død, 

«vielleicht halb gegen seinen Willen». 129  (GS VII-1: 410) Men minnet om selve 

dødsbudskapet er falmet, og detaljene viker til fordel for en generell stadfestelse: «Das war 

ein älterer Mann gewesen, der mich wenig anging. Mein Vater bedachte die Nachricht mit 

Einzelheiten. Ich nahm von seiner Erzählung nicht alles auf.»130 (ibid.) Ikke før i voksen alder 

får Benjamin nyss om at fetteren døde av syfilis.131 Da må vi merke oss at benevnelsen av 

dødsbudskapet, farens blotte overlevering av informasjon, som like fullt holder tilbake dødens 

årsak, bringes inn rett før ”Blumeshof 12”. Foruten den foruroligende hendelsen i 

telefonrøret, er det også den eneste gangen Emil Benjamin faktisk «taler» i Berliner Kindheit, 

og den korte passiaren i barneværelset får gjenklang i verkets korteste, mest kontante 

setninger. Det er nesten noe lakonisk over vendingene, i motsetning til den ekspansive, 

ornamentale stilen som gjengir inntrykkene barnet støtte på bak bestemorens porter. Man 

																																																								
129 «…kanskje halvveis mot sin vilje […]» (BB: 129) 
130 «Det var en eldre mann som jeg brydde meg lite om. Far utbroderte nyheten med enkelheter. Jeg oppfattet 
ikke alt i fortellingen hans.» (ibid.) 
131 Benjamin – en ivrig samler av Baudelaire-kuriosa, fikk naturligvis med seg at også han led av den samme 
sykdommen. I Das Passagen-Werk viser han til kjønnssykdommen to ganger i konvolutten om Baudelaire. 



	

	 	 111 

kunne forestille seg lignende mimetiske forskyvninger som annensteds, med Nachricht 

(«nyhet» eller «beskjed») og Nacht, den lange natten som skulle komme, men tankebildets 

stilistikk mimer heller farens korthugde, forvirrede måte å være i verden på. Andre steder er 

jo nattetimene tvert om en tid for fordreininger av det forvaltede dagliglivet, for magiske 

sanseerfaringer. Når dagslyset slukner i et skriftstykke som ”Das Mond” er det nettopp 

verdens Nebenerde, dens «sidejordklode», som trer frem og innhyller barnet i en før-opplyst, 

«irrasjonell» kosmologi. Og hvis vi ser tilbake på ”Das Telefon”, er det bak de mer opplyste 

[gelichteten] rommene at telefonen blir eventyrhelten som trøster de ensomme, nye møblene. 

I stykket om mannslingen står det at hans verden kommer til syne i nattlige drømmer; det er 

da gnomene med spisse luer stirrer på barnet og skremmer det fra vettet, før figuren forbindes 

med Eingedenken – sjokkerfaringen, forstyrrelsen, altså traumet, er den kommende 

redningens utspring. Slike nattlige komponenter, «motstandshandlinger» og gester fra det 

ubevisste, blir et påfallende og uttrykt fravær i ”Eine Todesnachricht”. 

 Men også farens beskjed får gjenklang i senere tider: «Dagegen habe ich mir an 

diesem Abend mein Zimmer eingeprägt, als wenn ich gewußt hätte, eines Tages würde ich 

nochmals darin zu tun bekommen.»132 (GS VII-1: 410-11) Setningen, lik rommet, står i det 

saturniske temperamentets tegn. Når dødsårsaken blir erklært i neste vending, og fastslår så 

hvorfor faren egentlig har kommet inn til barnet – «Mein Vater war hereingekommen, um 

nicht allein zu sein. Er suchte aber mein Zimmer auf und nicht mich. Die Beiden konnten 

keinen Vertrauten brauchen.»133 (GS VII-1: 411) – kan vi imidlertid begynne å tenke på 

rommet som mulighetsrom, en utvei og fluktrute fra den forutbestemte (biologiske) skjebnen. 

Altså: En terskel. Beiden, «begge», er determinativet som ikke henviser entydig til hverken 

faren og sønnen, sønnen og rommet eller rommet og faren, men med tanke på tingenes liv og 

subjekt/objekt-ustabiliteten som kjennemerker tankebildene, er det mest nærliggende å knytte 

an til sistnevnte. Slik blir rommet en bærer av en trøst som telefonen ga, men preges også av 

fortvilelse. Hvis slektslinjene på morssiden er forbundet med et livgivende og magisk 

språksystem, er farens slekt merket av sykdommens filiasjon, og av fordekt kastrasjonsangst. 

Dødsbudskapet gir et illevarslende tegn om en lidelsesfull fremtid – det maskuline rommet, til 

forskjell fra det herskapelige, blomstrende hjemmet til bestemoren, er preget av forfall, 

stillheter og sorg. Ja, selv bestefarens død styrker mormorens stilling; fetterens død gir bare et 

uhyggelig varsel om en ørkesløs fremtid, i et rom som har gjort barnets hjem unheimlich. 
																																																								
132 «Men denne kvelden prentet jeg rommet mitt inn i erindringen, som om jeg visste at jeg en dag i fremtiden 
nok en gang ville ha et ærend der.» (BB: 129-30) 
133 «Far var kommet inn for å slippe å være alene. Han søkte imidlertid bare rommet mitt, og ikke meg. Begge 
trengte ingen annen å betro seg til.» (BB: 130) 
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 I den forstand vil jeg faktisk hevde at faren, den mektige antikvitetshandleren, også 

holdes utenfor den barnlige sanseligheten i Berliner Kindheit. Ikke fordi han tilhører en utsatt 

klasse, men fordi den maskuline dominansen, som viser seg i eskapaden med telefonen og i 

dødsbudskapet, tilhører en diskurs som ved å beherske verden stenger av subjektets eget 

verdensutsyn. Hvis han representerer en patriarkalsk orden, viser det seg å være en orden som 

for lengst har råtnet på rot. Derfor er det verdt å merke seg at Emil Benjamin, i motsetning til 

Herr Knoche, ikke er et avskrekkende overhode. Han forvalter formuen, men ikke 

kunnskapen. Og det er en formue som snart vil bli fratatt handelsstanden i et annet og langt 

mer redselsfullt politisk klima. Men enda mer vesentlig: han utgjør ingen fryktinngytende 

patriark i motsetning til Woolfs fremstilling av herrestanden i To the Lighthouse. Faren i 

familien Ramsay kan lignes med den antikverte romanformens beslag på den uanselige 

sansningen, og slik jeg har vist, utgjør passasjer som den med fuglenes flukt, Roses stilleben 

eller den fordringsløse utklippingen av varekatalogen en form for brudd med tradisjonen – et 

verdensbilde og en sansemåte den nye litteraturen, i montasjens form, opponerer mot. Hans 

«utestengthet» fra den sansbare verden er riktignok også elegisk og trøstesløs, men han 

definerer nettopp også hvilke former, de harde og kantete, voldelig funderte, som verden kan 

ses gjennom. Benjamins far er på sin side ingen tyrann som stiller seg i veien for den 

mikroskopiske oppdagelsen av glemte og usynliggjorte erfaringer. Ganske riktig er det han 

som betjener telefonapparatet og viser vei inn i det mekaniske buret eller fengselet [Bau] som 

holder en fortrolig og neglisjert sansning på avstand. Men faren i Berliner Kindheit styrer ikke 

klokketiden, nekter ikke barnet å reise til sommerhuset i Babelsberg, og han holder ham aldri 

fra å samle på sommerfugler i skyggen av Brauhaus-fjellet.134 I den forstand står han fjernt fra 

Mr Ramsay, hvis anordning av tiden til og med skaper et fortellerteknisk skisma mellom 

rammefortellingen (utflukt eller ikke utflukt) og de estetiske avbruddene.135 Der morens 

aktivitet med den brune strømpen antyder en aktivitet som gjør det forsømte helt, og som 

skaper kontinuitet – hun er besatt av giftemål og således filiasjon – er varekatalogen et bilde 

på en tenkning i avbrudd og diskontinuitet. James’ far alfabetiserer et helt liv med oppsamlet 

viten, og i en pendant til Knoches instrumentelle lærdom lar han bokstavenes følgerekke være 

det rettlinjede uttrykket for «the energies of his splendid mind» (TL: 32); Q blir stående som 
																																																								
134 Er fjellet også tatt med for sin ordlikhet til Bauhaus-skolen? I ”Erfahrung und Armut” berømmer Benjamin 
Bauhaus for den nye glassarkitekturen som skaper rom der det vanskelig lar seg gjøre å etterlate borgerlige spor.	
135 Under arbeidet med To the Lighthouse om sommeren 1925, antyder Woolf en slik spaltning i romanens 
struktur: «I am intolerably sleepy and annulled and so write here. I do want indeed to consider my next book, but 
I am inclined to wait for a clearer head. The thing is I vacillate between a single and intense character of father; 
and a far wider slower book.» (WD: 81) Det får imidlertid sitt uttrykk i form av de «langsomme», sanselige 
avbruddene som står i kontrast til farens intense og kantete væremåte, og som gir seg til kjenne som «mykere» 
former, slik vi har sett. 
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terskelen han kanskje aldri kommer seg over i et system der «thought [...] like the alphabet is 

ranged in twenty-six letters all in order» (ibid.). Slike intellektuelle strabaser tilfaller ikke 

Emil Benjamin, som i motsetning til kvinnene aldri forbindes med åndslivet. 

 Det skal sies at Frankfurterskolen på denne tiden ikke beskjeftiget seg med 

kvinnefrigjøring, Erich Fromm og Adornos undersøkelser av patriarkatet til tross. Slik Stuart 

Jeffries argumenterer godt for i sin biografi om skolen, Grand Hotel Abyss (2016), sto 

Horkheimer og Adorno nærmere Hegels syn på kjernefamilien og patriarkens rolle som 

forsørger, enn den radikale nedbrytingen av familien som Marx og Engels fordret i Det 

kommunistiske manifest: Tapet av familien som motstandsarena i monopolkapitalismens 

tidsalder skal ha banet veien for nazismens autoritære personligheter og repressive 

kollektivisme. (Jeffries 2016: 228-30) Et slikt sentiment kan ikke tilskrives Benjamin; i den 

grad han lager idyll av familielivet er det forbundet med matriarkatets språklige kraft. I 

intervjuet med Colette slutter han seg også til kvinnekampen og støtter opp om kvinners rolle 

i samfunnslivet.136 Sykelighet – sårbarhet, og således ikke en lignende trussel som Mr Ramsay 

representerer – forklarer snarere hvorfor forholdet mellom far og sønn i Berlin skildres med 

like mye undertrykt melankoli som det beskrives i avstumpede og antydende ord. Frykten for 

at den overførbare lidelsen syfilis har avleiret seg langs det faderlige slektstreet, og derfor til 

Benjamin selv, illustrerer hvorfor barnet fryktet aldringen – og gir oss en ytterligere markør 

på kartet å forankre barnets eksemplariske terreng i. Når jeg viser hvordan den estetiske 

erfaringen hviler i en borgerlig livsverden er det verdt å merke seg at evnen til å motvirke 

avfortryllingen av familiekammeret springer ut av en vaklende trygghet. For heller ikke 

mødrenes fordreide, språklige kapital er atskilt fra borgerskapets rikdom: 

 

Bemektigelse, innføling og forløsning  

 
Wenn man die alte Dame auf ihrem teppichbelegten und mit einer kleinen Balustrade verzierten 
Erker, welcher auf den Blumeshof hinausging, besuchte, konnte man sich schwerlich denken, 
wie sie große Seefahrten oder gar Ausflüge in die Wüste unter Leitung von »Stangens Reisen« 

																																																								
136 Ikke overraskende har det, i motsetning til hos Woolf, blitt gjort ekstremt få lesninger av kjønnspolitikk hos 
Benjamin. Ett unntak er Rey Chows ”Walter Benjamin’s Love Affair with Death” (1989), som er et interessant 
forsøk på å utvide forskningen, men etter mitt syn går hun for langt når den tapte muntlige fortellerkunsten i 
Leskov-essayet sammenstilles med kvinnelige vitnesbyrd i den andre feministiske bølgen. Artikkelen preges av 
en litt lettkjøpt omgang med et dekonstruksjonistisk begrepsapparat og ustabile signifikanter. Jeg er enig i at 
forholdet til moren i BK ikke innebærer et 1:1-forhold med Freuds mannlige fetisjist, men at Benjamins 
skriftpraksis, allegoribegrepet og fremstillingen av byrommet («sexual difference, once recognized, de-
romanticizes the politics of loitering» (Chow 1989: 79)) rommer en «avmaskulinisering» som bryter ned et 
binært kjønnsmønster, er det vanskelig å gå med på, selv om flaneringen riktignok er kjønnet. Da foreslår jeg 
heller å rette blikket mot mimesis/mor-forbindelsen, som også bevarer et begrep om (det maskuline) 
tankelandskapet den utgår fra. 
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unternommen hatte, an die sie sich alle paar Jahre anschloß. Unter sämtlichen 
hochherrschaftlichen Wohnungen, in denen ich herumkam, war dies die einzige 
weltbürgerliche. Nicht, da man das ihr selber hätte ansehen können. Aber Madonna di 
Campiglio und Brindisi, Westerland und Athen und von wo sonst sie auf ihren Reisen 
Ansichtskarten schickte – in ihnen allen stand die Luft von Blumeshof.137 (GS VII-1: 411) 

 

Brått får boligen et kosmopolitisk og kolonialt ferniss – den forvandles så å si til en snøkule 

som rommer en hel æra, der barnets fantasifulle risting av billedskatten utløser leilighetens 

fremtreden i minnet. Balustraden, det ornamentale og overdådige rekkverket, radikaliserer 

loggiaens uttrykk for klassemaktens fugleperspektiv. Rekkverket utgjør på sett og vis den 

siste skansen mot en verden av farer og ukjente land der ute – eller nede. Men å holde 

arbeiderne på en armlengdes avstand i borgerskapets metropol er én sak; å innfange det 

ukjente i en interiørbasert miniatyrverden er noe helt annet. De italienske landemerkene –

 Brindisi med sine havner ut mot kysten og den antikke oldtiden; Campiglio med sin forblåste 

høyfjellsturisme – står fullt og helt i Blumeshofs atmosfære, slik også badebyen Westerland 

ved Nordsjøen og den vesterlandske kulturens vugge i Athen gjør det. Dermed kan vi si at de 

har forsvunnet ut av sin opprinnelige sammenheng, og uttrykker en epistemologisk endring 

som Benjamin sporer flere generasjoner tilbake – til imperialismen. Det blir en privilegert 

affære å kunne se sivilisasjonens vugge på kloss hold. Men her finner vi også kanskje et nikk 

til erindringens luft, slik denne inneholder uoppfylte profetier om livet som skulle komme. I 

”Loggien” bærer ikke karyatidenes sang på noe av det Benjamin faktisk hadde i vente, men 

luften rundt loggiaene er likevel berusende [berauschend] – der kommer beruselsen fra 

barndommens fantasirike heller enn fra borgerskapets hovmod – og «Nichts kräftigte die 

meine inniger als der Blick in Höfe».138 (GS VII-1: 386)  

 Romansen med Asja Lacis på Capri på 20-tallet runger i bakhodet når han i ”Loggien” 

tenker tilbake på gårdsplassene: «Ich glaube, daß ein Beisatz dieser Luft noch um die 

Weinberge von Capri war, in denen ich die Geliebte umschlungen hielt; und es ist eben diese 

Luft, in der die Bilder und Allegorien stehen, die über meinem Denken herrschen wie die 

																																																								
137 «Når man besøkte den gamle damen i de teppebelagte karnappene prydet med en liten balustrade som førte ut 
mot Blumeshof, var det vanskelig å tenke seg at hun annethvert år hadde foretatt store sjøreiser og faktisk også 
utflukter i ørkenen under ledelse av «Stangens reiser». Av alle de herskapelige boligene jeg besøkte, var denne 
den eneste som var kosmopolitisk. Ikke fordi man hadde kunnet se det på boligen selv. Men Madonna di 
Campiglio og Brindisi, Westerland og Athen og alle de andre stedene hun sendte postkort fra på reisene sine –
 alle var preget av luften fra Blumeshof.» (BB: 130) Denne passasjen er endret vesentlig fra Berliner Chronik, 
der han skriver at han var på disse stedene når han tok dem i åsyn, noe som innebærer en enda sterkere mimetisk 
identifikasjon. (GS VI: 500) 
138 «Ingenting styrket mitt indre som et blikk inn på gårdsplassene […]» (BB: 95) 
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Karyatiden auf der Loggienhöhe über die Höfe des Berliner Westens.139 (ibid.) Postkortene er 

nettopp allegoriske bilder som «hersker over» tankene i erindringsbildene. Derfor vil jeg også 

betrakte ekskursen om herskapet og turismen som en finmasket, allegorisk kritikk av 

reiseerfaringens bortfall i det alltid like. Reisebyrået til Karl og Louise Stangen formidler 

verden til borgerskapet, men da forvitrer også stedenes unikhet i postkortets opplevelses-

baserte estetisering av det andre. I utgangspunktet kunne vi tenke på postkortene som en 

forlengelse av barnets minutiøse omsorg for det uvesentlige og flyktige, og derigjennom 

identifisere en pendant til keiserpanoramaets naturtablåer og fremstillingen av historisk 

redning i barndommen. Med en slik optikk kunne albumet lignes med den tidlige, 

medieteknologiske versjonen av ”Das Bucklichte Männlein”, som en mindre bevegelig avart 

av flapbokens dialektiske bilder. Men i og med komponenten av fysisk reising, der øyet hviler 

på faktiske ørkener og kroppen blir med på reelle sjøreiser, fjernes imidlertid bildene fra 

sinnbildet. De opphører å utgå fra forestillingsevnen, og bør derfor forstås som et produkt av 

naturbeherskelsen. Vi har altså ikke å gjøre med barnebøkenes surreale reiser i språkets 

verden av likheter, men den blotte utreisetrang som har tvunget stedenes fjernhet til 

underkastelse. Den bringer nær, som det heter i kunstverkessayet, og skiller ut originaliteten, 

den resten av auratisk erfaring som fortsatt kan skimtes i utkanten av masseproduksjonen, og 

som barnet plukker opp.140 I motsetning til telefonen – bemerkelsesverdig nok – blir ikke 

blikket som kastes mot objektet, «besvart». Trangen etter å plukke opp som John tilskrives, er 

som barnets trang til å plukke opp bare én småstein langs en vei hvor steinene ligger strødd –

 «promising it a life of warmth and security upon the nursery mantelpiece, delighting in the 

sense of power and benignity which such an action confers, and believing that the heart of the 

stone leaps with joy when it sees itself chosen from a million like it» (CSF: 98) – i lys av dette 

blir bestemorens ”samling” av fjerne steder til åsteder, og da vitner den om noe mer tragisk 

enn de partikulære detaljenes triumf, som er den samlingen barnet iverksetter. 

 I den tredje og siste versjonen av kunstverkessayet (1936) siterer Benjamin en passasje 

fra Paul Valéry, som kan kaste lys over det som skjer med stedenes aura når de trekkes inn i 

postkortene: «’Wie Wasser, Gas und elektrischer Strom von weither auf einen fast 

unmerklichen Handgriff hin in unsere Wohnungen kommen, um uns zu bedienen, so werden 

wir mit Bildern oder mit Tonfolgen versehen werden, die sich, auf einen kleinen Griff, fast 
																																																								
139 «Jeg tror fremdeles det fantes en rest av denne luften omkring vinfjellene på Capri, der jeg omfavnet den 
elskede; og nettopp denne luften omgir bildene og allegoriene som hersker over min tenkning, slik karyatidene 
hersker på de opphøyde loggiaene over gårdene i det vestlige Berlin.» (BB: 95)	
140 Dermed kunne man tenke, i forlengelsen av bestemorens postkort, at fortroligheten blir ensidig («ikke-
mimetisk») i omgangen med de fjerne stedene, fordi de involverer herskertrang over stedenes fjernhet. Slik 
bortfaller også evnen til å besvare blikket. 
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ein Zeichen einstellen und uns ebenso wieder verlassen’.»141  (GS I-2: 475) Den siste 

vendingen er det sentrale: «fast ein Zeichen» – et blott tegn, altså noe som er begrepsliggjort 

og forklart – og derfor «verlassen», i en håndvending forlorent. I reproduserbarheten får vi 

brakt billedrommet nærmere, og slik forsvinner det også for oss, antyder Benjamin med 

Valéry; vi glemmer tingenes annerledeshet.  

 Ja, er ikke det et sidestykke til den romlige nærheten Mrs Ramsay setter på spill i 

fabuleringen om fyrvokterens sønn? Den andre familien i kystlandskapet har blitt brakt så 

nært inn på den hverdagslige erfaringen at hun for lengst har frarøvet undersåttene sin 

særegne «aura»; innfølingen i deres livsrytmer blir således en pendant til de stadige «(James 

thought)»-innskuddene, som i den fri indirekte diskursen utgår fra morens appropriasjon av 

sønnen som en motstandshandling mot farens dominans over tanken. Interessant nok opptrer 

det ingen Blätter i Blumeshofs fantasmagori, et ord som slik jeg har vist blir brukt som 

anstøtsstein både for den ugjenkallelige auraen og teknikkens montasjepregede fremvisning 

av historiske glimt. Like ofte benytter Woolf seg av lignende minutiøse erfaringer, usynlige 

og oversette fornemmelser, og selv om møll (The Waves, hvis arbeidstittel var The Moths), 

sollys (”The Sun and the Fish”) støv (”Thunder at Wembley”), flekker (”A Mark on the 

Wall”), eller små krusninger i vann (allestedsnærværende) kanskje er vel så dominerende, er 

også trærnes minste bestanddeler – bladene – et uomgjengelig tegn på den oversette 

sanseligheten hos henne. Det har vi sett i romanen, men det finnes sågar i A Room…, når det 

støyende urbane rommet har forlatt fortellerens følelse og bevissthet for et øyeblikk. 

Høstmorgenen bringer med seg et kort og lykkelig hvileskjær i bortfallet av verdenshistorien 

og teorien hun har beskjeftiget seg med over fem foregående kapitler, og blikket kan hvile på 

det aller minste – ja, den assosiasjonsrike bevegelsen mimer flukten inn i fantasien som Roses 

stilleben åpnet dørene til under måltidet. Den barnlige tankeflukten fra vinduet i London 

styrer oppmerksomheten mot det oversette, forbi det maskuline herredømmets formaninger og 

irettesettelser som har vært historiens tilbakevendende mareritt, og frem mot «words that are 

not syllabled yet» (AROO: 82), «the accumulation of unrecorded life» (AROO: 87): 

 
Nothing came down the street; nobody passed. A single leaf detached itself from the plane tree 
at the end of the street, and in that pause and suspension fell. Somehow it was like a signal 
falling, a signal pointing to a force in things which one had overlooked. It seemed to point to a 
river, which flowed past, invisibly, round the corner, down the street, and took people and 
eddied them along, as the stream at Oxbridge had taken the undergraduate in his boat and the 

																																																								
141 «Liksom vann, gass og elektrisk strøm ved et nesten umerkelig håndgrep ledes inn i våre leiligheter langt 
bortefra for å betjene oss, så kommer vi til å bli forsynt med bilder og toneserier som innfinner seg ved et grep, 
nesten bare et tegn, og som deretter blir borte for oss på samme måte.» (SiU I: 363) 
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dead leaves. (AROO: 93)  
 

Passasjen antyder at den egalitære utopien – det Woolf i vendingene like før har betegnet som 

litteraturens nødvendighet – er en estetisk utopi. Hvis vi forstår bladene som et signalement 

på den barnlige sansningens brudd med herredømmets tradisjon hos begge forfattere, 

markerer fraværet av dem da noe vesentlig? Tilhører overleveringen av fabel-skattene hos 

Benjamins mormor derfor den formen for overlevering som er katastrofen, snarere enn en fille 

av den episk-traderte erfaringen? Og betyr det at håpet om at Walters forholdelsesmåte skal 

lede til en annen omgang med verdenshistorien og tingverdenen, har svunnet hen? Ikke helt. 

På samme tid mimer barnets møte med de fjerne stedene nettopp den fototekniske 

fremvisningen av det glemte, og ikke bare i form av en referanse til mediet. Da avfødes det 

igjen en ny dialektisk mulighet i auraens og erfaringens bortgang, bakom utbyttet som er 

kulturskattene. For i ”Blumeshof 12” heter det at også 

 
die große, bequeme Handschrift, die den Fuß der Bilder umspielte, oder sich in ihrem Himmel 
wölkte, zeigte sie so ganz und gar von meiner Großmutter bewohnt, daß sie zu Kolonien des 
Blumeshof wurden. Wenn dann ihr Mutterland sich wieder auftat, betrat ich dessen Dielen so 
voll Scheu, als hätten sie mit ihrer Herrin auf den Wellen des Bosporus getanzt und als verberge 
sich in der Persern noch der Staub von Samarkand.142 (GS VII-1: 411) 

 

I første leddsetning ligger ikke bestemorens store og kunstlede håndskrift, pennen som føres 

ned mot postkortets marger, langt fra tanken om sporsetting gjennom fortellerkunsten eller 

den håndverksmessige fasetten, som Benjamin knytter til auraens særegne kvalitet. 

Signaturen blir derimot et ledd i en bemektigelsesprosess når den tårner seg opp i stedenes 

himler og omdanner dem til Blumeshofs kolonier. Orientalistiske symboler og referanser til 

andre kulturkretser enn den vestlige går igjen i Berliner Kindheit, men i motsetning til 

dervisjen som faren forvandles til i det kaotiske samspillet med telefonsveiven, ligner dette en 

Tusen og en natt-aktig fortelling. Ved første øyekast kunne en derfor utlede at fabelhorisonten 

tåkelegger og tilslører naturbeherskelsen. Dette kan vi imidlertid forstå i forlengelsen av den 

radikale kraften Benjamin forsøker å vriste ut av folkeeventyrene. I The Dialectics of Seeing 

(1989) påpeker Susan Buck-Morss at dialogen med Fourier i passasjearbeidet beror på at 

historikeren skal kunne ta erindringen om barneleken i den franske tenkerens mytologiske 

utopier i sin tjeneste på vei mot en annerledes verden (Buck-Morss 1989: 275-277). Når det 
																																																								
142 «…den store, ledige håndskriften som prydet den nederste delen av bildene, eller tårnet seg opp i himlene 
deres, var så helt og holdent bebodd av bestemor at de ble til Blumeshofs kolonier. Når så hennes fedreland igjen 
åpnet seg, trådte jeg like full av sjenanse inn på gulvplankene som om disse skulle ha danset med sin herskerinne 
på Bosporos’ bølger og støvet fra Samarkand fremdeles skjulte seg i de persiske teppene.» (BB: 130-31) Her har 
oversetterne valgt å oversette «Mutterland» med «fedreland», noe som mildt sagt forringer meningsbetydningen. 
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eventyrlige oppstår i montasjens plutselige brudd med den foregående, sceniske 

fremstillingen av historien i ”Blumeshof 12”, ser vi at eventyrets anskuelse kaster et annet lys 

over Stangens post-imperialistiske møblering av verden og sansningen, som barnet motvirker 

ved å la et annet mytisk rom enn det som utgår fra den rådende myten, tre frem. 

  Bevegelsen i ”Blumeshof 12” – fra håndskrift til Samarkand – løper fra den voksnes 

avtrykk av makten til barnets fantasmer. Gulvplankene er en lekegrind, og de persiske 

teppene er et mytisk rom i seg selv, som skjuler et minne av det som har vært. Når Benjamin 

så spør om «Mit welchen Worten das fast unvordenkliche Gefühl von bürgerlicher Sicherheit 

umschreiben, das von dieser Wohnung ausging?»143 (GS VII-1: 411), er svaret kanskje 

allerede gitt: Det stammer fra den falske auratiske erfaringen, forsøket på å bevare en rest av 

auraen ved å lukke den inne i interiøret, og som borgerskapet har nedfelt i sine hjem gjennom 

herredømme over annetheten. Det er kolonimakt uttrykt i møblement. Og det er noe barnet 

kan opponere mot gjennom mimetisk identifikasjon, for sansningen av inventaret stiller seg 

mindre til disposisjon for nytten. Da er det viktig å huske forbindelsen fra mimesis til 

korrespondanse: Fortroligheten med historiens nag gir opphav til en sansning av det som ikke 

har vært mulig å betrakte annet enn på trygg avstand. Deretter svinger pendelen, som ved så 

mange andre tilfeller, til erindrende refleksjon: «Das Inventar in ihren vielen Zimmern würde 

heut keinem Trödler Ehre machen» 144  (ibid.), står det i neste setning, og da er det 

skraphandleren det gjøres ære på, den historiske materialistens forelegg, og ikke bestemoren; 

hans samlerfetisjisme kunne ha løsrevet postkortsamlingen fra den tradisjonen de vitner om. 

Bemerkningene om møblene som tankebildet deretter folder ut – «eine Art von Möbeln, die 

auf Grund des Eigensinns, mit dem sie Ornamente vieler Jahrhunderte auf sich vereinten»145 

(GS VII-1: 412) – fører frem mot en ekskurs om de omkringliggende butikkene og 

arbeiderskikkelsene, der Benjamin betoner hvordan loggiaen ga ham utsyn til de andre 

bygårdene og portierer, barn og lirekassemenn. Klassemakten er igjen uttrykt i et nær 

panoptisk blikk på de mindre bemidlede. Da vil jeg hevde at påstanden om at det er en 

revolusjonær dyd å leve i glasshus, fra surrealisme-essayet,146 kaster lys over den romlige 

anskuelsen i tankebildet; som i den teksten gjør den forrykte persepsjonen at etui-menneskets 

lukning om seg selv utsettes for et avbrudd. Den domestiserte sfæren splintres og kan stilles 

ut, og som med historien strykes mot hårene. Privatmennesket har havnet på verdensutstilling, 
																																																								
143 «Med hvilke ord kan man beskrive den nesten urgamle følelsen av borgerlig sikkerhet som strømmet ut fra 
denne boligen?» (BB: 131)	
144 «Inventaret i hennes mange rom ville ikke engang gjøre ære på en skraphandler.» (BB: 131) 
145 «…en type møbler som høyst egenrådig bar i seg ornamentene fra flere århundrer […]» (BB: 131) 
146 «Im Glashaus zu leben ist eine revolutionäre Tugend par excellence. Auch das ist ein Rausch, ist ein 
moralischer Exhibitionismus, den wir sehr nötig haben.» (GS II-1: 2898) 
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som i Woolfs korttekst – i begge tilfeller dreier det seg om et hjemlig rom som kan betraktes 

fra andre synsvinkler enn den dominerende. Der Benjamin med barnet får gulvplankene til å 

tale hinsides hylsteret de er henvist til, invaderer Woolf den borgerlige livsverdenen med 

søppel, ja, det som ikke lenger er innbringende, avfall uten avkastning – en slags tinglige 

skrømt som minner om sitt ulykksalige frafall. Når Benjamin beskriver fraværet av et rom å 

dø i på adressen Blumeshof 12, kan det lignes med erfaringstapet og dødens fravær i og med 

fortellerkunstens bortfall, men i mitt ærend leder det videre inn mot ”Time Passes”. 

 Som med Knoches heroiske død er også skyttergravenes forbindelse til den maskuline 

dannelsen nedfelt i To the Lighthouse, og montasjen av forfall, blomstring og mikroskopisk 

forvitring løper parallelt med de avisnotislignende bemerkningene om barnas oppvekst, 

giftemål eller bortgang. Barndommen kasseres i klammeparenteser, innskrenkes fra det den 

en gang var. I sin lesning av det sjette avsnittet i andre del kaller Jacques Rancière formgrepet 

i fremstillingen av Prues bryllup kvasi-fotografisk [presque photographique] (Ranciére 2013: 

16); «[Prue Ramsay, leaning on her father’s arm, was given in marriage that May. What, 

people said, could have been more fitting? And, they added, how beautiful she looked!]». (TL: 

123) Til det kunne vi tilføye at også morens stemme kan høres i den både avisnotis-lignende 

og snapshot-aktige fremstillingen; ønsket om filiasjon har gått i oppfyllelse, men fører på det 

mest tragiske vis også med seg døden: «[Prue Ramsay died that summer in some illness 

connected with childbirth, which was indeed a tragedy, people said. They said nobody 

deserved happiness more.]» (ibid.) Hun hvis søster og bror kunne innvarsle en annen 

sansemåte i ung alder, døde i barsel, og fikk således aldri se sitt barn vokse opp. Rancière 

fremhever at ”Time Passes” er fundert i to ulike temporaliteter, den første erfart fra naturens 

side med en lyrisk temporalitet, den andre erfart gjennom tragediens tid, og at klammene 

understreker tidens heterogenitet i hvert av tilfellene. Men selv om anordningen bryter med en 

århundrelang tradisjon for å tenke på menneskets sykliske liv i fødsel, giftemål og død som 

parallelt til årtidenes gang, innstiftes ikke en antinomi der naturens likegyldighet motsettes 

menneskelig persepsjon, skriver han.147 (Rancière 2013: 16) Videre hevder Rancière at Woolf 

har frigjort seg fra plottet, komedien, tragedien, kjærligheten eller katastrofenes tyranni, 

fasetter det fortsatt finnes en ironisk rest av i kommentaren om Prue Ramsay som, hvis vi 

legger den medieteknologiske komponenten til, utgår fra en annen måte å organisere 

persepsjonen av tid på: Den destruktive montasjens form – barnets form. Men i forlengelsen 

																																																								
147 Rancière viser til den første passasjen fra sjette avsnitt: «The Spring without a leaf to toss, bare and bright like 
a virgin fierce in her chastity, scornful in her purity, was laid out on fields wide-eyed and watchful and entirely 
careless of what was done or thought by the beholders.» (TL: 123) 
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av skismaet mellom barna og foreldrene – atomenes kamp mot tyrannene – mangler Rancière 

et begrep om barnet eller leketidens nærhet til avbruddet. For det er vel den barnlige tilgangen 

på mikroskopisk persepsjon som utgjør snublesteinen i Woolfs oppgave – kampen mot 

tyrannene – og som muliggjør slike montasjepregede innklipp eller «fotografier» i «Time 

Passes»? Den enkelte døden i massegravene stilles ganske riktig ut i den menneskelige 

tragediens temporalitet, slik Rancière bemerker; det domestiske rommets forvitring er en 

hevn fra naturen når den har forblitt usett og tingliggjort. Natursedimentenes stormløp inn i 

huset vitner således om det voksne livets nedvurdering av sanseerfaringen. Men hva er det 

som ytterligere forbinder de to i en serie dialektiske bilder – de tilbakevendende årstidene og 

de plutselige geværskuddene – om ikke glemselen av den barnlige erfaringen? Er det ikke det 

voksne tyranniets beslag på atomene som muliggjør skyttergraven og forfallet? Charles 

Tansleys bitterhet – «He could almost pity these mild cultivated people, who would be blown 

sky high, like bales of wool and barrels of apples, one of these days by the gunpowder that 

was in him» (TL: 85) – er i den forstand en profeti om det kommende barbariet. 

 Michel Serres tilskriver entropien det blotte fraværet av menneskelig liv og varme, 

«when winter winds howl, rain weeps in mourning, war piles up the dead… when, precisely, 

no one inhabits it … Degradation reigns when no one is present to cook, play cards, walk in 

the garden, or – seated between tree and hedge – to paint the mother and child, farmed by the 

window and reminiscent of a Raphael». (kurs orig.) (Serres 2008: 114-15) Det får ham også 

til å slutte at miseren i ”The Lighthouse” stammer fra Mrs Ramsays fravær, hun som har 

sørget for å bevare skjønnheten i en verden som har råtnet på rot. Selve stedet har blitt «gjort 

til enke», for når det er blikket som skaper verden og Mrs Ramsay har forgått, er farens 

sansning av Isle of Skye identisk med en fargeløs forvitring av omgivelsene. Men Serres’ 

lesning bringer vel ikke mye nytt til torgs: At matriarken befinner seg i sentrum av romanens 

tematisering av sanselighet og tid, har vært et nav i resepsjonen siden Auerbach. Det er det 

vanskelig å motstride; morens død i 1895 og tapserfaringen er et uomgjengelig motiv i To the 

Lighthouse. På sin side trekker Emily Dalgarno inn Lacans begrep om le signifiant maître for 

å vise hvordan forståelsen av skjønnhet (som Mrs Ramsay er en bærer av) har blitt 

subjektivert og ikke lenger konnoterer enhetlig mening. (Dalgarno 2001: 88) Men ingen av de 

tre nevnte lesningene tar imidlertid hensyn til det som faller utenfor morsfigurens billedrom, 

eller hva som skjer med de som trekkes inn i innfølingens sømmer. Dermed representerer de 

stadig et syn på Mrs Ramsay som mangler et begrep om bemektigelsen av sanseerfaringer. 

 Utover i ”Blumeshof 12” blir det klart hva alle rommene i bestemorboligen er tenkt til, 

og som i Woolfs roman avdekker sluttsatsen en ulykkelig horisont. De skal nemlig huse 
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gjestene som ikke får plass rundt spisebordet under gaveutdelingen: 

 

Der erste Weihnachtsfeiertag erst zeigte, wozu denn eigentlich diese Räume geschaffen waren. 
Die langen Tafeln, welche der Bescherung dienten, waren der Menge der Beschenkten wegen 
dicht bestellt. Platz stieß an Platz und man war nie vor Gebietsverlusten gesichert, wenn 
nachmittags, nach Schluß des großen Essens, noch einem alten Faktotum oder dem Portierkind 
aufzudecken war.148 (GS VII-1: 413) 

 

Det dreier seg kanskje om en form for klassedelingens stollek, et romlig miniatyr-uttrykk for 

det som foregår i et Berlin der forskjellene mellom fattig og rik har vokst seg til å bli enorme. 

Når det dukker opp en altmuligmann eller et portvokterbarn, ser borgerne sitt snitt til å rømme 

inn i andre hylstre. Den borgerlige sikkerheten [bürgerlicher Sicherheit] forflyttes til 

julefeiringen, og det handler nå om å være sikret [gesichert] mot å miste plassen rundt bordet 

– å bevare sin stilling i det staselige hjemmet. Den kristne julefeiringen er egentlig en feiring 

av de undertryktes tradisjon, den skal minne om Jesu lidelse, men får her et fryktelig uttrykk: 

Den blir en feiring av undertrykkelsen, et konsumbefengt ritual som gjentas i høytid etter 

høytid. Velvilje vender om i ufrivillig tilsløring og velvillig barbari, og mormorens julaften 

får gehør helt tilbake til fragmentet «Kapitalismus als Religion» (1921), der Benjamin etter 

Weber karakteriserer kapitalismen som en religiøs struktur «uten drøm og uten nåde» [sans 

rêve et sans merci] – en permanent helligdags-kultus som frembringer konstant skyld. (GS VI: 

100-10) Slik står den alltid tilbakevendende julen, som årlig danner et bilde av en ubrutt søm i 

tidens løp, i grell motsats til de formene for temporal erfaring jeg har påvist i erindringens 

metode, eller i «barnetiden». Slik kan også Mr Ramsays tilbakevendende opphevelse av 

morens løfte om å dra til fyrhuset, som også fornekter barnets største fremtidshåp, anses som 

et prinsipp for strukturering av tiden i rituelle utsigelser – han får sågar andre til å gjenta at 

været er for dårlig, i en form for flerstemmig vold. Satt opp mot Woolfs egen subversive 

bemyndigelse av «obscure lives» i essayistikken får polyfonien et langt mer fryktsomt uttrykk 

i hans skikkelse; det blir en dominant kakofoni som truer den nødvendige stillheten leken 

utgår fra. Men retter vi blikket mot Bescherung hos Benjamin, altså utdelingen av gaver, 

avdekkes det et pregnant etymologisk moment som uttrykker et større håp. Ordet er nemlig 

avledet fra verbet «zu bescheren», å dele ut (julegaver), og er beslektet med det jiddiske 

																																																								
148 «Det var ikke før den første julehøytidsdagen at det fremgikk hva disse rommene egentlig var til for. De lange 
festbordene, der utdelingen av julegaver fant sted, var fullt besatt på grunn av mengden av gavemottagere. Man 
satt tett i tett ved siden av hverandre, og man var aldri sikret mot å miste plassen når det om ettermiddagen, etter 
at det store måltidet var slutt, ble oppdaget enda et gammelt faktokum [overs. anm. Altmuligmann] eller et 
portvaktbarn.» (BB: 133)	
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bashert (בַאשערט), 149  fortidsformen av «å forutbestemme», altså «forutbestemt» eller 

predestinert, i negativ forstand, «bestemt» til katastrofe eller lidelse. Samt: sheren, å klippe 

ut.150 (Gordis 1983: 88) Da står vi nært et tablå der skjebnen deles ut til de undertrykte når 

gavene deles ut til borgerskapet. Og hva er det da som klippes ut av feiringen i erindringens 

klipperom? Og antydes det ikke da at scenene og figurene som klippes ut, blir løsrevet fra sin 

opprinnelige sammenheng og historiens lineære progresjon for å en dag bli reddet? 
 I ”Blumeshof 12” ligger arbeiderklassens erfaringer utenfor barnets horisont – bare 

den voksne kan gripe inn i fortiden og bøte på portvokterbarnets usynlighet, for slik å gjøre 

leseren oppmerksom på at det sto et barn i randsonene av den storstilte julefeiringen. 

Erindring og erkjennelse går hånd i hånd. Men når barnet holder foreldrene i hånden, opptrer 

tankebildets andre mystiske figur: lyktemannen. Hans usynlige nærvær er nettopp bare et 

fravær i barnets spasertur på vei hjem, der bæreposene var fylt til randen av julegaver og 

gleden nesten ekstatisk. Det er i tankebildets barokke form – i skriftens revisjon av minnene – 

at lyktemannen opptrer som epigram (interpretatio). Og nettopp det latinske ordet er relevant 

– lyktemannen fortolker bildet baklengs, som med mannslingens retroaktive virkning på de 32 

forutgående tankebildene. Slik forsterkes betydningen av undertrykkelsen som hefter ved 

koloniene. Bare i bildets narrative utfoldelse kan han – som i taus aksept av sin egen situasjon 

sørget for å holde gatene opplyst og borgerskapet trygt – punktere den idylliske feiringen. 

Lykken settes brått i et grimt lys av stum klasseforakt. Men vi ser også erindringens 

anagogiske varme, som åpner opp for en mulighet til å inngi fortiden med en håpets 

dialektikk. Ved å bejae øyeblikkene av lykke, de forsvinnende øyeblikkene av skjønnhet, blir 

også ulykken presserende. Sorgen over det som aldri kom, trer frem med forsterket kraft. Men 

hvem var egentlig skikkelsen som lyste opp det gamle Berlin? Slik slutter «Blumeshof 12»: 

 
Wenn wir dann, die Sachen fest eingeschlagen und verschnürt im Arm, in die Dämmerung 
hinaustraten, die Droschke vor der Haustür wartete, der Schnee unangetastet auf Gesimsen und 
Staketen, getrübter auf dem Pflaster lag, vom Lützowufer her Geklingel eines Schlittens anging, 
und die Gaslaternen, die eine nach der andern sich erhellten, den Gang des Laternenanzünders 
verrieten, der auch an diesem süßen Abend die Stange hatte schultern müssen – dann war die 
Stadt so in sich selbst versunken wie ein Sack, der schwer von mir und meinem Glück war.151 

																																																								
149 Benjamin behersket ikke hebraisk like godt som Scholem, men på oppfordring fra vennen, og da han enda 
vurderte å emigrere til Palestina, ga han språket flere sjanser i løpet av 20-tallet, og tok språktimer ved flere 
anledninger. (Eiland & Jennings: 124-126, 308) 
150 Den jiddiske etymologien fant jeg kuriøst nok i et festskrift til den ungarsk-jødiske etnografen Raphael Patai. 
151 «Når vi siden trådte ut i skumringen, med de godt innpakkede og innsnørte gavene i armene, når drosjen 
ventet utenfor husdøren, snøen lå uberørt på gesimser og stakitter, og noe mer grumsete på brolegningen, når 
bjelleklangen fra en slede trengte frem fra Lützowbredden og gatelyktene tentes én etter én og røpet 
lyktemannens gang, han som selv på denne skjønne kvelden var tvunget til å ta stangen på skuldrene – da var 
byen så hensunket i seg selv som i en sekk, tung av meg og min lykke.» (BB: 134) 
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(GS VII-1: 414) 
 

Lyktemannen var arbeideren som tente gatelyktene om kveldene, og utover på 1920-tallet og i 

erindringen, da teknikken gikk fra gassbelysning til forbedrede former for elektrisitet, er han 

rundt 1900 overflødig – allerede en antikvert figur. I Benjamins snirklete, proustianske 

formulering er lyktemannen også skjult i et innskutt setningsledd, en komponent blant flere i 

en sedat julelykke, slik at bevegelsen fra julefeiringen, ut i gatene og til den endelige gleden 

barnet er svøpt i, nærmest skjuler arbeiderens plikt. Han som tar stangen på skuldrene, ikke 

gavesekken, er bøyd under slitet slik som mannslingen, og minner om undertrykkelsen. Da 

har han allerede forsvunnet ut av seierherrenes historie.152 Når vi ser baksiden av gatelyktenes 

medalje, arbeidsdelingen som herskapets opplyste tilværelse hviler på, senkes bulevardene 

like mye ned i et gotisk tablå som i helligdagens stille fred. Portvokterbarnet og lyktemannen 

omformes nettopp til en slags skrømt, to ubehagelige påminnelser i randsonen av 

ihukommelsen. De hjemsøker den som skuer tilbake i sin egen fortid, men er figurer uten 

indre liv, gjengangere som aldri kommer til orde. Griper vi tilbake til filmmontasjen i ”Das 

Telefon”, kan vi tenke på lyktemannen som et nærbilde i montasjen, en måte å kaste lys over 

et mikroskopisk punkt i århundrenes mørke. Det optisk-ubevisste fanger opp noe man stadig, i 

den gamle (og auratisk informerte) tradisjonen, har henvist til skyggeriket og glemselen. Da 

løper barnets lykkefølelse, de billedlige beskrivelsene av byens ornamenter og små sceniske 

utsnitt av vær og bygninger parallelt med lyktemannens lidelse.  

 Woolf er også klar på hva filmen kan tilføre: «We should see these emotions mingling 

together and affecting each other», skriver hun om mediets muligheter til å stille verdens 

fysiske realiteter og affekter til skue på uventede måter. «We should see violent changes of 

emotion produced by their collision. The most fantastic contrasts could be flashed before us 

with a speed which the writer can only toil after in vain. The past could be unrolled, distances 

could be annihilated.» (SE: 175) Kolliderende emosjoner, opprulling av fortiden, kontraster 

som fremvises i en hurtighet skriveren bare kan drømme om – den meningstette sluttsatsen i 

tankebildet strekker seg etter en filmisk logikk. Vi er tilbake ved fremstillingens nærhet til 

erkjennelsen, og erkjennelsen betinger en form som ikke bare bemektiger seg et fortidig rom 

og figurene i utkanten av synsfeltet, men som tematiserer hvordan all inngripen i det 

historiske livet er en form for bemektigelse, en måte å sette noe på begrep; en utvelgelse. Noe 

																																																								
152 I folkloren er lyktemenn [Irrlicht] skrømtene som lokker vandreren fra veien og ut i skogene, men i 
overtroiske eventyr fra den germanske kulturkretsen kunne de også være barn som døde under fødselen. Om 
Benjamin har vært oppmerksom på denne dobbeltheten i «Blumeshof 12» – som dermed forsterker det 
uhjemlige ubehaget over de glemte figurene – er usikkert. 
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(eller noen) vil uansett gå tapt, annet (eller andre) vil miste muligheten til å kunne gå 

ubemerket hen, men nedbrytningen gjør det mulig å montere nye og andre bilder. «Jeder kann 

sich Rechenschaft davon ablegen», skriver Benjamin et sted i Berliner Chronik, «daß die 

Dauer, in der wir Eindrücken ausgesetzt sind, ohne Bedeutung für deren Schicksal in der 

Erinnerung ist.»153 (GS VI: 516) Montasjens sensibilitet vil måtte diskriminere, velge ut og 

kassere, men inngis likevel med evnen til å avdekke. Befridd kravet om temporal varighet 

som svarer til hvor vesentlig (eller ikke) inntrykket har vært, kan den heller befatte seg med 

sjokkerfaringene, de plutselige øyeblikkene som rykker vanen ut av det våkne, aktive eller 

passive livet og gjør selvet oppmerksom på barndommens uanselige bilder. Det ser vi også av 

«tiden som går» i To the Lighthouse, men da er det snakk om å kontrastere barnets 

avismontasje med den historiske tidens ubarmhjertighet eller foreldrenes lineære tid. Det 

plutselige glimtet av lyktemannen svarer ikke bare til historiens lynglimt, men til glemselens 

skjøre vev, som den setter på begrep i samme vending som den er forsøkt rettet opp. 

 Utvalg og glemsel tematiseres også i Woolfs omgang med den kvinnelige erfaringen 

som den offisielle historieskrivingen har tilsidesatt: «The Lives of the Obscure», heter jo 

prosjektet der erfaringene hentes ut av glemselen, og det får mangetydig gjenklang i romanens 

befatning med de glemte barna. Når «Blumeshof 12» fornekter en tradisjonell innlevelse i 

arbeiderne og deres barn, leser jeg det derimot i forlengelsen av Benjamins historiografiske 

poeng om at innlevelse i fortiden er den positivistiske historieskrivingens blindflekk. I ”Über 

den Begriff der Geschichte” forbindes dette med innføling i seierherrenes historie, og blindhet 

for slavene som har bygget kulturens reisverk, utbyttet av plyndringen og utbyttingen av de 

som mislyktes i sine forsøk på revolusjon. Innfølingen er den borgerlige tilværelsens 

kjennemerke – som i Mrs Ramsays visjoner om mangel på kunstferdig sansning i 

fyrvokterfamiliens tilværelse. Her avtegner det seg også en helt sentral forskjell mellom 

Woolf og Benjamin, for selv om førstnevnte, med den stadige pendlingen mellom nærvær og 

fravær i portrettene av Mrs Ramsay så vel som hennes barn, ikke begir seg ut på en entydig 

identifikatorisk innlevelse, tilkjennes menneskene et indre liv som ikke finnes i Berliner 

Kindheit. Det privilegiet faller på familien Ramsay, og ikke tjenerstanden, men ikke uten at 

grepet blir satt på begrep, og matriarkens innlevelse i de andres liv fremtrer som en ytterligere 

form for tyranni. 

 «Blumeshof 12» demonstrerer at erindringens korrigerende funksjon uansett vil måtte 

hvile på en estetisering av fortiden. Den vil måtte inneholde et element av ornamental 

																																																								
153 «Alle og enhver kan regne seg frem til at varigheten av inntrykkene vi blir eksponert for, er uten betydning 
for deres senere skjebne i erindringen.» [min oversettelse] 
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skjønnmaling. Men i dialektisk forstand er det bare kunsten som kan sette det erindrende 

subjektet i kontakt med blindflekkene i oppveksten. Der kan det uuttalte bli talt om. Det gjør 

det mulig for den voksne å plassere andre og glemte rekvisitter, både stumme og levende, på 

sin barndoms støvete scene; rekvisitter som egentlig ikke hørte borgerskapet til – eller som 

tilhørte borgerskapet kun for å oppfylle en funksjon. Portvokterbarnet sto aldri i fare for å 

forpurre den lykksalige feiringen; fyrvokterens sønn ble forsøkt holdt varm med den brune 

strømpen, ikke for å motvirke entropiens krefter, men for å holde ham på avstand. På adressen 

Blumeshof 12 lå det ikke for den borgerlige familien å bringe inn et «dickensiansk» element, 

slik at fattigdommen kunne forstyrre gaveutdelingen og festmåltidet. Erindringens anagogiske 

varme til tross: Å skrive inn figurene i feiringen ville ha vært et harmoniserende feiltak. 

Derfor er denne «utelatelsen» verdt å dvele ved. Med Adorno utsier den kunstens løfte om en 

annerledes verden – eller som han sier det i Minima moralia: «Der Gedanke wartet darauf, 

daß eines Tages die Erinnerung ans Versäumte ihn aufweckt und ihn in die Lehre 

verwandelt.»154 (Adorno 1980: 90) Barnet som aldri fikk delta i julefeiringens gleder, vender 

tilbake som et slags gespenst i erindringen – i taushet vil det alltid fortsette å lyse opp 

seierherrenes gater. Erindringen om det forsømte har begynt å slå sprekker rundt 

borgerskapets middagsbord, og lærdommen er klassedelingens stollek.  

 Hos Woolf kan vi betrakte erindringen om lidelsene som noe mer enn subjektive 

minnebilder: I ”Time Passes” er det nettopp den stumme tjeneren McNab som ledsager 

naturens stormløp inn i de forlatte værelsene, der tingene står vakt i familiens fravær, «the 

prying of the wind, and the soft nose of the clammy sea airs, rubbing, snuffling, iterating and 

reiterating their questions – ”Will you fade? Will you perish?” – scarcely disturbed the peace, 

the indifference, the air of pure integrity, as if the question they asked scarcely needed that 

they should answer: we remain». (TL: 121) Familiens vaskekone forsøker å motvirke forfallet, 

og når hun selv inngår i en nærmest animistisk metamorfose, «when she broke in and lurched 

about, dusting sweeping, looked like a tropical fish oaring its way through sun-lanced waters» 

(TL: 124) beror det på en mimetisk identifikasjon med en sfære som også Roses og Jaspers 

tilstedeværelse har åpnet opp for. Det er nettopp McNab som synliggjør, når hun tenker på å 

tørke de våte bøkene i solen, eller å fjerne møll fra klesskapene, hva som har forvitret når det 

har passert usett. I tilbakeblikket på Mrs Ramsay, er det hun som erindrer, «she could see her 

with one of the children by her in that grey cloak» (TL: 127); marginale skikkelser har trådt 

inn for å profanere et rom de aldri har hatt tilgang til før – «picnickers would have lit their 

																																																								
154 «Tanken venter på at erindringen om det forsømte en dag vil vekke den og forvandle den til lærdom.» 
(Adorno 2010: 105)	
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kettles; lovers sought shelter there, lying on the bare boards; and the shepherd stored his 

dinner on the bricks, and the tramp slept with his coat round him to ward off the cold» (TL: 

129), og det er tjenerskapet som i det endelige setter skjønnhetstapet på begrep når selve 

glemselen vaskes ut av familiekammeret, «rescued from the pool of Time […] fetched up 

from oblivion […] restored to sun» (TL: 130). Motsatt ”Blumeshof 12” ser vi en agens og en 

innlevelse i McNabs indre som motsier matriarkens innføling i arbeiderne. Da er det vesentlig 

at innlevelsen ikke utgår fra et subjektivt, voksent sanseapparat, men persiperes i den 

mikroskopiske sansningen som tilfaller barnet, i avdekkingen av de tapte atomene. 

Arbeiderne bidrar nemlig også til en forstyrrende betraktning av klassesamfunnet, og lik 

tjenerskapet som har tilgang til borgerskapets skjulte rom utgjør de et faremoment.155 Barnet, 

som foreldrene i borgerlige familier ofte henviste til tjenerne for oppdragelse og samvær, står 

i en tettere forbindelse til disse ”spionene” enn foreldrene selv – og her ser vi at de deler en 

anskuelse. Likevel er det tjenerne som må besørge husets renslighet og ære etter barnas 

tilgrising av rommene – «At a certain moment, [Mrs Ramsay] supposed, the house would 

become so shabby that something must be done. If they could be taught to wipe their feet and 

not bring the beach in with them – that would be something» (TL: 26-27) – som også er med 

på å innvarsle forfallet. Om de deler en uortodoks måte å se verden på, blir tjenerstanden aldri 

det velstående barnets like. Selv morens frustrasjon over barna som skitner til huset rommer 

en omsorg som hushjelpen ikke blir tilkjent; Andrews krabber, Jaspers sjøgress og ikke minst 

Roses objekter kan hun saktens akseptere, «for they were gifted, her children, but all in quite 

different ways». (TL: 27) 

 På sin side synliggjør Benjamins avkall på innlevelsen nettopp den ubotelige 

avstanden mellom forestilling og praksis – redningsprosjektet vil bli stående som en ufullført 

ansats. Eller for å si det med den danske litteraturforskeren Lilian Munk Rösings presise 

betegnelse om håpet i Berliner Kindheit, «kan vi som projekt udkaste det paradis, der aldrig 

eksisterede i barndommen, men som kan anes i erindringen om dens længsler.» (Rösing 2001: 

52) Men et utkast til paradis er en lovnad om en fremtid utenfor helvetet, hvis vi følger 

Rösings metaforikk, som også er Benjamins ord for kapitalismens mardrøm. Den som er 

																																																								
155 I konvolutten om belysningsformer siterer Benjamin den franske forfatteren Maxine Du Camp om 
lanternebærernes hemmelige liv – arbeidere som også var beslektet med lyktemennene da de fortsatte å operere i 
byrommet lenge etter at arbeidet ble antikvert: «Ils [anm. les porte-falots, lanternebærerne] vont chercher des 
fiacres, ils aboient les voitures de maitre, ils accompagnent les passants attardes jusqu'a leur domicile, montent a 
leur appartement et y allument les bougies. On prétend qu'ils rendaient volontiers compte, le matin, au lieutenant 
général de police de tout ce qu'ils avaient remarque pendant la nuit.»155 (GS V-2: 699) [«De [lampebærende] 
praiet vogner, fungerte som ropere for herskapsvogner, fulgte nattevandrere helt hjem til døren, gikk opp i 
leiligheten og tente lyset for dem. Man hevdet at de om morgenen gjerne rapporterte til politimesteren hva de 
hadde merket seg i løpet av natten.»] (PV-1: 949) 
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prisgitt evnene til å besørge oppgaven, er altså barnet som hadde tilgang til den forvridde 

barndomsverdenen av likheter – og den voksne som aktualiserer minnet. Men gjelder det for 

portvokterbarnet eller lyktemannen, og hva med fyrvokterens sønn, eller det barnet Charles 

Tansley en gang var, han som aldri ble tatt med til sirkuset med dets «hundred horsemen, 

twenty performing seals, lions, tigers … Never, he answered, as if she asked the very thing he 

wanted to reply to; had been longing all these days to say, how they did not go to circuses. It 

was a large family, nine brothers and sisters, and his father was a working man […]»? (TL: 

12-13) Posteren som blir klistret opp under promeneringen med Mrs Ramsay minnes lykken 

som aldri gikk i oppfyllelse. Med nærheten til det frivole sirkusets lekerom, splintres også 

Mrs Ramsays forestilling om hvem et barn er, eller hva barnet kan bety. Minnebildene krever 

å bli fremkalt slik at det glemte i erfaringene de minner om, kan tre ut av tausheten. 

 Men Benjamins teoretisering over barnets korrigerende blikk stammer jo vel så mye 

fra en forestilling om barnlighet som det hviler på barnets egen måte å ta inn over seg verden 

på. Egenskapene han tilkjenner barndommen – motstand mot tingliggjøring, fantasifull 

uvirksomhet, destruktiv unyttighet og mimetisk lek –aktualiseres politisk i øyeblikket av fare 

[im Augenblick einer Gefahr] – når den voksne har oppsporet den glemte barndommen. Da er 

det interessant å lese den sansningen barnet tildeles opp mot ”Solid Objects” – for hvem er det 

egentlig som kan begi seg ut på uproduktiv lediggang uten å sette liv eller helse i fare? For det 

første er det neppe tilfeldig at både John og Charles er menn – de forbindes, som vi har sett, 

med en type former som gjentas i romanen. Da er det kanskje ikke lenger så søkt å tenke på 

novellen som en satirisk fremstilling av kjønnet elfenbensestetisisme, eller på samlingen av 

kunstobjekter som et virkelighetsfjernt parnass for en mannlig estet. Men heller enn å 

stadfeste barnlig sansning eller kunstfilosofisk harselas som novellens ene tematiske kjerne, 

ser vi hvordan de to virker inn på hverandre. I A Room… skriver Woolf: «As people mature 

they cease to believe in sides or in Headmasters or in highly ornamental pots.» (AROO: 102) 

Det er et motsetningsfylt grunnsyn som utviser større optimisme enn historien hun har utlagt 

tilsier – og forutsetter at man forkaster dannelsesdogmet, en lineær forståelse av oppsamlet 

kunnskap og dannelse, og at barnetiden ikke betraktes som tilbakelagt. Johns «modning» 

setter nemlig forståelsen av oppvekst på spill, og derfor også forståelsen av progressiv 

forbedring, fordi utviklingen hans er en regressiv ferd mot en annen levemåte. Slik er den 

også en negasjon av dannelsesromanens grunnfortelling: I stedet for å vende tilbake til 

hjemstedet med nye erfaringer i sekken – eller slik James Ramsay må vende tilbake til øya for 

å fullbyrde reisen til fyret – vender John tilbake til en mer identifikatorisk (men ikke prenatal) 

levemåte, der grenseoppgangene mellom menneske og ting er visket ut. I kap. 4 så vi at den 
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kunstneriske opphavsmyten er historisk situert i teknikkens tidsalder, og at den går ut over en 

freudiansk optikk. Med den kjønnede komponenten vil jeg føye til at Johns forvandling fra 

folkevalgt til estet også er identisk med en utvikling der den tradisjonelle maskuliniteten (i 

Charles’ kropp) svinner hen og gir rom for Woolfs «imperfekte» idealbilde av kunstneren. De 

harde formene ved stranden i novellens åpning erstattes til slutt med en samling av objekter 

egnet for ubestemmelig sanseerfaring.156  

 Således er også den «mimetiske» omgangen med den oversette og fordømte verdenen 

av et bilde på befrielsen fra kjønnstyranniets lenker, og de fordringene det har risset opp for 

estetikken. Like fullt har ikke resepsjonen tatt opp hvordan ”Solid Objects” bereder grunnen 

for forbindelsen mellom tingenes forfall og den barnlige forholdelsesmåten i To the 

Lighthouse. John kan på sett og vis betraktes som en frelser av usynlige objekter, som han 

inngir med en annen og estetisk verdi hinsides bruksverdien – nettopp det som savnes i 

ekteparet Ramsays forvaltning av huset. I og med hans symbiose med tingene, fremstiller den 

en kritikk av hvordan et unyttig, eller barnlig blikk på verden har blitt betraktet (og 

tingliggjort) på lik linje med industriens vrakgods. Men novellen uttrykker vel ingen 

ønskedrøm om at de forfalne objektene, eller de forkastede sansemåtene skal bli tatt fullt og 

helt opp i den rådende ordenen? Forutsetter ikke Woolfs syn på kunstneren og samfunnet en 

fundamental antinomi mellom det skapende (blivende) og det skapte (ferdigstilte), og mellom 

representasjon og representativitet? Mot slutten av novellen bemerker Charles at John, med 

sitt fravendte og fikserte blikk for lengst må ha anerkjent at «his mere appearance upon a 

platform was out of the question» (CSF: 101). Å bryte ned sanselighetens grenser innebærer 

at man tegner opp en ny grense; en annen og mer estetisk livsfølelse reiser også nye skott. 

Brown anfører at 

 
The image of John “burrowing his fingers down, down, into the sand” and discovering there “a 
large irregular lump” of green glass might thus be read as an image less of discovery than of 
productivity, a production of glass out of the domestic glass sands of Britain and a recognition 
of its particular beauty. Still, it is not material as such (neither the sand nor the glass), but the 
whole process of retrieving and reanimating the ambiguous remnant that catalyzes John’s 
fascination. (Brown 1999: 17) 

 

Men kan vi ikke lese Johns samling som et forsøk på å befri tingene ikke bare fra produksjon 

og nytte, men fra selve historisiteten? Intuitivt kan det høres ut som et merkelig premiss, for 
																																																								
156 Her kunne man tilføye en pendant til begrepet om androgynitet som Woolf diskuterer i A Room of One’s 
Own, og som hun henter fra Coleridge – «He meant, perhaps, that the androgynous mind is resonant and porous; 
that it transmits emotion without impediment; that it is naturally creative, incandescent and undivided» (AROO: 
95) – et androgynt «kunstnersinn», anfører Woolf, er kanskje mindre predisponert for å tenke i binære og enkle 
motsetninger. 
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er det nettopp ikke fantaseringen om tingenes opphav og urhistorie, som ledsager de første 

oppdagelsene – analogt til Benjamins samler? I passasjearbeidet betegnes det å samle som en 

form for praktisk erindring. Likeledes er Berliner Kindheit også et tilfelle av «ihukommede» 

bilder som har blitt samlet opp, særlig om vi legger til sentensen fra den tidlige, 

medieteknologiske Männlein-teksten. «Mannslingen hadde også bilder av meg» – disse 

bildene står det for den voksne å inndrive fra glemselen. Tone Selboe påpeker at John ikke 

kan leses identisk med Benjamins bilde av samleren, som hun også trekker på i lesningen: 

Tingene blir ikke kategorisert og tildelt verdi, og han befatter seg mer med det singulære enn 

med samlingen. Til forskjell fra hos Benjamin finnes det ingen indeks av fremtid hos ham. 

(Selboe 2018: 419-22) Men er ikke Johns transfigurasjon snarere en utvikling fra samler til 

samler og allegoriker, en som slutter å vurdere tingenes opphavelige mening (den oppgaven 

overlates til Charles, voksenlivets representant), og som utfører en destruktiv befatning med 

den opprinnelige og traderte betydningen for å komme nærmere virkeligere erkjennelse? Som 

det står i Benjamins konvolutt: «Er hat es aufgegeben, die Dinge durch die Nachforschung 

nach dem aufzuhellen, was etwa ihnen verwandt und zu ihnen gehörig wäre. Er löst sie aus 

ihrem Zusammenhange und überläßt es von Anfang an seinem Tiefsinn, ihre Bedeutung 

aufzuhellen»157. (GS V-1: 279) Derfor kan han også la tingene få hvile. Til slutt er samlingen 

av en slik art at den nekter å la seg representere i taksonomier. Uendeligheten kan leses som 

en motvilje mot en fiksert orden, og det er da barnet trer frem. For det første preges den 

barnlige samlergleden av uvitenhet om samlingens endelighet, altså er den interesseløs, 

uavsluttet og viltvoksende som i allegorien over den ustadige tanken i ”Knabenbücher” – for 

det andre står den for nye begynnelser i avbruddet med den rådende kontinuiteten. Glassbiten 

inngis med evnen til å fortrylle betrakterens persepsjon: «I think it was on Friday that I was 

given my green glass jar–for nothing!», skriver Woolf i et dagboksnotat i 1918, «It’s a jar I’ve 

always coveted; since glass is the best of all decorations, holding the light & changing it». 

(Woolf sit. Brown 1999: 16) Myriaden av ubestemte og nye muligheter bryter mot sporene 

etter lidelsen og utbyttet i det kollektivt ubevisste som tingen vitner om – det elisabetanske 

skattkammeret eller prinsessen som lytter til slavene som ror henne over havet. 

 Motsatt den historiske indeksen står altså en uordentlig, foranderlig orden, der den 

frigjorte persepsjonen som oppstår med fruktene til Rose klinger med. I den forstand ser vi 
																																																								
157 «Han har gitt opp forsøket på å belyse tingene gjennom å etterforske deres egenskaper og relasjoner. Han 
løsriver dem fra deres sammenhenger, og overlater i utgangspunktet til sin egen dypsindighet å belyse deres 
mening.» (PV-1: 408) Det finnes en samler i enhver allegoriker og en allegoriker i enhver samler, skriver 
Benjamin også i konvolutten om samling i Das Passagen-Werk. En videre utlegning av allegoribegrepet i 
Benjamins tenkning (og således avhandlingen om det tyske sørgespillet) ligger utenfor denne oppgavens 
problemområde. 
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igjen hvordan Woolf iscenesetter frislipp av sansning med ordvalg og snublesteiner som 

forbinder den med barndommen. Formålet er oppsplittingen av det fastlåste, som med det 

allerede knuste porselenet – «broken into this remarkable shape … a creature from another 

world … so vivid and alert». (CSF: 99) – og kimen til en skriftpraksis som har forsøkt å ta 

verden i åsyn gjennom barnets øyne. Er det hos Benjamin derimot snakk om en skrift som 

springer ut av en serie forsinkede erkjennelser? Eller dreier det seg snarere om å synliggjøre 

at erkjennelsen, som slår ned i den voksne bevisstheten som et lyn – «In den Gebieten, mit 

denen wir es zu tun haben, gibt es Erkenntnis nur blitzhaft. Der Text ist der langnachrollende 

Donner» (GS V-1: 570) 158  – alltid kommer for sent? Det resonnerer med Woolfs 

bemerkninger om pennen som halter etter filmens heseblesende billedrom, og i den forstand 

er erindringsmontasjens uharmoniske melodi et forsøk på å sette billedmediet og skriften opp 

mot hverandre som et dialektisk bilde i stillstand. «Uforsonligheten», motviljen mot 

skjønnmaling, må samtidig forstås i lys av Benjamins romantiske pessimisme, som ikke 

handler om fatalisme, forfallstenkning av typen Oswald Spengler, eller en klagesang på vegne 

av nasjonalstatens misære (som hersket i Tyskland så vel som i England på terskelen til tapt 

kolonimakt). Pessimismen utgår fra analysen av hva kapitalismen og fremskrittsfetisjismen 

har frarøvet mennesket, og romantikkens revolusjonære fasett knytter Michel Löwy til en 

verdensanskuelse der målet ikke er å vende tilbake til fortiden, men å gå ad fortiden – og å 

redde den – på veien mot en utopisk fremtid. (Löwy 2017: 20) Berliner Kindheit utgjør et 

billedrike av motstridende utsnitt som rommer både fortidens lidelse og løftet om fremtidens 

lykke. Da kan vi gripe til påstanden om kapitalismens drømmesøvn i Das Passagen-Werk, 

som blant annet bygger på analysen av varens ”teologiske nykker” fra diskusjonen om 

varefetisjisme i Das Kapital.159  Kapitalismen i Benjamins arbeid beskrives som en struktur 

som har dysset menneskeheten inn i en århundrelang slummer, og historieskriverens oppgave 

er å vekke den fra Tornerosesøvnen. I forordet til Passasjeverket påpeker Linneberg og Sund 

et interessant etymologisk moment:  

 

																																																								
158 «På de områdene vi har med å gjøre finnes erkjennelsen bare i lynglimt. Teksten er tordenen som ruller lenge 
etter. [N 1, 1]» (PV: 779) 		
159 Marx forsto varefetjisismen som den religiøse, irrasjonelle fetisjiseringen av varen, en form for fortapelse 
som tilslører utbyttingen og arbeidet som ligger forut. For en kort, men presis introduksjon til Marx’ forståelse 
av varens fetisjkarakter, se Dag Østerbergs Fra Marx til moderne kapitalkritikk (Pax Forlag, 2016). Der 
poengterer han også klokelig at «avfetisjiseringen» for lengst har blitt doxa, en kritikk bl.a. Jacques Rancière har 
ført i senere tid (se f. eks Le spectateur émancipé (2008), kap. 3, «Les mésaventures de la pensée critique»). Min 
påstand, og som jeg har lagt til grunn i lesningene, er at den dialektiske forståelsen som kommer til syne i ”Solid 
Objects” og i Benjamins fremstilling av barnet og tingene, antyder et steg til siden for den ”doksiske” kritikken 
av varens fetisjkarakter. 
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Benjamins arbeidstittel for passasjeverket [var] «eine dialektische Feerie» – «et dialektisk 
eventyr» … Det tyske Feerie, og det franske féerie har samme betydning som det engelske 
fairytale, avledet av gammelfransk faerie, fortryllelse, forhekselse, av fée, kilden til det engelske 
fay fra latin fata; bestemt av skjebnen, de romerske skjebnegudinnenes fates. (Linneberg & 
Sund 2017: 22)  

 

Forbindelsen mellom eventyr og skjebne er interessant, for her blir eventyrets doble karakter 

synlig: Eventyr som Clemens og Brentanos folkeviser tilbyr noe annet enn den rådende 

historiografien, men de kan også være arkaiske og tilsløre en mytisk skjebne – om de ikke 

forbindes med og tjener den historiske materialismen. Benjamin går videre fra eventyrene 

med det som finnes av radikale avbrudd for å avdekke den arkaiske mytens tyranni. I de få 

klare øyeblikkene av denne tåkete og tilslørende drømmen (verdenshistorien) står 

portvokterbarnet og lyktemannen. De er figurer som minner om modernitetens søvnige 

skyggeside, og kan i den forstand ikke forløses – bli menneskelige, tre ut av den stumme 

verden, opp av «sekken» byen har senket seg ned i – før verden viser seg i et annet lys. Det er 

et messiansk håp om verdens endelige oppvåkning fra arbeidsdelingen og 

produksjonsforholdene som skaper fellesferienes midlertidige illusjon av frihet. Med andre 

ord et profant komme; en frigjøring fra den materielle skjebnen (fates) – som i dialektisk 

forstand vil oppstå når myten har blitt gjort destruktiv. Således settes også ”Blumeshof 12” i 

relieff mot en større fremtidig horisont. Men er det snakk om en form for kontingens? Holdes 

lyktemannen og portvokterens etterkommer unna julefeiringens sanselige gleder, og derfor 

også et harmonisk bilde, for en dag å kunne bli forløst? I den forstand vitner deres uforløsthet 

om en verden som ennå ikke finnes, men som vi finner kimen til i et estetisk blikk på den. 

Dette skal ikke forstås som en kunstferdig apologi for defaitisme – og ikke som en beklagelse 

på Benjamins vegne for ikke å ha tilkjent arbeiderne et sanselig indre. Det er heller snakk om 

å situere ens eget utkikkspunkt, å betone hva det borgerlige barnet ikke evnet å se i 1900, og 

dermed en motvilje mot innføling som tilsløring av volden: Å ikke ville tale for de som ikke 

hadde noe annet valg enn å tie. Slik kan også navnløsheten, fraværet av egennavn, leses som 

en bevisstgjøring av uvitenheten om andre livsskjebner: Det viser hva som har forsvunnet, 

snarere enn å bidra til forsvinningsakten. Da kan vi se Mrs Ramsays innføling i fyrvokterens 

familie i nytt lys: Ekskursen i deres liv blir en måte å vise frem hva innlevelsen kan føre til, 

altså en fortielse av de andres erfaringer. Og er det derfor portvokterbarnets triumf at han eller 

hun ikke tar del i fetisjiseringen av gavene? Holdes de undertrykte derfor unna sanseligheten 

for å minne om noe annet enn seierherrenes tradisjon? Om gavene heter det: 

 
Denn noch gehörten die Geschenke mehr dem Geber als mir selbst. Sie waren spröde; ich hatte 
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Angst, sie vor aller Augen ungeschickt anzufassen. Erst draußen auf der Diele, wo das Mädchen 
sie uns mit Packpapier umwickelte und ihre Form in Bündeln und Kartons verschwunden war, 
um uns an ihrer Statt als Bürgschaft ein Gewicht zu hinterlassen, waren wir ganz der neuen 
Habe sicher.160 (GS VII-1: 413-14) 

 

Når gavene deles ut, går ligningen opp: Den traderte rikdommen, klassedelingens stollek, 

erindringens vekselvise utklipping og nykomposisjon av det som har falt utenfor 

herredømmeforstanden – alle komponentene jeg har utledet fra tankebildet, fra åpningen der 

barnet trer inn i ordenes mimetiske rike, til loggiaens utsyn, havner til slutt i «Bündeln und 

Kartons». Det som først var et åsted for sanselig erfaring har endt opp i trygt forvarte 

eiendeler, og juletreets skinn har sluknet når tjenestepikens innpakking sørger for å frarøve 

tingene sine former. Med andre ord løper fortellingen fra estetikk til forvaltning; fra 

representasjon av virkeligheten til representativitet. Som med Rellstabs minnebilde, der barna 

imiterte foreldrene, er bevegelsen fatalt lineær, og i temporal forstand helt motsatt den 

barnetiden som Johns befatning med harde objekter inngir livet med. Der pakkes ingenting 

ned, men stilles ut – og ikke i en museal eller hierarkisk anordning (som i British Museum 

eller Oxbridge), snarere i en sideordning av tingene der de ikke kan tjene et fastsatt formål. 

Og der de ikke lenger er solid. Men på sin side er gavene i vest-Berlin skjøre. Barnet frykter å 

røre ved dem, og ikke uvesentlig frykter han å røre ved dem på en klossete [ungeschickt] 

måte, «foran alles øyne». Da kan vi tenke tilbake på at den mannslingen har sett på, blir 

uoppmerksom og klønete – og i den forstand inngis tankebildet i det endelige med et ferment 

av uforløst frelse. Og da er det montasjens form – mannslingens bilder som passerer i revy, 

men også barnets lek – som er i stand til å avdekke det fortrengte. Men det sto aldri for barnet 

å forløse undertrykkelsen. 

 I dette kapittelet har jeg undersøkt en rekke forsøk på å utvide sanselighetens grenser –

 og forsøkene på å snevre dem inn. Det finnes ingen forsoning mellom de mange utvidelsene 

– som Johns samling som motsetter seg taksonomier, matriarkatets ustadige språkmagi og de 

filmatiske sprangene – og de mange beslagene som legges på sansningen, som postkortenes 

bemektigelse av fjerne steder eller patriarkenes forvaltning av en repressiv tradisjon. «Oh, but 

she never wanted James to grow a day older or Cam either», heter det om Mrs Ramsay når 

hun har sluttet at det kanskje blir mulig å bygge opp et meieri eller et sykehus på øya når de 

skal begynne på skolen, «These two she would have liked to keep for ever just as they were, 

																																																								
160 «For fremdeles tilhørte gavene i høyere grad giveren enn meg. De var skjøre; jeg var redd for å røre dem på 
en klossete måte foran alles øyne. Når gavene var ute i entreen, hvor tjenestepiken pakket dem inn i gavepapir og 
formene deres forsvant i bunter og kartonger, for i formenes sted å etterlate seg vekten som sikkerhet, først da 
hadde vi de nye eiendelene våre trygt forvart.» (BB: 133-34)	
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demons of wickedness, angels of delight, never to see them grow up into long-legged 

monsters.» (TL: 55) Det uttrykker kanskje et begjær etter å holde barna nede på et infantilt 

stadie der de ikke kan omgjøre trass til opprør. Men det uttrykker også et utopisk løfte. 

 Setter vi figurtenkningen i forfatterskapenes midte igjen, kunne vi si at Benjamins 

motbilder mobiliseres i den melankolske betraktningen av barnet og klassesamfunnet det 

vokste opp i – et amalgam i minnebildenes løfte om at samfunnet, slik det ser ut, fortsatt kan 

endres. Woolfs motbilder er mindre typifiserte, men barnets måte å sanse på, der den usynlige 

verden vekkes til live, står i en radikal motsats til den maskuline tradisjonens beslag på 

billedrommet, på å foreskrive hvem – og ikke minst hva – som kan tas i skue og bli sett, 

hinsides nytten. Og da fremtrer en lovnad om lykke. Det handler om å utvide virkefeltet for 

estetikken – fra den egne erfaringen til det etiske eller politiske, men uten å la den egne 

erfaringen forstumme, og slik vi har sett i dette kapittelet: Ved å tegne opp nye grenser for 

hvor den egne erfaringen treffer den allmenne, og på hvilke måter kartet, så å si, kan forandre 

terrenget. I de andres barnas taushet ligger det ikke bare en begrensning. For i en tien om det 

som ikke kan tales om, forstummer talen fordi den ikke vil lage idyll av noe som aldri var en 

idyll. Vi ser et håp om at dette en dag vil tilfalle alle, og ikke bare den ene gutten i Berlin som 

skimtet bestemorboligens kolonier, eller den ene jenta som for en stund lot moren glemme seg 

selv. Om bildet av barnet er et idealbilde, noe som bare kan finnes i kunsten, er det ikke da en 

utopi som bare kan realiseres utenfor kunstens rammer? 
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VI. Konklusjon 
Om barndommen og den estetiske erfaringens løfte om en annerledes verden 
 

7. mai 1940 postlegger Walter Benjamin et brev til Theodor Adorno. Mein lieber Teddie, 

skriver han først, etter kjælenavnet vennen hadde fått fra sin kone Gretel. Det blir siste gang 

Benjamin får stemplet ett av de mange papirene sine i Paris. Snart flykter han til Lourdes, helt 

sør i landet, på terskelen til Pyreneene. Han håper å kunne få innreisevisum for å slutte seg til 

resten av Frankfurterskolen i New York. Brevet handler om så mangt: Arbeidet med de 

franske passasjene. Baudelaire. Auraen. Hugo von Hoffmannstahl. Stefan George. Men det er 

barndommen som får en helt spesiell plass i Benjamins nest siste brev til Adorno.  

 Han skriver at det ikke er noen grunn til å legge skjul på at erfaringsteorien, det han 

har skrevet om Erlebnis og Erfahrung, har sine røtter i et barndomsminne. Foreldrene mine, 

skriver Benjamin, brukte å ta med barna, to eller tre av dem, ut på spaserturer hvor enn de 

ferierte. Når de var på steder som Freudenstadt, Wengen eller Schreiberhau, og etter å ha 

besøkt en av de «obligatoriske» turistattraksjonene, skal Benjamins bror ha pleid å si at nå 

kan vi si at vi har vært der. Disse ordene har prentet seg inn, skriver han i brevet, de kommer 

han ikke til å glemme.161 Hvorfor de er uforglemmelige, skriver han ikke, men senere faller 

det noen ord som har blitt stående fra Benjamin til ettertiden. De står, betegnende nok, i en 

parentes. Der skriver han at barns sjarme består i at de utgjør et korrektiv til samfunnet – den 

gir oss et vink om en udisiplinert lykke [nicht disziplinierte Glück] (BR: 854). Det er ganske 

forferdelig, det skal man ikke legge skjul på, å lese disse håpefulle linjene med kjennskap til 

hvordan det gikk. Benjamin kom seg aldri til New York.  

 Adorno skulle senere skrive (i Minima moralia, et verk skrevet av en som unnslapp, 

men som fortsatte å være igjen i det som var, i katastrofen, for å minne oss om at den ikke er 

over), at «Benjamins Schriften sind der Versuch, in immer erneutem Ansatz das von den 

großen Intentionen nicht bereits Determinierte philosophisch fruchtbar zu machen.» 162 

(Adorno 1980: 171) Det er Benjamins filosofiske arv, og den udisiplinerte lykken levde 

videre i Adornos skrifter. Men barndommen, forandret den verden? Ble den et korrektiv? 

																																																								
161 «Warum soll ich Ihnen verheimlichen, daß ich die Wurzel meiner ‚Theorie der Erfahrung’ in einer 
Erinnerung aus der Kindheit finde. Meine Eltern machten an den Orten, wo wir auf Sommerwohnung waren, wie 
natürlich, mit uns Spaziergänge. Wir Geschwister waren zu zweit oder zu dritt. Der, an den ich hier denke, ist 
mein Bruder. Wenn wir von Freudenstadt, von Wengen oder von Schreiberhau aus irgendeines der obligaten 
Ausflugsziele besucht hatten, so pflegte mein Bruder zu sagen: ‚Da wären wir nun gewesen.’ Das Wort hat sich 
mir unvergeßlich eingeprägt.» (BR: 848)  
162 «Benjamins skrifter er forsøket på i en stadig ny ansats å gjøre dét filosofisk fruktbart som ikke allerede er 
determinert av de store intensjonene.» (Adorno 2010: 180)	
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 Johns gledefylte og barnslige befatning med industriens avfall sto aldri i fare for å 

forpurre en totalforvaltet verden, der åndens arbeidsdeling for lengst har atskilt leken fra 

refleksjonen og refleksjonen fra leken. I det endelige skrider livet videre uten den isolerte 

barnekongen. Vennen Charles, det er han som finner sin plass i tradisjonen som har besørget 

den maskuline ordenen og banet veien for militarismens herjinger. 

 Barnet i Berlin som omkring 1900 tråkket i sporene etter et urgammelt matriarkat, i 

epoken hvor den gryende fascismen forberedte seg på å bli herre over opphav og slekt, 

fornemmet ordenes livgivende kraft. Han tok den nye teknologiens omskiftelige og kaotiske 

billedrom i åsyn, og kunne for et øyeblikk la sansene telefonere med historiens undertrykte. 

Barnet identifiserte seg med tingene de andre ikke ville vite av, og innstilte seg på det 

omskiftelige. Kastet inn i montasjens oppsplintring av den falske harmonien, hadde det ikke 

annet valg enn å være mottagelig for de sjokkartede dryppene av lidelse og fattigdom. Men 

drømmen om å befri verden fra herredømmefornuften ble knust. Det livet barnet for en 

stakket stund viet seg til i forbipasserende lykke, forvitret i den ene verdenskrigen; på 

terskelen til den neste har barnet blitt voksen, og utlendighet og forfølgelse har utradert 

barndommens trygghet.  

 På Isle of Skye satte ett barn opp et stilleben av frukter som satte døren på gløtt mot en 

forsoning av den fragmenterte og isolerte måten å sanse verden på. En istykkerrevet 

varekatalog ble til en profeti om krigens lidelser og en sønderreven samfunnskropp, og den 

midlertidige lykken til et annet barn som klippet i den ble kassert, men den viste også at det 

kunne være mulig å se verden og historien i et annet lys. Da de bebodde små lommer av tid, 

frigjort fra de to tyrannenes krav – matriarkens sømmelige begjær etter filiasjon og 

kontinuitet, patriarkens higen etter å ta kontroll over det åndelige så vel som hverdagslige 

livet – kunne atomene tilby en lindring, en hvile. Men lovnaden om en annen måte å erfare 

tiden på, måtte til slutt gi tapt i kampen mot Kronos. Barnet som satte fruktene på bordet, 

mistet en søster i barsel og en bror til krigen. Barnet som begjærte å myrde faren, skulle 

senere ta roret i farens jolle som en ektefødt sjømann. Han hadde ikke kunnet vende tilbake 

dit en gang, etter morens bortgang, hadde det ikke vært for fyrvokteren og hans glemte, 

sykelige barn – de bemidlede barnas, ja, slaver. 

 Jeg har skrevet mye om hvordan barnets sansning av den uanselige verden i disse 

verkene er et brudd med rådende fornuft – at barndommen åpner opp for uante muligheter og 

nye begynnelser. At den umistelige erfaringen av å være liten, kunne yte motstand mot det 

som i det voksne livet har stivnet og krystallisert seg som forventet lidelse. 
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Als das Kind Kind war, 

ging es mit hängenden Armen, 

wollte der Bach sei ein Fluß, 

der Fluß sei ein Strom, 

und diese Pfütze das Meer. 

 

Men sølepytten viste seg å ikke bli en sjø, motstanden fant ikke sted, og ulykkene falt over 

verden. Fremtiden viste seg å bli en annen. 

 Med en omformulering av Adorno og Horkheimers sentens – «idet detaljen frigjorde 

seg fra verket, var den blitt trassig og hadde, fra romantikken til ekspresjonismen, utnevnt seg 

til et utemmet uttrykk, til en bærer av innvendinger mot verkets organisasjon» (Adorno & 

Horkheimer 2011: 159): Barndommen blir, når dens sansemåter kan nedfelles i verket, i 

fortellingens aller minste marger, en bærer av innvendinger mot den fremtiden som aldri kom. 

Men hvor går veien fra trass til forandring? 

 I arbeidets innledning antydet jeg at det som forener synet på det estetiske eller 

sansbare hos Benjamin og Woolf er en forpliktelse på estetikkens iboende, men foreløpig 

urealiserte evne til å endre samfunnet. Vi har sett et vell av små «motstandshandlinger» i 

barnets sansning, men det revolusjonære momentet som finnes i fremstillingen av 

barndommen får skarpere konturer om vi retter blikket mot et syn på estetikken der det 

allment sansbare, den estetiske erfaringen i vid forstand, tilskrives en mulighet for endring. En 

slik tradisjon spores gjerne tilbake til dikteren og dramatikeren Friedrich von Schiller (1759–

1805) – en tradisjon som Herbert Marcuse revitaliserer og tilfører en mer politisert fasett på 

1950-tallet. Særlig når det gjelder resepsjonen av Woolf har jeg savnet et begrep om 

estetikkens politikk i diskusjonen av barndommen. Etter mitt skjønn er det nettopp her, i 

bildene av hva barnet sanser og erfarer, at vi kan nærme oss en forståelse av det utopiske også 

i hennes estetikk. 

 Det er med fremmedgjorthet og skuffelse over den lovede lykken som aldri viste seg, 

at Schiller skriver brevene om menneskets estetiske oppdragelse til sin mesén hertug von 

Holstein-Augustenburg i 1795. Den franske revolusjonen skulle innvarsle en ny politisk 

orden, men det revolusjonære klimaet, anfører Schiller, er ikke i nærheten av å virke inn på 

erkjennelsen og sansningens område. I stedet er mennesket underlagt tvangen. Våre 

livsbetingelser er undertrykt av instrumentell nyttetenkning, et overdrevent fokus på kjølig, 

rasjonell fornuft og en kunstfiendtlig holdning som begrenser vår evne til å fornemme 

skjønnheten i den alminnelige verden. Ja, «det nyttige er det tidens store idol som alle krefter 
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treller under og som alle talenter hylder», skriver han i det andre brevet. «Kunstens åndelige 

fortjenester veier ikke på denne grove vekt, men forsvinner fra århundrets larmende marked 

når enhver oppmuntring blir borte.» (Schiller 2001: 17) Men det er nettopp den autonome 

kunsten – estetikken, når den er frigjort fra nyttemoralen – som kan svare til tidens krav om et 

rettferdig samfunn: For «å løse det politiske problem, må man legge veien om det estetiske – 

fordi det det er gjennom skjønnheten man vandrer til friheten.» (Op. cit.: 18) For Schiller kan 

den estetiske erfaringen gjøre mennesket helt og fritt igjen i en tid der det opplever seg som 

fragmentert og beskadiget. 

 Schillers originale forståelse av estetikk springer ut av begrepet om lekedrift 

[Spieltrieb]. Lekedriften er det som medierer mellom stoffdriften, som grovt sett betegner de 

umiddelbare og uformede sansefornemmelsene, og formdriften, som overordnet står for 

sosialisering, fornuft, lov og moral. I den frigjørende leken opphever mennesket 

motsetningene disse imellom, den forsoner følelse og fornuft, og leken blir en 

grunnforutsetning for et virkelig rettferdig samfunn. Mennesket er nemlig «bare helt 

menneske når det leker.» (Op. cit.: 70) En slik tilstand, der lysten hersker og alvoret og 

plikten har falt fra, oppstår i møtet med de skjønne kunster, altså musikken, diktningen og 

billedkunsten. Den ideelle kunsten hos Schiller skal hverken være bundet av tidsåndens 

herredømme eller statens krav til hvordan den skal uttrykke det sansbare.163 Men den viser 

seg i den hverdagslige sansningen av verden. Når det heter at «det finnes ingen annen vei til å 

gjøre sansemennesket fornuftig enn ved først å gjøre det estetisk» (Op. cit.: 96), er det snakk 

om en fornuft som har blitt gjort sanselig. Den estetiske bedømmelsen er en etisk riktig 

handling; den dømmer ikke ut fra egennytte, og er interesseløs. Men det er interessant at 

Schiller knapt nevner barnet eller barndommen i brevene, noe man kunne forvente fra en 

romantikkens tenker og hans syn på kunsten, leken og den skapende aktiviteten. Selv ikke når 

Schiller drøfter sansefornemmelsenes utspring, setter han de første leveårene på begrep, men 

det er implisitt når han fordrer at man må vende tilbake til stoffdriftens rene 

«bestemmelsesløshet, som [mennesket] befant seg i før noe som helst hadde gjort inntrykk på 

																																																								
163 I en omtale av sterkt Schiller-inspirerte Rancières Aesthetics and its Discontents (2009), betoner Ragnhild 
Reinton klokelig et viktig paradoks som den franske filosofen identifiserer i Schillers estetikk. Lekedriften og 
estetikken står i et antinomisk forhold til samfunnet, og «Opp mot den politiske revolusjonen, som i 
virkeligheten viderefører adskillelsen av menneskene, stiller kunsten en revolusjon oppfattet som dannelsen av 
en ny form for sanselig universalitet og likhet. Men det kan den bare gjøre i kraft av å tilby en erfaringsform som 
skiller seg fra den ordinære. Og i dette ligger det et paradoks: Det er i egenskap av sin renhet at kunsten har 
kunnet påberope seg å være en materiell foregripelse av en annen samfunnskonfigurasjon.» Kunsten skal både 
forsvares mot «den dominerende forstandens prosjekter» og uttrykke viljen «til at den estetiske ”uvirksomheten” 
skal omdannes til handling.» (Reinton 2010: 327-28) Her finner vi en åre av kontinuitet helt fra Schiller til 
Adorno og andre tenkere som befatter seg med det estetiske, som Giorgio Agamben eller ja, Susan Sontag. 
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dets sanser» (Op. cit.: 87). Denne må imidlertid veies opp igjen mot formdriften, og da 

handler det på ny om leken som forsoner de antatte motsetningene.164 

 Idealismen, kunstens helende virkning, og sanseerfaringens lovnad om å forene det 

som har vært splittet i menneskets indre, synes kanskje å være uforenlig med det vi har lært å 

kjenne som Walter Benjamins og Virginia Woolfs montasje- og bruddpregede forståelse av 

barnet som eksemplarisk figur for estetikkens løfte om en annerledes verden. Schiller skriver: 

«Den abstrakte tenker har […] ofte et kaldt hjerte fordi han stykker opp de inntrykk som bare 

i egenskap av helhet kan bevege sjelen.» (Op. cit.: 33) Da assosierer jeg til Mr Ramsay som 

alfabetiserer livsverdenen, Herr Knoche som traderer lærdom på nedverdigende vis, og 

Charles som forkaster vennens drøm om en permanent tilstand i leken. For det synes heller å 

være metodens form som skiller den schillerske tanken fra Benjamins og Woolfs. Montasjens 

oppsplintring gjør tiden og persepsjonen oppstykket og fragmentert, men bare det som har 

vært antatt helt kan brytes i stykker. I tese IX i ”Über den Begriff der Geschichte” heter det 

nettopp at historiens engel vil gjøre det istykkerslåtte helt (GS I-2: 697) – dét 

redningsprosjektet viser seg i Berliner Kindheits oppsamling av glemte fragmenter fra 

fortiden. I To the Lighthouse er det fullbyrdelsen av Lily Briscoes maleri, den avsluttede 

tilblivelsesakten, som bringer den fragmenterte fortellingen til opphør. Montasjene minner om 

det påkrevde bortfallet av totalitet eller harmonisk fremstilling i en tid der den formmessige 

harmonien ikke lenger erfares som tilstrekkelig. Men et harmonisk totalbilde er utilstrekkelig 

fordi det ville ha forsonet uforsonlige motsetninger og brakt den usynlige lidelsen –

 lyktemannen, fyrvokterbarnet – til taushet. Grepet, som jo utgår fra barnet, svarer til datidens 

billedverden, men strekker seg like fullt henimot dit Schiller vil: Til et mer menneskelig 

samfunn. Varekatalogen og lærerpatriarkens navn må kuttes i stykker for å desakralisere 

makten; først når komponentene er atskilt, kan de settes sammen igjen til nye helheter og 

virke helende. Det skjer gjennom en lekende, estetisk befatning, som søker å befri tingene og 

sansningen av verden fra en instrumentell fornuft. 

 Hverken Benjamin eller Woolf fornekter skjønnhetens helende kraft – så fremt 

lindringen ikke tjener som moteriktig profylakse eller utgår fra tradisjonens totaliserende 

beslag på den uanselige sanseerfaringen. Det er nettopp lengselen etter en apolitisk 

samhørighet, et sanselig fellesskap, som kommer til uttrykk rundt middagsbordet i To the 

																																																								
164 Det er fra den greske antikken at Schiller henter et idealbegrep om en fornuft som ikke underkaster seg 
sansefornemmelsene og henfaller til moraliserende abstraksjon, og en sansning som ikke er «primitiv», 
egenrådig og en fiende av fornuften. Det heter om denne tidsalderen at «sansene og ånden ennå ikke [hadde] sine 
strengt atskilte områder […] Poesien hadde ennå ikke drevet hor med den slu oppfinnsomhet og den filosofiske 
spekulasjon ennå ikke vanæret seg med spissfindighet.» (Schiller 1999: 28)   
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Lighthouse – der det fragmenterte ikke lenger holder menneskene atskilt fra hverandre når 

barnets stilleben er satt. I ”Blumeshof 12” er det nettopp matriarkatets fellesskapsfølelse som 

holder minnet om et ikke-totalitært kollektiv ved like, og som, endog med et mer freudiansk 

fortegn, lar barnet føle seg mer helt og nærere mødreslekten enn når han blir meddelt farens 

kjølige dødsbudskap. Barna som hele tiden streber mot å leke og være ubundne, trer frem som 

et ideal på en måte jeg langt på vei finner fruktbart å jamføre med Schiller. Når 

ihukommelsen og den messianske historieforståelsens gjenopprettende funksjon er det som 

forsoner forholdet mellom teori og praksis hos Benjamin, er formålet å berede grunnen for et 

samfunn der naturbeherskelsen er opphevet. Da kunne vi si at mennesket, som hos Schiller, 

viser seg som natur i stedet for å undertrykke den.165 Og når redningsprosjektet viser seg som 

estetisk frembringelse, ser vi også nærheten mellom estetisk erfaring og faktisk endring. Selv 

om skjønnheten og lykken bare viser seg glimtvis, er det ikke forbigående kvaliteter Benjamin 

og Woolf befatter seg med: De estetiske avbruddene er påkrevde snublesteiner på vei mot et 

annet liv. Som Adorno påstår i essayet ”Valéry Proust Museum” (1955): «Zur vollen 

promesse du bonheur werden Kunstwerke erst losgerissen von ihrem Nährboden, auf der 

Bahn zum eigenen Untergang.» 166  (Adorno 1977: 193) Og er ikke den mimetiske 

omgangsformen, som i begge forfatterskapene representerer et ønske om en mer fortrolig, 

identifikatorisk og mottagelig måte å sanse verden på, en dypest sett lekende modus? Når 

Schiller skriver om å gjøre fornuften sanselig, tenker jeg på måten barnet viser frem 

lærdommen på – ikke som en tilbakevenden til en primitiv livsform, men slik at den 

progressive og akkumulative forståelsen av tid er forsøkt oppløst i leketidens anakronistiske 

fantasi.  

 Det har blitt innvendt at Schiller begrenser seg når han tar utgangspunkt i at den 

estetiske erfaringens kim til lykke og frigjøring ligger i de skjønne kunstene, og ikke estetikk 

																																																								
165 I tese XI i ”Über den Begriff der Geschichte”, kontrasterer Benjamin Charles Fouriers barnlige utopier, som 
har blitt gjort til latter, med den konforme positivismens teknologifetisjisme. Den protestantiske arbeidsmoralen 
har gjenoppstått i «sekularisert form», i et begrep om arbeidet som faktisk, ifølge Benjamin, foregriper 
fascismens teknokrati. Man lager idyll av fabrikkarbeid i marxismens navn. Til sammenligning blir Fouriers 
surrealistiske fantasmer – som minner om barneeventyrene, og der mennesket leker og gleder seg i arbeidet –
 fornuftig. Han skriver: «Nach Fourier sollte die wohlbeschaffene gesellschaftliche Arbeit zur Folge haben, daß 
vier Monde die irdische Nacht erleuchteten, daß das Eis sich von den Polen zurückziehen, daß das Meerwasser 
nicht mehr salzig schmecke und die Raubtiere in den Dienst des Menschen träten. Das alles illustriert eine 
Arbeit, die, weit entfernt die Natur auszubeuten, von den Schöpfungen sie zu entbinden imstande ist, die als 
mögliche in ihrem Schoße schlummern.» (GS I-2: 699) I dag, nå som vi for lengst vet hva klimakrisen vil føre 
til, er det et tankekors at seksten år gamle Greta Thunberg har inspirert og mobilisert til større motstand mot den 
etablerte politikkens blindhet for utbyttingen av naturen, enn alle voksne. 
166 «Et fullgyldig promesse du bonheur, løfte om lykke, blir kunstverkene først når de har revet seg løs fra sitt 
opphav, på veien til sin egen undergang.» (Adorno 2006: 239) 
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overhodet.167 Med diskusjonen av sanselighetens grenser i mente kunne man si at også 

Schiller, i likhet med Hegel, står i fare for å innskrenke estetikkens virkefelt. Hvem privilegiet 

til å nyte skjønnheten og kunsterfaringen har tilfalt, bestemmes jo allerede i barneårene. 

Verkene jeg har undersøkt danner ikke empiriske prov eller sosiologiske undersøkelser, men 

de uttrykker at barna som har falt utenfor det sansbare aldri vil kunne få tilgang på den samme 

sansningen før verden har forandret seg. Og da kan vi rette oppmerksomheten mot løftet 

igjen. 

 I sitt hovedverk Eros and Civilization (1956) tar Herbert Marcuse sats fra Schillers 

forståelse av estetikkens muligheter for radikal endring, og betoner særlig at lekedriften lover 

muligheten for et nytt realitetsprinsipp.168 I motsetning til tidligere, estetiserende lesninger av 

Schiller tar Marcuse fatt i det samfunnsmessige. Han skriver at forståelsen av estetikk som 

kunstfilosofi har erstattet den tidligere forståelsen som Schiller står for (estetikk som 

sansning). Det har skapt en splittelse mellom det sanselige og det kognitive eller 

reflekterende. I det Marcuse kaller en rasjonalistisk tid, blir sansningen utskjelt og henvises til 

det lave, eller til metafysikken. Da blir de formene for persepsjon som ikke kan tas opp i det 

dominerende epistemet faktisk hjemløse, hevder han – de undertrykkes. Og dermed står den 

estetikken som Schiller representerer, for et motstykke til et urettferdig samfunn: «The 

discipline of aesthetics installs the order of sensuousness as against the order of reason.» 

(Marcuse 1998: 181) Slik fordrer den et løfte om en ikke-repressiv og annen verden, som ikke 

er mulig uten en revolusjon på sansenes område. I lekedriften viser det seg en lek med livet 

selv, skriver Marcuse, for man leker ikke «med» noe, men fremviser en levemåte fri fra 

mangel, ytre tvang og frykt. Det er en form for frihet som oppstår i estetikken. Når mennesket 

ikke lenger savner noe, vil det vise seg: «In a genuinely humane civilization, the human 

																																																								
167 Se f. eks Kaja Schjerven Mollerins I denne verden. Om Susan Sontag (2016), der hun leser Sontags 
forpliktelse til moralen i lys av Schillers estetikkforståelse, og viser til at Marcuses aktualisering hadde stor 
betydning for hvordan Sontag utviklet sin estetikk på midten av 60-tallet. I denne verden er også, meg bekjent, 
den eneste akademiske utgivelsen i nyere tid på norsk som har befattet seg utførlig med Schillers estetikk og 
Marcuses nylesning av ham. Mollerins aktualisering av disse tenkerne har lenge vært inspirerende.  
168 Eros and Civilization er forsøket på å bryte med Freuds sivilisatoriske kulturpessimisme, men tar 
utgangspunkt i hans begrepsapparat for å redde et radikalt potensiale (Marcuse 1998: 17). I tråd med 
Frankfurterskolens tidlige prosjekt – å forene materialisme og psykoanalyse – og deres enda tidligere prosjekt: å 
bestrebe seg på å forklare hvorfor den sosialistiske revolusjonen ikke fant sted i Tyskland, hviler Marcuses 
analyser imidlertid tungt på freudianismen. Da jeg har valgt å anlegge en annen optikk på barndommen, ligger 
en utlegning av Marcuses diskusjoner av Freud (samt Eros og Thanatos-ekskursene) utenfor konklusjonens 
problemområde. Det er imidlertid verdt å nevne at den fortrengte og glemte fortidens krav på forløsning, slik 
denne også sender tankene til den svake messianske kraften i de historiefilosofiske tesene, betinger en forståelse 
av fortrengte barndomserfaringer som springer ut av Freud: «According to Freud’s conception the equation of 
freedom and happiness tabooed by the conscious upheld by the unconscious. Its truth, although repelled by 
consciousness, continues to haunt the mind; it preserves the memory of past stages of individual development at 
which integral gratification is obtained. And the past continues to claim the future: it generates the wish that the 
paradise is re-created on the basis of the achievements of civilization.» (Op cit.: 18) 



	

	 	 141 

existence will be play rather than toil, and man will live in display rather than need.» (Op. cit.: 

188) Denne friheten er helt reell, understreker han. Den innebærer en frigjøring fra alvoret og 

arbeidets åk. Det frie menneskets verden er skinn [Schein], og det griper inn i hele 

livsverdenen. Barna ved Woolfs forblåste nordkyst og barnet i Berlin var usedvanlig 

privilegerte i sin tid, men deres lek, som vi har sett, fremviste i glimt hva en slik utopi kan 

lede til – for alle. 

 Annetsteds i Eros and Civilization munner muligheten for et brudd med den 

kronologiske tidens herredømme – som Marcuse nå fordrer uten referanse til Schiller, men 

som vanskelig kan leses uten forbindelse til ham – ut i et sitat fra den femtende av Benjamins 

historiefilosofiske teser. I Marcuses egen oversettelse: «The conscious wish to break the 

continuum of history belongs to the revolutionary classes in the moment of action. This 

consciousness asserted itself during the July Revolution. In the evening of the first day of the 

struggle, simultaneously but independently at different places, shots were fired at the time 

pieces on the towers of Paris.» (Benjamin sit. Marcuse: 233) Men han unnlater å sitere alle 

setningene – også de viktige setningene der Benjamin hevder at den franske revolusjonen 

innvarslet en ny kalendertid, som er vesensforskjellig fra den gamle tradisjonen og 

klokketiden, og at kalenderens minnedager er monumenter over tapt historiebevissthet. «Der 

Tag, mit dem ein Kalender einsetzt, fungiert als ein historischer Zeitraffer.»169 (GS I-2: 701) 

Hos Benjamin er jo minnet om tidligere revolusjoner som aldri ble innfridd – Schillers 

skuffelse over 1789 klinger med – det som nåtiden henter sin inspirasjon fra for å gjøre 

revolt. Dermed blir faktisk koblingen til Schillers beskrivelse av hvordan den estetiske 

tilstandens lykke er betinget en temporal revolusjon, som nullstiller tiden og starter verden på 

nytt, et underspilt moment som ville ha styrket Marcuses resonnement. Den temporale 

revolusjonen er på sin side betinget av en estetisk anskuelse, som har sitt utspring i barnets 

tidserfaring til siden for klokketiden. Slik vil jeg hevde at Benjamins begrep om den nye 

tidsforståelsen nettopp avhenger av den estetiske leken – eller lekedriftens – brudd. I Schillers 

25. brev til hertugen, om mennesket når det betrakter og leker, heter det nemlig at 

 
naturens nødvendighet, som i det rene sanseinntrykks tilstand behersket mennesket med udelt 
makt, slipper taket under refleksjonen: I sansene inntrer det øyeblikkelig fred, tiden selv, det 
evig forvandlede, står stille idet bevissthetens spredte stråler samler seg [min kurs], og et 
avbilde av det uendelige, formen, reflekteres i det forgjengelige. Så snart det blir lys i 
mennesket, er det heller ingen natt utenfor, så snart det blir stille i mennesket, stilner også 
stormen i universet, og naturens stridende krefter finner hvile innenfor blivende grenser. Derfor 
det ikke merkelig at den urgamle diktning skildrer denne store begivenhet i menneskets indre 

																																																								
169 «Den dagen en kalender begynner med, fungerer som et historisk intervallfoto.» (SiU-I: 188)	
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som en revolusjon i den ytre verden og symboliserer tanken som seirer over tidslovene, i bildet 
av Zevs som gjør ende på Saturns (Kronos’) herredømme. (Schiller 1999: 108-109) 

 

I begjæret etter å befri historiens glemte erfaringer står Benjamins revolusjonære ønskedrøm 

for et begjær som harmonerer med Schillers anfektelser. Det kan ved første øyekast synes å 

være en merkelig sammenstilling, men slik Michel Löwy har vist i Redemption and Utopia, 

var en redning av idealismens emansipatoriske gehalt en viktig anstøtsstein i den 

venstreorienterte jødiske intelligentsiaens utopier. Marcuse tilføyer: Både idealisme og 

materialisme enes i at en «non-repressive order becomes possible only at the highest maturity 

of civilization, when all basic needs can be satisfied with a minimum expenditure of physical 

and mental energy in a minimum of time.» (Marcuse 1998: 194) Begge uttrykker de en higen 

etter å innstifte en ny kalendertid, en som springer ut av den estetiske erfaringen. 

Motsetningen mellom det ønsket – og fremtiden som faktisk kom – er uforsonlig. Og når 

James har fylt seksten i To the Lighthouse, og tar styringen som en ektefødt sjømann, er det 

kanskje et nederlag i søskenparets selvpålagte kamp mot tyranniet. Dét erkjenner Cam for seg 

selv med dårlig skjult sorg: «You’ve got it at last. For she knew that this was what James had 

been wanting, and she knew that now he had got it he was so pleased that he would not look 

at her or at his father or at anyone.» (TL: 192) Men like før Lily Briscoe fører sine siste 

penselstrøk mot lerretet, kan selv den målrettede og fadertro seilasen inngi bølgenes hvisken 

med liv, «the slap of the water and the patter of falling drops and a kind of hushing and 

hissing sound from the waves rolling and gambolling and slapping the rocks as if they were 

wild creatures who were perfectly free and tossed and tumbled and sported like this for ever.» 

(ibid.) Ved romanens ende har barna kanskje ikke rokket ved tyrannens makt, men blikket, 

liksom skriftens blikk i romanen, nekter å følge tingenes orden slik tyrannen har satt den. I 

leken og i kunsten har verden blitt satt i bevegelse, perfectly free. 

 Når Woolf i ”Modern Fiction” skriver om «some powerful and unscrupulous tyrant 

who has [the writer] in thrall», som for henne er herredømmefornuftens beslag på skriften, har 

det i den nye litteraturen begynt å vise seg «a spasm of rebellion» (SE: 9). Med referanse til 

Woolfs essay om det britiske imperiets verdensutstilling, ”Thunder at Wembley” (1924) 

skriver den irske forfatteren Brian Dillon i Essayism (2017) om naturens overtagelse av den 

monstrøse kulturprakten på Wembley, og fremhever Woolfs «rigorous feeling for what is 

hardly there at all», at det i hennes stilistikk skjer noe med verden, den blir particulate, brutt 

ned i partikler, splintret, «glyphic dust motes and powdery shadows denoting some vast 

personal or historical anxiety.» (Dillon 2017: 30) Som seg hør og bør i en essayteoretisk 
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tankerekke, har dette for Dillon også noe å gjøre med essayets utflytende form, dets 

«sedimented evidence of years» (Op. cit.: 32). Og i det uavsluttede, enda ikke avgrensede, er 

ikke essayet bare en dialog med fortiden og de døde, men noe fremadrettet også, noe enda 

ikke formet. Slik er Woolfs blikk, også i romanene; rettet mot det som skal komme. Barnas 

væremåter er kimen til et slikt håp. For å trenge gjennom vanen eller tvilens hinne, gjenvinne 

en oppmerksomhet som ikke diskriminerer og ordner verden langs den vante orden, er det 

barna som må lokalisere hverdagens glemte atomer, «a semi-transparent envelope 

surrounding us from the beginning of consciousness to the end.» (SE: 9) Kanskje er ikke dette 

så ulikt Benjamins messianske splinter? I ny tid, i en annerledes verden, der mennesket er fri 

til å leke, og der fornuften har blitt gjort sanselig, vil selv barnekongen John kunne tre ut av 

kammeret. 

 

Men ulykken – den kom vel stadig? I The Aesthetic Dimension (1978) er Marcuse opptatt av 

at det ensidige fokuset på kunstverkets narrative anordning (mimesis), hvorvidt en romantekst 

eller et teaterstykke får sin lykkelige eller sørgelige slutt, kan tilsløre verkets radikale 

potensiale. For dets løfte om en annen verden er ikke «a question of the happy end; what is 

decisive is the work as a whole. It preserves the remembrance of things past. They may be 

superseded (aufgehoben) in the resolution of the tragic conflict, in the fulfilment attained. But 

though superseded they remain present in the anxiety for the future.» (Marcuse 1978: 48) 

Kunstverket, skriver Marcuse i sitt siste hovedverk, oppfyller ikke selv løftet den har lovet. 

Det står det for virkeligheten å innfri. Kunsten besitter således et overmot, en hybris, kunsten 

kan ikke alene oversette det den ser til virkelighet. «It remains a ‘fictious’ world, though as 

such it sees through and anticipates reality. Thus art corrects its ideality: the hope which it 

represents ought not to remain mere idea. This is the hidden categorical imperative of art. Its 

realization lies outside of art.» (Op. cit.: 57) Når jeg leser disse setningene hos Marcuse, og 

når jeg leser Benjamins og Woolfs idealbilder av barnet i forlengelsen av Schillers begrep om 

lekedriften – den måten å være i verden på som gjør sansningen fornuftig, gjør oss mer beredt 

til å handle riktig, og som gjør fornuften sansbar – kan jeg ikke tenke annet enn at den 

barnefiguren som viser seg i Berliner Kindheit, To the Lighthouse og ”Solid Objects”, retter et 

krav til virkeligheten om å ikke la glimtene forbli glimt, men å minnes, eller ihukomme 

nederlagene for å sørge for at de ikke gjentar seg. Og å gjenleve barnedagene utenfor verkene. 

 Med referanse til Dialektik der Aufklärung og Proust er Marcuse til slutt mer konkret i 

spørsmålet om praxis, eller realiseringen av verkets løfte. Det finnes nemlig i erindringen: 
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The utopia in great art is never the simple negation of the reality principle but its transcending 
preservation (Aufhebung) in which past and present cast their shadow on fulfilment. The 
authentic utopia is grounded in recollection. ”All reification is a forgetting.” Art fights 
reification by making the petrified world speak, sing, perhaps dance. Forgetting past suffering 
and past joy alleviates life under a repressive reality principle. In contrast, remembrance spurs 
the drive for the conquest of suffering and the permanence of joy. But the force for 
remembrance is frustrated: joy itself is overshadowed by pain. Inexorably so? The horizon of 
history is still open. If the remembrance of things past would become a motive power in the 
struggle for changing the world, the struggle would be waged for a revolution hitherto 
suppressed in the previous historical revolutions. (Op. cit.: 73) 

 

Erindringen er også villet. Barnets måte å gi virkeligheten form på, den dypest sett filmiske 

fremstillingen, montasjens form, springer kanskje ut av det ufrivillige minnet eller den 

plutselige tilsynekomsten av en uventet fornemmelse. Men den synliggjør at det å minnes, å 

hengi seg til erindringen, er en handling. I alle fall er det en handling eller et arbeid å sette 

minnet på begrep uten å la minnet forstumme, for å si det med en omformulering av en 

sentens fra Adorno. Barnet stiller den forutgående utvelgelsen, den nåværende utelatelsen og 

håpet om en annen fremtidig konstellasjon til skue samtidig. Når den estetiske 

forholdelsesmåten tematiseres og settes i spill i barnets persepsjon – en sansemåte som er 

forbeholdt de ytterst få, og som bare viser seg i de sjeldneste øyeblikk – dreier det seg om å 

betone avgrunnen mellom virkeligheten som representeres og representasjonens kim til en 

annen virkelighet. Å gjenopprette det utskjelte, nærme seg det tilbakelagte – det vil si å holde 

barndommen i live for å bevare håpet om en bedre verden. Idet kunstverket erkjenner sin egen 

utilstrekkelighet, krever det at virkeligheten tar på seg å forløse et mislykket prosjekt. Men 

lykken som aldri kom, løftet som aldri ble innfridd, viser seg i den estetiske erfaringen som 

like fullt viste seg å være mulig på veien mot nederlaget.  

 Med Schiller er det denne som bereder grunnen for en reell endring, og ikke statens 

forvaltning av det antatt revolusjonære. Marcuse legger til: Den verdenen vi sanser i nå, er 

ikke mer virkelig enn den fiktive, illusoriske verdenen i estetikken. Og den fiktive verdenen er 

ikke mindre virkelig – den er bare kvalitativt annerledes, den er noe annet. For virkeligheten 

er også mystifisert. Samfunnets institusjoner og relasjoner gjør at sosial nødvendighet antar en 

falsk form av antatt valgfrihet, og fremmedgjøring blir til selvrealisering. (Op. cit.: 54) Og 

slik forvandles løftet til fordring. Barndommen er en tilbakelagt og ugjenkallelig tid, men 

barndommens lek innvarsler en uferdig oppgave. Å virkeliggjøre estetikkens løfte er et 

kontinuerlig strev. Den uavlatelige oppgaven består i å skape muligheten for at persepsjon kan 

mane til handling. Denne oppgavens arnested er barnedagene. De må skapes utenfor 

lesningen, igjen og igjen. «The liberation of the past does not end in its reconciliation with the 
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present», skriver Marcuse, han som levde lengst blant den «første» bølgen av tenkere fra 

Frankfurterskolen, og hvis avsluttende ord kan stå som en oppfordring til å søke etter 

revolusjonen i estetikken også i dag, i en tid der fascismen på ny viser sitt ansikt og forsøker å 

annektere fortiden: «Against the self-imposed restraint of the discoverer, the orientation on 

the past tends toward an orientation of the future. The recherche du temps perdu becomes the 

vehicle of future liberation.» (Marcuse 2003: 19) 

 

Jeg lar det bli de siste ordene i mitt arbeid: The recherche du temps perdu becomes the vehicle 

of future liberation. En annerledes verden viser seg i erindringen av det som ennå ikke har 

skjedd. Idealet – et mer rettferdig samfunn der leken trumfer nytten, og der den estetiske 

tilstanden gjør oss i stand til å handle ut fra godheten alene – vil ikke bli gjort til virkelighet, 

og vil ikke tilfalle alle, før herredømmet har falt.  

 Men bildene av det som skal komme, er det barnet som viser oss. 
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