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Sammendrag 

I denne oppgaven skriver jeg om to essaysamlinger skrevet av forfatterne Tor Ulven og Karl 

Ove Knausgård, Essays (1997) og Sjelens Amerika (2013). Etter en gjennomgang av 

oppgavens gang, skriver jeg om Tor Ulven og Karl Ove Knausgårds forfatterskap, samt litt 

om deres respektive essaysamlinger. Som teoretisk grunnlag for, og inngang til denne 

komparative analysen har jeg i all hovedsak benyttet meg av Arne Melbergs antologi Essayet 

utgitt i 2013. Forut for en gjennomgang av de tre delene av Arne Melbergs antologi, redegjør 

jeg for mitt syn på hvorfor diskusjonen rundt essayets betydning og vesen i Norge er moden 

for et korrektiv fra Melbergs hold. Deler av oppgaven vil derfor befatte seg med å 

argumentere for at diskusjonen rundt essayet i Norge er preget av et ensidig fokus på tysk 

essayteori, med Georg Johannesen som forbilde. Dette gjør jeg med henvisning til en 

hovedfagsoppgave om essayfeltet i Norge skrevet av Hege Langballe Andersen i 2002, samt 

en Litterturaften om essayet holdt på utestedet Blå 17.02.2015.  Jeg mener at Arne Melberg i 

sitt innledende teorikapittel tilbyr en nyansert redegjørelse for mangfoldet av teoretiske 

tilnærminger til essayets vesen, samt at han i sine essays om essayet i del III av sin antologi 

bidrar med en intressant inndeling av essayet i fire kategorier: «kroppen», «stedet», «minnet» 

og «kunsten». I denne oppgaven har jeg forsøkt å illustrere at denne firedelingen kan være 

nyttig som grunnlag for en komparativ analyse av to essaysamlinger, ved å legge disse fire 

kategoriene til grunn for sammenligningen.  
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1 Innledning 

1.1 Presentasjon av prosjektet 

Denne oppgaven er resultatet av min lesning av to norske essaysamlinger skrevet i nyere tid – 

forfatter og lyriker Tor Ulven (1953-1995) sin samling Essays (1997), og Karl Ove 

Knausgård (1968-) sin samling Sjelens Amerika (2013). I 2017 tok jeg et fordypningsemne 

ved UiO om sjangeren essay med Ståle Dingstad som foreleser. I løpet av dette semesteret 

fikk vi en innføring i essayets historie og fikk lese en rekke fremragende essays, og en hel 

masse essayteori. Det var særlig Karl Ove Knausgårds over 400 sider lange essay om Adolf 

Hitler som gjorde mest inntrykk på meg, og etter å ha skrevet om Knausgårds essayistikk i 

dette faget, gikk det opp for meg at dette var noe jeg ville skrive om i min masteroppgave 

også. Da jeg leste Knausgårds essaysamling fant jeg flere henvisninger til forfatteren Tor 

Ulven, og da jeg fulgte opp dette sporet og leste Ulvens essays ble jeg straks grådig etter mer: 

Karl Ove Knausgård og Tor Ulvens essays hadde mye til felles, men også store ulikheter, og 

det var med dette som løst utgangspunkt jeg leverte inn min prosjektskisse til godkjenning. På 

dette tidspunktet i prosessen var det Tor Ulven og Karl Ove Knausgårds søken etter sannhet i 

sin essayistikk som var mitt hovedfokus, noe mitt midlertidige forsøk på en problemstilling: 

«Hvordan kommer aversjonen mot det overfladiske, eller deres søken etter det virkelige til 

syne i Tor Ulven og Karl Ove Knausgårds essayistikk?» bærer preg av. Underveis i arbeidet 

med disse essaysamlingene har jeg imidlertid endret fokus noe. Jo mer jeg forsøkte sette meg 

inn i hva som er skrevet om essaybegrepet i Norge, jo mer opplevde jeg at det var en 

ensidighet i diskusjonen rundt hva som gjelder som et godt eller eksempelverdig essay. Derfor 

var det forløsende for meg da min veileder introduserte meg for Arne Melbergs essayantologi, 

og jeg opplevde å finne en tilnærming til essayet som stemte bedre overens med et helhetlig 

syn på essayets mulighetsrom. Med dette som utgangspunkt har målet for oppgaven utviklet 

seg til å bli flerfoldig; dels har jeg hatt som mål å vie oppmerksomhet til de respektive 

forfatternes essayistiske talent, et aspekt jeg mener har blitt underkjent i oppfatningen av 

deres forfatterskap, dels har jeg forsøkt å vise at å ta i bruk Arne Melbergs fire kategorier for 

essays; kroppen, minnet, stedet og kunsten egner seg som et organiserende prinsipp for en 

komparativ analyse.  
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1.2 Om oppgavens gang 

Først ut i oppgaven vil jeg vie plass til å introdusere begge forfatternes forfatterskap, samt litt 

om hver av essaysamlingene. Deretter vil jeg redegjøre for hvorfor jeg mener Melbergs 

essayantologi kan være relevant som et korrektiv for essayforståelsen i Norge per i dag. 

Deretter vil jeg gå gjennom Del I, II og III av antologien med hovedvekt på del I og III 

ettersom disse er de mest relevante for denne oppgaven. Etter å ha redegjort for Melbergs fire 

kategorier vil jeg redegjøre for hvordan de kommer til syne i hver av essaysamlingene. Til 

slutt vil jeg sammenligne hva jeg har funnet av likheter og forskjeller hos de ulike forfatterne, 

og forsøke å trekke linjene tilbake til forståelsen av essaybegrepet i Norge. 

1.3 Om Tor Ulvens forfatterskap 

Tor Ulven (1953-1995) var en norsk lyriker, forfatter og skribent virksom fra sin debut i 1977 

med diktsamlingen Skyggen av urfuglen, til hans siste verk, Vente og ikke se: historier utgitt i 

1994. Forfatterskapet omfattet 11 bøker og 2 gjendiktninger. Etter hans tidlige bortgang i 

1995 gjennomgikk Morten Moi og kritiker Henning Hagerup i samråd med Tor Ulvens 

familie forfatterens etterlatte papirer. Her fant de materiale til den posthume utgivelsen 

Etterlatte dikt (1996) og essaysamlingen Essays (1997). I årene 2000 og 2001 kom 

samlingene Samlede dikt (2000) samt Prosa i samling (2001), og i 2013 kom det ut ytterligere 

to fullstendige samlinger av Ulvens lyrikk og prosa, hvorpå Ulvens essays er inkludert i den 

sistnevnte. Disse to samlingene, Lyrikk i samling (2013) og Prosa i samling (2013), illustrerer 

hvordan Tor Ulvens forfatterskap kan bli sett på som inndelt i to perioder.  I begynnelsen av 

sitt forfatterskap skrev Ulven kun lyrikk, og ga mellom 1977 og 1989 ut fem diktsamlinger. 

Fra 1990 og frem til sin død i 1995 skrev ikke Ulven lenger lyrikk. Han vendte sin fulle 

oppmerksomhet mot å skrive skjønnlitterær prosa og essays. Denne inndelingen av 

forfatterskapet burde likevel ikke forstås som absolutt: Som Per Thomas Andersen skriver om 

Tor Ulven i Norsk Litteraturhistorie (2012), kan han anses som “...i stor grad poet også i sin 

prosa”. Andersen skriver videre: “...det er derfor ikke til tross for, men like mye på grunn av 

sine prosabøker Tor Ulven kan kalles en fullblods poet” (Andersen, 2012 s.553/554). En 

lignende forståelse istemmer Janike Kampevold Larsen i etterordet til Prosa i samling (2013), 

der hun skriver at Ulvens prosa har “...en utpreget poetisk grunnmodus” (2013, s. 698). I bind 

åtte av Cappelen forlags Norges Litteraturhistorie utgitt i 1998, skriver Øystein Rottem om 

Ulvens overgang fra lyrikk til prosa: «En studie av denne overgangsfasen, i skjæringspunktet 
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mellom lyrikk og prosa, vil vise hvor enhetlig (og samtidig mangfoldig) Ulvens verk er, 

uansett genre eller form» (s.417) 

 Tor Ulvens forfatterskap er altså preget av en idiosynkratisk stil og språkføring, men 

det er også verdt å merke at de ulike verkene behandler mye av den samme tematikken om 

enn fra ulike hold. Dette er trukket frem blant flere som noe av det mest eiendommelige ved 

Tor Ulvens forfatterskap. Uansett hvilken sjanger han skriver i, er det noe umiskjennelig 

‘Ulvensk’ ved det han skriver. Dette uavhengig av hvilket blandingsforhold mellom lyrikk og 

prosa han tar i bruk. Forfatterskapet spenner fra absurdistisk lyrikk à la debutsamligen 

Skyggen av urfuglen (1977) til ganske språklig og tematisk nøkterne kortprosatekster og 

essays. Motsatt finnes det diktsamlinger av Ulven som inneholder forholdsvis lettfattelig 

språk- og billedbruk, og prosaverk som Stein og Speil (1995), som inneholder tekster som 

ligger svært nært opp til lyrikksjangeren i Ulvens bruk av virkemidler som fortetting av 

mening, knapphet, enjambement, og metafor. Enten han skrev dikt, romaner eller essays, var 

det visse motiver, emner og problemstillinger som Ulven konsentrerte seg mer om enn andre. 

Særlig grunnleggende eksistensfilosofiske spørsmål om død, forgjengelighet, tid, bevissthet 

og glemsel samt en fascinasjon for spor, rester, og bruddstykker er noe som går igjen. I 

Ulvens tekster vil man også ofte se en verdinivellering på tvers av alt som beskrives: alt er 

like viktig, alt er like uviktig. Et stykke bananskall halvveis forråtnet i en komposthaug 

tillegges like stor viktighet og høy ontologisk status som det mennesket som kastet det der. 

Ulvens tekster er også i stor grad fragmentariske, uavrundede og åpne. De begynner som på et 

tilfeldig sted, og runder av like tilforlatelig, eller de åpner med åpningssetninger som viser 

tilbake til hvor tilfeldig valgt utgangspunktet er: “For eksempel kunne jeg begynne med 

tujaen der den rokker i vinden” (Ulven, 1990 s.100). Ulven viser at han like fint kunne begynt 

et hvilket som helst annet sted enn med tujaen. Et annet aspekt ved Ulvens forfatterskap som 

trekkes frem som viktig, er det detaljrike og presise språket. Henning Hagerup ga følgende 

karakteristikk av Ulvens tekster i sin artikkel i Klassekampen 27.05.1995 «Ved Tor Ulvens 

død»: «Alt han skrev - enten det var lyrikk, skjønnlitterær prosa eller essayistikk – er preget 

av en usedvanlig høy grad av språklig sikkerhet og kresenhet, og samtidig av en eksistensiell 

fortvilelse som gjorde desto sterkere inntrykk fordi den er så presist (og ofte så overraskende) 

formulert» (Hagerup 1995). 

 I løpet av sine 41 år på jorden rakk Tor Ulven å gjøre et varig inntrykk på norsk 

litteraturhistorie, og han beskrives som en av de mest innflytelsesrike norske forfatterne på 

1980- og 1990-tallet i omtaler, leksikonartikler og litteraturhistorier. Dette vil for noen være 
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overraskende, da Tor Ulven hverken er den mest diskuterte, eller folkekjære forfatteren i 

norsk litterær kanon. Ulven var mediesky til det ekstreme, til den grad at han er kjent for kun 

å ha gjort ett intervju. De eksistensielle og cerebrale emnene Ulven skrev om, kombinert med 

det presise detaljrike språket han skrev med, og det totale fraværet av selvpromotering kan ha 

bidratt til å gjøre Ulvens forfatterskap mer eksklusivt, eller utilgjengelig for den gjengse leser. 

Dette kan igjen ha skapt det bildet av Tor Ulven som en ‘forfatternes forfatter’ som fremdeles 

hefter ved hans forfatterskap. Dette bildet kan med hell revurderes, ettersom Ulvens tekster 

både er lettere å forstå og mer tilgjengelig enn ryktet skal ha det til. I en nekrolog av Tore 

Renberg skrevet i sammenheng med den posthumt utgitte samlingen Etterlatte dikt (1996), et 

og et halvt år etter Ulvens bortgang, poengterer han hvordan Ulvens isolasjon fra omverdenen 

slettes ikke innebar en kald distansering fra forfatterens hold, men at han heller nærmet seg 

leseren gjennom litteraturen: “Noe av det som slår en i relieff mot den konsekvente 

frakjenningen av personen Tor Ulven i den litterære offentligheten, er den enda sterkere 

tilstedeværelsen av personlighet i tekstene hans” (Renberg, 1996s).  Forfatterskapet er likevel 

langt på vei levende den dag i dag, og Ulven når stadig nye lesere. Han er oversatt til en rekke 

språk deriblant engelsk, tysk, arabisk og russisk, det skrives stadig masteroppgaver om 

forfatterskapet hans og det er blitt gjenstand for doktorgradsavhandling. 

1.4 Om Essays 

Essays (1997) er en samling av Tor Ulvens essays skrevet mellom 1984 og 1994, samlet etter 

Tor Ulvens død av Henning Hagerup og Morten Moi. Samlingen er på 199 sider fordelt over 

19 essays presentert i kronologisk rekkefølge. Enkelte essays er så korte som fire sider og 

andre så lange som 20 sider. I sine essays går Ulven i dialog med litteratur og filosofi, så vel 

som malerkunst, arkitektur og musikk. I dialog med Beethoven, Vesaas, Obsfelder, Freud, 

Leopardi og Schopenhauer drøfter, analyserer og skildrer Ulven verden fra sitt unike 

synspunkt. Essayene er preget av Ulvens høyt utviklede visualiseringsevne og forkjærlighet 

for ekfrasen som kunstform. Kjente og mindre kjente malerier og landskaper manes frem for 

leserens indre øye og danner utgangspunkt for videre diskusjon. Språket i essayene er ifølge 

Henning Hagerup i større grad enn i Ulvens øvrige prosa preget av en akademisk, ‘tørr’, 

drøftende skrivemåte, som virker å sette klarhet i tanken og presisjon i formulering fremfor 

estetiske hensyn. Det avkledde, presise språket gjør at oppmerksomheten rettes mer direkte til 

selve tankens innhold, noe som gjør at resonnementene, assosiasjonene, tankesprangene og de 



5 

 

uventede vendingene ideene tar, blir det bærende i essayene. Ulven benytter seg av et stort 

vokabular, der fremmedord, gamle glemte uttrykk, og egenkomponerte sammenslåinger av 

ord florerer. Essayene er målbevisste, i den forstand at Ulven ikke har essayets slentrende 

innfallsmetode som ledesnor. Essayene er heller tematisk rettede og saksorienterte, uten rom 

for uvesentlige avsporinger. I en anmeldelse av Essays i aftenposten 25.11.1997 skrev Mari 

Lending at det er «…slående hvor mange fellestrekk som finnes mellom essayisten Ulven og 

den skjønnlitterære forfatteren ved samme navn. For det er ikke bare stilen, syntaksen, 

spesielle vendinger, ord og uttrykk som utgjør ‘det umiskjennelig Ulvenske’ men også 

motiver, temaer og hele tankeganger» (Lending, 1997). Hun trekker videre frem to kvaliteter 

som er felles for hele Ulvens produksjon: «Hans gjennomgående utforskning av blikket, 

foruten en særegen realisme som utgjør et viktig premiss for alle hans arbeider». 

1.5 Om Karl Ove Knausgårds forfatterskap 

Karl Ove Knausgård (1968- ) har siden sin debut i 1998 – og særlig med sitt ambisiøse 

romanverk på seks bind, Min kamp (2009-2011) – også satt dype spor i det norske litterære 

landskapet. Han ble med romanen Ute av verden (1998) den første debutant til å vinne 

kritikerprisen, og har siden vunnet P2-lytternes romanpris og Brageprisen. Resepsjonen i inn- 

og utland har vært gjennomgående positiv og han har blitt omtalt med epiteter som “Norges 

største litterære stjerne siden Ibsen”, og “vår tids Proust” i avisomtaler. Knausgårds 

forfatterskap kan i likhet med Ulvens sies å ha fulgt en klar utviklingsbane. De tre første 

bøkene Knausgård skrev, Ute av verden (1998), En tid for alt (2004) og seksbindsverket Min 

kamp (2009-2011), bærer alle sjangerbetegnelsen roman, og kan ifølge Knausgård selv leses 

som en trilogi. Mot slutten av bind 6 av Min kamp inkluderer Knausgård essayistiske 

passasjer om dikt av Paul Celan, et nesten fire hundre sider langt essay om ungdomsårene til 

Adolf Hitler, samt en litteraturliste på siste side. Det sjette og siste bindet markerer slik sett 

Knausgårds overgang fra romanforfatter til essayist. Siden han fullførte sitt selvbiografiske 

romanprosjekt Min kamp (2009-2013) har Knausgård videreført det essayistiske i 

forfatterskapet – først med Sjelens Amerika (2013), så med brevsamlingen Hjemme/borte 

(2014) bestående av korrespondanse mellom Knausgård og Fredrik Ekelund. De siste årene 

har han i tillegg utgitt de såkalte årstids-bøkene (Om høsten (2015), Om vinteren (2015), Om 

våren (2016) og Om sommeren (2016)), en bok om Edvard Munchs malerkunst: Så mye 

lengsel på så liten flate (2017), og I kyklopenes land (2018).  
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 Selv om det det først og fremst er som forfatteren av Min kamp, og fanebærer for det 

som kalles den performative biografismen – et begrep formulert av fil.dr. i litteraturvitenskap 

Jon Helt Haarder, om litteratur der biografiske opplysninger opptrer som estetisk virkemiddel 

i teksten – Knausgård er kjent, har han siden langt på vei blitt hyllet som en fremragende 

essayist i omtaler. 

1.6 Om Sjelens Amerika  

Sjelens Amerika er en samling essays skrevet av Karl Ove Knausgård utgitt på Oktober forlag 

i 2013. Samlingen inneholder tekster skrevet og utgitt for ulike sammenhenger mellom 1998 

og 2013. Tekstenes lengde varierer fra knappe to sider på det minste, helt opp til enkelte 

essays så lange som 56 sider. De mange anledningene tekstene er skrevet for 

(kunstutstillinger, avisartikler, en bok om toppturer, en bok om bibelen, litterære tidsskrifter, 

osv.) gjenspeiles i mangfoldet av ulike temaer og stoff essayene tar for seg.  Mange av 

Knausgårds essays går i dialog med malerier, fotografier, filosofi, litteratur og musikk, men 

også mindre estetiske og mer politiske tematikker behandles, som for eksempel essayet om 

Anders Behring Breivik. Som jeg vil vende tilbake til i min analyse, tar essayene 

utgangspunkt i Knausgård selv, enten det handler om barna hans, en følelse han fikk på en 

flytur en gang, eller en gang han hadde en stor trang til å gå på toalettet. Ofte opptrer alle 

disse ulike analysenivåene i et og samme essay. Knausgård har selv uttalt i en kort tekst om 

det å skrive litteratur, at skriving for han handler om å “...stå åpen for øyeblikket og stedet, 

om å se på verden med et uvitende og forsvarsløst blikk” (Knausgård, 2018). Denne 

beskrivelsen passer tekstene i Sjelens Amerika godt. Knausgård skildrer verden som om han 

så den for første gang, med det resultat at det vi ser rundt oss hver dag, og som vi nettopp 

derfor ikke reflekterer over, trer frem med fornyet viktighet og mening. Essayene hører 

hjemme i den informale, personlige essaytradisjonen i kraft av deres litterære kvaliteter, samt 

Knausgårds utstrakte bruk av seg selv, sitt blikk, sin personlighet og sine tanker som stoffet 

han bygger tekstene av. Når det er sagt, er Knausgård langt på vei saksorientert, samlet og 

nøktern i sin argumentasjon, og skriver med et språk som virker å etterstrebe objektivitet, 

seriøsitet og realisme, noe som gjør at essayene i hvert fall delvis hører hjemme i den formale, 

upersonlige essaytradisjonen også. 

 Mottakelsen av Sjelens Amerika har vært delt, men for det meste positiv.  Enkelte 

anmeldere gikk så langt som å mene at det var det beste Knausgård har skrevet (Olav Løkken 
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Reisop i Dagbladet 28.10.2013), og at Knausgårds essayistikk tjente på å stå på egne ben 

heller enn å inngå i en roman. Andre anmeldere var mindre begeistret og mente Knausgård 

hadde en “tendens til å overfortolke” (terningkast 4 i VG 04.11.2013, Sindre Hovdenakk). 

Kritikken gikk for det meste ut over de passasjene der Knausgård virket for skråsikker i sine 

påstander, særlig de som hadde med politiske og sosiologiske emner å gjøre. 
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2 Gjennomgang av teori 

2.1 Essaybegrepet I Norge 

I sin bok Hva er sakprosa (2012) skriver professor i sakprosa Johan L. Tønnesson at essayet i 

Norge vanskelig lar seg definere som sjanger: Det rår “[e]t virvar av essayliknende 

skrivemåter og normforståelser blant framstående forvaltere av essayistikkens institusjonelle 

tekstnormer i forlag, på universitetene og i Norsk kulturråd”(s.66). Det foreligger ingen liste 

med kriterier i sjekklisteformat en kan bruke for å avgjøre om en tekst er et essay eller ikke. 

Istedenfor, skriver Tønnesson, bestemmes en teksts tilhørighet til essaysjangeren ut fra 

konvensjoner. Tønnesson skriver at “...essay kanskje mer er en tekstkultur preget av visse 

ideologier enn den er en sjanger”(s.66). Jeg vil argumentere for at det blant disse tekstnormer 

og ideologier finnes et ensidig fokus på den tyske tradisjonen, fra Lukács til Adorno, innenfor 

tenkning rundt essays i det essayistiske feltet i Norge. Denne vendingen i norsk essayteori 

mot tysk tenkning kan i stor grad skyldes den sentrale posisjonen Georg Johannesen hadde 

innenfor Norges litterære felt i årevis, samt utgivelsen av boken Essayet i Norge - fjorten riss 

av en tradisjon (1982) av Ottar Grepstad m.fl. Dette var en toneangivende bok, som i tillegg 

til en rekke lesninger av norske essayister i tråd med Georg Johannesens syn på 

essaysjangeren, også inneholdt den første oversettelsen fra tysk til norsk av Gerhard Haas’ 

tekst «Essayets særmerker og topoi», en tekst som siden har blitt en hjørnesten i diskusjonen 

omkring hva et essay er og kan være her til lands. I sin hovedoppgave, Hvordan får 

essaybegrepet mening? : En etnografisk studie av essayforståelser hos ti aktører i det 

essayistiske feltet (2002) skriver Hege Langballe Andersen om forståelsen av begrepet essay 

hos ti informanter som stemmer godt overens med de Tønnesen skriver om, de som er 

‘forvaltere av essayistikkens institusjonelle tekstnormer’; Andersens oppgave baserte seg på 

«…kvalitative intervjuer av ti personer som arbeider med essayistikk. Informantene er 

forlagsredaktører, medlemmer av essayistikkutvalget i Norsk kulturråd og ansatte på 

universiteter og høgskoler som underviser i essayistikk» (Andersen, 2012). Andersens funn 

viste at ni ut av ti informanter viste seg å være enten tidligere elever av Georg Johannesen, 

eller til stor del dele hans syn på hva essayet er og skal være. I et intervju i Klassekampen 

16.09.2003 uttalte Langballe Andersen at «Georg Johannesen har hatt en enorm 

påvirkningskraft på norsk essayistikk, og hans syn på essayet har blitt stående nærmest 

uimotsagt de siste tiårene» (Nore, 2003). 
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 Et eksempel på at arven etter Georg Johannesen fremdeles er i live som ligger 

nærmere i tid, mener jeg å spore i den forrige reelle diskusjonen om essayet som har foregått 

her i Norge: I februar 2015 ble det holdt en litteraturaften i Oslo på utestedet Blå, der temaet 

for kvelden var ‘essayet’. Praten tok form av en samtale mellom to skribenter som var 

aktuelle med hver sin essaysamling det året, Mazdak Shafieian og Sigurd Tenningen. 

Samtalen, moderert av Silje Bekeng, tok utgangspunkt i spørsmålet «Hvordan står det til med 

essayet i Norge idag?», og tok opp spørsmål som hvordan essays tar bruk av historien, hvem 

som skriver gode essays i dag og hvorvidt essayet er en boksjanger eller tidsskriftsjanger. 

Utover dette enkle oppsettet var det få formelle rammer rundt samtalen, og ingen egentlig 

retning for hvor samtalen skulle ta veien. I løpet av samtalen var det likevel konsekvent det 

prosessuelle, åpne og ideologikritiske essayet som ble tatt til orde for. Både Mazdak og 

Sigurd presenterte publikummet for et syn som langt å vei er modellert etter Adornos 

forståelse av essayet som «den kritiske form per excellence», og begge to siterte Georg 

Johannesen i løpet av samtalen. På spørsmål om hvem som skriver gode essays trakk begge 

frem Ole Robert Sunde, og viste særlig til hans evne til å «utfordre», «sette ting på prøve» og 

det på et «notorisk snublende» sett. Det var Sigurd Tenningen som forsøkte bringe Arne 

Melberg på banen i en diskusjon av essayets typologi, men uten å helt treffe spikeren på 

hodet. Heller enn å diskutere Arne Melbergs forsøk på en inndeling av essayet i fire 

kategorier (Kroppen, stedet, minnet, kunsten), kom Tenningen dragende på Graham Goods 

inndeling i fire andre kategorier (reisen, moralen, kritikken og selvfremstillingen). Dette er 

riktignok et syn Melberg gjengir i bokens innledende kapittel, men ikke som sitt eget. Da Silje 

Bekeng senere i samtalen forsøkte å trekke inn det Melberg skriver om dødsbevisstheten som 

essayistens forutsetning for å skrive, blir bidraget til diskusjonen nærmest humret bort, og sett 

på som et «gamlis»-perspektiv. På et tidspunkt sier Sigurd Tenningen at «…vi skal ikke la oss 

plage alt for mye med essayteori her tror jeg», noe som er en forståelig innstilling i møte med 

essaysjangerens begrepsjungel, og særlig i en lettbent litteraturaften tilsiktet et publikum på et 

utested. Problemet for min del er heller det at innvendingen først dukker opp når det er snakk 

om de finere poenger hos Arne Melberg, ikke når det er snakk om overleverte sannheter fra 

Georg Johannesen. Dersom Tenningen hadde lagt Melbergs egen firedeling til grunn, og ikke 

feilaktig arbeidet ut ifra Graham Goods, mistenker jeg at bruken av Melberg i diskusjonen 

ville ha større sannsynlighet for å bryte ny mark. Dette betyr ikke nødvendigvis at Arne 

Melbergs antologi er radikalt annerledes innholdsmessig enn det man finner hos Georg 
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Johannesen, men at måten det er sagt på er annerledes, og at det sies på en måte som rommer 

også andre perspektiver.  

 

2.2 Essayet – utvalg og introduksjon ved Arne Melberg 

Arne Melberg (1942–) tok sin doktorgrad i litteratur ved Stockholms Universitet i 1973. I 24 

år, mellom 1987 og 2011 var han professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i 

Oslo. Der har han veiledet 20 doktorgradskandidater, og han har i en årrekke vært en drivkraft 

i store forskningsseminarer og forskningsprosjekter om moderne estetikk og litteratur. 

Melberg har dessuten publisert 17 bøker og mer enn 80 vitenskapelige artikler i 

litteraturteoretiske og litteraturhistoriske emner. Han har også utgitt skjønnlitterære verk og 

reiselitteratur, samt kulturjournalistiske bidrag i norske og svenske aviser som Morgenbladet, 

Klassekampen, Göteborgsposten og Svenska Dagbladet. I 1998 ble han tildelt Schückska 

priset av Svenska Akademien, en pris som deles ut til fremstående litteraturvitere og kritikere, 

og i 2015 ble han tildelt John Landquists pris, en svensk pris som utdeles årlig av Samfundet 

De Nio til en essayist, idéhistoriker eller kritiker.  

 I 2013 kom Arne Melberg med boken Essayet  – utvalg og introduksjon ved Arne 

Melberg på universitetsforlaget, en antologi med et utvalg essays skrevet av sentrale forfattere 

fra sjangerens begynnelse frem til vår egen tid. Foruten innholdsfortegnelsen og et kort forord 

er verket delt inn i tre seksjoner: Del I – «Innledning», del II – «Essays. Antologi med 

kommentar», og del III – «Fire essays om essayet». I del I, altså innledningen til verket, gir 

Melberg en innføring i essayets historie og teori med utgangspunkt i syv ulike teoretiske syn 

på hva som konstituerer et essay. I del II presenterer Melberg et utvalg essays av 

internasjonalt format fra Michel de Montaigne og Francis Bacon til Roland Barthes og Susan 

Sontag. I tillegg til disse essayene har Melberg inkludert et utvalg norske, svenske og danske 

essays for å antyde en skandinavisk tradisjon. Hver av essayene i del II innledes dessuten med 

en kommentar som sier noe om hva slags kontekst essayet ble skrevet i, hva som var det 

forestilte publikummet, tid og sted for utgivelsen, samt hvilken form essayet fikk under 

utgivelsen, om det for eksempel var skrevet for et tidsskrift, som forarbeid til en roman, eller 

som et brev til en datter. Melberg skriver om hva ved essayet som er verdt å være spesielt 

oppmerksom på, og redegjør gjerne for hvorfor han inkluderte akkurat det aktuelle essayet 

fremfor et annet. Del III består av fire ‘essays om essayet’ ført i pennen av Melberg selv. I 
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disse essayene diskuterer Melberg essayets forbindelse til henholdsvis kroppen, stedet, minnet 

og kunsten, fire kategorier Melberg benytter seg av for å komme essayets tilbakevendende 

tematikk, estetikk, varianter og dets fenomenologi nærmere til livs. 

 

2.3 Del I – Innledning 

Det første perspektivet Melberg trekker inn i sin introduksjon til essayet er Georg Lukács’ 

(1885 – 1976) og er hentet fra hans tekst Über wesen und form des essays: Ein brief an Leo 

Popper (1911). Brevet tar form som et essay om essayet. Lukács er regnet som å ha vært en 

viktig inspirasjon for tysk teoridannelse (særlig Theodor Adorno). Hos Lukács gjøres det en 

kobling mellom essay og kritikk, og han forfekter at essayet er en ‘ankomst’, en ‘prosess’, en 

‘forløper’, heller enn et resultat, eller noe avsluttet og ferdig. Essayet forholder seg dessuten 

ifølge Lukács først og fremst til bilder, bøker og tanker. Ifølge Lukács er essayet en 

kunstform fordi det handler om ‘form, sjel og skjebne’, og skiller seg fra vitenskapen som 

handler om ‘innhold, fakta, og sammenheng’. Ifølge Lukács er essayisten en som løfter 

blikket: Essayisten skriver ikke om ett bestemt dikt, men om diktning som sådan. Essayisten 

søker sannheten, men finner livet. 

 Det neste perspektivet Melberg presenterer hører til Virginia Woolf (1882–1941) og er 

hentet fra hennes tekst On the modern essay (1925). Teksten er fra en bokanmeldelse Woolf 

skrev om Modern English Essays (1922), en antologiserie på fem bind, og i likhet med 

Lukács veger Woolf essayet som uttrykksform når hun skal skrive om essaysjangeren. Måten 

Woolf skriver om essayet, er som om det skulle eksistere noen idealtypisk form for essay som 

man burde ta sikte på å emulere, et prinsipp som i seg selv går mot dagens forståelse av 

essaysjangeren som grenseoverskridende og åpen. Dette henger sammen med måten Woolf 

mener man må vende blikket fra den som skriver over mot leseren, en kategori som tidligere 

hadde fått lite oppmerksomhet. Dersom man tar høyde for at essayet faktisk skal nå frem til 

leseren, får spørsmål om stil og underholdningsverdi fornyet viktighet. Ifølge Woolf var det 

først og fremst viktig at essayisten ‘kan skrive’, det vil si skriver ‘rent’. Heller enn intrikate og 

retorisk innviklede, skal fakta fremstå slik som de er, ‘nakne’ for hvem som helst å se. Dette 

kravet om renhet i stil måtte samtidig balanseres opp mot kravet om å gi leseren ‘nytelse’. 

 Melberg fortsetter introduksjonen med å presentere den tyske forfatteren og 

litteraturteoretikeren Gerhard Haas’ (1929–2011) syn på essayet, hentet fra hans bok Essay 
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(1969), en introduksjonsbok med teorier om essaysjangeren med særlig fokus på essayets 

forhold til vitenskapen. Gerhard Haas var ifølge Melberg inspirert av filosofen Max Bense 

(1910–1990) som gjør et skille mellom “finåndelig” (vitenskapelig) og 

“skjønnåndelig”(poetisk) essayistikk.  Dette skillet går igjen i de fleste diskusjoner om 

essayet, og kan også forstås i lys av det mer populært anvendte begrepsparet 

formelle/uformelle essays. “Uformell”, eller meditativ essayistikk kjennetegnes blant annet 

ved at essayisten selv står i fokus, og er gjerne forbundet med Michel de Montaigne. 

"Formell”, eller argumentativ essayistikk kjennetegnes blant annet ved at det omtalte står i 

fokus, og er gjerne forbundet med Francis Bacon. I et av kapitlene i Essays lanserte Gerhard 

Haas en liste over tolv såkalte ‘topoi og særmerker’ for essayet. I utgangspunktet var denne 

listen kun en deskriptiv redegjørelse for vanlige bilder, figurer og troper som ifølge Haas var 

særdeles typiske å finne i essays. De tolv særmerkene og topoi kan i stor grad leses som en 

fortsettelse på, eller konkretisering av, det tyske synet på essayet, med tradisjon fra Lukács til 

Adorno, og de tolv punktene beskriver for det meste ulike aspekter ved essayets kritiske 

vesen, med særlig vektlegging av det assosiative, slentrende vandrertoposet. Etter hvert som 

listen har blitt tatt i bruk, har den også endt opp med å bli stående som en slags normativ 

rettesnor for hva som med rette kan bli kalt essays. Dette har som jeg har vært inne på også 

blitt tilfellet her i Norge.Gerhard Haas har vært svært toneangivende for norsk essayteori, helt 

siden Ottar Grepstad, Georg Johannesen m.fl utga Gerhard Haas’ tekst «essayets topoi og 

særmerker» i sin helhet, oversatt til norsk for første gang i Essayet i Norge - fjorten riss av en 

tradisjon (1982).  

 Den fjerde innfallsvinkelen Melberg redegjør for, tar utgangspunkt i Réda Bensmaïa 

(1944 –) sin bok Barthes à l’essai. Introduction au texte réfléchissant (1986). I 

utgangspunktet er det en bok om Roland Barthes, men Bensmaïa skriver også om 

essaysjangeren. Bensmaïas bok går i dialog med flere enn bare Roland Barthes. Boken tar i 

det hele tatt en stilling til moderne (særlig fransk) teori og filosofi om tekstualitet, i samtale 

med tenkere som Gilles Deleuze, Roland Barthes, Jaques Derrida, og Lacoue-Labarthe om 

tekstualitet. I motsetning til hvordan Virginia Woolf skriver om det gode essayet, som en type 

tekst, eller sjanger man kan aspirere mot å skrive innenfor, med gode eller dårlige 

eksemplarer, skriver Bensmaïa om essayets ‘maksimale åpenhet’, og som noe som 

overskrider ‘ethvert forsøk på klassifikasjon, på reduksjon, eller på avgrensning’. Ifølge 

Bensmaïa er ikke essayet en sjanger, men en mutasjon som kan ramme andre sjangere og 

modifisere dem. Essayet er den ‘annenhet’ andre sjangere kan speile seg i. 
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 Melberg tar deretter for seg Graham Goods syn på essayet slik det kommer til uttrykk i 

hans bok fra 1988 The observing self - Rediscovering the essay. Her tar Good for seg essayets 

historie, samtidig som han engasjerer seg i diskusjoner om essayets forutsetninger og 

muligheter. Her bringer Graham Good betydningen av begrepet erfaring på banen, hos 

essayisten som utarbeider sitt personlige essay. Essayet er ‘en akt av personlig vitnemål’ og er 

på den måten en subjektivitetens form. I denne boken gjør dessuten Good en inndeling av 

essayet inn i fire typer: the travel essay, the moral essay, the critical essay, og the 

autobiographical essay. Disse fire kategoriene er oversatt hos Melberg som «reisen, moralen, 

kritikken og selvframstillingen» (Melberg 2013, s. 22), og som Melberg poengterer, er det 

kanskje særlig det selvfremstillende-, kritiske- og reiseessayet som har funnet veien inn i vår 

tid, imens det moralske essayet har endt opp blant historiens fotnoter. Et annet poeng Melberg 

finner hos Good, er at essayet søker etter sannheten, men ifølge Good, ingen absolutt sannhet. 

Essayets sannhet er partikulær og Her og Nå, ikke universell og uforanderlig, noe som blant 

annet finner uttrykk i det erfaringsmessige utgangspunktet Good fremhever. Sannheten er 

sann for meg Her og Nå, ikke for alle alltid. 

 Melberg redegjør deretter for synet på essaysjangeren uttrykt i John Snyders essay 

«On and of the essay as nongenre» fra boken Prospects of power. Tragedy, satire, the essay 

and the theory of genre (1991). Melberg beskriver John Snyder som en som vandrer videre på 

stien tråkket opp av Bensmaïa. Snyder ser på essayet som noe mer enn bare en sjanger blant 

andre sjangere; det er en «ikke-sjanger», som mangler identitet og substans, men som like 

fullt har en egen stemme. Snyder ser nemlig begrepet ‘makt’ som sentralt for essayet, i dets 

status som anti-politisk og som en ’ikke-sjanger’ med mangel på egen identitet. Essayet har 

ifølge Snyder ingen egen substans; den har en egen stemme. “Det viktige for denne stemmen 

er ikke hva den sier, men at den sier noe; essayistens credo er derfor keep writing (Melberg, 

2013 s.23). 

 Den siste sjangerteoretiske innfallsvinkelen Melberg går gjennom i sitt innledende 

kapittel tilhører Claire de Obaldia og er hentet fra hennes bok The essayistic spirit - 

Literature, modern criticism and the essay (1995). I denne boken skriver Obaldia seg inn i 

diskusjonen om hva et essay egentlig er for noe. I en forlengelse av Bensmaïa og Snyders 

resonnement skriver Obaldia om essayet som potensiell litteratur. Essayet er for Bensmaïa 

som en øvelse eller noe latent; noe uferdig som kan bli litteratur, men som enda ikke har 

realisert dette potensialet. Obaldia kommer nærmere inn på spørsmålet om essayet i det hele 

tatt er en sjanger, eller om det best kan forstås som en essayistisk ånd, eller modus. I likhet 
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med Bensmaïa og Snyder, forstår Obaldia (i hvert fall delvis) essayet som en måte å skrive på 

som kan benyttes på tvers av sjangere, heller enn en sjanger i seg selv.  Man kan med andre 

ord fint skrive en roman som oppfattes som svært ‘essayistisk’, noe Obaldia finner eksempel 

på blant annet i Marcel Prousts romanverk På sporet av den tapte tid (1913–1927).  

2.4 Del II – Antologi med kommentar 

Som bokens tittel antyder, og som han selv skriver om i sitt forord, er det Arne Melberg som 

har gjort utvalget av essays til antologien selv. Enkelte valg av essayister virker som 

åpenbare, eller nødvendige valg som nær sagt enhver moderne essayantologi vil inkludere, 

som Michel de Montaigne, Francis Bacon, Søren Kierkegaard og Theodore Adorno, men 

Melbergs tilnærming til valg av essayister er også eklektisk nok til å inkludere skribenter 

mindre kjent for sin essayistikk enn andre deler av sitt forfatterskap, som Baudelaire, 

Friedrich Nietzsche eller Marcel Proust. I tillegg til dette inkluderer Melberg dessuten 

forfattere som er mindre kjent overhodet som Charles Lamb, Sainte-Beuve og Greenberg.  

 Essayene i antologien er presentert i kronologisk rekkefølge, og selv om Melberg 

vedkjenner at man i teorien kan spore en slags proto-essayisme allerede så tidlig som hos 

Platon og Plutark (Melberg 2013, s.31), regner han likevel, i likhet med de fleste andre som 

skriver om essayets historie, essayets opphav til foregangsmennene Michel de Montaigne 

(1533–1592), og Francis Bacon (1561–1626). Antologien åpnes derfor med et essay fra hver 

av disse, men først begynner Melberg med en kort innledende kommentar. Melberg nytter 

høvet i de innledende kommentarene til Montaigne og Bacons essays til å tegne hovedlinjene 

i essayets historie, og å presentere noen sentrale tematikker og troper hvis opphav regnes til 

disse forfatterne.  

 Franskmannen Michel de Montaigne (1533-1592) skrev i løpet av sin levetid om lag 

1500 sider fordelt over 107 kapitler og tre bind av det han selv valgte å kalle «essays», (av 

fransk "essaie" for forsøk/eksperiment). Etter femten års aktiv tjeneste som jurist, som 37 år 

gammel mann, valgte Montaigne å si fra seg sin stilling og sitt stressfulle liv og trekke seg 

tilbake til sitt slott i Montaigne utenfor Bourdeaux for å finne roen. Vel tilbake på sitt gods, 

plutselig med all tid i verden, oppdaget Montaigne at lediggang fikk hans sjel, eller esprite til 

å løpe ‘løpsk som ville hester’, og at det eneste botemiddelet var å skrive. Etter å ha trukket 

seg tilbake fra byens støy og uro til landets ro og mak satte Montaigne seg derfor i tårnet, i det 

som skulle bli hans berømte bibliotek, for å skrive sine essays. Det er dette Melberg mener 
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når han skriver at Montaigne innledet tilbaketrekningen som essayets grunnleggende 

bevegelse, samt essayistens parole ‘Fortsett å skrive’, et slagord Melberg vender tilbake til 

ved flere anledninger. Melberg regner dessuten Montaigne som opphavet til dødsbevisstheten 

som tilbakevendende motiv for essayisten. En essayist i Montaignes ånd skriver for å skyve 

døden fremfor seg, eller forsone seg med den, ifølge Melberg, og han skriver til døden 

avbryter (2013, s.32). Essayet av Montaigne som Melberg åpner samlingen med, spiller altså 

direkte på tilbaketrekningen som trope, og handler dessuten om forskjellen på det aktive og 

det passive livet, et tema som nær sagt samtlige av Melbergs utvalgte essays behandler på et 

eller annet vis (Hannah Arendts Vita Activa og Vita Contemplativa som den mest åpenbare 

analogien). Måten Montaigne siterer fritt fra litterære verk, er også verdt å merke seg ettersom 

dette forblir et kjennetegn for essayet som sjanger gjennom historien.  

 Den britiske filosofen og statsmannen Francis Bacon var med sitt verk fra 1597 Essays 

den første engelskspråklige til å bruke begrepet ‘essay’ om sine tekster. Bacon er oftest 

forbundet med det informale, mer vitenskapelige anlagte essayet, og regnes som dets 

opphavsmann. Bacons essayistikk beskrives ofte som en mer tørr og akademisk variant av 

sjangeren, og man kan forstå hvordan et slikt bilde av essayisten kan oppstå. Bacons essays 

hadde en tydelig, uniform utforming. Samtlige av de 48 essayene han skrev var på mellom 2-

5 sider, og hadde en tittel som begynte med "Om..." og fortsatte med emnet essayet skulle ta 

for seg, for eksempel «Om sannhet», eller som utdraget Melberg har valgt ut til antologien: 

«Om vennskap». Bacons essays er ifølge Melberg aforistiske og knappe samt preget av en 

pendling mellom det indre og det ytre. Et bilde av Bacon som et slags blodfattig motstykke til 

Montaigne mener Melberg likevel er for karikert, og dekker over en større nærhet mellom 

Bacon og Montaignes essayistikk enn mange forfekter: “Bildet av Bacon som en tese-drevet 

vitenskapsfilosof har forhindret en lesning av hans essays som like tankevandrende og nettopp 

utprøvende som ethvert annet godt essay” (Melberg 2013, s.47). Noe Melberg trekker frem i 

kommentaren til Bacons essay er hvordan Bacon er et eksempel på en essayist som bruker 

sitater mye, og som viser det dialogiske som ofte kjennetegner essays. Bacons essay er også et 

eksempel på hvordan vennskap er et tema som ofte behandles i essays. Melberg beskriver 

Bacons essays som «meditative», altså som mer analytiske og hørende hjemme i den formale 

essaytradisjonen.  

 Selv om antologien inneholder svært mange, rimelig forskjellige essayister er det 

likevel disse to essayistene som regnes som essaysjangerens grunnleggere og som Melberg 

trekker mest på i sitt verk. Særlig Montaigne bruker Melberg som en hjørnestein som alle 
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påfølgende essayister sammenlignes med.  Denne oppgavens begrensede omfang vil 

dessverre innebære at det blir for omfattende å gjennomgå resten av de øvrige essaybidragene 

i samlingen, selv om Melberg bygger sitt resonnement i del III med stadig henvisning også til 

disse. 

 

2.5 Del III – Fire essays om essayet 

I del tre presenterer Melberg en slags essayets fenomenologi gjennom en inndeling av essayet 

i fire kategorier: «kroppen» «stedet», «minnet» og «kunsten». Denne firedelingen utvikler han 

gjennom fire essays, et om hver kategori. Ved hjelp av disse kategoriene, og med henvisning 

tilbake til poenger gjort i del I og II av antologien, skisserer han de ulike aspektene ved 

essayets vesen han ser som sentrale. Formmessig skiller del III seg grunnleggende fra del I og 

II i, ettersom Melberg her går fra å skrive artikler om essays til å skrive essays om essays. 

Som essayist kan Melberg best la seg beskrive som tilhørende den informale tradisjonen med 

opphav i Montaigne: Essayene tar utgangspunkt i Arne Melberg selv, og han er i stor grad til 

stede i essayene som person. I essayet om kroppen skriver Melberg om sitt eget arr i lungene, 

i essayet om stedet skriver han om sin egen opplevelse av å flytte mellom Sverige og Norge. 

Synspunktet her er Melbergs eget, og tankene han presenterer om essayets fenomenologi 

likeledes. Essayene bygger også suksessivt på hverandre, slik at et poeng gjort i det første 

essayet videreutvikles også i essay nummer to, tre og fire.   

2.5.1 Kroppen – Essayisten utgår fra sin kropp 

Det første av Melbergs fire essays innledes med en påstand: “Innsikten i egen dødelighet er 

nok den viktigste årsaken til å skrive essays” (Melberg 2013, s.433). Ifølge Melberg er det 

først med døden i horisonten at essayskriving melder seg som behov, et behov for å erindre, 

og et behov for å drøye ut den lille tiden som gjenstår, ved å forlenge den i skrift. Tett bundet 

opp til dette, er fokuset mange prominente essayister legger på å granske sin egen kropp for å 

‘spore dens forfall’.  Essaysjangeren er på mange måter en kirkegård, med memento mori 

rundt hvert hjørne. Melberg viser til "...alle dødspåminnelser; tenk bare på Montaignes 

nyrestein, Burtons melankoli, Johnsons berømte tics, Lambs stamming, Kierkegaards skjeve 

rygg, Baudelaires syfilis (om det nå var syfilis), Prousts astma, Walter Benjamins dårlige 

hjerte, Virginia Woolfs depresjoner, Clement Greenbergs alkoholisme, Sontags kreft..." 
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(s.440). Essayet skrives med utgangspunkt i kroppens forfall, og det er det store avbruddet 

(døden) som betinger essayistisk tid: “At alt er forgjengelighet, det blir vi stadig minnet om i 

den essayistiske tradisjonen...” (Melberg 2013, s.433). Dødsbevisstheten er likevel ikke 

nødvendigvis negativt ladet, den kan også føre til en større varhet for livet. Melberg viser til 

Hannah Arendts påstand om at mennesket ikke fødes for å dø, men for å «innlede noe nytt», 

og lar det stå som modell for hva han mener om essayet: “…en dynamikk jeg vil utnevne til 

essayets egen: Mellom begynnelse og slutt, liv og død, aktivitet og passivitet».  

 Et annet tema Melberg skriver om i sitt essay om kroppen er koblingen i 

essaytradisjonen mellom essayet og det skatologiske, nok en gang med henvisning til 

Montaigne: "Kroppens og kroppsavsondringenes karakter er tett forbundet med hans 

[Montaignes] essayistiske skriving"(s.437) og Montaigne essays er ifølge Melberg «…fulle av 

nøyaktige kroppsobservasjoner, og ligner iblant en moralsk diettlære» (s.437). Etter et kortere 

opphold i Italia for å prøve ut de italienske kurbadene (der Montaigne nitidig noterte både 

mat- og væskeinntak, og frekvens og kvalitet på de påfølgende toalettbesøkene) vendte 

Montaigne tilbake til essayskrivingen. Essayene Montaigne skrev som resultatet av disse 

skriveanstrengelsene, kalte Montaigne selv «ekskrementer». Denne koblingen er ikke 

Melberg alene om å gjøre, også essayisten Mazdak Shafieian fra den ovennevnte 

litteraturaftenen på Blå skriver om essayets ekrementale natur.  Det er i essayet alt det urene 

og overflødige, som ellers stues bort og gjemmes unna, finner sitt utløp ifølge Mazdak. 

Hvorvidt essayisten skriver om akkurat kroppens avfallsstoffer eller ikke, er et sentralt poeng 

for Melberg at essayisten utgår fra sin egen kropp. 

2.5.2 Stedet – Essayets sted, essayets geografi, essayets bevegelse 

I det andre av Melbergs essays, titulert «Stedet – essayets sted, essayets geografi, essayets 

bevegelse» er essayets mange steder, og særlig essayistens vandring mellom dem det handler 

om. Vandringen er ifølge Melberg kun en forlengelse av ‘essayets kropp og rytme’, nemlig 

dynamikken aktiv og passiv som han holder som sentral for essayet. Det er ifølge Melberg 

særlig to steder som er er viktige for essayisten, nemlig tårnet og torget. Tårnet som metafor 

henter Melberg fra Montaignes berømte tårn der han hadde sitt bibliotek og der han trakk seg 

tilbake for å skrive. Det er i tårnet skribenten trekker seg tilbake for å lese sine bøker, 

reflektere over livet og skrive sine essays. Essayistens andre oppholdssted, torget, har 

Melberg hentet fra Hannah Arendt som en metafor på det aktive livet. Det er på torget 

skribenten danner sine inntrykk, er i samtale med mennesker, og tar del i det moderne livets 
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travle hverdag som han senere skriver om. Melberg skriver videre at en like gyldig metafor 

kan være motsetningen mellom by og land, der byen står for det aktive og deltagende og 

landet står for tilbaketrekningen, det passive og kontemplative. Han utvikler dette med 

eksempler fra eget liv, der han selv har pendlet mellom å bo i Norge og i Sverige, i byen og på 

landet, og der han selv ofte trekker ut i skogen på tur. I tillegg til tårnet, torget, by og land 

viser Melberg til motsetningene offentlig/privat, hode/kropp sentrum/periferi, 

stillstand/bevegelse som ulike manifestasjoner av det samme essayistiske prinsippet. Det 

sentrale for Melberg er at essayisten er en som vandrer mellom disse ytterpunktene, 

uavhengig om det gjelder Mme. de Sevignes brevkorrespondanse fra sin urbane tilværelse i 

Paris til datteren på landet, eller det er eksemplifisert gjennom Kierkegaard: «Er det ikke 

vekslingen mellom den hektiske skrivingen i arbeidsrommet og de berømte lange 

promenadene i Københavns gater som lader Kierkegaards essayistiske energi?» (s.448). 

Melberg vier vesentlig med tid til å skrive om de mange ulike formene essayistens vandring 

mellom tårn og torg tar, og et av poengene i denne sammenhengen er at essayistens vandring 

ikke utelukkende handler om en forflytning geografisk, men også kan gjelde en vandring i 

utvidet forstand: «For øvrig kan man vel vandre også blant bøkene og i biblioteket…» (s.453). 

2.5.3 Minnet – Essayisten vandrer i tiden 

I det tredje av sine essays undersøker Melberg hvordan essayisten beveger seg i tiden, og 

hvordan han bruker sitt minne. Melberg stiller seg disse spørsmålene skriver han, fordi han 

stadig vender tilbake til et sentralt poeng; «…at minnet er essayistens fornemste fakultet, hans 

arbeidsredskap» (Melberg 2013, s.456). I sitt fokus på tiden finner Melberg motsatsen til 

essaytradisjonens fokus på død og forgjengelighet: «…den essayistiske tradisjonen er ikke 

bare belastet med melankoli over det tapte forgagne og dødsbevisstheten om det som skal 

komme, men like mye av motstand mot døden og en forkjærlighet for Her og Nå. Om minnet 

er essayistens redskap er Her og Nå hans domene».  Ved hjelp av en rask gjennomgang av 

Friedrich Nietzsches særegne syn på historien, tiden og minnet kommer Melberg inn på en 

sentral tematikk for essayet. Ifølge Melberg dramatiserer Nietzsches perspektivisme, og 

tanker om evig gjenkomst «…en temporal konflikt som går igjen i den essayistiske 

tradisjonen: på den ene siden erindringsarbeidet og den så å si lange tiden, på den andre siden 

Her og Nå og den aller korteste tiden, det øyeblikk som rykker oss løs fra tiden, som setter et 

punktum for (eller i) tiden" (Melberg 2013, s.458). Dette utvikler Melberg videre gjennom et 

resonnement om Marcel Prousts forfatterskap. Proust, skriver Melberg, arbeider med den 
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lange tiden i sin stadige veksling «…mellom datid og nåtid» (s.458) i et romanverk som 

skildrer samme sted over flere generasjoner.  Gjennom sitt ‘ufrivillige minne’, den type minne 

som springer ut av et sanseinntrykk og som man heller ikke rår over (eksemplifisert i den 

ikoniske tekaken Proust kjenner duften av og som setter i gang et skred av minner), rykker 

Proust den korte tiden, Her og Nå, inn i den lange tiden. Prousts ufrivillige minne kan ifølge 

Melberg lede tanken hen mot "...det man kanskje kunne kalle det essayistiske minnet: Som er 

assosiativt, utgår fra tilfeldigheter, gjerne kroppslige tilfeldigheter, og søker seg mot 

Nået"(Melberg 2013, s.459). Dette er et skille som går gjennom essaytradisjonen ifølge 

Melberg, og han kontrasterer essayister som befatter seg med "den korte tiden"/"Her og Nå" 

(Mme. Sevigne, Diderot, Kierkegaard, Baudelaire, Benjamin, Adorno, Roland Barthes, Susan 

Sontag, Addison, Virginia Woolf) med essayister som holder seg til "den lange tiden" 

(Thomas browne, Emerson, Sainte Beuve). Hannah Arendt trekker Melberg frem som et 

eksempel på en som oppnår en syntese av begge: "Hannah Arendt er et fint eksempel på en 

essayist som forener den lange tidens perspektiv med det akutte nedslaget i samtidens store 

spørsmål"(Melberg 2013, s.461). Den sentrale plassen sitatet har i essaytradisjonen ser 

Melberg i lys av dette spillet mellom erfaringen og øyeblikket: sitatet tar del i den lange tiden, 

men rykker det også inn i Nået. På denne måten får fortiden fornyet viktighet i hvordan 

essayisten lar den lyse opp samtiden. Helt siden Montaigne og Bacon siterte Plutark, Platon 

og Ovid i sine essays har det vært vanlig å la fortiden tale ved sitatets hjelp. 

2.5.4 Kunsten – Verken filosofi eller litteratur 

Det siste av Melbergs essays tar for seg kunstens særegne plass i essaytradisjonen. Ettersom 

essayet er nært forbundet med kunst både i form og innhold tar Melbergs essay for seg både 

essays om kunst og om essayet som kunst. Nok en gang starter Melberg sitt resonnement med 

utgangspunkt i Montaigne, som selv insisterte innstendig at det ikke var filosofi han drev 

med, og at han ikke brydde seg om konvensjoner som «opphøyer det skrevne ord til kunst» 

(Melberg 2013, s. 469). Melberg påpeker motsetningen mellom ord og handling hos 

Montaigne, som tross alt skrev om mange sentrale filosofiske spørsmål, og det med en prosa 

de fleste uten å nøle ville beskrive som kunstferdig. Melberg karakteriserer Montaignes 

essays som «…litteratur som ikke vedgår sin litterære karakter, en filosofi som ikke vil kalle 

seg selv filosofi». Denne formen for paradokser, skriver Melberg, kjennetegner nær sagt alle 

essayister, og kan i hvert fall sies å gjelde for samtlige av essayistene Melberg har valgt ut til 

sin antologi. «Å skrive essays er å gjøre livet til kunst. Riktignok en kunst som ikke vil kalle 
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seg kunst» (Melberg 2013, s.469). Melberg fortsetter; «essayet er hverken filosofi eller 

litteratur, hverken vitenskap eller kunst» (s.480), men essayisten vandrer gjerne «mellom 

disse stasjonene, akkurat som han og hun vandrer mellom land og by, tårn og torg, mellom 

tilhørighet og hjemløshet, mellom datid nåtid og framtid» (s.480). For å komplisere ting 

ytterligere legger Melberg til enda en dimensjon: «Essayet er vel i seg selv en slags kunst, 

men det er også en kunst om kunst: en kommenterende, perspektiverende og reflekterende 

kunst» (Melberg 2013, s.474). Kunsten er for essayisten et takknemlig emne, skriver Melberg. 

Ettersom kunsten kan kommenteres i det uendelige og således er uuttømmelig passer det 

utmerket til essayistens parole «fortsett å skrive». Her er det også verdt å merke seg et poeng 

Melberg bringer på banen, vedrørende måten kunsten tas opp i og behandles i 

essaytradisjonen: Essayisten er en som løfter blikket og ser det store bildet; heller enn å skrive 

om et enkelt dikt skriver essayisten om diktningen som sådan.  
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3 Analyse 

3.1 Kroppen i Essays 

At Tor Ulvens essays hører hjemme i den tradisjonen av eksistensielle essayister Melberg 

skriver om, fra Montaigne til Roland Barthes som skriver eksistensielle essays «…med 

dødeligheten som motor» (Melberg 2013, s.433) klinger umiddelbart sant. Om det er noe det 

hersker fullstendig enighet om angående Tor Ulvens forfatterskap, må det være hvordan både 

tiden og døden var viktige kategorier i nær sagt alt han skrev. Henning Hagerup skriver i 

Skjelett og Hjerte, en monografi over Tor Ulvens forfatterskap: «Det finnes åpenbare grunner 

til at Tor Ulvens forfatterskap forbindes med død, så mange bilder peker mot død og 

forgjengelighet, forsvinning…» (S.77). Hagerup påpeker at Ulven beholder en viss 

ambivalens i sitt øvrige forfatterskap vedrørende hva døden er og betyr, samt at han holder 

døren på gløtt for muligheten av at noe eventuelt kommer etter. Denne tvilen skriver Hagerup 

at Ulven ikke vier plass til i sine essays, som i langt større grad uttrykker seg i klartekst: 

«Ulven som essayist tilkjennegir et absolutt materialistisk synspunkt på slike spørsmål…» 

(s.78). Dette absolutte materialistiske synspunktet gir seg tydeligst til kjenne i hvordan Tor 

Ulven ser på det å ha en kropp. I etterordet til Prosa i samling (2013) skriver Janike 

Kampevold Larsen om kroppen og døden i Ulvens skjønnlitterære prosa. Hun skriver at han 

har en «…Schopenhauersk overbevisning om at helvete er her. For Ulven er det verden, eller 

rett og slett den enkelte kroppen som er helvete» (Kampevold Larsen, 2013 s.700). Dette 

synspunktet begrunner hun blant annet med et sitat hentet fra prosaverket Stein og speil: «Den 

menneskelige eksistensen i seg selv, denne tunnelen av lys mellom det prenatale mørket og 

mørket etter døden, er et fengsel, et innelukket rom av begrenset forståelse og muligheter». 

Selv om sitatet er hentet fra et av Ulvens skjønnlitterære verk, er den samme 

grunninnstillingen klar også i hans essayistikk. Dette uttrykkes finner sitt klareste uttrykk i 

essayet «En form for ubehag» der Ulven skriver: «Vi er irreversibelt ‘kastet inn i verden’ 

(Schopenhauer var den første til å bruke dette eksistensfilosofiske uttrykket) med en fysisk 

kropp, og vi kan drømme om paradiser, men ikke unnslippe vår faktiske fysiske eksistens» 

(Ulven, 2013 s.26). I dette essayet redegjør Ulven for Schopenhauers syn på menneskets 

væren som kroppslige vesener, men i likhet med Kampevold Larsen mener jeg at man kan 

lese Ulven som en som langt på vei deler Schopenhauers syn på tilværelsen, og at sitatene han 

velger, stemmer overens med sin egen overbevisning. Ulven skriver videre: « Det 
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fundamentale vi blir vár i vår erfaring som kroppslige vesener, det er ifølge Schopenhauer at 

vi alltid vil noe» (s.27). Det å ikke lenger måtte tenke eller ville noe, er et motiv som ofte 

dukker opp i både Ulvens lyrikk og prosa, og som langt på vei presenteres som en utopi: «Hos 

Ulven finner vi den typisk Schopenhauerske insistering på viljen som tilværelsens 

grunnprinsipp, og på viljens selvopphevelse i en viljeløs nirvanatilstand som det mest 

etterstrebelsesverdige mål et menneske kan sette seg» (Rottem 1998, s.412). I et intervju med 

tidsskriftet Vagant, det eneste han noensinne gjorde, kommenterte Ulven dette trekket ved sitt 

forfatterskap slik: «Jeg vil insistere på det ubehagelige ved eksistensen i det jeg skriver. Det er 

nok morfin i omløp» (Van der Hagen & Schram Hoel, 1993). 

 Som en forlengelse av den Schopenhauerske insisteringen på det ubehagelige, har 

Ulven altså gjennom kroppen et sterkt fokus på det materielle ved eksistensen: «Et sansedata 

ligger nesten alltid til grunn, en lyd som øret oppfanger, en ting som øyet ser eller (en del av) 

kroppen berører, en lukt eller en smak som en nese eller en gane tar opp i seg» (Rottem 1998, 

s.410). Dette gir Ulven et særpreget uttrykk som preger hele hans forfatterskap: «Den skarpe 

observasjonsevnen og den store mengden av sansedata kommer litterært til uttrykk som en 

ekstrem detaljrealisme» (s.410). Med henvisning til denne materialiteten og det omfattende 

detaljnivået omtales Tor Ulven ofte som en ‘blikkets forfatter’, og i Skjelett og Hjerte skriver 

Henning Hagerup at Obsfelders ‘jeg ser’ kan sies å være Ulvens motto. 

   Arne Melberg har som nevnt også et slags motto:  “Innsikten i egen dødelighet er nok 

den viktigste årsaken til å skrive essays”. Tor Ulven kan både som privatperson og forfatter 

kjennetegnes som en som i unormalt høy grad var i bessitelse av enn slik innsikt. I en alder av 

41 år døde Tor Ulven ved sin egen hånd, etter lenge å ha holdt ut en lang kamp med psykisk 

lidelse. I forordet til essaysamlingen skriver Henning Hagerup at Ulven sa han hadde «flere 

gryter putrende på komfyren» (1997, s.7), deriblant en essaysamling forut for sin bortgang. 

Ulven har slik jeg forstår dette både skrevet sine essays med en akutt dødsbevissthet, men 

også kort tid innen sin død samlet sammen deler av sitt forfatterskap med tanke på å utgi det 

som essaysamling. 

3.2 Kroppen i Sjelens Amerika 

I Sjelens Amerika skriver Knausgård om kroppen, døden og forgjengelighet i nær sagt hvert 

essay, enten det er sentralt i argumentet eller det bare er virksomt som et bakteppe for essayet. 

Det er uansett lett å plassere også Knausgård i den tradisjonen av essayister fra Montaigne til 
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Roland Barthes som Arne Melberg beskriver som eksistensiell og «…med dødeligheten som 

motor» (Melberg 2013, s.433). Jeg vil argumentere for at kroppen er tilstede i Knausgårds 

essays både eksplisitt som tematikk, og mer indirekte i valget av perspektiv eller 

utgangspunkt Knausgård skriver ut ifra. I denne forstand er Knausgård i selskap med Ulven i 

å skrive sine essays med noe som kan karakteriseres som en slags fenomenologisk metode. 

Særlig øyne, tanken og blikket er sentrale temaer i Knausgårds essays. Sjelens Amerika 

inneholder essays skrevet av Knausgård mellom 1998 og 2013, altså er Knausgård 45 år 

gammel på det eldste, noe som stemmer dårlig overens med Melbergs påstand om at man 

skriver essay på tampen av livet, når man er døende (s.435). Som en gammel sjel er 

Knausgård likevel akutt bevisst døden, tiden, sin egen dødelighet og sin egen kropp og har 

hele tiden døden som sin horisont. Uavhengig av hvilket tema Knausgård skriver om i sine 

essays, stemmer måten han skriver om det overens med Arne Melbergs beskrivelse av 

Montaigne som essayist; Knausgård, lik Montaigne, er en essayist som «utgår fra sin kropp». 

Dette blir tydelig allerede i første setning av førte essay i Sjelens Amerika. Essayet «10 år» tar 

utgangspunkt i en Knausgård selv som en ung gutt, og har et sterkt fokus hans kroppslige 

funksjoner: «På kne foran toalettskålen forsøker jeg spy så lydløst som mulig. Men det er 

umulig; brekningene som klemmer sammen musklene i magen, får meg til å stønne» 

(Knausgård, 2013 s.9). Denne åpningen setter på et vis tonen for hele samlingen. I nær sagt 

hvert eneste essay i Sjelens Amerika er kroppen tilstede i noen form. I tillegg til et enormt 

fokus på det fysiske og materielle, vender Knausgård også stadig tilbake til hvordan dette er 

uløselig forbundet med tanken, sjelen og det ‘grenseoverskridende’. På denne måten blir 

kroppen tematisert i Sjelens Amerika både fra et konkret, fysisk, materielt synspunkt, og fra et 

mer abstrakt, cerebralt, eller åndelig synspunkt. Selv om det ikke nødvendigvis er kroppen og 

dens funksjoner essayet handler om, slik det for eksempel gjør i «Den brune halen», dukker 

den likevel ofte opp som en assosiasjon, eller som grunnlaget for en tankerekke eller en 

essayistisk digresjon. 

 I «Alt som er i himmelen», et essay der temaet for essayet i utgangspunktet er 

forholdet mellom virkeligheten og bilder av virkeligheten, ender essayet likevel med å handle 

om det å ha en kropp. Essayet åpner med utgangspunkt i kroppen: Et ultralydbilde av en 

manns testikler der man kunne se et ansikt: «…med øyne, nese og munn, det var et barn, og 

det stirret urolig ut fra sitt mørke i kroppens dyp» (Knausgård, 2013 s.13). Dette åpner for en 

diskusjon av kroppen som en materiell gjenstand begrenset av måten vår tilværelse er bygd 

opp.  Dette barneansiktet i ultralydbildet, og lignende fenomener (som for eksempel Jesus 
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Kristus ansikt som åpenbarer seg i en brødskive), forklarer Knausgård med at universets 

former er begrenset, «…og menneskeansiktet og menneskekroppen er en av naturens former. 

De kan like gjerne vise seg i en haug av sand som en haug av celler» (Knausgård, 2013 s.13). 

Knausgård skriver videre om hvordan vi som mennesker også er begrenset i kraft av vår 

tidsoppfatning, som han mener ligger et sted mellom skyenes stadige omskiftninger og 

fjellenes uforanderlighet, noe han også knytter an til kroppen: «Kroppen vår befinner seg et 

sted mellom disse forgjengelighetsmonitorene, som gjengir vårt livs hastighet» (Knausgård, 

2013 s.14). Her kommer Knausgård inn på det Arne Melberg skriver om «Nå-het». Vi 

mennesker kan ikke oppfatte fjellets forandringer, det går for sakte, men vi kan oppfatte 

vannet og vindens stadige endringer i våre omgivelser:  

 Dråpene som drypper fra takrennen, bladet som virvles opp i luften, skyene som glir over åskammen, 

 vannet i bekken som renner ned mot elva, elva som renner ut i havet, bølgene som dannes og avdannes i 

 et kontinuerlig omskiftelig velde av unike former. Dette kan vi se, for bevegelsenes tid er synkronisert

 med vår egen værens tid. Den tiden kaller vi øyeblikket.(s.15) 

I denne rytmen av noe som kontinuerlig oppstår, er i konstant bevegelse og forandring finner 

Knausgård en parallell til det som foregår inne i hodet vårt så lenge vi lever, nemlig tankene: 

«Over selvets himmel kommer de glidende, hver og en unike, og over glemselens kant glir de 

og blir borte, for aldri mer å komme tilbake i den formen» (Knausgård, 2013 s.15).  

 Med utgangspunkt i eldgamle forestillinger som knytter himmel, sjel og tanke sammen 

på et hold, opp mot jorden og kroppen på motsatt hold retter Knausgård essayet inn mot et av 

historiens (særlig i etterkant av opplysningen) grunnleggende problemstillinger: kropp-sinn-

problemet. Problemet er et gammelt et og har preget store deler av særlig vestlig filosofi, men 

det fikk fornyet interesse på 1600-tallet, da den franske filosofen René Descartes var virksom. 

På denne tiden hadde menneskelig forståelse av kroppen og biologien skutt fart med det 

moderne vitenskapelige gjennombruddet. Med mikroskopet, og med systematisk dissekering 

av lik, kom spørsmål om hvor tanken befant seg i dette systemet av celler og nerver som nå 

var gjort synlig; «Hva var sjelen i denne med muskelliner forspente kropp?» (Knausgård, 

2013 s.15). Gjennom en diskusjon av likheter og forskjeller mellom Descartes’ disseksjoner, 

og maleren Rembrandts maleri av en disseksjon, koker Knausgård problemet ned til et som 

handler om forskjellen mellom et blikk som ser og et som registrerer: «Mekaniseringen av 

optikken, som tok til på denne tiden, og av kroppen, frisetter på sett og vis blikket fra sjelen, 

som om det sette kan være noe i seg selv» (Knausgård, 2013 s.20). Her vender Knausgård 

tilbake til å snakke om grensene for menneskets oppfatning av verden: «Utenfor våre sansers 

grenser er alt i bevegelse» (Knausgård, 2013 s.20). Vi mennesker i kraft av våre kropper er på 
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denne måten begrenset: «Vi lever i et utsnitt av verden, vi lever i en nisje av virkeligheten …» 

(Knausgård, 2013 s.22).  

 Blikket, kroppen og sjelen diskuteres også i samlingens neste essay, «Øyne». I dette 

essayet skildrer Knausgård et besøk i zoologisk hage med sine barn, der de får se en slags 

urfisk i et akvarium. Både Knausgård og barna ser fjetret på urfiskene, som er større enn 

mennesker, dekket med skall, med en kontrast i det detaljert utsmykkede hodet og de store 

grove kroppene som Knausgård beskriver som ‘barokk’(s.31). Knausgård innser når fiskene 

blir matet at de er så godt som blinde: «Det var noe grotesk over at de enorme kroppene, så 

smidige og motorisk effektive, i besittelse av en så stor skjønnhet, skulle være nesten blinde 

og ikke fange selv en død fisk» (Knausgård, 2013 s.31). Med utgangspunkt i denne 

opplevelsen begynner Knausgård å skrive om øyne. Urfiskene har hvite og blasse øyne, og de 

gir ikke fra seg «…noen ting av livet de har i seg». Dette ser Knausgård i skarp kontrast til 

dyrene han hadde besøkt bare en halvtime før; «Men se inn i øynene til en ape, og du ser en 

bestemt skapning» (Knausgård, 2013 s. 31). Øynene til mennesker og dyr sender noe, mener 

Knausgård. På slutten av essayet forestiller Knausgård seg å reise seg opp fra der han skriver, 

og gå ned på gaten og å møte et blikk som ikke sender noe: «Tanken på at øynene til de som 

går over torget skulle være som på fisker, eller hvite som på antikke statuer, er marerittaktig» 

(s.32) 

 Det essayet som klarest illustrerer Knausgårds evne som essayist til å ‘utgå fra egen 

kropp’ må være essayet «den brune halen». Interessant nok ble essayet fjernet fra manuset til 

sjette bind av Min kamp, og kan slik sett tenkes på som en type avfallsstoff, eller noe 

overflødig i seg selv. Essayet åpner med at Knausgård på en handletur en sommerdag i 

Malmö oppdager på vei ut av butikken at han kjenner et akutt kroppslig behov: 

 Jeg måtte drite, så sterkt at det var vanskelig å planlegge lenger enn å få det unnagjort. Allerede på 

 veien ut av supermarkedet hadde jeg fått en av de klare forutanelsene som kroppen skaper, nærmest som 

 et bilde av framtiden, hvor det går fram, gjennom en slags ubestemmelig iling som det er nesten umulig 

 å avgjøre om stammer fra endetarmen eller bare er noe i hjernen, at utstøtelsesbevegelsen, som av og til 

 tar form av kraftige kramper som man bare med nød og neppe kan kjempe mot gjennom å trekke 

 endetarmsmuskelen så hardt sammen som mulig, og kanskje hjelpe den ved å klemme rompeballene 

 sammen samtidig, nærmet seg. (s.?) 

Knausgårds egen kropp er utgangspunktet for essayet, og han beskriver inngående de ulike 

stadiene den går gjennom på vei mot toalettet hjemme i leiligheten; Knausgård skildrer 

«…den indre kampen mellom sammentrekking av musklene og gangens åpning av dem…» 

(s.170), og taktikken for å vinne den: «Bare klemme musklene knallhardt sammen slik at 

driten blir skjøvet langt opp i endetarmen igjen» (s171). Den første essayistiske koblingen 
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Knausgård gjør er den mellom trangen til å gjøre fra seg, og andre kroppslige behov: «… for 

den økte i kraft og intensitet underveis, og kunne plutselig nå et punkt hvor den ikke lenger 

gikk å regulere. Dette point of no return minnet i akkurat dette henseende om orgasmen, som 

også hadde et slikt definitivt punkt mellom det viljestyrte og det viljeløse …» (s.170). 

Knausgård peker på den indre sansen som melder fra om at man må gjøre fra seg: «… for i 

begge tilfellene var det snakk om en instinktiv forutanelse som kom fra et helt annet sted enn 

tankene. Den ikke bare tilhørte kroppen, men den var også helt og fullt begrenset til den. Den 

var en slags indre clairvoyance, et kroppsorgansklarsyn…» Dette gjelder ifølge Knausgård 

ikke bare for dette ene behovet: «Denne biologiske oppplysning av framtiden, dette kroppens 

«snart» finnes i flere former. Både i øyeblikket før ejakulasjonen og i øyeblikket før man 

nyser, lyses hele bevisstheten opp av innsikten om den kommende begivenheten» (s.172). 

Knausgård tar essayet stadig lenger inn i det kroppslige og ekskrementale: «Lysten er knyttet 

til forløsningen: det skal bli deilig å sprute sæd, det skal bli deilig å nyse, det skal bli deilig å 

drite» (s.173). Denne typen fornemmelse har en særstilling for Knausgård ettersom det er 

«…de eneste tilfellene hvor de indre prosessene, det som foregår kontinuerlig i det indre fra 

den dagen vi blir født til den dagen vi dør, bryter direkte inn i bevisstheten» (s.173). Igjen 

vender altså Knausgård tilbake til det uklare skillet mellom kroppen og bevisstheten, og 

mellom dyr og menneske introdusert i «øyne»: «De samme prosessene finner sted i dyr, 

hvorav de som står lengst unna oss, bare kjenner den ubevisste eksistenstilstanden, mens de 

som befinner seg nærmere oss, som delfinen eller sjimpansen, også har del i den bevisste, om 

enn i vesentlig mindre grad» (s.173) I tråd med tanken om en slik gradvis utvikling fra enkelt 

til komplekst mediterer Knausgård over måten øyets kompleksitet har utviklet seg og slår fast 

at det er: «... ingen grunn til å tro at det skulle forholde seg annerledes med tankene og 

bevisstheten…» (s.174). Dette er et vesentlig poeng hos Knausgård, ettersom en slik glidende 

overgang fra bevisst til ikke-bevisst gir prosessene han skriver om en spesiell plass: 

«Kroppens ‘snart’ kan i så fall tenkes å utgjøre tenkingens yttersone…» (s.174), noe som 

forener oss med dyrene: «…og den impulsen, som vi kaller for instinkt, er det som forbinder 

oss med alle tidligere og nålevende skapninger. Apen, hunden, grisen, alle ‘vet’ de at de snart 

skal drite, og befinner seg således i tenkingens grenseland…» (s.174) Knausgård tenker seg 

videre en kobling mellom skam og det å gå på do; «Å drite er en av de få, om ikke den eneste, 

menneskelige aktivitetene som det er utenkelig å gjøre sammen med andre» (s.176). Han går 

til og med så langt som å hevde at «[å] drite alene er så å si individets siste skranke, dets 

innerste grense…» (s.176). Denne sosiale skammen ser Knausgård videre som parallell til den 
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vi har for døden (et tema Knausgård skriver utførlig om i den essayistiske åpningen til første 

bind av Min kamp): «Døden står utenfor livet, det å drite står utenfor det sosiale livet» (s.176). 

Det føles naturlig å fortelle om et restaurantbesøk i ettertid, gjerne i detalj, «… mens de ti 

minuttene man gikk for seg selv og dreit, blir forbigått i stillhet» (s.178). Dette bringer oss til 

Knausgårds hovedpoeng, hvordan det å drite, lik som det å dø er en uunngåelig del av livet, 

og et faktum som utjevner alle forskjeller: «Når vi driter er vi bare en kropp, underkastet 

kroppens behov. Vi kan ikke styre det, og vi kan heller ikke late som om vi styrer det, 

gjennom å gjøre det om til noe annet og flott, likesom uforbundet med kroppens behov, som 

tilfellet er med spisingen. Å drite utjevner for noen minutter alle forskjeller mellom 

mennesker, og mellom mennesker og dyr» (s.180). Lik Tor Ulven tematiserer Knausgård det 

tvangsmessige ved å eksistere som kropp: «Det private hjemmet er bygd opp rundt kroppens 

behov. Disse behovene er knyttet til tvang, ikke til frihet; vi kan ikke velge dem bort» (s.181). 

Uansett hvilke illusjoner man måtte gjøre seg, slår Knausgård fast:«Kroppen er alltid dømt til 

å befinne seg på et bestemt sted…» (s.184). Mot slutten av essayet gjør Knausgård en vending 

mot en problemstilling knyttet til kroppen som Tor Ulven ikke behandler, men som blir mer 

og mer relevant i vår tid:  «En annen betingelse kroppen er underordnet, er den genetiske, 

også den skal overvinnes, organer klones, og transplanteres» (s.184). Den samme 

revolusjonen innen biologi, vitenskap, optikk og menneskesyn Knausgård skriver om i 

«Øyne» har på ingen måte tatt slutt, tvert om: 

 Ja, det er som om vi forsøker å kutte alle bånd til jorden og det jordiske, for å bli fri fra kroppen og 

 kroppens tvang, gjennom å bekrefte nettopp det som tvinger oss og gjør oss like, det stoffet vi er laget 

 av, verdens materialitet, genene, atomene, altets ikke-individuelle grunn, som vi ikke kan unnslippe, det 

 henger etter oss som en hale, brun og glatt og uskjønn, et faktum vi ikke kommer bort fra: vi driter og vi 

 dør (s.184) 

Mot slutten av essayet vender Knausgård tilbake til utgangspunktet for essayet; seg selv og 

sin kropp. Han ser ansiktet sitt i speilet etter toalettbesøket og konkluderer: «Mitt opprevne 

indre var ikke synlig i det, og hadde jeg ikke sett det ansiktet og de øynene så mange ganger, 

og forbundet det så tett med meg selv, kunne det like gjerne tilhørt en annen» (s.192).  

3.3 Stedet i Essays  

I monografien Skjelett og Hjerte, en monografi over Tor Ulvens forfatterskap, skriver Torunn 

Borge og Henning Hagerup at «…[e]n viktig metafor for Tor Ulven er transport» (s.89). Dette 

illustrerer de med Ulvens roman Avløsning, der det organiserende prinsippet for romanen er 

en veksling fra sted til sted fremfor øyeblikk til øyeblikk, men i Tor Ulvens essays er dette 
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mindre påfallende. Ulvens essays er, om man ser bort fra skildringer av konkrete landskaper 

og motiver i billedkunst og dikt, nær sagt ribbet for konkrete steder. Selv om Tor Ulven  – i 

tråd med det Melberg skriver om essayistens tilbaketrekning – var notorisk mediesky, isolert 

fra omverdenen og slik sett trakk seg tilbake for å skrive, er denne bevegelsen fullstendig 

fraværende i hans essayistikk. Ulven selv er ingensteds å finne i hans essays; selv takketalen  

da han mottok Obsfelder-prisen er skrevet in absentia og ble lest opp på hans vegne på 

prisutdelingen: «Her jeg nå ikke står, lik en buktaler med min utmerkede forlegger Geir Mork 

som kanal, vil jeg gjerne benytte anledningen til å si noen ord til takk» (s.158).  

 Essayet som slentrende og assosiativt, med vandringen som metafor, kjent fra den 

tyske essaytradisjonen stemmer dårlig overens med Ulvens essays; Ulven velger et 

utgangspunkt og følger det til sin konklusjon uten å la seg forstyrre av plutselige innfall og 

innskytelser. Om det skulle finnes en assosiasjon som ikke bidrar til å drive tesen fremover, 

men som Ulven likevel ønsker å inkludere, føres det inn i en parentes før han går videre: 

«…interessante spørsmål, som får ligge her»(s.41), «Men det faller utenfor denne rammen» 

(s.30), «…(Og i parentes kan man spørre seg om…» (s.59), «…(og i en parentes til: hvorfor 

er…»(s.60). 

 Melbergs fokus på essayets geografi som en pendelvirksomhet mellom to poler 

stemmer etter min mening bedre. Ettersom personen Tor Ulven langt på vei er fraværende i 

Ulvens essayistikk, blir en konkret pendling mellom tårn og torg, eller by og provins 

vanskelig å få øye på. Derimot passer pendlingen mellom aktivitet og passivitet bra som en 

karakteristikk på Ulvens essayistikk. Som nevnt er Tor Ulven langt på vei å forstå som en 

«blikkets forfatter», og dette blikket som registrerer, danner basis for påfølgende refleksjoner: 

«Hans prosa beveger seg dialektisk mellom persepsjon og refleksjon. Den utfoldes som en 

stadig pendelbevegelse mellom sanseorganer, bevissthet og omgivende virkelighet (Rottem, 

1998 s.410). 

 Som nevnt er det få konkrete steder å finne i Ulvens essays. Det som derimot finnes er 

abstrakte, metafysiske og hypotetiske steder; romlige metaforer som «foran», «bak», 

«bortenfor», «under» benyttes til stadighet for å drøfte konsepter og ideer, kunst og litteratur. 

Ulven beveger seg i «Flauberts litterære verden», «under poesiens falske flagg», og kommer 

med betraktinger av typen; «Det er innlysende at en roman ikke kan skrives i et 

ingenmannsland utenfor fornuften. Selv den blindeste inspirasjons heftighet må tvinges 

gjennom språkets lineære logikk, innenfor dets grammatiske og semantiske grenser» (s.592, 

min utheving). I essayet «Hjem til det ukjente», med undertittelen «gjennom det Vesaaske 
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landskap» skriver Ulven om Tarjei Vesaas’ lyriske produksjon. I sitt forsøk på å skildre 

hvordan Vesaas bruker landskapet i sine dikt, fortsetter Ulven å vandre gjennom ideenes 

verden med hjelp av romlige metaforer: Om hvorvidt Vesaas naturskildringer gir metafysiske 

åpenbaringer skriver Ulven: «Han beholder mysteriet, men flytter det fra en guddommelig 

sfære til menneskesinnet» (s.45).  Om hvorfor Vesaas’ landskapsmetaforer er så 

overbevisende skriver Ulven: «…det er vi som ser naturen åpne seg, og den lukker seg inn i 

det meningsløse bak oss straks vi har gått videre» (s.45). Mennesket i Vesaas’ dikt «Du og eg 

heilt stille» er ifølge Ulven «…lavért inn i naturen og tiden som passerer gjennom den» 

(s.46), og det er «…ingen vei tilbake til det bevisstløse, bortsett fra gjennom døden». I essayet 

«Det uprogrammerbare» skriver Ulven om litteraturen i sin samtid, og tenker seg den som 

delt langs to linjer: «Svært skjematisk kan det litterære decenniet som snart er over ordnes i to 

dels parallelle, dels skjærende linjer; langs den ene den konstruktivistiske romanen, langs den 

andre den følelsesfulle lyrikken» (s.59). 

 Om man skal uttrykke det med Melbergs metaforikk, kan man kanskje si at Tor Ulven 

stort sett alltid befinner seg i tårnet, men at han lar tanken begi seg ut på stadige vandringer. 

Som jeg vil komme nærmere inn på i delkapittelet om kunsten i Essays, er det oftest inn i 

kunstverk Ulven lar sin tanke vandre. I «Det virkelig ubegripelige» er det som om Ulven 

beskriver det han ser fra et synspunkt inne fra kaféen avbildet i maleriet «Nighthawks». I 

essayet «Ordlusene» befinner Ulven seg «på litteraturens mørkeloft» og kaster nytt lys over 

en glemt roman, og i essayet «René Char: Raseri og Mysterium» begynner Tor Ulven sitt 

resonnement med en beskrivelse av René Chars arbeidsrom, før han umiddelbart beveger seg 

inn i et maleri som henger på veggen, og beskriver det og fortolker det som om han selv var 

der til å oppleve det. I «Beethovens taushet» lyder første setning: «Begynne i kjelleren og 

bevege seg oppover henimot det kosmiske…»(s.74). Kjelleren det er snakk om befinner seg i 

Chicago og rommer en munnspillkonsert av Marion Walter Jacob, og det kosmiske er dit 

musikkens toner klinger ut i natten og blir borte. Hele essayet er strukturert langs musikkens 

bevegelse fra bluesmusikken ned i kjelleren, via en Beethovenkonsert i en konserthall, videre 

ut i natten og helt ut i verdensrommet, der Ulven håper det finnes intelligente vesener som 

kan høre den:  

 mens dirigenten hever taktstokken for Beethovens 9. symfoni, en kveld i slutten av september, og for 

 første gang lar den klinge i det nye konserthuset, mens tilhørerne gleder seg over oden til den 

 guddommelige gleden, vil den astrale 5. symfonien, den såkalte skjebnesymfonien, for hvert taktslag 

 forsvinne lenger og lenger i det ytre rom, lenger og lenger inn i den endelige taushet, den taushet det 

 festkledde publikummet i konsertsalen ikke får høre  (s.84) 
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Med andre ord lar Tor Ulven sine essays seg lese ut ifra en forestilling om essayisten som 

vandringsmann. Dette krever dog at man først gir slipp på et bilde av essayisten som en 

person ute på en faktisk tur i konkrete landskaper, til fordel for utvidet forståelse av den 

vandrende essayisten som en som lar tanken vandre gjennom ikke-steder, inn og ut av 

kunstens verden og inn og ut av metafysiske rom. 

3.4 Stedet i Sjelens Amerika 

Om Tor Ulven best lar seg beskrive som fraværende i sitt forfatterskap, og som en essayist 

hvis kropp i liten grad er tilstede i teksten, vil jeg  det motsatte sant for Karl Ove Knausgårds 

essayistikk. Som jeg har vært inne på er Knausgård som essayist langt på vei en som utgår fra 

egen kropp. Knausgård deler Ulvens sanserealisme, men går lenger i å tilkjennegi sin egen 

kropp som kilden til sanseinntrykkene. Det er Knausgårds egne øyne som møter blikket til 

sjimpansen i zoologisk hage i «øyne», og det er Knausgårds egen endetarmsåpning som 

skildres essayistisk i «den brune halen». I denne forstand stemmer også Melbergs 

karakteristikk av essayisten som vandringsmann langt bedre på Knausgård. Knausgård vier tid 

til å beskrive steder han har vært, og gir også inntrykk av å ha trukket seg tilbake for å skrive 

om det han har opplevd eller sett der. Knausgårds ekskursjoner ut på torget lader hans erfaring 

med inntrykk som han senere har med seg når han skriver sine essays vel tilbake i tårnet. Han 

handler på butikken i Sverige, drar på besøk til zoologisk hage, drar på kunstutstilling i 

Guggenheim-museet, og han reiser på fjelltur til Sandhornet. Samme når og hvor essayets 

materiale er samlet inn, gir essayene inntrykk av å alle være skrevet vel tilbake i Knausgårds 

skrivekammer. Oftest henviser Knausgård til både øyeblikket og stedet kimen til essayet 

springer ut av. I «Øyne» skriver Knausgård for eksempel «I vinterferien 2008 var vi i Berlin 

og besøkte noen venner» (s.29), og i «Velkommen til virkeligheten» skriver han «Den første 

gang jeg så Francesca Woodmans bilder var i en fotobok Linda hadde kjøpt»(s.35) Det 

samme gjelder «Grisemennesket»; hvor Knausgård skriver «For mange år siden, på 

begynnelsen av nittitallet, jobbet jeg som vikar på en institusjon for utviklingshemmede» 

(s.150), eller i «Kosmos idioter» der Knausgård skriver om nordlyset; «Første gang jeg så 

nordlys var på begynnelsen av åttitallet, jeg var atten år og hadde flyttet til en øy lengst nord i 

Norge for å arbeide som en lærer på en liten skole i en av de små bygdene der» (s.196). 

Knausgård reiser til Beirut, drar ut for å oppleve byen, og trekker seg tilbake til sitt tårn for å 

skrive om det: «Jeg sitter på en balkong i Beirut, høyt oppe i tiende etasje…»(s.279). 
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Samlingen er dessuten flust med passasjer som beskriver Knausgårds vandringer i byen og i 

gater der han skriver, for eksempel i essayet «Hjelpemann på bibelen»: 

 Jaha, sa jeg, gikk ned trappen og åpnet gatedøren, trådte ut på fortauet og inn i lyset fra den lave fyldige 

 ettermiddagssolen som hang over bygningene på den andre siden av gaten. Få byer er like vakre som 

 Stockholm om sommeren, og gleden over det steg langsomt opp i meg da jeg gikk oppover mot 

 Tegnérparken, omgitt av sakte rullende biler og sommerkledde mennesker, og hørte denne bibelmannen 

 forklare hva han ville meg (s.222) 

Knausgård er også overraskende global i sine essays; om man skal benytte seg av Burtons 

falkeblikk som metafor for Knausgårds essays krever det i så fall en falk som svever langt 

høyere enn over et bibliotek. Knausgård krysser landegrenser og pendler mellom det globale 

og lokale, tårnet og torget, Sverige og Norge uten å stanse opp for å trekke pusten.  

 I tillegg til denne konkrete vandringen som er mye tydeligere til stede hos Knausgård, 

er essayene i Sjelens Amerika heller ikke fremmed for vandringer inn i de samme metaforiske, 

teoretiske og abstrakte stedene jeg mener er Tor Ulvens territorier, med samme treffsikkerhet 

og følsomhet for metafysikkens geografi. Et raskt blikk på essaysamlingens titler viser at 

Knausgård befinner seg «På bunnen av universet», ønsker «velkommen til virkeligheten», 

skildrer livet «i den uendelige resignasjonens sfære», og forsøker å nå «Dit ut der fortellingen 

ikke når». Selv det å skrive er ifølge Knausgård en romlig affære: «Jeg er kraftig nedstemt. 

Det forsvinner når jeg skriver, og det er også derfor jeg skriver, det er en flukt, unna meg selv. 

Selv når jeg skriver om meg selv. Noe hender når tankene møter bokstavene og setningene, et 

eget rom oppstår, hverken tanker eller setninger». Gjennom å skrive flykter altså Knausgård 

unna seg selv og inn i det rommet skrivingen oppretter. 

 Knausgård skriver også om steder i litteraturen. I essayet «Sjelens Amerika» skriver 

Knausgård fjellet August sitter på i Hamsuns bok Men livet lever, og ser mer enn bare et fjell: 

«Fjellet, det er over verden, det er Zarathustras og Moses’ privilegerte sted, de hellige 

inngivelsers sted» (s.91). At Knausgård ofte beveger seg i imaginære landskap er han selv 

klar over. I «Sandhornet», et essay om en fjelltur Knausgård var på, åpner han med en 

beskrivelse av nettopp denne forestillingsevnen:  

 Hver gang jeg skal reise et sted danner jeg meg et bilde av hvordan det ser ut der. Selv i de tilfellene 

 hvor jeg ikke har noe visuelt materiale å forholde meg til, dukker disse landskapene opp i tankene, 

 konkret og realistisk utformet so var de faktisk eksisterende (s.71) 

Da Knausgård fikk i oppdrag å bestige et fjell kalt Sandhornet for så å skrive om det «tok 

straks et imaginært fjell form i tankene mine» (s.71), og mye av essayet går ut på møtet 

mellom dette forestilte fjellet og det faktiske fjellet. Knausgårds fjell er ikke det eneste av 
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hans fiktive landskaper og ikke-steder: «Bevisstheten min er full av slike ikke-steder, og de 

trenger ikke mer enn et ukjent navn, nært eller fjernt, for å sette i gang produksjonen av et 

nytt» (s.72).  Denne evnen peker Knausgård på at har domestisert og temmet i sånn grad at vi 

bare tåler den i visse tilfeller:  

 

 For oss er det bare virkeligheten som gjelder. Det oppdiktede har vi gitt reservater – barnets verden, 

 kunstens verden – hvor vi kan dra og beundre det; disse uforpliktende søndagsturene inn i det ukjente 

 som virker så avkoblende og gir oss inspirasjon til å fortsette i hverdagen. Men dersom det oppdiktede 

 viser seg utenfor sine gjerder og krever sine rettigheter der, vil vi ikke vite av det, da blir vi usikre og 

 engstelige (s.72) 

I denne forstand er Knausgård modig. Han lar seg ikke skremme av det oppdiktede, men 

reiser dit som oppdagelsesferder og rapporterer tilbake sine funn i sine essays. 

3.5 Minnet i Essays  

Arne Melberg beskriver Hannah Arendt som en essayist som lykkes i å oppnå en syntese 

mellom den lange og den korte tiden; mellom minnet og erfaringen og Her og Nå. Denne 

karakteristikken vil jeg utvide til å også gjelde for Tor Ulven. Ulven er som nevnt særlig kjent 

i sitt forfatterskap for sitt stadige basketak med tiden og døden: «Noe av det som særpreger 

Tor Ulvens forfatterskap, er evnen til å bevege seg uanstrengt i store tidsspenn: fra istiden og 

steinalderen, via barokken og frem til vår egen tid» (Neple,2018 s. 41). Tiden, forgjengelighet 

og død tematiseres i både lyrikk og prosa, men ifølge Rottem tillegges fortiden mer og mer 

tyngde i løpet av forfatterskapet: «Jo lenger fram i forfatterskapet vi kommer, desto mer 

nærværende (i den grad vi kan tale om ‘nærvær’ i Ulvens diktning) blir fortiden – jo fjernere 

den er, desto bedre» (Rottem, 1998 s.417). I fortiden oppløses forskjellen mellom øyeblikk 

hos Ulven: «Nettopp fortidigheten demokratiserer de omtalte fenomenenes status; alt blir av 

like stor viktighet for den litterære arkeologens blikk» (Borge & Hagerup 1999 s.110). Dette 

gjelder også Ulvens essays, der fortiden er akutt tilstede på nær sagt hver side. Henning 

Hagerup skriver også om Ulvens bruk av fortiden: «Innenfor bokens univers oppheves 

tidsforskjellene; hendelser i den romerske antikken er like fjerne eller nære som det som 

skjedde for et sekund siden» (Borge & Hagerup 1999 s.111). Dette eksempelet er treffsikkert, 

for når Ulven skriver et essay om en av sine samtidige diktere, Øyvind Berg velger han å åpne 

sin analyse med en anekdote nettopp fra det antikke Roma, om keiseren Vespasian. Likeledes 

bruker Ulven på treffende vis billedkunst fra 1600-tallet, som igjen avbilder en enda fjernere 
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fortid, i essayet «Gjenferdets ruin». Essayet åpner ved at Ulven stiller spørsmålet «Hva er en 

ruin? Hvordan er en ruin?» (s.162) noe han forsøker å få svar på ved å undersøke to ulike 

malerier med nettopp ruinen som motiv; «Dansende satyr og figurer» og «Den jødiske 

kirkegården». Bildene har trass i deres felles motiv, svært ulike uttrykk. Det ene er et 

eksempel på «den (i dobbelt forstand) klassiske ruinen» (s.162), og taler for en idealisert 

fortid med «en slags heroisme, et minne om svunnen storhet». Det andre maleriet viser en 

ruin strippet av fortidens glans, «det arketypiske bildet på livets forgjengelighet og usselhet». 

Felles har de likevel at i begge maleriene «er ruinen en mektig metafor, den utstråler liksom 

alderens verdighet» (s.162). Denne alderens verdighet kontrasterer Ulven med det voldsomme 

og voldelige en moderne ruin fra for eksempel krigshandlinger utstråler: «Også slike 

bygningsrester kan med full rett kalles ruiner, men de har ingenting storslagent eller heroisk 

ved seg, de forteller bare om redsel og smerte og meningsløs død» (s.163). På denne måten 

trekker Ulven antikkens ruiner ut fra barokkens malerier og lar de si noe om moderne ruiner. 

 Tor Ulven lar også fortiden tale i sine essays ved å gjøre lesninger av verk og deler av 

forfatterskap som ellers ofte forbigås, som nærlesninger av Obsfelders prosa og Vesaas’ 

lyrikk, eller som i det monumentale essayet «ordlusene» med den talende undertittelen 

«forsøk på gjenåpning av en lukket bok». I dette essayet dedikerer Ulven hele 23 sider 

nærlesning til den av ettertiden glemte romanen Mot kvæld av Tryggve Andersen, lenger enn 

samtlige av samlingens øvrige essays. Resultatet er en høyst original lesning som lykkes i sitt 

mål om å restaurere bokens dårlige omdømme som en «…forkjetret og ringeaktet roman» 

(s.133). Ulven vokter seg riktignok for å gå for langt i dette: «Romanen er ikke nødvendigvis 

et misforstått genis mesterverk, og den har ikke først og fremst behov for store ord» (s.133). 

Det Ulven derimot tar til orde for er at (‘det minste’) boken fortjener er en gjenutgivelse.  

 I sin lyrikk og prosa er Ulvens verker nær sagt fullstendig fri for allusjoner til andre 

verk, noe han i sitt intervju med tidsskriftet Vagant, uttrykte var et bevisst valg. I dette 

henseende skiller imidlertid Ulvens essayistikk seg fra resten av hans forfatterskap. Ulvens 

essays er nemlig proppet full av sitater, allusjoner og henvisinger til kunstnere, kunstverk, 

tenkere, filosofer og poeter fra antikken til Ulvens egen samtid. Dette oppnår den effekten 

Melberg skriver om i sitt essay om minnet, nemlig at fortiden rykkes inn i nåtiden. Ulven 

viser en sjelden evne til å få selv den fjerneste fortid til å virke aktuell for sin samtid. I «Under 

poesiens falske flagg», et essay om samtidens poesi, siterer Ulven Rudolf Nilsen, en dikter 

aktuell over 50 år før Ulven selv var virksom, og Giacomo Leopardi som skrev over 150 år 

før Ulven i det hele tatt var født. Det er altså med henvisning til fortidens diktere evner Ulven 
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velger å si noe om litteraturen og diktningens status i sin samtid. I «En form for ubehag» 

siterer og kommenterer Ulven 1800-tallsfilosofen Arthur Schopenhauer i en moderne 

sammenheng: «Ukeblader, filosofibøker og sosialsentimentale fjernsynsprogrammer har av 

og til noe felles: en tilsynelatende udødelig idé om at lidelse på sett og vis lønner seg…» 

(s.25). Litt ute i dette essayet skriver Ulven om forfattere med en grunnholdning han døper 

infernalismen, en «…slags intellektuell og emosjonell krisemaksimering», de som ikke 

avviser «den Schopenhauerske innsikt, de tilspisser den» (s.35). En av disse «kunstnerisk 

radikale» forfatterne Ulven trekker frem er Claude Simon: «Hos en forfatter som Claude 

Simon ytrer dette seg blant annet som en anti- eller a-kronologisk fragmentalisering av 

fortellingen, sammen med en innbitt insistering på detaljer» (s.36). Denne beskrivelsen av 

Simon, vil jeg mene gjelder også for i hvert fall deler av Tor Ulvens egen forfatterproduksjon. 

Tankerekken leder også til et originalt bilde Ulven nok en gang henter fra Schopenhauer, på 

tiden som i tilsynelatende bevegelse, men som egentlig ubevegelig: «Tidsfølelsen Simons 

bøker gir, minner om et bilde hos Schopenhauer, der han sammenligner verden med ‘et 

teatervannfall av silke’, som tilsynelatende strømmer og beveger seg, men i virkeligheten står 

stille»(s.36). 

 I tillegg til å skrive om tiden, er Ulven også parat til å skrive om minnet og erfaringen. 

I essayet «Triptykon mot det hvite – om Emil Boysons dikteriske prosjekt» skriver Ulven om 

alt det vi opplever, men ikke minnes:  

 Det er ikke det levende livets begjærlige engasjement som skal gjenoppstå i diktets stillhet, men heller 

 dét som gled umerkelig gjennom sansene, og dermed halvt forbi dem. Det vil si det meste. Selv et 

 menneske med uvanlig god hukommelse vil antagelig bare ha klare erindringer av en forsvinnende liten 

 del av den tiden som har løpt gjennom dets liv, liksom historisk tid bare utgjør noen promille av 

 menneskehetens samlede tidsrom (s.15) 

Diktet ansporer Ulven til å snakke om et aspekt ved minnet vi (paradosalt nok) ofte glemmer; 

nemlig alt det som glir forbi, dødtiden, det som vi ikke tenker på, og derfor glemmer. Med 

den siste setningen vever nok en gang Ulven den korte tiden – en enkelt menneskealder, inn i 

den lange tiden – menneskehetens samlede tidsrom.    

3.6 Minnet i Sjelens Amerika 

Knausgård er også langt på vei opptatt av fortidens nærvær i nåtiden. I enda større grad enn 

Ulven arbeider Knausgård ut fra egne minner. Som nevnt i kapittelet om stedet i Sjelens 

Amerika tidfester Knausgård øyeblikket essayet springer ut fra, i nær sagt hvert essay. Her er 

det verdt å nevne Knausgårds noe særegne forhold til minnet som fakultet. Melbergs tanke 
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om at minnet er essayistens fremste verktøy vil jeg påstå gjelder dobbelt for Knausgård, som 

hevder å inneha et fotografisk minne. Hvorvidt man tar Knausgård på sitt ord eller er det 

vanskelig å nekte for at Knausgård benytter seg av sin egen erfaring som materialet essayene 

bygges av. I artikkelen Autonarration som skandinavisk novum: Karl Ove Knausgård, Anti-

Proust og Nærværseffekten skriver den danske litteraturviteren Poul Berendt om Knausgårds 

særegne minne: Knausgård innehar ifølge Behrendt «en fuldstændig uhørt, nærmest 

fotografisk hukommelse for steder og rum, ganske uanset afstande i tid og alder» (Behrendt, 

2011 s.303) Det kan i alle fall ofte oppleves slik når man leser Knausgårds essays. Han 

minnes tilbake til musikkopplevelser han hadde som 8 år gammel, 80-tallet, 90-tallet, steder, 

samtaler, bøker han har lest, og bilder han har sett, som om han opplevde det dagen før. Dette 

hjelpes langt på vei av detaljrikheten og sanserealismen som går som en åre gjennom alt han 

skriver. Knausgård går tilbake så langt tilbake som til barndommen for å hente sitt 

essaymateriale, og arbeider slik sett i den lange tiden. Men Knausgård nøyer seg ikke med 

dette, men beveger seg lik Ulven fritt mellom tidsepoker, fra 22. juli 2011 i «Det monofone 

mennesket» helt tilbake til universet begynnelse i «Hjelpemann på bibelen». I «Øyne» 

adresserer Knausgård hvordan øyeblikkets Her og Nå, den korte tiden, er uløselig knyttet til 

den lange tidens perspektiv. Om urfisken han ob barna sto og beundret skriver Knausgård: 

«… artens historie var urgammel, den stammet fra urtiden, men eksemplarene som uttrykte 

den, var født i min levetid» (Knausgård, 2013 s.30). Dette ser jeg i sammenheng med det 

Knausgård skriver om «verdensfølelsen», en følelse av å inngå i en større helhet: «Jeg så ut av 

vinduet, jeg så skyene, landskapet under dem, og jeg fikk en intens følelse av verden». Denne 

intense opplevelsen av å være til i øyeblikket i verden, men samtidig på avstand fra verden 

beskriver Knausgård som kunstens domene:  

 

Den ene handlet om en tilstedeværelse i øyeblikket, i nået, som viste seg i sin egentlige form, uten fortid eller 

framtid, mens den andre handlet om det motsatte, nemlig om avstand, om å befinne seg utenfor noe og betrakte 

det avskåret, altså om ikke å være en del av det. Og dette, øyeblikknærværets og verdensavstandens samtidighet, 

er kunstens sted (s.25) 

3.7 Kunsten i Essays 

Om man slår opp i personregisteret bakerst i Essays, vil man umiddelbart se at Tor Ulvens 

essays rommer en enorm mengde kunstnere. Nær sagt alle 19 av Tor Ulvens essays handler 

enten direkte eller indirekte om et stykke kunst. Han som sagt skriver essays om lyrikken til 
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Tarjei Vesaas, Øyvind Berg, Tryggve Andersson, Kjell Heggelund, Emil Boyson og Giacomo 

Leopardi. Han skriver også flere essays om litteratur: Tarjei Vesaas’ Vårnatt, Sigbjørn 

Obsfelders En præsts dagbok og Italo Svevos Zenos bekjennelser. Også musikken som 

kunstform figurerer i Tor Ulven essays, om enn i mindre grad enn i hans lyrikk og 

skjønnlitterære prosa.  For eksempel står et sitat fra en sangtekst av musikeren Little Walter 

som epigraf til essayet «Våkn opp!», og i essayet «Beethovens taushet» skriver Ulven om den 

samme bluesartisten ført sammen med ingen ringere enn Ludwig van Beethoven. I forordet til 

essaysamlingen, skrevet av Henning Hagerup og Morten Moi, står det også at han ønsket å 

«…skrive mer om billedkunst enn det som står mellom disse permene» (Ulven, 1997), og 

ettersom Tor Ulven er kjent i sitt øvrige forfatterskap for sin bruk av ekfrasens form er det 

ikke overraskende at han skriver svært levende om malerier også; I essayet «Gjenferdets ruin» 

skriver han om Claude Lorraines «Dansende satyr og figurer» (1646), og Jacob van Ruisdaels 

«Den jødiske kirkegården» (1654), og i «Det virkelig ubegripelige» skriver han om Edward 

Hoppers «Nighthawks» (1942). Særlig i forbindelse med Ulvens betraktninger av billedkunst 

føles Melbergs distinksjon, inspirert av kunsthistorikeren Michael Frieds teori om Diderots 

kunst, en mellom absorption og theatricality treffende. Melberg skildrer pendelvirksomheten 

mellom «å suges inn i bildene og å se på dem som skuespill som retter seg utover, mot 

tilskueren, mot meg» (Melberg 2013, s.472), som en måte essayisten forholder seg til 

kunstverket. Når Ulven skildrer et kunstverk gjør han det til stadighet med denne 

pendelvirksomheten som motor. Innledningsvis lar Ulven seg absorbere inn i bildet, gjør seg 

kjent med det og gir en beskrivelse av bildets motiv, dets konkrete bestanddeler så å si, for på 

den måten «sette scenen». Vel ferdig med dette lar han så scenen «spille seg ut», eller sagt 

med Melberg; kunstneren (i Melbergs eksempel Diderot) «oppfatter sine bilder som skuespill, 

men han morer seg også med å suges inn; først da blir det mulig å for ham å oversette bildene 

til språk og så å si oppføre sitt eget skuespill» (s.472). Dette fenomenet gestaltes tydeligst i 

det ovenfor nevnte essayet «Det virkelig ubegripelige». I dette essayet morer Ulven seg med å 

supplere bildet med bakgrunnshistorier til alle kaféens gjester. Den tykkfalne mannen med 

ryggen til er kanskje en privatdetektiv, som etter kaffekoppen er tømt vil konfrontere paret i 

en sidegate utenfor kaféen. Kanskje er paret slett ikke et par, og hvordan holder egentlig 

kvinnen sigaretten? Er det koketteri eller tristesse hun uttrykker? Etter å ha forkastet teorien 

om spioner og kontraspioner, regisserer Ulven i stedet et stykke banal urban tristesse: «Nei. 

Det hele er mye mer banalt. Den tykke er bare en ensom aldrende og noe beruset mann, som 

det ukjente paret aldri har sett for sine øyne før, og aldri vil gjense»(Ulven, 1997 s.138). 
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Ulven beskriver videre hva den fetladne mannen som betrakter paret med misunnelse ikke 

vet, nemlig at paret skal hjem og fortsette «den bitre krangelen som de bare har tatt en pause 

i»(s.139). Ulven ender til slutt med å forkaste hele forsøket som fåfengt, som noe som 

«banalisere bildet, ødelegge det», problemet er ifølge Ulven at «Bildet er mer som et svar 

ikke noe spørsmål passer til» (s.144). Oppgavens uoppnåelighet hindrer ikke Ulven i å 

fortsette å prøve seg, og stille nye spørsmål. Til slutt, gjennom en sammenlignelse av 

maleriets og litteraturens ulike evne som medium til å oppnå idealet show don’t tell, når 

Ulven en overraskende konklusjon: «Nighthawks eier ingen hemmelighet. Bildet viser det 

som er å vise, noe mer finnes ikke. Det trivielle er det uforklarlige» (s.145). Ulvens essays er i 

seg selv bevis for at det tilsynelatende hverdagslige og trivielle, som for eksempel ordet 

‘pissoar’, kan være nøkkelen til å forstå seg nærmere på det uforklarlige, som skillet mellom 

‘ren’ og ‘skitten’ poesi, slik Ulven gjør i «Non olet». 

 Som nevnt i kapittelet om kroppen i Essays, ser Ulven på kroppen og bevisstheten som 

et slags helvete eller fengsel. Å bli fri fra kroppens- og derigjennom viljen og tankens tvang er 

derfor beskrevet som en utopi hos Ulven, noe Anemari Neple skriver om i En annen verden 

(2018). Her skriver Neple om et spor flere har tatt opp angående utopien i Ulvens 

forfatterskap: «Verden slik den fremtrer i Tor Ulvens forfatterskap, kan være påtrengende, 

meningsløs og forvirrende. Men Ulven har også alltid blikk for at det finnes ro...» (Neple 

2018 s.177) denne roen finnes hos Ulven blant annet i kunsten, skriver Neple. I 

«randbemerkninger til Leopardis endelighet» først trykt i Agora nr. 2/3, 1989, skriver Ulven: 

«Kunsten er og blir lokkemat i et ekornhjul. Den kan aldri tilfredsstille et umettelig begjær. 

Men det kan ikke livet heller» (s.89). Tor Ulven er som Henning Hagerup poengterer i sitt 

etterord til Essays, mer enn «en konsekvent nihilist»(Hagerup 1997, s.188). Ulven avslutter 

det ovennevnte essayet med å etterlate leseren med en slags uvanlig form for trøst til slutt, en 

han finner i kunsten:  

 Kanskje ligger noe av kunstens hemmelighet i at den, uten at vi riktig vet det, minner oss om det 

 umulige i å tilfredstille et uendelig behov, og at det i selve denne umuligheten murrer en bitter glede: vi 

 er skilt fra alt det vi kunne hatt eller vært, men vi kan tenke på det. Vi ‘vet’ at vi ikke kan gå inn i det 

 vakre landskapsmaleriet og bli der. (s. 90) 

     

Ulvens forhold til kunsten er etter min mening både paradoksalt og utopisk. Ulven skriver 

kunstneriske essays om hvor fåfengt slike essays i bunn og grunn er. Kunsten er en utopi ikke 

fordi den stiller et uendelig behov, men fordi vi gjennom kunsten kan minnes nettopp det 

fåfengte i dette håpet.  
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3.8 Kunsten i Sjelens Amerika 

Essaysamlingen Sjelens Amerika er på alle måter et verk som befatter seg med kunst. Hvilken 

kunst Knausgård befatter seg med, er imidlertid mindre allsidig enn hos Tor Ulven. 

Knausgård henviser riktignok også til poeter med spenn fra Friedrich Hölderlin til Olav H. 

Hauge, og i essayet «Nåde» skriver han om musikk, med en sammenligning av Led Zeppelins 

musikalske uttrykk og klassiske komponister som Bach, Brahms, Beethoven og Mozart. Her 

minner dessuten måten Knausgård på, om hvordan Tor Ulven skriver sammen blues-artisten 

Little Walter og den klassiske komponisten Ludwig van Beethoven med den største selvfølge. 

Referansene til kunst i Sjelens Amerika er likevel preget av en påfallende vektlegging av 

litteraturen og billedkunsten. Nøkkelen til hvorfor det forholder seg slik for Knausgård kan 

man kanskje lese ut av det ovennevnte essayet, der Knausgård i kjent utleverende stil skriver: 

«Jeg spiller slik musikk iblant, men det gir meg ingenting, jeg kunne like gjerne sittet på 

kjøkkengulvet og hørt på oppvaskmaskinen. Slik er det med nesten alt, jeg er i grunnen et 

usofistikert menneske» (s.255). Han skriver videre: «Det eneste området i livet mitt hvor jeg 

har oppnådd en større grad av sofistikasjon, er det som har med litteratur å gjøre» (s.255). 

Denne opplevde utilstrekkeligheten setter preg på samlingen som helhet, ettersom Knausgård 

sjelden lar det gå mer enn et par sider uten å henvise til et verk fra den vestlige litteraturens 

kanon. Litterære kjemper som Knut Hamsun, Marcel Proust, James Joyce, Gustave Flaubert, 

Fjodor Dostojevskij, Homer så vel som Dante Alligheri fyller permene og danner selve 

fundamentet for Knausgårds betraktninger om sin omverden. Også andre verk i randsonen av 

hva som kan regnes som litteratur som sådan vies plass hos Knausgård, som Leonardo Da 

Vincis dagbok, Descartes og Heideggers filosofiske verker, og Augustins selvbiografiske verk 

Bekjennelser. Om Knaugård ikke maner frem store forfattere å lene seg på for å skrive sine 

essays, går han helst til fotografiet- og maleriets verden for å finne sitt materiale. Kunstnere 

som Salvador Dalí, Franscesca Woodman, Man Ray, Edvard Munch, Meret Oppenheim, 

Frida Kahlo figurerer hyppig, og ofte side om side med forfatterne han går i samtale med. 

 Jeg vil argumentere for at måten Knausgård skriver om billedkunst skiller seg fra Tor 

Ulvens essays i henhold til skillet mellom absorbtion og theatricality; Knausgårds blikk 

forholder seg til bildets overflateinnhold i større grad enn den handlingen bildet eventuelt 

måtte iscenesette. Bildet skildres deskriptivt og uttømmende; hver detalj, vesentlig som 
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uvesentlig, presenteres for leseren forut for en eventuell fortolkning fra Knausgårds hold. 

Knausgård lar seg absorbere inn i bildet, skildrer det og reflekterer rundt det, men iscenesetter 

det ikke slik Ulven gjør. Litt forenklet kan man tenke seg at der Tor Ulvens essays ofte er 

essays om kunst, der selve kunstverket er det bærende for essayet, er kunstverket hos 

Knausgård oftest et springbrett for en tankerekke, eller et bevismiddel plukket frem for å 

drive essayets allerede etablerte problemstilling eller grunnleggende tese videre. Eksempelvis 

henter Knausgård inn Rembrandts maleri av en disseksjon i et essay, ikke for å dvele ved 

selve maleriet, men for å illustrere et poeng om hvilket syn på mennesket og vitenskapen som 

gjaldt på 1500-tallet. Også i essayet om Franscesca Woodmans fotografier bruker Knausgård 

bildene først og fremst for å skrive om menneskekroppen, dernest for å si noe om bildene i 

seg selv. Dette mener jeg er gjennomgående for Knausgård: Heller enn å skrive essays om 

kunst som sådan, tenderer han til å skrive essays som kunst, men ispedd allusjoner til 

litteraturen. Dette har selvfølgelig unntak, særlig i samlingens tittelessay «Sjelens Amerika», 

der Knausgård gjør en nærlesning av Knut Hamsuns forfatterskap med vekt på romanen 

Mysterier. I dette essayet er det Hamsuns bøker som danner grunnlag for essayets gang, 

fremfor at det Knausgård ønsker å uttrykke, lar seg illustrere med Hamsuns bøker.   

 I flere essays skriver Knausgård om selve skriveakten og sitt eget syn på hva å skrive 

er. I «Hjelpemann på Bibelen» skriver Knausgård om det å oversette, sitt eget forfatterskap, 

sitt arbeid med romanen En tid for alt (2004), og i en klassisk essayistisk vending; om det å 

skrive essays: «I et essay som dette baserer jeg alt på argumenter og eksempler, målet er å 

være så klar og rasjonell som mulig, og siden jeg sier det jeg sier i et ønske om å 

kommunisere direkte med leseren, er det selvfølgelig den beste måten å gjøre det på» (s.239). 

Problemet med dette skriver Knausgård at «jeg hele tiden befinner meg innenfor det jeg 

allerede vet, det jeg allerede har tenkt» (s.239). Dette er ifølge Knausgård grunnleggende 

annerledes fra hvordan han skriver skjønnlitteratur: «I skjønnlitteraturen er det annerledes. 

Der kan romanformen, eller alt det som ligger innenfor romanformen, på en måte ta over 

styringen, og ved dens hjelp kan man komme ut av sine egne tankers begrensninger, og 

komme inn på noe man aldri har vært inne på før» (s.239). Om man tar Knausgård på sitt ord 

her kan det virke som Knausgård ikke ser på det å skrive essays som utpreget prosessuelt, 

åpent og uferdig, men heller som en form egnet til bearbeidete tekster ment for å overbevise.  

3.9 Sammenligning 
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Tor Ulven og Karl Ove Knausgård har uten tvil mye til felles både som forfattere, og som 

essayister. Begge essaysamlingene jeg har valgt til denne oppgaven består av kronologisk 

presenterte tekster skrevet for en rekke forskjellige anledninger, helt tilbake fra forfatternes 

spede begynnelse til vel ute i deres forfatterskap. I Ulvens tilfelle ble samlingen som nevnt 

utgitt posthumt, men samlingens essays var alle funnet på Ulvens PC, eller blant etterlatte 

papirer. Det siste av Ulvens essays ble skrevet i 1994, to år før det første essayet Knausgård 

publiserte. Det er imidlertid ikke bare tidsmessig at Knausgård tar over Tor Ulvens 

stafettpinne. Knausgård er dessuten direkte påvirket og inspirert av Tor Ulven, noe han 

addresserer både i bind to av Min kamp og i Sjelens Amerika. I essayet «Dit ut fortellingen 

ikke når» skriver Knausgård nok en gang om hva det vil så å være forfatter, med fokus på den 

litterære redaktørens rolle. Her skriver Knausgård om å bli kjent med andre forfattere i sin 

generasjon og hvordan de anbefalte hverandre litteratur. Om Espen Stueland skriver 

Knausgård: «Han introduserte meg for bøker av Ole Robert Sunde, Tor Ulven, Claude Simon, 

Gunnar Ekelöf, Osip Mandelstam, Samuel Becket, for bare å nevne en brøkdel av de navnene 

som svirret i luften den gangen» (Knausgård, 2013 s.371), og om Tore Renbergs tips: «Tor 

Ulven kom ingen litteraturstudent utenom på begynnelsen av nittitallet…» (s.371). Litt senere 

i essayet skriver Knausgård det så tydelig det går an: «…og om lesningen av for eksempel Tor 

Ulven pekte fram mot en framtidig Tor Ulven-influens i vår generasjons litteratur, som nå er 

uomtvistelig, visste vi ingenting om det da…»(s.372). Denne uomtvistelige påvirkningen 

mener jeg å kunne påvise også i Knausgårds essayistikk, som på mange måter bærer noe 

‘Ulvensk’ ved seg.  

 En slik kontaktflate mellom forfatternes essayistikk mener jeg er deres 

fenomenologiske tilnærming til å skrive essays. Både Tor Ulven og Karl Ove Knausgård 

anser jeg som forfattere som utgår fra egen kropp. Med et særlig fokus på blikket, men også 

lydhøre for alle andre sansedata, lar de sanseinntrykk danne utgangspunktet for erfaringen, 

som igjen danner utgangspunkt for essays. Begge er akutt bevisst kroppens tvang, i de mange 

formene den tar. Knausgård går ikke like langt som Ulven i sin Schopenhauerske tilnærming 

til tilværelsen. Der Ulven ser kroppen som et helvete, leser jeg Knausgårds synspunkt som 

nærmere å tenke den som et fengsel. Begge er uansett svært bevisst hvordan vår kropp legger 

premissene for hvordan vi opplever verden. Vi lever i en nisje av virkeligheten der vi er 

‘kastet ut i verden’, og vi er begrenset til de forutsetningene vi er gitt. En av disse er vår 

tidsoppfatning, noe Knausgård skriver om, en annen er hva vi minnes og hva vi glemmer, noe 

Ulven skriver om.  Gjennom vår kropp er vi dømt til å ta del i visse fysiske prosesser.  Vi må 
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ta inn næring, og vi må kvitte oss med avfallsstoffer. En gang må vi også dø. På disse 

punktene skriver begge forfatterne uten illusjoner eller blygsel. Knausgård går lengst i å stille 

akkurat sin egen kropp og kroppslige avsondringssystemer til skue, men også Ulven skriver 

om menneskets behov for å gjøre sitt fornødne, uten at det nødvendigvis er hans egen 

forstoppelse han skriver om. Felles for begge essayister er dessuten hvordan den utydelige 

grenseoppgangen mellom kropp og sinn tematiseres omgående. Den største forskjellen 

mellom hvordan kroppen kommer til syne i Knausgårds og i Ulvens essays har å gjøre med 

plassen forfatteren selv tar. I denne forstand deler jeg Henning Hagerups syn på Tor Ulven 

som en ‘lektor-aktig’ essayist, mer i tråd med en eldre form for høflig formale essays i ‘de-

form’. Tor Ulven skildrer ikke sin egen kropp, selv om han bruker den fenomenologisk, og 

han skildrer ikke skrivesituasjonen slik Knausgård gjør, og sitatet «endetarmsåpningen min 

var fuktig», løftet rett fra Sjelens Amerika, ville vært utenkelig å lese i Essays. 

 Dette skillet er i mine øyne avgjørende, og i tråd med grunntonen i begge 

forfatterskap. Ulven er tross alt kjent som en fraværets forfatter, som befatter seg med 

forsvinning, bevisstløshet, viljeløshet og glidende overganger mellom subjektiviteter i det han 

skriver. Karl Ove Knausgård er på sin side kjent som ‘poster-boy’ for den performative 

biografismen. Man behøver ikke mer enn å smake på ordlyden i sistnevnte begrep for å merke 

vesensforskjellen. Dette manifesterer seg også i måten Knausgård bruker stedet til forskjell 

fra Ulvens bruk av stedet i sine essays. I motsetning til Ulven skildrer Knausgård steder han 

selv har vært, reisen dit og tilbake, og han lar leseren forstå at han sitter i sitt tårn et sted og 

skriver sine essays. Flere ganger bryter Knausgård dessuten rett som det er inn i 

skriveøyeblikket, reiser seg fra der han skriver og går ut på gaten. Den essayistiske 

vandrertropen stemmer etter min mening bedre overens med måten informale essays i 

tradisjonen etter Montaigne, med forfatterens subjektivitet i fokus, skrives. Knausgård hører 

etter min mening bedre hjemme i denne tradisjonen enn Ulven. Når det er sagt, mønstrer også 

Ulven vandringen i sin tjeneste som essayist, men på mer subtilt vis. Ulven vandrer, eller 

rettere sagt pendler, mellom å observere og reflektere, inn og ut av dikt, bøker og bilder. Det 

er idéverdenen heller enn vår egen verden Ulven beveger seg i først og fremst, noe han til 

gjengjeld gjør med sjelden treffsikkerhet. 

 I sin bruk av fortiden, erfaringen og minnet har Knausgård og Ulven mye til felles. 

Igjen utpeker Knausgård seg som mye mer personlig i sin bruk av erfaringer og minner, fra 

barndommen, arbeidslivet og familielivet. Ser man bort ifra dette aspektet er forfatterne svært 

like. Begge blander frittt mellom tidsepoker; de lar barokken tale med modernismen før de 
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svinger rett tilbake til urtiden, stanser innom syttitallet før de uanstrengt knytter det hele an til 

sin samtid. Den korte tiden, og det Melberg kaller Prousts ‘ufrivillige minne’, melder seg til 

stadighet gjennom forfatternes detaljfokus og sanserealisme som lett sporer an til 

assosiasjoner. Den lange tiden er enda tydeligere tilstede, og får tale gjennom allusjoner, 

sitater og henvisninger til menneskets kollektive erfaring, særlig gestaltet gjennom kunsten. 

 Nær sagt alle av både Knausgård og Ulvens essays handler om kunst i en eller annen 

form. Jeg vil påstå at det særlig er Ulven som kan sies å representere den tendensen Melberg 

viser til i essayistikk som befatter seg med kunst: han løfter blikket, og fremfor å skrive om et 

enkelt dikt, maleri eller kunstverk, skriver Ulven om diktet, maleriet eller kunsten som sådan. 

Dette er litt paradoksalt ettersom Ulven i større grad enn Knausgård trekker inn hele dikt i 

selve teksten for analyse. Forskjellen mener jeg er at Ulven benytter seg av kunst først og 

fremst for å si noe om kunsten, imens Knausgård bruker kunsten for å si noe om verden (med 

unntak av essayet «Sjelens Amerika» der Knausgårds måte å skrive om kunst minner mest om 

Ulvens). Knausgårds mer hyppige, korte og eklektiske henvisninger til kunstens verden føles 

mer ment som noe for å gjøre ‘medisinen lettere å svelge’ og som noe som kunne blitt tatt 

bort uten at essayets resonnement ville falle fra hverandre. I kontrast til dette oppleves 

kunstverkene i Ulvens essays som selve bærebjelken i resonnementet, og en får følelsen av at 

uten akkurat det og det kunstverket ville ikke Ulven fått formulert det samme poenget.  

 I det hele tatt er Ulven og Knausgård svært like hverandre hva gjelder valg av tema, 

syn på tilværelsen, litterære og kunstneriske forbilder. Deres bakgrunn hva gjelder alder, 

nasjonalitet, sosiokulturell status og ideologisk overbevisning på tidspunktet de skrev sine 

essays er også påtagelig lik hverandre. Dette nedfeller seg i deres essays som tross alt er «det 

dannede menneskets eneste verdige form for selvbiografi» for å bruke Arne Melbergs Oscar 

Wilde-sitat, og som i hvert fall i noen form kan stå som utrykk for deres respektive 

subjektiviteter. Det er langs skillet mellom informal og formal essayistikk, Montaigne og 

Bacons tradisjoner, kunsten og vitenskapen, det finåndelige og det skjønnåndelige, forskjellen 

forfatterne imellom blir tydeligst. Knausgård sokner mer til Montaignes tradisjon enn hva 

Ulven gjør, som i større grad skriver saksrettede formale essays. Men denne muren mellom 

tradisjonene er som nevnt en porøs en: Bacon og Montaigne var aldri så fjerne fra hverandre 

som historiebøkene skal ha en til å tro. Både Knausgård og Ulven pendler mellom disse 

tradisjonene fra essay til essay, og om man stiller Karl Ove Knausgårds essayistikk opp mot 

Sigurd Tenningens og Mazdak Shafieians forbilde Ole Robert Sunde, fremstår han med ett 

som svært Baconsk i kontrast. Både Knausgård og Ulven beskrives nemlig begge to 
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gjennomgående som sobre i sin språkføring og sine resonnementer, de er ikke utpreget 

eksperimentale formmessig, og de er mer saksrettede enn assosiative i sin metodikk, i den 

forstand at deres essays begynner med et tydelig utgangspunkt som de følger til dets ende. 

Begge virker de dessuten som om de respekterer virkelighetskontrakten som implisitt følger 

med essaysjangerens status som sakprosa, mer enn de ønsker å gjemme seg bak tryggheten 

essayet tilbyr nettopp som ‘førsøk’,  som et uttrykk for forfatterens subjektivitet eller bak en 

essayistisk sannhet som utelukkende finnes som ‘prossess’.  

3.10 Avsluttende tanker 

Denne oppgaven har jeg hatt to hovedanliggender. Det første har vært å skrive om Tor Ulven 

og Karl Ove Knausgårds essayistikk. En grunn til dette har vært å vie oppmerksomhet til 

deres essayistiske talent, et aspekt ved deres forfatterskap jeg mener har fått lite 

oppmerksomhet, både i omtaler, litteraturhistorier og i forskning innenfor litteraturfeltet. En 

annen grunn til valget av akkurat disse to forfatterne til analyse er den statusen Knausgård 

selv tilegner Ulven som en avgjørende innflytelse på sitt eget forfatterskap. Når det foreligger 

en slik direkte kobling mellom to av de tydeligste forfatterstemmene i sine respektive 

generasjoner, mener jeg det i seg selv er verdt å ofre et nærmere blikk. Jeg mener dessuten at 

essayene inneholder unike muligheter til å forstå begge forfatteres øvrige forfatterskap, 

ettersom de her uttrykker seg mer direkte som representanter for seg selv, om sitt syn på alt 

fra det å skrive, til livet etter døden. I et forfatterskap som Ulvens der allusjoner og 

intertekstualitet er nær sagt totalt fraværende av design, er det ekstra spennende å få ‘kikke 

Ulven i kortene’, og se hvilke litterære kilder Ulven henter sin inspirasjon og 

verdensanskuelse fra. Et fjerde påskudd for hvorfor nettopp Knausgård og Ulvens essayistikk 

egner seg til en komparativ analyse er måten de begge jobber innenfor både det informale og 

det formale essayets rammer, med kunst og vitenskap i skjønn harmoni på en måte som 

vanskelig lar seg beskrive av det begrepsapparatet som per i dag er mest virksomst innenfor 

det essayistiske feltet i Norge.  

 Denne oppgavens andre hovedanliggende har nemlig vært å problematisere måten vi 

snakker om essayet i Norge som ensidig innrettet mot en tysk forståelse av dets vesen. 

Innenfor denne forståelsen er det det ideologikritiske, prosessuelle, åpne, assosiative og 

prøvende essayet som gjelder som et ‘sant’ essay. Denne varianten av essayforståelse gir 

således forrang til de kunstneriske aspektene ved essayet på bekostning av de vitenskapelige, 
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og passer med andre ord bedre til informale enn formale essays. Denne tendensen har jeg 

forsøkt illustrere med henvisning til en hovedfagoppgave skrevet om aktørene i det 

essayistiske feltet, og med henvisning til den forrige diskusjonen av størrelse om essayet i 

Norge. Disse to eksemplene illustrerer hvordan arven etter Gerhard Haas, Georg Lukács og 

Theodor Adorno har overlevd, via Georg Johannesen og hans elevers utrøttelige arbeid, langt 

inn i dagens debatt. I diskusjonen holdt på utestedet Blå i 2015, ble Arne Melbergs 

essayantologi tatt opp, men uten at diskusjonens deltagere greide å faktisk engasjere verket på 

dets egne premisser. Ettersom Arne Melbergs antologi etter min mening trekker i riktig 

retning hva gjelder en mer nyansert og fullstendig forståelse av essayets mulighetsrom, 

opplevde jeg dette som både trist og uheldig. Mitt mål har derfor vært å forsøke å skrive en 

utførlig gjennomgang av Melbergs sentrale poenger, både om de syv teoretiske tilnærmingene 

han skildrer i innledningskapittelet, om essayets opphavsmenn Montaigne og Bacon i del II av 

boken, og aller viktigst; Melbergs fire essays om essayet. Dette har jeg igjen forsøkt å bruke 

som et analytisk verktøy i form av en slags matrise å lese essaysamlingene langs etter.  

 Med dette har ikke mitt mål vært å finne opp kruttet. Jeg er overbevist om at dersom 

jeg hadde lagt Gerhard Haas’ liste over 12 topoi og særmerker til grunn for min analyse ville 

jeg utvilsomt også nådd en hel rekke interessante poenger om essaysamlingene. Jeg vil likevel 

argumentere for at jeg ville nådd helt andre poenger, og at disse ville vært med på å 

ytterligere forskanse den tyske teori-barrikaden her til lands som strengt tatt ikke har behov 

for mer støtte.  

 En viktig tanke jeg har hatt med meg på veien er at ‘som man leter finner man’. Jeg 

har derfor forsøkt å være vár på å ikke overfortolke, og å strekke meg for langt i å finne bevis 

for at Melbergs kategorier er relevante. Et resultat av dette er at enkelte kategorier, som 

kroppen i Sjelens Amerika, eller minnet i Essays blir behandlet mer utførlig, enn for eksempel 

stedet hos Tor Ulven. Dette rett og slett fordi jeg opplevde disse som mer treffende for hva 

som er spesielt ved deres essayistikk. I denne forstanden har jeg i essayistisk ånd tenkt meg 

denne masteroppgaven som et forsøk, en utprøving, ikke som en ferdig sannhet, men i alle fall 

mer sann for meg Her og Nå.  
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