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Vi lever i en krisetid. Været blir varmere, 
verden er i brann, klasseskillene øker, 
stillingsvernet er under press og høyre-
populismen i oppmarsj. Mange føler seg 
redde og maktesløse, men blir dette spei-
let i litteraturen som skrives?

Kritikerne taler med to tunger: På den 
ene siden er Ingunn Økland lei av virke-
lighetslitteratur (Aftenposten 24. sep-
tember). Hun skriver at «litteraturen er 
på villspor» og at vår tids selvopptatte 
bekjennelser «underprioriterer kunstne-
riske verdier om fantasi, fiksjon, innbil-
ning, skaperkraft». På den andre siden 
har vi kritikere som nettopp ønsker vir-
kelighet: Olaf Haagensen pålegger sta-
dig forfattere å skrive om flyktningkrise, 
klimaendringer eller oljeplattformer på 
kommentarplass i Morgenbladet. Bern-
hard Ellefsen sa på NRK P2 26. september 
at han ønsker å se «en adekvat litterær 
behandling av klimakrisen» og at «vi må 
ut av den jævla andedammen». Ikke alle 
blir syke av ropet om virkelighet.

Et akutt Brandes-syndrom
I Bokmagasinet 10. september roser 
Bjørn Ivar Fyksen Jan Kristoffer Dale for å 
være «noe så sjeldent som en uttalt klas-
sebevisst forfatter». Uken etter skriver 
Fyksen at Bror Hagemanns roman ikke 
«realiserer sine politiske ambisjoner». 
Motiv fra arbeiderklassen som eneste es-
tetiske kriterium? Noen lider tydeligvis 
av et akutt Georg Brandes-syndrom. 

Hvorfor blir ikke litterære verk tatt på 
alvor, på egne premisser, men i stedet 
møtt med et ønske om en annerledes 
bok, en annen litteratur?

Skriver du om deg selv, om individet? 
Så selvopptatt! Og hvorfor er noen histo-
rier fra virkeligheten bedre enn andre? 
Hvorfor er det galt at Vigdis Hjorth skri-
ver om incest og Karl Ove Knausgård om 
psykiske lidelser, mens fortellinger fra 
Lampedusa eller kroa på Tveita står i høy-
ere kurs? Litteraturen bør ikke gi etter 
for disse kravene, unge poeter kan ikke 
krydre diktsamlingene med lakselus og 
satirer på Donald Trump, fordi Haagen-
sen ønsker det. De kan ikke slå over til 
tredjeperson for å tekkes Økland.

Kritikerne skriver manifester
Og det finnes et sted for handling og kla-
re paroler – politikken. Kritikere, meld 
dere inn i MDG i stedet for å kreve bruks-
litteratur. Margaret Atwood har skrevet 
om klimaendringer i årevis uten at det 
har avstedkommet noen C02-reduksjon. 
Enkelte har i tillegg kapitulert for kriti-
kerkravet, eksempelvis kalte Inger Elisa-
beth Hansen den klimakritiske diktsam-
lingen sin for «brukslitteratur» på Løgn 
og forbannet dikt 18. september.

Litteratur er ikke hjemmelekser, og kri-
tikerens oppgave er ikke å bestille bøker 
de ønsker å lese, men å analysere bøkene 
som foreligger. Vi lever i en tid da kriti-
kerne skriver manifester, mens forfatter-
nes manifester ikke blir tatt på alvor.

Å være et «jeg» er interessant
Vår tids litteratur reflekterer vår tids kri-
se, men vi må tolke utover de enkleste 
kategoriene som førsteperson kontra 
tredjeperson. Som Kenneth Moe skriver i 
manifestet sitt på NRK 7. mars: «Den selv-
biografiske litteraturen sier jo ikke at jeg 
er interessant, men at det å være et «jeg» 
er interessant». Med røtter i Marcus Au-
relius’ stoisisme og Richard Rortys prag-
matisme eksaminerer Moe selvet, dets 
grenseoppganger og muligheter. 

I en tid da subjektet settes under den 
instrumentelle fornuftens diktatur, 
kvantifiseres og tingliggjøres, er slike 
refleksjoner uhyre viktige. Videre er det 
absurd å hevde at unge forfattere ikke er 
politisk bevisste etter for eksempel å ha 

lest manifestet til Kristina Leganger Iver-
sen fra 10. mars.

Litteraturen er et laboratorium
Kritikerne må høre på hva forfattere fak-
tisk sier og ikke avlive litterære trender 
i Aftenposten eller vekke nye i Morgen-
bladet. Litteraturen er et laboratorium 
for måter å tenke og være på, fritt for 
moralisme eller ytre hensyn. Den er et 
sted der nye identiteter og praksiser kan 
utprøves uten krav til vitenskapelighet 
eller samfunnsansvar, men med rom til 
lek, pek og konfetti. For Birger Emanu-
elsen har rett i kronikken sin fra 23.sep-
tember: Hvis vi skal unngå at litteratur 
blir redusert til underholdning og kri-
tikk til forbrukerveiledning, må forfat-
terne kjempe, men kampen må foregå 
på våre premisser.

Litteratur er ikke
hjemmelekser

 Kritikerens oppgave er ikke å bestille bøker de ønsker å lese,  
men å analysere bøkene som foreligger.

Oslo må  
samarbeide 
Mange tar til orde for at Oslo og 
Akershus bør slås sammen, og 
at Oslo ikke kan unndra seg de 
samarbeidsprosesser som skjer 
i resten av landet. Når Bærums 
ordfører Lisbeth Hammer Krog 
nå har invitert Oslos byrådsleder 
Raymond Johansen til et tettere 
samarbeid, er det en invitasjon 
han bør takke ja til. 

Akershus og Oslo er ett ar-
beidsmarkedsområde, og regio-
nen er som et nav mot resten av 
landet. Få områder har bedre 
forutsetninger for fremtidsrettet 
næringsutvikling. Befolknings-
veksten som forventes medfører 
økt etterspørsel etter arealer til 
ulike formål, som bolig- og næ-
ring. De store samfunnsoppga-
vene dette medfører, må fylkene 
løse i fellesskap. 

Virke erkjenner at det kan 
være argumenter mot å tvinge 
Oslo til sammenslåing. Siden 
Oslo er fylke og kommune i ett, 
har de en unik forvaltningsmo-
dell. Denne har vært viktig for 
å kunne levere sammensatte 
oppgaver på en god måte, for ek-
sempel innenfor barnevern. Det 
betyr imidlertid ikke at det er 
akseptabelt av Oslo å avslå et tet-
tere samarbeid med omkringlig-
gende fylker.
Harald  Andersen
direktør, Hovedorganisasjo-
nen Virke 

Å invadere  
Edvard Munch
Bjarne Melgaard vil bygge sitt 
voldsomme hus på et fredet om-
råde, helt inntil Edvard Munchs 
opprinnelige eiendom på Ekely. 
Snøhetta-prosjekterer.

Melgaard er anerkjent blant 
noen, men han er hverken i nær-
heten av Munchs storhet eller 
genialitet.

Munch sa selv at Michelange-
lo hadde beskrevet menneske-
kroppen så godt at andre ikke 
trengte å gjøre samme. Selv ville 
han beskrive menneskesinnet. 
Han har malt 2000 malerier og 
laget enda flere trykk, tegninger; 
alle med en opplevelse/mening 
ved livet. Han har gjennom sin 
kunst gitt oss en sann lærebok 
om menneskesinnet. Hverken 
Picasso eller van Gogh var i nær-
heten av dette.

Munch holdt mange på av-
stand, ikke fordi han ikke var 
glad i dem, men fordi han hadde 
et ytterst sensitivt sinn. Hvis Oslo 
kommune og Riksantikvaren lar 
bygge Melgaards planlagte hus, 
gir vi Munch og hans ettertid ak-
kurat det han ikke trengte.

Melgaard og Snøhetta har 
gjort nok med å forstyrre Mun-
chs kunst i Munchs eget mu-
seum i fjor. Oslo kommune rev 
Munchs hus på Ekely i 1960. 

Hva er det med Melgaard og 
Snøhetta, som i 2016 tillater seg 
å invadere en av verdenshisto-
riens største kunstnere?

Eller, hva er det med Oslo by?
Fredrik Dieserud
psykiater, Sandefjord 

Joanna
Rzadkowska
poet

Debatt

Oppklaring om riksvåpenet 

I et debattinnlegg i Aftenposten 26. sep-
tember stiller Kirsti Boger spørsmål ved 
Stortingets bruk av riksvåpenet.

Riksvåpenet er nasjonen Norges vå-
pen og blir brukt av statsmaktene, noe 
som er en tradisjon som går tilbake til 
1200-tallet. Riksvåpenet har alltid hengt 
sentralt i stortingssalen og gjenfinnes 
mange andre steder i bygget. Det blir 
også brukt på de formelle stortingsdo-
kumentene. Stortinget har ikke utvi-
klet en logo, men benytter riksvåpenet 
som symboliserer Stortinget som den 
sentrale statsmakt. Også regjeringen og 

domstolen – den utøvende og dømmen-
de statsmakt – benytter riksvåpenet som 
symbol.

I kongelig resolusjon av 19. mars 1937 
defineres riksvåpenet slik: «Noregs riks-
våpen er ei upprett gull-løve på raud 
grunn med gullkrone på hovudet og 
gullskjeft sylvøks i framlabbane.»

Definisjonen beskriver hva riksvåpe-
net skal inneholde, men åpner samtidig 
for at det kan formgis på ulike måter. 
Regjeringens riksvåpen er for eksempel 
blitt endret en rekke ganger gjennom 
årene.

Riksvåpenet Stortinget nå har utfor-
met, har et særegent uttrykk med refe-
ranser til stortingsbygningen, for ek-
sempel er halen inspirert av detaljer i 
dekoren på vegger og i tak. Det er utfor-
met i tråd med heraldiske prinsipper, 
både i form og farger. Den nye visuelle 
identitet består i tillegg av en rekke an-
dre elementer som farger, mønstre og 
bilder. Les mer om dette på Stortingets 
nettside.
Ida Børresen
 Stortingets direktør 

Hvorfor er det galt at Vigdis Hjorth (bildet) skriver om incest og Karl Ove Knausgård 
om psykiske lidelser, mens fortellinger fra Lampedusa eller kroa på Tveita står i høyere 
kurs? spør poeten Joanna Rzadkowska. Foto: Carl Martin nordby

Fakta

Virkelighetslitteratur

XX Vigdis Hjorths nye roman Arv og miljø, 
som blant annet handler om en far som 
begår seksuelle overgrep mot sin datter, 
startet en debatt om skjønnlitterær bruk 
av virkelige personer.
XX Aftenpostens kommentator Ingunn  
Økland har skrevet kritisk om den så-
kalte virkelighetslitteraturen generelt  
og Hjorths litterære metode spesielt.  


