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SAKPROSA Kritiker Bernhard 
Ellefsen har i to anmeldelser  i 
Morgenbladet innledet sitt eget 
lille korstog mot begrepet «sak-
prosa». Hans nøkkelargument er 
at begrepet «styrer oss i retning 
av tekster som ikke egentlig for-
tjener vår oppmerksomhet». 
Hvem er «vi»? Det er selvsagt 
dem som leser tekster uteluk-
kende med smale, estetiske bril-
ler.
 Sakprosabegrepet har – og El-
lefsen gjør rett i å trekke fram 
Georg Johannesens bidrag her – 
tjent til å rette kritisk oppmerk-
somhet mot tekster som ikke 
først og fremst er interessante 
som estetiske objekter, men som 
er viktige og virksomme også på 

andre måter. 
 Dette gjelder både den litte-
rære sakprosaen, som for ek-
sempel fagbøker om natur, tek-
nologi og kultur, og den «funk-
sjonelle» hverdagsprosaen. At 
saksbehandleren, journalisten 
og naturforskeren begynner å se 
sine notater, reportasjer og fag-
artikler som tekster, er en bety-
delig gevinst. Det samme gjelder 
fagbokforfatteren.
 At sakprosa er viktig også på 
andre måter enn den estetiske, 
betyr ikke at prosaen skal under-
ordnes saken. Og altfor ofte går 
saken på bekostning av den gode, 
gjennomarbeidede prosaen. 
Dette har vært kritisert og disku-
tert blant ærgjerrige sakprosa-

kritikere og -forfattere gjennom 
mange år, ikke minst takket være 
initiativer fra opphavsrettsorga-
nisasjonen Norsk faglitterær 
forfatter- og oversetterforening. 
 Ett av initiativene, som Ellef-
sen lett foraktfullt antas å ville 
parkere som en «fagforeningsaf-
fære», er Prosa, tidsskrift for 
sakprosa. Her kunne man i for-
rige nummer lese Håvard Rems 
fascinerende essay om egne skri-
veerfaringer, hvor han blant 
annet hevder at «når poeter ikke 
skriver dikt, skriver de ikke fik-
sjon, men sakprosa». Han hevder 
at det sjangermessig er kort vei 
mellom de to, men at han har 
erfart at det «formatmessig» var 
«et tigersprang». Dette tiger-
spranget skildres på en måte 
som tør være egnet til å inspirere 
andre forfattere. En lyriker som 
har foretatt den samme sjanger-
reisen er Arild Stubhaug, som i 
Prosas siste nummer borer dypt 

i sin refleksjon om egen biogra-
fiskriving. Og helt sist i tids-
skriftnummeret trekker Kristin 
Gjerpe hva hun kaller et beretti-
get «sakprosasukk» over at aka-
demia-forfattere ikke er mer lit-
terært ambisiøse.
 Men for Ellefsen er sakprosa-

ordet bare kjedelig. Her støtter 
han seg til en fersk uttalelse av 
Carsten Jensen. Men denne 
fremragende skribenten har sine 
hovederfaringer fra Danmark, 
hvor det i klar motsetning til vår 
situasjon går et skarpt skille 
mellom litteratur og «sagprosa». 
Her i landet ser ikke prisvinnen-
de forfattere som Håvard Rem, 
Arild Stubhaug, Ivo de Figueire-
do og Arnhild Skre ut til å skjem-
mes ved å være sakprosaforfat-
tere. Men for den opphøyde es-
teten besudler sakprosaen litte-
raturen. Først når den kan kalles 
essayistikk eller når den skrives 
av gode romanforfattere, fortje-
ner den «vår» oppmerksomhet. 
Dette er en gammel historie, som 
det – med Ellefsens uttrykk – 
lukter støv av.

Johan L. Tønnesson
Professor i sakprosaforskning ved 
Universitetet i Oslo

Prosaens sak  
og sakens prosa

For den opphøyde 
esteten besudler 
sakprosaen  
litteraturen.
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Husk at du enkelt kan  
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Når journalistiske 
tekster skal løftes 
frem, kunne man 
ønske seg at det ikke 
var nødvendig  
med stråmannaktige 
karakteristikker  
av fiksjonslitteraturen.

I en språklig offentlighet som 
regner så ulike skribenter som 
Jens Arup Seip og Georg Johan-
nesen, Camilla Collett og Ernst 
Sars, Amalie Skram og Henning 
Hagerup blant sine historisk be-
tydningsfulle «stemmer», burde 
det kanskje være unødvendig å 
hevde at vi nå er vitne til en ny 
interesse for «å bruke begrepet 
’litteratur’ også om sakprosaen».
 Påstanden fremføres likevel i 
Knut Olav Åmås’ innledning til 
antologien Signatur. Nye norske 
stemmer, det første innslaget i en 
serie som tilsynelatende er tenkt 
å være Cappelen Damms sak-
prosa-pendant til tradisjonsrike 
Signaler, først utgitt i 1986. 
 Og Åmås har, innledningens 
påtagelige mangel på treffsik-
kerhet til tross, utvilsomt et 
poeng: Gjennom debatten om 
sakprosaforfatteres mulige med-
lemsskap i Forfatterforeningen 
og nå senest Forfattersentrum, 
økt offentlig oppmerksomhet 
rundt ikke-fiktive bøkers litte-
rære kvalitet, og ikke minst gjen-
nom oppbyggingen av en inn-
kjøpsordning for utgivelser som 
faller utenfor de skjønnlitterære 
sjangrene, ser vi en bevegelse 

som kjemper for at dokumenta-
riske litterære arbeider skal 
vises den samme respekt i kul-
turøkonomien som de nyter ute 
blant leserne.

Lukten av støv. Selve be-
grepet «sakprosa» gjør 
nok ikke saken noen tje-
neste – ordet lukter støv 
lang vei. Antologien vi 
har foran oss viser heldig-
vis at dette døde ordet 
skjuler oppløftende ut-
trykk i former som repor-
tasje, dagboksbekjennel-
se og konfliktsøkende polemikk.
 Ambisjonen er å presentere 
en «fortellende sakprosa», skri-
ver Åmås. Mer fruktbart ville det 
nok vært å rette fokus mot hvor-
dan Ellen Sofie Lauritzen, Ellen 
Engelstad og Teresa Grøtan i an-
tologiens beste tekster serverer 
eksempler på en langform-jour-
nalistikk vi ser for lite av her til 
lands. Et helhjertet forsøk på å 
heve statusen til langsom, grun-
dig og språklig bevisst journalis-
tikk, ville hatt større verdi enn 
nok et slag for sekkebetegnelsen 
«sakprosa».

Grundig og langsomt. Laurit-
zen og Grøtan tar begge utgangs-
punkt i et sted de åpenbart kjen-
ner godt – Sør-Afrika. Først-
nevnte sporer den omfattende 
volden kvinnene i landet utsettes 
for langs flere spor: Den unge, 
fattige jenta Anene Booysen som 

ble gjengvoldtatt og drept, Oscar 
«Blade Runner» Pistorius som 
skjøt den vakre modellkjæresten 
sin, og ikke minst de oppfatnin-
gene om maskulinitet og familie-
strukturer som betinger et helt 

samfunns destruktive språk 
om kvinner. 
 Lauritzens reportasje 
kunne riktignok ha lent 
seg litt mindre på jeg-for-

men – som ikke fremstår 
som noe lekent, nyjour-
nalistisk grep her – men 
teksten vekker likevel 
savnet etter norske mot-

stykker til de sterke kontinentale 
og amerikanske nyhets- og kul-
turmagasinene. Disses ukentlige 
blikk inn i de forskjelligste feno-
mener er gjort mulig av at jour-
nalistene får den tid og de ressur-
ser som kreves for, som Åmås 
med karakteristisk selvfølgelig-
het etterlyser, «å skrive godt, 
presist og preget av kunnskap».

Slendrian-debatt. Et bidrag jeg 
umiddelbart knytter forhåpnin-
ger til, er Håvard Nyhus’ kritikk 
av den såkalte nyateismen. 
Termen brukes om naturviten-
skapelig funderte frontalangrep 
på all religiøs tenkning og knyt-
tes ofte til navn som evolusjons-
biologen Richard Dawkins og 
essayisten Christopher Hit-
chens. Alle liker som kjent å få 
bekreftet sine egne meninger, og 
Nyhus’ posisjon kaller umiddel-
bart på sympatien fordi disse de-

battantenes unyanserte utspill 
har irritert meg i årevis. I samme 
begeistring – og med betydelig 
skadefryd – leste jeg i 2006 det 
første brede og overvisende 
svaret på nyateistenes kritikk i 
form litteraturforskeren Terry 
Eagletons knusende essay om 
Dawkins’ bestselger The God De-
lusion (London Review of Books, 
også trykket i Morgenbladet 18. 
mai 2007).
 Skuffelsen er stor når Nyhus’ 
tekst viser seg å hvile tyngre på 
nettopp Eagleton enn et par 
knappe henvisninger skulle tilsi. 
Åpningen på Dawkins-anmel-
delsen fra 2006 gjør Nyhus 
ganske enkelt en kulturell over-
settelse av. For å kunne snakke 
meningsfullt om biologi, skriver 
Eagleton, må man ha lest mer 
enn The Book of British Birds. 

Nyhus innleder med en lokal pa-
rallell: «Dersom du setter deg 
fore å ta et skriftlig og offentlig 
oppgjør med Arbeiderpartiet, 

må leseren kunne forutsette at 
du har en viss kjennskap til par-
tiet.» Syrlig skriver Nyhus om 
sine meningsmotstandere: «For 
hvorfor anstrenge seg for å forstå 

S a k p r o s a

En form 
for alt

Ambisiøs dokumentarlitteratur trenger hverken det støvete 
begrepet «sakprosa» eller påklistret stridsretorikk for å fortjene 

vår oppmerksomhet.

Knut Olav Åmås (red.)
SigNatur. Nye 
NorSke Stemmer
224 sider. Cappelen Damm. 
2014
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Nye stemmer
Disse tekstene er med i 
antologien Signatur: 

«Dødsårsak: kvinne» av Ellen 
Sofie Lauritzen

«Jakten på dypet» av Trond 
Tjelta

«Til melkens pris» av Tore 
Stavlund

«Pendlerne» av Jathushiga 
Bridget Rajah og Sæba 

Bajoghli
«Gresk mørketid» av Ellen 

Engelstad
«Valget» av Ingeborg 

Senneset
«Slendrian-ateismens 

uutholdelige letthet» av 
Håvard Nyhus

«Sandton–Soweto t/r» av 
Teresa Grøtan

«Skjønnlitterære selvmord» 
av Eivind Normann-Eide

Bernhard ellefsen

det som likevel er skadelig og tå-
pelig? [...] Følgelig er det de som 
med størst skråsikkerhet pole-
miserer mot religion som er 
minst kvalifisert 
for oppgaven.»
 Igjen finner vi 
tilsvarende – om 
enn betraktelig 
mer elegante 
– formuleringer 
hos Eagleton: 
«Card-carrying 
rationalists like 
Dawkins [...] are 
in one sense the 
least well-equip-
ped to under-
stand what they 
castigate, since 
they don’t believe 
there is anything 
there to be under-
stood, or at least 
anything worth 
understanding.»
 Også konkrete 
argumenter låner 
Nyhus fra Eagle-
ton, uten å sitere 
eller oppgi kilde. «Slendrian-
ateisme» er betegnelsen Nyhus 
bruker om fienden. Det er fris-
tende å returnere den første 
delen av denne karakteristikken 
til avsenderen. Og når Nyhus’ 
polemiske stil gjennomgående 
er preget av den samme typen 
frekke sammenligninger 
(«Hessen vurderer Gud slik en 
huseier vurderer en entrepre-
nør») som Eagleton i sin anmel-
delse gjør bruk av («Dawkins is 
like a man who equates socia-

lism with the Gulag»), fremstår 
artikkelen som en overflødig 
skygge av det britiske forbildet, 
og den lever overhodet ikke opp 

til antologi-inn-
ledningens am-
bisjon om god 
kildebruk.

De evige strå-
menn. Om det 
skyldes at re-
daktøren har 
vært for opptatt 
med å bytte kul-
t u r p o l i t i s k e 
hatter til å vie 
skrivningen nok 
oppmerksom-
het, vites ikke, 
men Knut Olav 
Åmås’ innled-
ning står dess-
verre ikke som 
noe eksempel til 
etterfølgelse. I 
en tekst hvor et 
utall setninger 
følger den sti-
veste «det-er»-

oppskrift, erklærer han begeis-
tret: «Det er visst ikke noe tema 
sakprosaen ikke kan gå inn i.» Så 
ivrig er han etter å slå inn den 
åpne døren at vi bare noen set-
ninger senere kan lese: «Det er 
ingen problemer eller fenome-
ner sakprosaen ikke kan gå inn 
i.» 
 Denne erkjennelsen, eller 
jakten på unge og dyktige skri-
benter for den sakens skyld, er 
dessuten langt fra unik for det 
ellers så hederlige Signatur-ini-

tiativet. Som tidligere Samtiden-
redaktør vet Åmås godt at litte-
ratur- og kulturtidsskriftene 
hele tiden arbeider for å finne 
frem til velskrivende «nye stem-
mer». Slike redaksjoner har 
alltid tatt for gitt det Åmås skri-
ver om at «det finnes et språk og 
en form for alt».
 Når journalistiske og doku-
mentariske tekster skal løftes 
frem, kunne man ønske seg at 
det ikke var nødvendig med strå-
mannaktige karakteristikker av 
fiksjonslitteraturen: «Der en 
sterk rådende trend i skjønnlit-
teraturen går inn i forfatteren 
selv og hans eller hennes situa-
sjon, ser stemmene i Signatur 
stort sett ut i verden og mot 
andre mennesker.» Denne 
tenkte forskjellen er så latterlig 
at jeg nøyer meg med et par mo-
teksempler: Fjorårets kanskje 
beste norske bok, Øyvind Rim-
bereids diktsamling Orgelsjøen, 
er samtidig den som i størst grad 
kan sies å skue «ut i verden». 
Selvbiografiske Min kamp er til-
svarende åpen for vårt historiske 
øyeblikk. Norges for tiden beste 
journalist i bokform, Morten A. 
Strøksnes, går derimot «inn i seg 
selv» ved hver tenkelige anled-
ning. 
 Best fungerer vekselvirknin-
gen mellom de ulike og alltid 
overlappende litterære sjangre-
ne når de øser fryktløst av litte-
raturens felles språklige og er-
kjennelsesmessige ressurser i 
stedet for å dyrke slike vulgære 
forestillinger om hverandre.

 Illustrasjon: EllEn landE gossnEr
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KULTURRADIKALISME 
Hva som er gangbare mål for 
kulturell dannelse er et evig 
skiftende paradigme som de 
lærde aldri blir enige om. For 
meg er et viktig kriterium å ha 
ett eller flere favorittmotiv fra 
Larsons gale verden, med sin 
skattekiste av eksistensielle 
snapshots av den menneskelige 
(og dyriske) tilstand. Mitt viser 
en dinosaur iført den amerikan-
ske forstadsungdommens iko-
niske lekeatributter: baseball-
cap, balltre og hanske. Den står 
med et litt betuttet uttrykk i et 
stort øde landskap utenfor en 
rekkehuslignende rad av kame-
ratenes grotteåpninger. Over 
samtlige henger hjemmelagede 
skilt som i stedet for «Til salgs» 
sier «Beklager, utdødd». Tek-
sten under bildet: «Med ett følte 
Bobby seg veldig alene i verden.»
 Med kronikken «Kulturradi-
kalismens svanesang» (Mor-
genbladet 20. juni) graver for-
legger og forfatter Anders 
Heger opp igjen kulturradika-
lismens fossile levninger og 
holder en vakker, om enn for-
sinket messe over dem. 
 Utgangspunktet er den – i og 
med Hegers seneste innlegg – 
fortsatt pågående debatten 
rundt en serie kunstneriske 
samarbeidsprosjekter jeg i de 
siste årene har iscenesatt i sam-
arbeid med nordkoreanske 
kunstnere og kulturmyndighe-
ter. Senest Kardemomyang 
under Festspillene i Bergen, 
der unge nordkoreanske mu-

sikkelever blant annet fremfør-
te sanger av Thorbjørn Egner. I 
denne debatten har sosialisten 
Heger funnet sammen med den 
høyreliberale «tankesmien» 
Civita, som med en nærmest 
besatt glød gjennom snart to år 
har utmalt meg og dermed by 
association også prosjektenes 
mange bidragsytere (fra fami-
lien Egner til soldatene i Garni-
son Sør-Varanger) som «tanke-
løse medløpere i skrekkregi-
mets (Nord-Koreas) tjeneste».
 

Som Egner-biograf mer enn 
som Koreaekspert har Heger 
på sin side bidratt med utfall 
som «et av verdenshistoriens 
aller grusomste samfunn, en 
Førerstat som man må sam-
menligne med Hitler-Tyskland, 
et forferdelig land» der kunst-
neren Traavik «benytter seg av 
verdens verste diktatur for å 
fremme sitt eget lille, smålige 
kunstneriske prosjekt». 
 I en ansvarlig offentlighet er 
språk- og metaforbruk av denne 
typen problematisk, ikke minst 

etter 22. juli, spesielt dersom de 
baseres på moralsk indignasjon 
og ikke på faktisk og empirisk 
kunnskap om de politiske 
(Nord-Korea) eller kunstneris-
ke hovedtemaer (innholdet i 
forestillingene, som både Civita 
og Heger aktivt har unngått å 
sette seg inn i) som kritiseres. 
Derfor valgte jeg, på prinsipielt 
grunnlag, etter to år med grunn-
løse beskyldninger å politian-
melde Civita for injurier, eller 
ærekrenkelser som det pompøst 
nok også fortsatt heter. 
 Selvsagt har jeg null forvent-
ninger til at påtalemakten skal 
ta dette videre til rettssalen; de 
har forhåpenligvis bedre ting å 
gjøre. Men det er da heller ikke 
poenget. Gjennom å introduse-
re det norske rettsvesenets 
strenge krav til sannhet og fak-
tuell redelighet som en mulig 

standard for debatten søker jeg 
i virkeligheten å gjøre debatten 
bedre – langt fra å kneble den, 
slik Heger ut fra kulturradika-
lismens ryggmargsrefleks om at 
offeret alltid har rett, søker å vri 
perspektivet til. 
 Det for en dreven kulturrev 
overraskende pubertale kunst-
synet som Heger dømmer mine 
kunstprosjekter ut fra, bygger 
på utdaterte spilleregler jeg da 
heller aldri har fulgt. Heger 
skriver at «den opposisjonelle 
kunstens styrke (...) alltid [lå] i 
at den insisterte på å snakke om 
realiteter – kvinnerettigheter, 
arbeiderkamp, undertrykt sek-
sualitet – der makten bare 
hadde verdensfjerne prinsip-
per om verdighet eller tradisjon 
å holde igjen med». Som Halvor 
Finess Tretvoll påpekte i Ny 
Tid for over ti år siden, er «de 

gamle kulturradikale kampsa-
kene langt på vei vunnet. Og en 
vingestekket kulturradikalisme 
evnet ikke å videreutvikle pro-
sjektet i en ny tid».
 Lest med Hegers nostalgiske 
briller, der samfunnskritisk, 
«opposisjonell» kunst nødven-
digvis må løpe den pottetrente 
venstrehumanismens ærend, 
er det kun naturlig at hans 
hjemløse jakt på utdødde ka-
merater fører ham til kaldkrigs-
nostalgikerne Civitas grotteåp-
ning. Her kan de leke sammen 
at verden fortsatt er bipolar og 
utvetydig, overgripere bare er 
overgripere og ofre bare er ofre. 
 Heger mener at Civita i og 
med min politianmeldelse auto-
matisk får «vinnerens posisjon». 
En slik kåring er kun mulig gjen-
nom en kunst- og motkulturfor-
ståelse som har vært tømt for le-
vende innhold siden slutten av 
1970-tallet, der alle former for 
autoritet i sitt vesen er under-
trykkende og kunstneren er 
«den viktige og gode, mens små-
borgeren er den onde, som fryk-
ter seksualitet. Den kulturelle 
overklassen blir idealborgeren», 
slik den danske forfatteren 
Rune Lykkeberg skriver i boken 
Kampen om sandhederne. Derfor 
savner også både Civita og 
Heger, hver på sitt vis, fortolk-
ningsredskaper for kunstneris-
ke prosjekter og strategier der 
maktkritikken både er implisitt 
og har flere mulige retninger. Å 
anføre en romantisk «opposi-
sjon mot det bestående» som 
kardinaldyd for vesentlig kunst 
er et uttrykk for den totalitære 
fristelsen som alltid har ridd 
kulturradikalismen, der den 
samfunnsbevisste kunsten re-
duseres til et brautende og selv-
godt folkeopplysningsprosjekt i 
den selvbestaltede kulturelle 
overklassens tjeneste.

Morten Traavik
Kunstner

Civita og Heger  
savner fortolknings-
redskaper for kunst-
neriske prosjekter og 
strategier der makt-
kritikken både er 
implisitt og har flere 
mulige retninger.

Kaldkrigsnostalgi: Kritikken mot kunstprosjektet «Kardemomyang» er basert 
på utdatert kulturradikalisme, skriver Morten Traavik. Foto: Valnoir

Gammel  
Hegermarsj
Med Anders Hegers briller må samfunnskritisk 
kunst løpe den pottetrente venstrehumanismens 
ærend, skriver kunstner Morten Traavik.


