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Fastkjørt i sosialrealismen

arne

skouen
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kommentarene
sosiologer
Bente Puntervold Bø har gtf
om våre holdninger til inn
vandrere, slik de ble avslørt
undersøkelsen
fra
NOI
Aftenposten. Hun har pa
pekt, gjennom intervjuer i
pressen, at spørsmålene la
fordommene i munnen på
folk.
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Klart det er betenkelig
praksis, når spørsmålet som
stilles er* en formulert vrang
forestilling, som svareren ik
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ke gis sjansen til å finne på
seiv, om hun/han nærer
den. Da bidrar vi til å semen
tere fordommene, vi som
pukker på at pakistanere
værsågod skal bli nordmenn
hurtigst mulig, samtidig med
at vi er stolte over Nord
mannsforbundets bevaring
av norsk kultur blant våre
egne immigranter verden
rundt.
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Altfor ofte har jeg observert landsmenns reaksjoner
på innvandrernes språkpro
blemer, som får seiv minste
mann blant oss til å kjenne
seg overlegen. Vips har vi
giemt vår egen hjelpeløshet,
om vi befinner oss i land
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GLEMIKKE

med språk vi aldri har vært
borti Jeg har sett kjente
størrelser i hjemlig kultur- og
næringsliv redusert til kløne
te mimikere på bortebane,
fordi berøvelsen av språk er
berøvelsen av personlighet.
Her på hjemmebane knytter
vi språkvansker til dumri
anen, hitkommet fra bam
bushytta, mens Bente Pun
tervold Bø forteller at anai
fabetene kommer ikke hit,
det er de for fattige til:
De
fleste
har
god
allrnennutdannelse
og
kommer fra middelklas
sen. Norge får arbeids
kraft som vi ikke har hatt
noe utlegg på å utdanne
samtidig tappes en del
land for viktige men
neskelige ressurser.
m
Vi har særlia orunn til A

merke oss Bente Puntervold
Bøs svar på intervjuerens
spørsmål, om ikke innvandrerne burde blitt der de var,
ifølge manges mening:
Det ville iså fall bety at vi
enten må legge ned en
rekke arbeidsplasser. eller at vi måtte legge om
den norske arbeidsledighetspolitikken, slik at enhver arbeidsledig måtte
ta den jobben som oie
budt ham eller henne
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Jeg skal vokte meg for å |
nevne opp arbeidsplassene =
innvandrerne er konsentrert §
om, fordi det stigmatiserer =
enkelte yrker, så de ikke |
lenger anses forenlige med I
norsk verdighet. Det er den |
gamle historien overalt i ver- E
den, når raseroller fordeles. E
Men tenk over hva sosiolo- e
gen sier, om vi blir permit- =
terte i våre yrker, og hever =
arbeidsløshetstrygd, og har =
mulighet til åsi hovent nei- |
takk hvis noen våger å an- =
tyde lønnet jobb under vår e
verdighet. Vi kan si nei med §
behold av trygden. Forsvin- =
ner fremmedarbeiderne fra E
dagens Norge, må vi tvinges =
inn i jobber vi fraber oss, om =
maskineriet skal holdes i jf
gang. Da skulle det bli poli- |
tisk spetakkel her i landet
|

Men tilpasse seg geitosten, skal de, om de aldri
så mye avskyr den. Nå har vi
hundreårig tradisjon blant
norske immigranter i USA,
men ennå er vi kry av levedyktigheten i mysost-kolomen i Brooklyn, med lutefisken som får andre naSjoners innvandrere til å
rømme hodestups over bare
lukta. Og vi har amerikanske
nordmenn som stotrer norsk
så godt de kan overfor besøkende hjemmefra, skamfulle
over at de har glemt det
meste. Vi tvihdlder på den
norske kulturen i det fremmede, og sørger over alt forfall.
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Våre innvandrere gjør som vi
seiv alltid har gjort.
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Samtid fra Østerrike
Østerrike med nytt ut
stillings-framstøt. i suk
sess-sporene etter Hun
derwasser på Høvfkod
den. Moderne øster
riksk grafikk, akvarel
og tegning, dreier de
seg om denne gang
åpning i Munch-musee
i kveld. Utstillingen er e
resultat av
kulturav
talen, og et godt sam
arbeid
mellom
Oslc
Kommunes Kunstsam
linger og
Østerrike'
ambassade i Oslo.

Vi vet ikke sa mye om
ostcrnk.sk . samtidskunst,
sa det er en utstilling som
hor lia betydelig interesse.
Den omfatter arbeider av
ni av landets fremste grå
ti kere — til sammen ca.
150 arbeider. Navnene,
om det .skulle interessere:
Hans
Fronius,
Rudolf
Hradil, Karl Korab. Kurt
Moldovan. Han 1- Stauda
cher. Anton Watzl, Adolf
I rohner. Max Wweiler og
Werner Berg.

I to kronikker i Dagbladet, 8.
og 9. januar 1981, tar Nils M.
Knutsen for seg de tre første
bøkene i Idar Kristiansens ro
manserie «Kornet og fiske
ne».
Jeg har med interesse lest
disse kronlkkene og med for
bauselse konstatert at Knut
sen har skjønt minimalt av
Kristiansens bøker.

storieskrivning, skjønt her skal
lilfoyes at forfatteren holdcr seg
strengt innenfor den ramme han
seiv har streket opp. Jeg gjentar:
han seiv har streket opp. Jeg
skal ikke her komme inn på de
mange vidcrvcrdighotcr hoved
personcn Heikki kommer opp i
Av
Roar Petersen

Det for.ste Knutsen gjør er ;1
lage bølgcr av at IK har for
lenget Krim-krigcn med ctt år,
noe forfatteren seiv gjor opp
mcrksom på i innledningcn til
«Svanevinger i nord» Ja. og Ina
så? Knutsen nicner det er for
svarlig å sammenligne det med
at en dikter skulle forlenge siste
verdenskrig til 1946. Javel, hva
så?
Det ser ut til at det har gåtl
Knutsen hus forbi at det er
diktning IK bedriver, ikke hi-

på sine vandringer mellom Fin
land og Finnmark, men hare ta
for meg Knutsens generelle
innstilling tii romanserien
En mare
Jeg mener det er helt pa det re
ne at Knutsen er fullstendig
fastkjørt i den sakalte «sosial
realisme» som var en fullstendig
mare i 70-arenes romandiktning.
Man hadde å skrive om arbei

dcrbcvegclsens utvikling i Nor
ge, gjorde man det ble man salig
i littcraturhistoricn, gjorde man
ikke. var man «reaksjonær». Jeg
skal være enig med Knutsen i at
sosiale konflikter på det politis
ke plan er ikke fremtredende i
IK's huker, og mitt spørsmål er:
hvorfor skulle de va-re det'.'
IK har lagt sine romaner inn i
en historisk ramme, det er sagt,
men det er ikke det vesentligste.
Den historiske ramme kommer
for oss alle svært lenge etter at
tingene har skjedd. Det IK gjor
er i første omgang a skildre
mennesker, ; den grad det har
'..ert han mulig a gt et bilde.
gjennom sin dikteriske linse, å
fortelle lua han mener disse
menneskene opplevde. IK er
først og fremst epiker, ikke an
alytiker. Nettopp her er det
Knutsen bommer totalt.

Variert Finn
Havrevold
Finn Havrevold i Gladys
Rakneruds fantasifylte ut
forming er blitt innlemmet
i Aschehougs Forlags vok
sende galleri av forfat
termalerier, byster, teg
ninger, pastefler og relief
fer. Skulle bare mangle.
Siden arkitekt Havrevold
debuterte på forlaget i
1939 med romanen «Det
raker ikke Andersen», er
det kommet bok etter bok
fra ham. Det har vært vek
tige romaner som «Skredet» og «De gjenstridige»,
så vel som barne- og ung
domsbøker av høy kvalitet,
skuespill, det vil helst si
hørespill, og en Helge
Krog-biografi.
Havrevold
har også vært meget be
nyttet som bokdesigner.

Bommert
Nils M. Knutsen gjør i sine to
kronikker den største bommert
en kritiker overhodet kan :
han setter opp et skjema for for
fatteren. Hvilket skjema'.' Nils
M. Knutsens. Jcg trodde Knut
sen var såpass avansert at han
skjønte dette, at for en forfatter
fins del ikke noe annet skjema 3
holde sec, til enn del han setter
opp seiv. Men nei.
IK har fått Aschehougs prisen
for sine boker, han er innstilt til
Nordisk Råds pris. Ingenting av
dette hindrer Knutsen i a ha si
ne egne meninger. skulle bare
mangle. Men sa fins det jo på
den annen side en god del men
neskcr som har sin infantile gle
de av a være kjerring mot
strømmen. Velsigne dem alle, de
kan være ti! megen morskap.
Knutsen skriver blant meget
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Radkfteatret

RADIOTEATRET:
<<Kattcrß'>> av Walentin Cho
rcll.
Oversat! av Gunnar Christi
ansen.
lnstmki<»r: Finn Kvalem.
feknisk regi: Odd Asbjørn
Ekseth.

Av Magne Lindholm
übarmhjertige også. dessver
re. Dette var den finske for
fatteren Walentin Chorells
utgangspunkt i søndagens
stykke.
Arbeidsformannen
Maria ble mistenkt a\ I
legene for a være homofil, i
a\ jentene kum pa jobben og
fortalte at den stive og upo
pulære Marta hadde kommet
med visse tilbud. og dermed
ble det streik. Etter hvert
utviklet det seg lii den rene
folkedomstolen.
Det er fint at man både
tar opp holdningcne lii ho
mofili og henter inspirasj
fra industrimiljø. Men dette
si\kket var ikke helt lei;
sveige. 1 det virkclige liv kan
garderobepraten ta de mest

Det er vanlig hos Aschehoug
at forfattcren vclgei måler nar
lian skal opp pa forlagets veg
ger, mon dot var omvendt denne
gang. Gladys Rakncrud valgtc
forfatteren som modell under
75-årsfesten for Inger Hagerup i
april i ar. Dermed henger bilde!
na over resepsjonsskranken i an
nenetasjen, mellom lian- !
Kinck og ekteparet Elster <d.\
Det or on Havrevold i flere ver
sjonen

lenk det, de svake sider er
grunnleggende for en samlei
vurdering. Og hva, Knutsen,
med de positive sider? De må
da vel nødvendigvis fins0 Ja
visst, det vet vi. Men de er altså
ikke grunnleggende.
Jeg vet ikke om Nils M. Knut
sen har tenkt å skrive mer om
boker i dagspressen. ; så fall bor
han lære seg faget Det forste
jeg vil anbefale ham er et nitid
studium av I.A. Richards Prin
eiples of literary eriticism. Ma
ken til forfeiling av en bokomta
le som disse to kronikkene viser,
hender heldigvis sjelden.

Fordomsfylt
fabrikkskildring
Brakkcprat, kantincprat
garderobcpral
i del hele
tatl omgangsformen i pause
ne p.i industriarbcidsplasscne
er noe av dot frodigste som
finnes i vart samfunn. A\
• til er det noe av Jet mest
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annet: «Jeg har ikke gjennom
ført nncn fullstendig analyse a\
romanen, men bevisst- konsen
trert meg om enkelte *svake si
der Hisse svake sider er til
gjengjeld etter mitt skjmn
grunnleggende for en saralet
vurdering av romanserien.»

H

ustyrlige former, men det er
hare tilsynelatende. Innebygd
i omgangsformen ligger det
at et sted gar grensa. Og der
settes den sunne fornuften
inn. Delte siste hadde Cho
rell hoppet eleganl over. •
smurte tjukt pa i stil med an
nenklasses folkelivsskildnng
er. Underholdende \ar det til
a begynne med. men I:te tro
verdig eiter hvert. På slutten
ble det lagi inn en del psyko
logiseringer sum skulle opp
klare misforståelser. De var
heller ikke overbcvisende.
Det gjaldt særlig fabrikkjenta
Rikkes raske lall fra dydig
peppermø
til
drikkfeldig
halvhorc. At kollegene gikk
ni spontan streik ut ifrå en
påstand hun kom med i
kraftig bakrus var
like
usannsynlig. Uvis man da ik
ke bevcgei se. i en forestil
iverden der arbeidere
egentlig er en slags artige
barn eller klønete sirkus
bjørner.
Slik jeg opplevde stykket,
virkel del besl egnet til å be
fest" fordommer. Ikke mot
homofile, men mot arbeidere.
Det er nemlig konsekvensen
av misforstått folkelighet.
i inn Kvalems instruksjon
var grei. De mange skuespil
lerne gjorde jobben sin etter
rens intensjoncr. De
var hese og forfylla, nervøse,
gravide, forsagte og snerpete.
Ingen nevnt, .ngen glenn.

Nye ALMA-bøker

Vi spurte om dette skulle ut
trykke hans mangfoldighet.
Det Kan like gjerne være
mangelen pa karakter, sa Havrevold.

vladys Raknerud og Finn Havrevold fotografert av Geir Bølstad for
m
a portrettet av den mangfoldige Havrevold.

Ingen andre ville ha sa°t dot.
for or noen kjent som on karak
terfast, hardtarbeidende kunst
nor. sa or dot Finn Havrevold.

I Det er nær 35 norske forfatterie

flore i forskjellige utgåver -iom nå henger hos Aschehougi.
s »nari sluttes Torborg Nedreaa:

til kretsen som spenner fra
Kinck til Havrevold forelopig.
Kunne det være en ide a stille
samlingcn ut offentlig?
owi
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disk us- ;
n or
ganiseringen av inte
nalt idrettssamarbeid, i r
Lii j
polil
en.
Det
rime kan bl.a. Euro] >;
min Lerkonfer;
(fra 1975) anses
isk og in
f riidrett biar en
år iakttatt initiativ
for å få oi
i særin
im hittil har levd
tilfeldig liv innenfi >r
internasjonale organi
, m \ irkefelt.
Den første organisa
en sorti kom til innenfra,
den såkalte « Euro
en los sarii
i en
. . arrangørei
Li rna • male
friid
i
• i Europa. Den
n opplevde mot
i
av 70-årene ai en
fri konkurranse n
gan •
i Hom,
ville
kui
alle, el
knek i flen.
En
.
av
den

derm<
i et, <
organisasjonen ble form<_
Denne organisasjonen sk;
sikre arrangørene mot ska
delig indre konkurran
sikre medlemmenes inter
esser i forhold til Det eurc
peiske forbund/d»
ale forbund. 1 tillegg sk:
til at fri
'sel i ten ikke får frii
spillerom ved a 1 for mang
arrangerer i \ i •\r. i hvei
andre i et 1
seg de m< I attrakti
øverne.
T JtØ
ir begynl
egen orgai
n: -Th
Association of Track an
Field Athletes
(ATFA
Initiativet
kommer
fr
USA, og ledelsen hevder al
lerede a ha tilslutning fr
300 toppaktive, hi
lig fra USA og Europa.
;e interessene
flere retninger. Klan
å regulere konkurr:
tilbudel slik al det 'il en
'iver tid finne
antall attraktive konkur
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ransetilbud (dvs. en blar
ding av mesterskap, cup<
og internasjonale stevnf
arrangert på gode barn
for et stort publikum o
med omfattende fjernsyns
kning).
Organisasjonei
ATFA skal også si kiv li
nancial opportunities fo
its members , som det he
i en orientering utgit
av < !raig Masvack cV (
eksempler på
m he
er nevnt, er del naturlig ;
forvente vil vokse fram in
nfor et flertall størn
idretter hvor profesjonali
ingen har nådd langt
Det kan liki
væri
grunn til å f< irvente at tre
nere og dommere organise
rei
i å ivareta sin»
Ile faglige, økonomi:
ke og idrettspolitiske in
• T.
lik ut
vikling kar. bli at (it- gamh
organisasj onene (dvs, d<
'>])],} innelige) hovedsakeli*
blir tilholdssted og talerøi
for det såkalte folkevalgt»
lederskap, til daglig kal

idrett ;ledere. Hvis en slik
utvikling finner stod. vil
det matte skje en omorga
nisering av samvirkel
beslutningsapparatel både i
internasjonal og nasjonal
idrott.
Idretten og idrettsaktiv
iteten er forlengst blitt el
interessanl f< »rbruksområ
de, også for avanserl teki
De store arrangement
krever enorme
inve
ringer i anlegg og utstyr av
tupp kvalitet Ielt
trekk er de krav til intern
informasjon
og
internt
kommunikasjonssystem
som i dag må oppfylles
mellom alle parter- som
inngår i ot vellykket ar
rangement. Også mulig
hetene til ekstern kom
munikasjon stiller store
krav (press» n). Bekvem
melighetshensyn veier etter
hvert tyngre, og bidrar til
at tribuner, garderober
bevertningsinnslag blir
formel mor- i overens
stemmelse med del en er
vant med fra andre under
holdninesetablissementei
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Fritz Hodne
Norges økonomiske historie
1815-1970
nomiske
Kf 178.-

Ludvig Holm-Olsen
Lys over norrøn kultur
Norrøne studier i Norge
[Jen norrone filologis hr,tone i Noi
>rste til
lop pa 1500-tall'
dagers systematiske tilrette
iransking av I
Illustrert. Kr. 59 -
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