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Det er noe som skurrer her! 

Faglogg om liv i bokform og på nett 

 

”Hva tenker du på?” spør Facebook. Og i forbindelse med arbeidet med denne oppgaven har 

jeg virkelig tenkt mye. Og lært mye. Men hva har jeg egentlig gjort? Hvordan har prosessen 

har vært? Og hvilken litteratur har jeg brukt underveis? Jeg vil forsøke å si noe om dette her. I 

bruddstykker. Kortfattet. Som på Facebook. 

 

Alt har en start 

Kunstnere stiller ut verkene sine. Ettersom all Guermouches kunst handler om biografisk 

fremstilling via tekst, tenker jeg at det sannsynligvis er det han gjør med denne boken også. 

Holder en utstilling. Viser frem seg selv. Eller nøye utvalgte deler av seg selv. I korte 

bruddstykker. Få Facebook. I bokform. Som bilder i et galleri. Som konseptkunst (det har jeg 

lært en del om i det siste.) Kanskje det var derfor boka ble sniklansert på et kunstmuseum?  

 

Gjennom tittelen på oppgaven forsøker jeg å antyde noe om hva jeg ønsker å si med teksten 

og gi leseren en dytt i riktig leseretning. Slik fungerer den som en peritekst. Hovedtittelen er 

hentet fra ett av Guermouches andre verk (intertekstualitet, ja jeg husker det fremdeles) og 

bevisst valgt for å understreke det faktum at man kan aldri vite, forstå eller gjengi alt om et 

menneske, ikke en gang seg selv. Men man kan samle inn deler av helheten, som biter i et 

puslespill. Det vil aldri kunne bli komplett, men bildet av den biograferte (den det skrives om, 

som ikke må forveksles med den som skriver, selv om de har mye til felles) vil bli mer og mer 

tydelig for hver brikke man finner og legger. 

 

 (Kjetil Dybvik skriver forresten i en tidligere oppgave på dette studiet at puslespill er et lite 

egnet bilde for arbeidet med å sette samme biografiske biter til en slags helhet, men det er jeg 

ikke enig i. Kanskje skyldes det at jeg vokste opp med underholdningsprogrammet Bit for Bit, 

hvor man fikk i oppgave å kjenne igjen hva puslespill forestilte før alle bitene var avslørt. 

Hadde oppgaven til Kjetil ligget på Facebook, kunne vi ha diskutert temaet videre i 

kommentarfeltet.) 

  

Idé og gjennomføring 

En kveld hjernen var på sitt mest kreative, datt plutselig en idé ned i toppen av kroppen min 
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(et begrep jeg har begynt å bruke om hodet mitt etter å ha lest om kroppslighet hos Åmås): 

Tenk om jeg hadde klart å gi denne teksten en Facebook-form. Som en slags pastisj over boka 

jeg omtaler. Litt sånn som dette: 

 

Mona K. Haug tenker ditt.  

 

Mona K. Haug tenker datt. 

 

Det hadde vært stilig, tenkte jeg. Og jeg prøvde. Jeg ville så gjerne. Men fant ut at formen 

hadde for mange begrensninger. For trange rammer. Jeg er ikke Oscar Guermouche. Jeg er 

ikke først og fremst idé. Jeg er Mona K. Haug. Jeg er først og fremst innhold. Og akkurat nå 

trenger jeg andre rammer. Men idéen var slett ikke verst, den! 

 

Hva vil jeg med denne teksten? 

På samme måte som Oscar Guermouche hadde en klar intensjon med teksten sin, har også jeg 

hatt en klar målsetning med teksten i oppgave 3. Jeg har forsøkt å analysere boka “Vad gör du 

just nu?” slik kurslederne Siri og Merete beskrev på andre samling, nemlig ved å ta den fra 

hverandre, kritisk undersøke hva forfatteren gjør i ulike deler av teksten og sette dem sammen 

igjen og fortelle om hva jeg har funnet ut. Det har ikke alltid vært like lett, men jeg velger å 

skjule dette i teksten ved å være taus om de spørsmålene jeg ikke klarte å finne gode svar på. 

Forhåpentligvis vil ingen savne dem. Ikke hadde det vært plass til alt heller. Som Walton sier: 

Det er viktig å gjøre valg. ;o) (Symbolet til venstre kalles forresten emoticon, og er brukes for 

å vise følelser og ansiktsuttrykk på sosiale medier for å kompensere for noe av informasjonen 

man går glipp av når man ikke har direkte kontakt med dem man kommuniserer med. Lurer 

på hva Goffmann ville tenkt om dette?) 

 

De vanskelige valgene 

Arbeidet med denne oppgaven har gått fra å være en plikt og et ork til å bli lystbetont og 

oppslukende. Nesten uten grenser og utflytende, både i tid og tegn. Hvorfor? Fordi jeg på 

veien fant temaer som interesserte og engasjerte meg. Som jeg kunne ta til meg og forholde 

meg til. Som jeg kunne leke med og gruble over. Men det er som kjent også viktig å kunne 

begrense seg. Kanskje er det til og med et karaktertrekk. Derfor har jeg også lagt ned 

betydelig tid i å velge og velge bort, tøyle lystene og trimme ned omfanget. Det nærmer seg jo 

sommer… 
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Ingenting skjer i et vakuum – alt har en kontekst 

Verken mennesker eller tekster finnes alene. De fremstår alltid i en eller annen sammenheng. 

Som Leif Holmstrand skriver i etterordet: Vi är alla delaktiga bortom artighet och sans.  

Selv om teksten i boka til Oscar Guermouche skulle være ekte og gjengitt identisk og i samme 

rekkefølge som på Facebook-siden, mangler den sammenhengen den ble presentert i der. 

Derfor blir den en helt annen (eller i hvert fall litt annen) tekst i den nye konteksten enn den 

var i den opprinnelige.  

 

Can you see me? 

Som vanlig har jeg valgt en forholdsvis nøytral fortellerstemme i hovedteksten, men med 

enkelte innslag av synlig forfatter. Hadde jeg hadde vært litteraturkritiker, ville jeg nok ha 

valgt å vise frem meg selv og kunnskapen min ennå tydeligere. Både for å legitimere 

innholdet og for å posisjonere meg som fagperson. Men det er jeg ikke, i hvert fall ikke ennå, 

så jeg holder fremdeles litt igjen. I fagloggen er jeg derimot svært til stede. Og på bloggen. Og 

på Facebook. Akkurat som jeg justerer rollen min etter settingen, justerer jeg 

fortellerstemmen etter situasjon. Verken jeg eller teksten eksisterer i et vakuum. Derfor 

tilpasser vi oss i forhold til konteksten og hva vi ønsker å oppnå der.  

  

Er du der? 

Denne boka gjorde meg mer klar over det som ikke er der (i teksten), bevisst eller ubevisst. 

Gapene. Hullene. Utelukkelsene. Og lærte meg at signalene fra forfatter eller forlaget er 

viktige brikker for leseren i lesingen. Hvis forfatteren lar være å gi slike signaler, kan 

resultatet i ytterste konsekvens bli et mysterium, en påskekrim med leseren som detektiv. 

 

Sjanger meg her og sjanger meg der…  

Forfatterens forrige bok, Sent Items, består av et utvalg av hans e-poster fra hans tre første år 

på kunsthøyskolen. Denne kategoriseres både som et kunstverk, en dokumentsamling, en 

selvbiografi og en dokumentarroman i en omtale i Expressen 5. mai 2009. Boka jeg har lest er 

heller ikke lett å plassere i bare én bås. Også den kan være både kunstverk, selvbiografi og 

dokumentsamling, Sier bokas paratekster noe som kan hjelpe? Veilederen hans fra 

Kunsthøyskolen snakker om typografisk stivhet som kontrast til den elastiske utleveringen og 

selvfremstillingen i sosiale medier. Forfatteren antyder selv at dette er en selvbiografisk 

roman i en omtale. Uansett tenker jeg at boka oppfyller oppgavens kriterium om å være en 
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biografisk utgivelse, ved å vise hverdagsglimt fra en kunstners liv og arbeid, presentert 

kronologisk fra en bestemt periode. Og kanskje er ikke sjangeren så viktig, når alt kommer til 

alt. Nettopp det er trolig det viktigste forfatteren/forfatterne ønsker å si med boka. 

 

Alt har en slutt 

Alt har en ende, og her kommer enden på denne fagloggen:   

All biografi handler om selvbiografi. Jeg har prøvd å være bevisst på dette underveis i 

arbeidet med oppgaven og prøver som Walton oppfordrer til å være synlig, både i teksten og 

utenfor (i blogg og på Facebook), med beskrivelser av meg selv og mine refleksjoner og 

reaksjoner. Jeg har med andre ord drevet intens og bevisst selvutforsking og selvfremstilling. 

På denne måten har jeg prøvd ut teori på empirien og fått empiri til teorien. Hadde Goffmann 

vært i live, ville han kanskje syntes det jeg har gjort var greit. Men livet hans tok dessverre 

slutt 19. november 1982. Han var bare 60 år. Denne teksten tar slutt nå. Den er lang nok.  

 

 

 

 

 

 

Prosessen (Første etterord) 

I arbeidet med denne oppgaven har jeg 

 lest boka mange ganger, og for hver gang oppdaget nye ting eller sett ting på nye måter, 

streket under og notert i boka. 

 lest pensum og annen relevant (og mindre) litteratur, både faglig og annen. 

 sett to varianter av Bokprogrammet som handlet om biografi. 

 vært mer bevisst når jeg har vært på Facebook (både i forhold til egen og andres bruk) 

 hentet inntrykk herfra og derfra og satt dem samme, tatt dem fra hverandre og satt dem 

sammen på andre måter. Er faktorenes orden likegyldig, bare fragmenter i et byggesett 

hvor vi stadig konstruerer og rekonstruerer oss selv? 

Læringskurven har vært bratt, og jeg er fremdeles på vei oppover. Fra å være ganske 

uhåndgripelig og uoversiktlig gikk denne oppgaven over i engasjement og mestringsfølelse. 

Stimulerende!  
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Bekjennelsen (Andre etterord) 

Jeg sliter med å fatte meg i korthet. Jeg vil så gjerne si mer enn det er plass til. Og tid til. Det 

har jeg gjort siden ungdomsskolen. Tekstutkastene mine flyter ut, og jo mer pensum jeg leser, 

jo mer vil jeg si. Og jo mer jeg leser, jo mer vil jeg fortsette å lese. Grave meg lenger og 

lenger ned. Men det gjelder som kjent å grave seg ned i tide. Det bringer meg til en av mine 

andre utfordringer: Jeg begynner for sent. Fordi jeg vil så mye, burde jeg begynt ekstra tidlig. 

Samtidig trenger jeg tidspresset, og påstår motsigende at stresset det gir klarner tankene og 

øker prestasjonsevnen. Dessuten bør jeg, som biografen, bli mer bevisst på å velge ut og velge 

bort. Og på hvordan jeg kan sette sammen elementer på kloke måter for å løfte frem og 

presentere noe for andre. I denne oppgaven har jeg valgt bort mer enn i noen av de andre så 

langt. Men sporene av det som en gang var her er likevel ikke helt borte. En og annen rest av 

tidligere omfangsrike utlegninger kan fremdeles skimtes her og der i teksten og fagloggen. 

Mesteparten av de andre er forhåpentligvis arkivert et sted i toppen av kroppen min, så det er 

mulig å finne tilbake hvis det skulle bli aktuelt å bruke dem i andre sammenhenger.   

 

Tanker på overtid (Tredje etterord) 

Tankene flyr og skaper stadig nye tanker. Det veves og lappes og collages og jeg vet ikke hva. 

Fragmentene flyr rundt og hentes ned etter innfallsmetoden. Trådene samles. Nok en brikke 

faller på plass i puslespillet (som riktignok aldri kan bli helt ferdig, bare stadig mer komplett). 

Er ikke dette en mer litterær måte å skrive på enn jeg vanligvis pleier?, tenker jeg plutselig, og 

den økte bevisstheten bekrefter nok en gang av studiet virker. Jeg får ikke nødvendigvis mer 

visshet, men jeg får flere spørsmål og leter etter flere svar. Jeg lærer. Og ser at jeg på en og 

samme tid innser at jeg stadig kan litt mer enn før, samtidig som jeg mengden av det jeg ikke 

kan øker. Mange andre har innsett dette for lenge siden. Men det er likevel litt annerledes å 

erfare noe selv (empiri) enn bare å vite om fenomenet (teori). Analysen av teksten har medført 

økt analytisk blikk også på andre ting utenfor den. Jeg er mer bevisst på hvordan og hvorfor 

ting er som de er, ikke bare at de er sånn. For å si det på Facebooksk:  

 

 

 


