
Har vi knust mytene nå?  
Om utviklingen i norske forfatterbiografier  
 
Marianne Egeland konkluderte i 2000 med at norske biografer var romantiske myteskapere med lav 
kildekritisk bevissthet. Har biografien i Norge vokst av seg sin påståtte naivitet? spør Ane Farsethås i dette 
bokessayet fra Prosa nr 5 fra 2008. http://2001-10.prosa.no/artikkel.asp?ID=378 Her vurderer hun noen av 
våre mest prestisjefylte nye biografier om Undset, Hamsun og Ibsen opp mot tidligere biografier om de 
samme forfatterne.   
 
Hvem skriver biografiene? 
Alle de seneste biografiene om de tre er skrevet av mer eller mindre profesjonelle biografer: en histo-riker, 
to journalister og en litteraturforsker. Ingen er skrevet av skjønnlitterære forfattere. Hamsun og Ibsen har 
begge fått to-bindsbiografier. Ingen Undset-biografi er i mer enn i ett bind. De to mannlige forfatterne er 
utelukkende biografert av menn, den ene kvinnen utelukkende av kvinner. Egeland skriver at kvinners liv 
oftere leses som symboler på og eksempler fra samtiden, mens menn bygges opp som bautaer over den.  
 
Hvordan presenterer dagens biografer sin selvoppfatning og andre målsetninger?  
Farsethås har sett på hvordan biografene har gått løs på oppdragene sine. Hva sier de at de vil gjøre? Og 
hva gjør de? Hun beskriver endringer over tid og oppsummerer: ”Forordene fra 1990 og fremover viser en 
økende bevissthet om at biografens rolle er å konstruere. Tanken på å fortelle om det egentlige mennesket, 
er erstattet av en økt skepsis til slike fortellinger. Slik sett målbæres deler av kritikken av biografien som en 
naiv sjanger nå av biografene selv. Det blir økt bevissthet om at den biograferte også selv var en 
konstruktør av historier ikke bare i diktningen, men også i livet. Mytebegrepet blir dermed helt sentralt. 
Samtidig synes det å være tatt for gitt at dagbøker, brev og andre dokumenter må leses retorisk og 
performativt og ikke som rene uttrykk for det indre. Også her er det teoretiske strømninger og tidens økende 
interesse for retorikk ved dagligspråkets kommunikasjon som spiller inn.” 
 
Har den nye bevisstheten noen praktiske konsekvenser?  
Er det forskjeller i fortellermåten før og etter den selvbevisste vendingen? Eller er sjangrenes konvensjoner 
for sterke? Ingen av biografiene Farsethås har sett nærmere på er eksperimentelle, men der er 
formbevisste. For man kan arbeide intensivt med formen uten å gå inn for å eksperimentere med den. 
Fortellerstemmene er i hovedsak usynlige allvitende, og blir bare glimtvis personlige. De titter innimellom 
frem som kildekritiker med spørsmål og drøftinger eller som dramatikere – uten at overgangene 
nødvendigvis markeres tydelig.  
 
For å fremstå som en pålitelig forteller overfor en moderne skeptisk leser, er det klokt å være bevisst på at 
fortellerinstansen er grunnleggende upålitelig. Ved å markere dette, kan den moderne biografen skape en 
ny leserkontrakt: Den skeptiske leser og den skeptiske biograf er på lag mot mytene, og biografen skal etter 
beste evne forsøke å lose leseren gjennom et uoversiktlig farvann av myter.  
 
Er den dramatiserte scenen blitt et forslitt biografigrep?  
Lite tyder på det, mener Farsethås. ”Også de nyeste biografiene har en tradisjonell realistisk roman som 
forbilde for å skape spenning og dramaturgi, en fortellerstruktur som gjerne tenderer mot en nær allvitende, 
minimalt tilstedeværende forteller, og som med sin veksling mellom gjenfortelling og scener gjør at 
tendensen til inndiktning i indre liv, ikke har forsvunnet. Oftest veksles mellom sitat og parafrase, diskret 
innlevelse, dramatiserte scener og drøftende resonnerende tekst.”   
 
Tiltrekningskraften fra romanformen er fortsatt sterk nok til at også selvbevisste biografer slipper seg løs 
innimellom. For selv om biografene ikke lenger tar forfatterne på ordet, betyr det ikke nødvendigvis at alle 
har sluttet å legge ordene i munnen på dem. Undset ser ut til å være den letteste å leve seg inn i. Anderson 
var på fornavn med sitt objekt og kunne uten forbehold skrive at «Sigrid følte det som om hennes gamle liv 
gled bort». Ørjasæters bok snakker om hva Undset «lengtet etter», mens Slapgard benytter diktet innlevelse 
mer enn noen av de andre i den siste generasjonen av biografer.  
 
Den økende kildekritiske skepsisen og retoriske mistenksomheten påvirker det ytre rammeverket og 
medfører et mer kritisk og nærgående syn på de biograferte. Biografene blir mer opptatt av personens 
ubehagelige eller vanskelige sider. Et eksempel på dette er selvmotsigelsene mellom liv og lære hos 
Undset, som ble løftet frem i Slapgards biografi.  
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Biografens avhengighetsforhold til den biograferte 
Som Egeland påpeker, kan dette forholdet føre til en opphøyelse av den biograferte, ikke sjelden med en 
smitteeffekt fra diktningen til livet: store kunstnere lever store liv. Slik trang til å forstørre og forbedre 
kunstneren også som menneske, synes å være minimal i våre nyeste biografier – de tas snarere hardt ned 
på jorden.  
 
Ifølge Egeland blir kone og barn ofte salderingsposter i skildringer av store mannlige diktere, fordi alminnelig 
familieliv rimer dårlig med kunstnermytene. I de nyeste biografiene ser vi derimot en betydelig interesse for 
familielivet, der også de store menns hverdagslige maktkamper blir satt opp mot deres offentlige rolle. Å ta 
inn det private og i større grad å vurdere det kritisk, gir biografene de to nivåene som trengs for å avsløre en 
myte: ute og hjemme, offentlig og privat, frontstage og backstage i maskenes rollespill. 
 
Myteknusing 
Den mer uærbødige holdningen til objektet henger tett sammen med synet på forfatteren som mytebygger. 
Ferguson er kritisk til Ibsens selvdramatisering som offer for uforstående nordmenn. Figueiredo knytter det 
menneskelige og det strategiske sammen, slik at vi ikke lett kan skille mytene fra den virkelige 
personligheten. 
 
Myteknusing er en klassisk topos i biografisjangeren. Samtidig som myten dekker en stadig større del av 
synsfeltet, sitter masken tettere fast i mennesket, og mistenksomheten er mer gjennomført gjort til metode. 
Det nye er: 

 dimensjoneringen av mytestoffet  

 den vekt myten tillegges i tolkningen av selve mennesket 

 at myten ikke er noe utenpåklistret, men en integrert del av både personligheten og den litterære 
institusjonen 

 at mytebegrepet også utvides i en innforstått mistenksomhet til biografisjangeren selv 
 
Den nødvendige melankoliker?  
En klassisk idé om melankolikeren preger biografiens menneskesyn og har vært et dominerende trekk ved 
sjangeren, ifølge Egeland: «Når biografiene sammenholdes, trer det frem en umoden, selvsentrert og 
kravstor person med svært høye tanker om egne evner og intense forventninger til skjellsettende triumfer, er 
emosjonelt underutviklet, retthaversk og hypokondrisk anlagt». I store trekk kan trekkene også sees i de 
seneste biografiene. Men hvordan passer dette sammen med genidyrkingen Egeland mener biografien lider 
under? Stephen Walton mener bildet av kunstneren som det uansvarlige barnet – litt mindre skikket for 
dagliglivet enn oss, men også så mye mer spesiell – er en konservativ myte som skal holde oss 
hverdagsmennesker fornøyde med det vi har. De store kunstnere fikk kanskje sin frihet, men de måtte 
betale for det!  
Men hvor mange modeller for å skildre et liv har vi egentlig til rådighet som ikke omfatter prototyper på den 
melankolske kunstner? Hvor ofte forteller vi egentlig om andre som personer i full harmoni med 
omgivelsene, med passe store ego, med fullt samsvar mellom andres og egen oppfatning av seg selv, og 
som aldri er egoistiske eller strekker sannheten?  
 
Konsekvenser av biografenes økte mistenksomhet  
Sjangerbevisstheten har økt og formen er ikke lenger like transparent. Problematiseringen av sjangeren får 
konsekvenser for skrivemåten, men den romanmessige fortellingen som tetter hullene med spekulasjoner er 
fremdeles en hovedtendens. Synet på menneskene det fortelles om har endret seg, både det egentlige 
mennesket og kunstneren. Det litterære beskrives i minkende grad som et kall og i økende grad som en 
karriere. Biografen opererer fortsatt som detektiv, men leter nå etter den egentlige strategien framfor den 
egentlige kjernepersonligheten. Vi er på vei fra et inderlig-psykologisk drama til en type strategisk-
psykologisk drama. Både biografene og offentligheten forventer «myteknusing». Det er like relevant for 
journalisten som for akademikeren. Ett av resultatene er at biografien ikke lenger blir sett på som en 
pariasjanger i akademia.  
 
Menneskesyn og tidsspeil  
Biografene må vise at den nye kritiske bevisstheten gir resultater i praksis. Men menneskesynet som følger 
ideen om den biograferte som konstruktør og mytebygger, kan diskuteres: Blir det strategiske dermed også 
det egentlige? En fare ved å gjøre strategi- og maskeperspektivet for stort, er at perspektivet kan bli for 
kynisk, at alt kan bli sett som beregning av signaleffekter for å skape rett image. Der er vi ikke ennå. Hver 
biografi speiler sin tid, og i våre nyeste biografier ser vi spor av tidens interesse for personligheten som 
image og omdømme, for signaleffekter og historiefortelling som myte- og merkevarebygging. Men dersom 
biografien bare blir et speil for dette, er det fare for at det eneste vi ser i den er oss selv. Mener Farsethås. 


