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Gynt i Giza - en «skamplett»?
Debatt
Ibsen-året

Aftenposten (4.1.) har spurt to
synsere om den overhåndtagen-
de feiringen av dikterjubileer.
Den er til bekymring for begge,
og kan «virke lammende på kul-
turlivet», opplyser Hilde Sand-
vik, som sier: «Når pengene lø-
per løpsk, får vi kulturelle skam-
pletter som «Gynt i Giza».»

Det er et ekko av den medie-

kampanjen som ble drevet for
vel et år siden, mot Ibsenåret og
«Gynt i Giza». I en stor artikkel
(Aftenp. 30.12.06) avdekket Arn-
hild Skre at kritikken bygget på
sladder, gale opplysninger og –
misunnelse.

Siden da er Ibsenårets slutt-
rapport på 72 sider kommet.
Men synserne vet jo verst selv, og
hamrer fast den gamle myten, at
dette var vettløs pengebruk med
minimale resultater.

, 1. Sandvik hevder at «pengene
løp løpsk». Det er sludder. Aldri
har visst et så stort norsk kultur-
fremstøt i utlandet vært gjen-
nomført med så stramt budsjett
(11.7 mill.kr., derav 8 fra staten).
Men det holdt – ble endog, som
Ibsenåret, oppgjort med over-
skudd. (NATO-møtet i Oslo sam-
me år kostet staten 72 mill.)

Ibsenåret kostet Norge ca. 70
mill.kr. Spania brukte 250 mill.kr.
på Don Quijote-jubileet i 2005,
og byen Wien 240 mill. på Mo-
zartjubileet i 2006. Men Norge
er som kjent et fattig land.

, 2. Var «skampletten» at det ble
satset stort i et så fjernt land?

Omfattende dekning. Vi bør
huske at Egypt er et nøkkelland i
Midtøsten og Kairo verdens fjer-
de største by, der dette ble utropt
som «årets kulturbegivenhet».
Det kontaktnettet og den good-
will som ble skapt, var viktig i en
større politisk kontekst.

Mediedekningen ble meget
omfattende. Forestillingen ble
sendt direkte og i flere repriser i
egyptisk fjernsyn, som når 70–
80 mill. mennesker. (Skuespil-
lerne ble stadig gjenkjent på ga-

ten av folk som ville takke.) Den
ble også omtalt i lange pro-
grammer i radio og fjernsyn, og
i en mengde avisartikler. I til-
legg fikk man utstillinger og se-
minarer om Ibsen, et par teatre
i Kairo spilte ham, en bok kom
med arabisk oversettelse av en
rekke Ibsen-stykker, osv. –
«Gynt i Giza» ble også dekket
av to tyske og to franske TV-ka-
naler og ble sendt i norsk fjern-
syn. Nå foreligger den i salg
som DVD. 

Det er visst sjelden det blir så
stor avkastning av en norsk kul-
tursatsing i utlandet.

, 3. Var «skampletten» at forestil-
lingen ikke holdt kunstneriske
mål?

Her er det selvsagt rom for ulike
vurderinger. Men at Ibsen set-

tes opp på ulike måter, som får
vekslende kritikk – er det en
«skamplett»? 

De fleste utsendte fra norske
medier var overstrømmende be-
geistret. Det var også mange
norske og egyptiske Ibsenkjen-
nere. Selv priser jeg meg lykkelig
over å ha fått den med meg – en
av de største teateropplevelser i
mitt liv.

Hva står da igjen av anklagen
om «skamplett»? Iallfall ingen
troverdig begrunnelse. Men man
aner jo at den har en skjult ad-
resse – til mesterregissøren som
holdt god orden også på økono-
mien: Bentein Baardson. Han
får så altfor mange glansfulle
oppdrag! Det utfordrer flokkin-
stinktene. Og som Ibsens bisp
Nicolas sa: Kan kun om en ting i
verden de enes . . . – Også det er
visst typisk norsk fremdeles.

LARS ROAR
LANGSLET 

Norsk
forestilling
i Beirut
Terror og minoritets-
spørsmål er stikkord for
koreograf Jo Strømgrens
nye produksjon.

ÅSHILD EIDEM

Forestillin-
gen «Sel-
skapet» har
urpremière
i Beirut 30.
april, og går
derfra vide-
re til Ramal-
lah, Haifa,
Tel Aviv og
Jerusalem. I
Norge vises den for første
gang under åpningen av Fest-
spillene i Bergen 21. mai.

– «Selskapet» handler om
en kaffeklubb hvor alt er helt
fint og greit – helt til et av
medlemmene finner en
brukt tepose. Da blir spørs-
målet hvem som har drukket
te i kaffeselskapet, sier
Strømgren til Aftenposten.

På et større plan handler
stykket om hvor langt en ma-
joritet kan gå i å utøve makt
over en minoritet. Forestil-
lingen er den femte i serien
med de tidligere «Orkeste-
ret», «Klosteret», «Hospita-
let» og «Departementet». 

ashild.eidem@aftenposten.no

Koreograf Jo
Strømgren.

Se og Hør for intellektuelle?

BIOGRAFIDEBATT. «Brenn mine brev! Jeg tar ikke nasjonalt ansvar!» erklærte
forfatteren Frode Grytten i Litteraturhuset i Oslo i går ettermiddag.

PÅ UNDER EN time greide Gryt-
ten to ting på en gang: Å spiss-
formulere en kritikk av norsk
biografiindustri og å gjenreise
forfatterforedraget som genre.

Grytten, en av Norges viktigste
novelleforfattere, var første-
mann ut i en ny foredragsserie
som Norsk forfattersentrum ar-
rangerer i hele 2008. En glim-
rende idé, for alle oss som er
grundig lei av alle de sprikende,
lite innsiktsgivende og dårlig
forberedte paneldebattene i Kul-
tur-Norge. La heller én person
snakke uavbrutt og i fred. Det
ble rett og slett en forrykende og
formfullendt gjenreisning av Fo-
redraget med stor F, med inn-
slag av både musikk og foto.

Litterære biografier. Temaet
var først og fremst de litterære
biografiene, bøkene om forfat-
terne. Hamsun-biograf Ingar
Sletten Kolloen tjente som illust-
rasjon på genrens elendighet.
Ifølge Grytten har Kolloen sam-
menlignet det biografiske arbei-
det med å plassere en oljeplatt-
form over det avdøde objektet,
og så bore og suge til et liv er
fullstendig kartlagt og forklart.
Gryttens fokus var biografien
som industri, og hele systemet
som omgir genren. 

Jeg var del av dette feltet da jeg
for noen år siden skrev en bio-
grafi og ledet en biografifore-
ning. Og apropos Gryttens ønske
om at fremtredende forfattere
og andre brenner sine brev:
Sammen med den nevnte platt-
formsjefen oppfordret jeg, i en
debattartikkel her i avisen,
prinsesse Ragnhild til å la være å
brenne 2500 brev til og fra kong

Olav, men arkivere dem for et-
tertiden. 

Mitt utgangspunkt er slik et
helt annet enn Gryttens, og jeg
vil forsvare biografiens huma-
nistiske verdi som en kunn-
skapsgenre som klargjør enkelt-
individenes plass som aktører i
samfunnet og historien.

Sex og pikanterier. Grytten
gjentok i går sitt kjente utsagn
om at «biografier er Se og Hør
for intellektuelle», fulle av sex,
pikante avsløringer og irrelevant
kunnskap. Men lesere som ser
nøye etter, vil oppdage at pikan-
teriene som blir blåst opp ved
lanseringen av bøkene, for å vek-
ke oppmerksomhet, ofte bare ut-
gjør marginale deler av biografi-
ene selv.

Og det er slett ikke biografene
som fører an i å bygge ned gren-
sen mellom privat og offentlig i
Norge – et samfunn som i en in-
ternasjonal undersøkelse denne
uken ble «kåret» til et av de land
hvor politikk og forvaltning set-
ter personvernet lavest. Folk
flest synes ikke å bry seg. Kan-
skje noen flere norske forfattere

kunne interessere seg for dette, i
stedet for å bekymre seg for om
noen etter deres død kan kom-
me til å skrive om dem?

Forklare og forstå alt. Frode
Gryttens analyse er sterkere når
han påpeker at biografier ofte
reduserer både liv og verk – og
tar mål av seg til å forklare alt og
å forstå det hele. Vi trenger bio-
grafier som viser det motset-
ningsfylte, rufsete og rotete ved
tilværelsen, og som ikke ser livet
som et puslespill som skal «gå
opp».

Men Grytten finner nesten in-
gen slike biografier hverken på
norsk eller noe annet språk. I
stedet hever han skjønnlitteratu-
ren opp på pidestallen som den
eneste genre som kan «ta virke-
ligheten på fersken». Men er
ikke en novelle også reduseren-
de i måten den fanger verden på,
i et ørlite snitt?

Gryttens kritikk er mer grunn-

leggende når han hevder at vi –
mediene og leserne – er i ferd
med å miste troen på fortellinge-
ne og forfatterne i seg selv, vi le-
ter hele tiden etter det som fin-
nes i mellomrommene og mel-
lom linjene.

Jeg kan ikke se at han har rett i
det. Bøkene er her, der, alle ste-
der. Aldri er det blitt solgt så
mye skjønnlitteratur i Norge
som nå. 

Og så er noen redd for at bio-
grafiene om døde forfattere
skygger for litteraturen?

Frode Grytten mener at det lit-
terære verket skal tale for seg
selv, at alt finnes i linjene som
forfatteren selv har skrevet.
Konsekvensen burde være at
han slutter å gi intervjuer. Men
da hans foredrag var slutt i går,
sto han i samtale med to journa-
lister og to fotografer. Så ble han
med en av fotografene ut for å
posere.

knut.olav.amas@aftenposten.no

KNUT OLAV ÅMÅS
Debatt- og kronikkredaktør

Kommentar

I Litteraturhuset i Oslo i går uttrykte forfatter Frode Grytten seg meget kritisk til den norske biografi-
produksjonen. Grytten var førstemann ut i en ny foredragsserie som Norsk forfattersentrum arran-
gerer i hele 2008. FOTO: TOR ERIK H. MATHIESEN

«Det ble rett og slett en forrykende og formfullendt
gjenreisning av Foredraget med stor F»

Norges Televisjon
står på sitt
C I desember fikk Norges Te-
levisjon (NTV) et varsel om
vedtak fra Post og teletilsynet
om at ikke-diskriminerings-
vilkåret i konsesjonen deres
var brutt. Enklere sagt mener
tilsynet at TV 2 får for gode
vilkår i forhold til de andre
kommersielle TV-kanalene.
Nå har NTV svart at de mener
tilsynet anvender ikke-diskri-
mineringskravet feil, og at
vedtaket kan ha «prosessuelle
mangler». NTV ber Post og te-
letilsynet om å foreta en ny
gjennomgang og vurdering,
heter det i en pressemelding
fra NTV. 
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