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Manusforfatter og regissør 
som nylig har fått ni 
millioner i støtte til sin 
spillefilmdebut.
– Hva motiverer deg? 
– Det er vel noe så banalt som en 
kjærlighet for filmmediet og hva 
man kan få sagt med det språket. 
Eller kanskje en innbitt redsel for å 
feile i noe man naivt bestemte seg 
for på ungdomsskolen en gang: å 
lage film.  
– Hvordan er en vanlig arbeidsdag?
– Stort sett er det skriving det går i, og det varierer fra enslig 
angst foran det hvite arket. 
– Hva er du stolt av å ha fått til? 
– Jeg er stolt av mine bidrag til filmene «Reprise» og «Oslo, 
31. august». Jeg er stolt av å ha holdt ut i mange år med lav 
til ingen inntekt og jobbet videre med det jeg liker. 
– Tjener du til smør på brødet?
– Inntekten min er typisk frilans jojoaktig: ingenting i mange 
måneder, og så en stor klump med penger så man kan føle 
seg rik.

Dag Eivind Undheim Larsen 

KULTURARBEIDEREN:

Eskil Vogt
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Vitalismen er mer 
enn blod, rus og 
ekstase. Den har 
også en positiv 
side, mener forfat-
teren av boka   
«Norsk vitalisme», 
Eirik Vassenden.  

BØKER
Av Dag Eivind Undheim Larsen 
(tekst) og Helge Skodvin (foto) 

– Jeg har villet vise at det fin-
nes andre aspekter ved vita-
lismen enn de reaksjonære, 
sier Eirik Vassenden, førstea-
manuensis i norsk litteratur 
ved Høgskolen i Bergen.

Store bilder med strålende 
sol, uhemmet kroppsdyrkelse 
og slagord om ekte natur: Det 
vitalistiske tankesettet dyrker 
både kraft og liv, men har også 
blitt omfavnet av totalitære 
ideologier og fått et dårlig om-
dømme. 

Det ønsker litteraturforsker 
Eirik Vassenden å gjøre noe 
med, og nå er han aktuell med 
boka «Norsk vitalisme»:

– Det er viktig å anerkjenne 
at vitalisme er en omfattende 
kategori, og ikke bare en enty-
dig negativ suppe av kraft- og 
voldsomhetsdyrking. Vitalis-
men har også en positiv side, 
der innholdet er lyst og livsbe-
jaende, og jeg vil gjerne bidra 
til å nyansere forståelsen av 
denne idéhistoriske strøm-
ningen, sier Vassenden.

Historisk dialog
I en artikkelserie i Klassekam-
pen nylig tok flere til orde for å 
rehabilitere romantikken. Vi-
talismen er på mange måter i 
dialog med denne epoken: 

– Det finnes også en meta-
fysisk grunntanke i vitalis-
men som den deler med ro-
mantikken. At alt springer ut 
av et skapende prinsipp, som 
igjen kan lokaliseres i en 
mystisk impuls. Vi kan gjerne 
si at vitalismen bygger bru 
mellom romantikken og en 
mekanistisk og materialistisk 
forståelseshorisont, sier Vass-
enden.

Han trekker også en paral-
lell til nyere litteratur for å 
vise hvordan vitalistiske ten-
denser gjør seg gjeldende. 
Han trekker fram den norske 
forfatteren Thure Erik Lund, 
som blant annet er kjent for 
boka «Grøftetildragelsesmys-
teriet»:

– Thure Erik Lund er en 
sein representant for en vita-
listisk tenkemåte, her handler 
det om hvordan «alt lever», og 
om hvordan livsimpulser blir 
til et skapende og kreativt 
prinsipp som går ut over det 
menneskelige.

– Ser vi også spor av det vi-
talistiske tankegodset utenfor 
kunsten i dag?

– Samfunnets kontinuerli-
ge vektlegging av sunnhetsi-
dealer og forestillinger om 
kroppslig perfeksjonisme er 
et eksempel på hvordan vita-
listiske tendenser gjør seg 
gjeldende i dag. Det kunne 
vært morsomt å se nærmere 
på forholdet mellom vitalis-
men og idrettsbevegelsen, 
sier han.

Radikal vitalisme
–  Vitalismen har til tider slitt 
med et dårlig rykte?

– Ja, og det er det ikke van-

skelig å forstå. Hengir man 
seg til dyrkelse av livet og 
livskreftene, vil man også 
havne i en problematisk rela-
sjon til spørsmålet om men-
neskelige og sivilisatoriske 
verdier.

Det vitalistiske tankegod-
set har blant annet har vært 
sentralt for fascistiske beve-
gelser.

– Vitalismen har ofte blitt 
slått i hartkorn med både pre-
fascisme, fascisme og nazis-
me. Derfor har det også vært 
vanskelig å snakke om vitalis-
men, men nå er det på tide å 
undersøke dens betydning 
nærmere. Vi ser også en forny-
et interesse for vitalismen in-
ternasjonalt, sier Vassenden.

Dersom vi fortsetter å se på 
bare de problematiske sidene 
ved vitalismen, mener Vass-
enden vi ender med en for-
dreid forestilling om histori-
en:

Tankeretningen vitalisme er ikke bare e n negativ suppe av kraft og voldsomhetsdyrking, mener forsker: 

Vil tilbake til naturen 

Å SE LYSET: Eirik Vassenden ønsker å se på vitalismen med nye øyne, og han           understreker at tankeretningen har mer å by på enn kraft og voldsomhet.  
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Påskeferien er knappest over før Oslos litterære scene er i 
gang igjen, og i kveld kommer to av Danmarks hotteste 
forfattere til Litteratur på Blå. Mette Moestrup har lenge 
vært en av de mest markante stemmene på den skandina-
viske poesiscenen, og kommer i april med boka «Dø, løgn, 
dø». Hun skal samtale med Julie Sten-Knudsen, som debu-
terte i 2011 med den kritikerroste samlingen «Hjem er en 
retning», og Litteratur på Blås Runa Skolseg.

Sandra Lillebø

NOTERT:

Danske tendenser

INTERNASJONALEN:
Leïla Ben Ali, kona til Tunisias 
tidligere diktator Ben Ali, skriver bok. 
Den skal komme ut i mai under 
tittelen «Min sannhet» («Ma vérité») 
på forlaget Éditions du Moment, 
melder det franske nettstedet Médiapart. I boka skal Ben Ali 
blant annet skrive om sine opplevelser av den arabiske våren 
og revolusjonen i Tunisia. 

SL
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– Jeg har ønsket å vektleg-
ge de mer radikale og tradi-
sjonskritiske aspektene ved 
vitalismen. Den progressive 
vitalismen arter seg mer el-
ler mindre som en revolusjo-
nær og frihetssøkende beve-
gelse, bort fra borgerlig puri-
tanisme, sier han. 

– Hva er grunnen til at vita-
listiske strømninger fi kk et 
oppsving ved begynnelsen av 
1900-tallet?

– Man kan kanskje si at vi-
talismen var en slags reaksjon 
på det en rekke modernise-
ringsprosesser i samfunnet, 
en reaksjon på det man forsto 

som en overutviklet og oversi-
vilisert kultur. Man ville tilba-
ke til noe ekte, tilbake til natu-
ren.

Filosofi sk «moteretning»
Disse tenkemåtene ble raskt 
populære, og i Tyskland om-
talte man dem som en fi loso-
fi sk «moteretning». Og det 
var kjente fi losofer som gikk i 
bresjen for vitalismen den 
gangen:

– Skriftene til den tyske fi -
losofen Friedrich Nietzsche 
og den franske fi losofen Henri 
Bergson var viktige fordi de 
på hver sin kant problemati-

serte rasjonaliteten, og det de 
så som en livsfremmed og in-
tellektualistisk kultur.

Livgivende stråler
Etter hvert kom disse tankene 
til Norge. Navn som Arne Gar-
borg, Kristofer Uppdal og 
Olav Duun er sentrale, men 
også forfattere som Knut 
Hamsun, Jakob Sande og As-
laug Vaa. 

– De fl este forfatterne som 
kan settes i sammenheng 
med vitalismen, deler noen 
kjerneinnsikter, men de ut-
mynter den på ulikt vis. For 
eksempel hvordan livskref-
tene gjør individene små og 
ufrie. Olav Duun, Kristofer 
Uppdal og Knut Hamsun te-
matiserer på ulike vis livs-
kreftene i lys av forholdet 
mellom individ, slekt og na-
tur, sier Vassenden.

Selv om dikterne på mange 
måter er ulike, forholder de 

seg til de samme motivene, 
som sola, lyset, blodet, rusen 
og ekstasen.

– Disse motivene opptrer 
gjerne sammen. De fl este for-
fatterne er opptatt av sola, og 
det er ikke så underlig: Den er 
en samlende kraft, og er livgi-
vende i vårt univers.

Tittelen på Kristofer Upp-
dals diktsamling «Solblø-
ding» fra 1918 er et godt ek-
sempel på hvordan to av vita-
lismens grunntema smelter 
sammen. I Sverige maler 
kunstneren Eugéne Jansson 
også sine atletportretter på 
denne tida, og vitalismen 
kommer tydelig til uttrykk i 
visuell kunst:

– Hele skulpturparken til 
Gustav Vigeland er jo bygget 
opp omkring denne motivka-
talogen. Flere av bildene til 
Edvard Munch står også 
innenfor samme horisont, for 
eksempel er solmotivet i ut-

smykkingene i Universitetets 
aula et sterkt uttrykk for det-
te: Sola, i sentrum, sender 
sine livgivende stråler ut over 
alt annet.

dageivindl@klassekampen.no

Tankeretningen vitalisme er ikke bare e n negativ suppe av kraft og voldsomhetsdyrking, mener forsker: 

Vil tilbake til naturen 

Å SE LYSET: Eirik Vassenden ønsker å se på vitalismen med nye øyne, og han           understreker at tankeretningen har mer å by på enn kraft og voldsomhet.  

ATLETPORTRETT: Maleriene til Eugéne Jansson uttrykker vitalisme.  
EUGÉNE JANSSON, «PRESSNING AV STÅNG PÅ EN ARM II» (1914), 
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FAKTA

Vitalisme:
� Tankeretning som vektlegger livskraft og natur.
� Forbindes med fi losofer som Friedrich 
Nietzsche og Henri Bergson.
� Er også knyttet til politiske ideologier som 
fascisme og nazisme.
� Forfattere som Kristofer Uppdal, Knut Hamsun 
og Aslaug Vaa er representanter for vitalistiske 
strømninger i norsk litteratur.
� Litteraturforsker Eirik Vassenden er aktuell 
med boka «Norsk vitalisme» på forlaget Spartacus. 
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Ali Smith

Intro ved  
Geir Gulliksen

Intervjuer:  
Margunn  

Vikingstad

«En briljant  
roman» 

A. S. Byatt,  
The Guardian

Wergelandsveien 29 ved Slottsparken

På stedet mil

«Forestillinger om kroppslig perfeksjo-
nisme er et eksempel på hvordan vita-
listiske tendenser gjør seg gjeldende i 
dag» 

EIRIK VASSENDEN, LITTERATURFORSKER 


