Nyrealisme og modernisme 1900–1930

Foto: Scanpix Sverige

Tida og samfunnforholdene
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Nasjonal selvstendighet
I 1905 ble unionen med Sverige oppløst. Det hele
ordnet seg på fredelig vis, etter flere års konflikt
med svenskekongen Oskar 2. Det var en samlet
regjering som stod bak kravet om selvstendighet,
og en folkeavstemning viste at hele folket støttet
regjeringen i dette kravet.

Kong Haakon VII
(tidligere prins Carl av
Danmark) kommer til
landet med Kronprins
Olav på armen.
Statsminister Christian
Michelsen ønsker
velkommen til Norge

«Den nye arbeidsdagen»
At Norge endelig var helt uavhengig, vakte stor
framtidsoptimisme hos folk. Nå skulle en bygge det
nye, selvstendige landet. Perioden etter 1905 kalles
derfor også «den nye arbeidsdagen».
Etableringen av Norsk Hydro i 1905 var på
mange måter symbolet på det nye Norge: et samfunn der industrialiseringen var i full gang og
preget samfunnsutviklingen. Raskt ble industri og
bergverksdrift de viktigste næringene i Norge. De
tradisjonelle hovednæringene jordbruk, skogbruk
og fiske utgjorde alt i 1923 bare en knapp firedel av
bruttonasjonalproduktet.

Tida og samfunnforholdene
syketrygd. Kampen for
arbeidernes rettigheter
gav nå resultater.
Kvinnelig
stemmerett
En annen gruppe som
gradvis fikk mer makt
Arbeiderbevegelsen
i samfunnet, var kvinAntallet arbeidere økte
nene. De hadde vært en
veldig i perioden, og
nokså usynlig gruppe,
etter at Landsorganisa- men i 1913 fikk de allsjonen (LO) ble stiftet i
menn stemmerett. Også
1899, vokste arbeideri de andre nordiske
bevegelsen raskt til å bli landene fikk kvinnene
en mektig organisasjon. stemmerett rundt dette
I 1899 hadde LO 1578
tidspunktet. Bare noen
medlemmer, i 1930 had- få land i verden var enda
de de 139 591. I 1907 fikk tidligere ute, blant annet
arbeiderne den første
New Zealand og Austratariffavtalen, og i 1909
lia. De to første tiårene
kom den første loven om av 1900-tallet fikk kvin-

Ida Cecilie Thoresen Krog, Norges
første kvinnelige student

nene stemmerett både i
USA og i de fleste europeiske land.
Europa:
«La Belle Époque»
Begynnelsen av
1900-tallet var preget av
sterk optimisme i hele
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Europa, og epoken blir
omtalt som «La Belle
Époque», det vil si «den
skjønne tida». I Norge
holdt denne optimismen
seg, i alle fall til en viss
grad, men i Europa ellers
skjedde det en radikal
endring i mentalitet og
livssyn etter 1918. Under
første verdenskrig ble
om lag ti millioner sol
dater drept. I tillegg omkom rundt sju millioner
sivile. I enkelte land ble
en hel generasjon unge
menn skadd og uføre,
om de da overlevde skyttergravene. Den moderne teknologien som
skulle sørge for frihet og
framskritt, hadde ført

til død og granatsjokk,
stress og angst.
Krise i
verdensøkonomien
Framtidsoptimismen
fikk seg også en alvorlig
knekk på grunn av en
krise i verdensøkonom
ien. Børskrakket på Wall
Street i 1929 førte mange
land ut i en økonomisk
depresjon. Resultatet var
stor arbeidsledighet, fattigdom og nød – og misnøye med myndighetene.
Liberalismens ideal om
det frie markedet ble
etter dette revurdert, og
også i USA grep staten
sterkere inn i økonomi
og næringsliv.

Tanker i tida

«Demonstrasjon den 17. oktober 1905», skisse av Ilya Yefimovich Repin
Martin Tranmæl om splittelsen i
arbeiderbevegelsen på 1920-tallet
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Sosialisme, kommunisme og
sosialdemokrati
Sosialisme er en fellesbetegnelse på politiske ideologier der kravet om en jevnere fordeling av ressurs
ene står sentralt. Slagordet «fra enhver etter evne
til enhver etter behov» illustrerer den sosialistiske
tanken om likhet. Sosialistene mente at staten
måtte ha makt til å gripe
inn for å sikre en mer
rettferdig fordeling av
godene. Kommunistene
ville avskaffe kapitalismen helt, mens sosialdemokratene ønsket seg
en blandingsøkonomi
med plass til både privat
kapitalisme og sosiale
velferdsordninger.
Under den russiske
Lenin taler til troppene i mai 1920
revolusjonen i 1917 ble
tsaren styrtet. Lenin tok makta og grunnla såkalte
sovjeter, arbeiderråd. Kommunismen som ideologi

Tanker i tida

Menstadslaget. Politi i kamp med
demonstranter på slusebroen
ved Skotfoss 5. juni 1931. Norsk
Arbeidsgiverforening sin lockout
våren 1931, som i alt rammet
81.000 arbeidere, førte til store
demonstrasjoner og stor uro i
samfunnet. Det endte i Menstadslaget
der norske demonstrerende arbeidere
kom i konflikt med norsk statspoliti.
Foto: NTB arkiv / Scanpix

ble nå for første gang realisert som styreform, og de
kommunistiske idealene ble prøvd ut på et helt land
og et folk.
Den russiske revolusjonen i 1917 fikk konsekvenser også for norsk politikk, samfunnsliv og kulturliv. Arbeiderpartiet hadde i noen år tette bånd til
Sovjetunionen og kommunistpartiet der. Inspirert
av den russiske revolusjonen fikk venstrefløyen i
Arbeiderpartiet flertall i 1918, og to år etterpå ble
partiet opptatt i Komintern, Den kommunistiske
internasjonalen. Høyrefløyen gikk da ut og stiftet
Norges Socialdemokratiske Parti (1921). I 1923
brøt flertallet i Arbeiderpartiet med Komintern, og
mindretallet stiftet nå Norges Kommunistiske Parti.
De ble stående i Komintern, mens Arbeiderpartiet
og Norges Socialdemokratiske Parti sluttet seg
sammen i 1927.
Tilsvarende konflikter foregikk i arbeiderpartiene i hele Vest-Europa, men Norge var det eneste
landet der den revolusjonære delen av arbeiderbevegelsen fikk flertallet med seg i første omgang.
Flere norske kunstnere, blant annet noen av de ny-
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realistiske forfatterne, var tydelig sosialistiske eller
kommunistiske i sitt politiske engasjement
En renessanse for kristendommen
Flere filosofer og tenkere på 1800-tallet hadde
problematisert kristendommen både som livssyn
og som maktfaktor. Charles Darwin (1809–1882)
og Friedrich Nietzsche (1844–1900) hadde på ulike
måter utfordret troen på at jorda og menneskene
er skapt av Gud. Også de realistiske forfatterne i
1880-årene var sterkt kritiske til kirkas makt i samfunnet.
Men etter flere tiår i krise fikk kristendommen
en slags renessanse tidlig på 1900-tallet, i alle fall
i visse kretser. De raske omveltningene i samfunnet førte til at flere var på leting etter mer varige
verdier. Mange av de nyrealistiske tekstene tok opp
temaer som tro og tvil, skyld og forsoning. Vi ser i
tillegg en dreining mot kristen tro som et individ
uelt valg. Litteraturen handlet nå om verdiene og
valgene til den enkelte.

Tanker i tida

Albert Einstein

Et kvantesprang for naturvitenskapen
1905 var et revolusjonerende år for naturviten
skapen. Det var dette året Albert Einstein (1879–
1955) offentliggjorde teorier som skulle vise seg å
endre det moderne verdensbildet. I 1905 publiserte
han fire artikler som fortsatt regnes som milepæler
i moderne fysikk, den ene var relativitetsteorien.
Einstein utfordret her Newtons mekaniske verdensbilde og forståelsen av tid og rom som noe absolutt.
Gjennom arbeidet sitt la han grunnlaget for moderne fysikk og kosmologi.
Einstein er en av de største tenkerne innen
naturvitenskapen, kanskje den største, og i 1922
fikk han nobelprisen i fysikk. Men han var også en
samfunnsengasjert sosialist. I tillegg var han jøde
og flyktet fra Tyskland til USA da nazistene kom til
makta i 1933. Her hjalp han til med utviklingen av
atombomba, men angret seinere på dette. Det er
likevel som genial vitenskapsmann han blir husket,
og i 1999 kåret Time Magazine Einstein til den viktigste personen på 1900-tallet.
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Fridtjof Nansen (1861–1930) og Roald Amundsen (1872–1928) ble nasjonalhelter i Norge etter
unionsoppløsningen i 1905. Polferdene og opp
dagelsesreisene deres gjorde dem til symboler på
den selvstendige og modige nordmannen, og de fikk
en enorm popularitet. Amundsen var den første
personen i verden som nådde både Sør- og Nord
polen. Fridtjof Nansen ble en folkehelt både på
grunn av polarforskningen sin og på grunn av det
humanitære arbeidet for flyktninger. I 1921 ble han
verdens første høykommissær for flyktninger.

Roald Amundsen og hans menn på Sørpolen i desember 1911

Nyrealismen: En etisk realisme

Fra stykket «Medmenneske» av Olav Duun på Det Norske Teater Foto: NTB / Scanpix
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I begynnelsen av 1900-tallet slo modernismen gjennom som kunstretning i Europa. Både forfattere, malere og komponister ble gradvis mer eksperimentelle
i sitt formspråk. Men i Norge fikk vi i stedet et gjensyn med en mer realistisk uttrykksform. Hvorfor?
En forklaring på dette er at Norge nå endelig var
fritt. Unionen med Sverige var tilbakelagt, landet
var ungt og friskt – og selvstendig. Norge var heller
ikke med i den første verdenskrigen. I Europa førte
denne krigen til død og ødeleggelse – og til sterk
pessimisme. I Norge var derimot den allmenne
stemningen mer optimistisk og sterkt fedrelands
patriotisk.
Men det var ikke bare framskrittsoptimisme
som preget folket. Industrialiseringen og urbaniser
ingen førte til store sosiale endringer på kort tid,
og mange fikk erfare skyggesidene ved moderniser
ingen. Enkelte forfattere valgte derfor å fordype seg
i etiske problemer knyttet til de endrete samfunnsforholdene. Denne nye litterære strømningen ble
kalt nyrealisme og kom til å dominere norsk litteratur helt fram mot andre verdenskrig.

Nyrealismen: En etisk realisme
Etiske valg
Typisk for de nyrealistiske tekstene er at politiske
og sosiale problemer på nytt trer inn i litteraturen.
Men i motsetning til realismen i 1870-årene er det
ikke lenger samfunnsforholdene i seg selv som blir
tematisert. De nyrealistiske forfatterne fokuserer på
individet, på samme måte som nyromantikerne før
dem. Nå handler det om å skildre enkeltmennesk
ene i situasjoner der de må foreta viktige og vanske
lige etiske valg. Et annet navn på nyrealismen er
derfor etisk realisme.
Slektsromaner
Forfatterne var ofte opptatt av å vise at valg kan
få konsekvenser i lang tid framover, ja over flere
generasjoner. Det kom derfor mange flerbindsverk,
der vi følger en familie over lengre tid og gjennom
flere generasjoner.
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«Kristin Lavransdatter» på Det Norske Teateret i 1958.
Foto: Kåre Nymark / Aktuell / Scanpix

Historiske romaner
En annen typisk tendens er de mange historiske
romanene som nå dukket opp. Etter at landet på
nytt var selvstendig, hadde folk behov for å bli mint
om sin egen historie. Forfatterne la handlingen i
sine tekster til forskjellige tider, til ulike steder av
landet og til ulike miljøer og samfunnsklasser.

Nyrealistisk litteratur: Problematisering av det moderne
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Et skritt tilbake?
Den nyrealistiske litteraturen
blir ofte oppfattet som «et skritt
tilbake» i forhold til de modern
istiske strømningene på slutten
av 1800-tallet. Vi ser en dreining
bort fra eksperimenter med form
og sjanger og over mot en mer
tradisjonell og realistisk framstillingsform. Der de modernistiske
forfatterne skildret det moderne
mennesket, pekte de nyrealistiske
forfatterne på det de syntes det
moderne mennesket hadde mistet
i møte med den moderne verden.
Løsningen de så for seg, var å
vende tilbake til førmoderne og
førindustrielle verdier.

I Markens Grøde skisserer Hamsun et positivt
alternativ til den kapitalistiske verden. Han
bodde på Kråkmo ved enden av Fjerdevatnet
da han skrev romanen.
Foto: Trygve Indrelid / Scanpix

Nyrealistisk litteratur: Problematisering av det moderne
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Olav Duun
Knut Hamsun (1859–1952) hadde
Olav Duun (1876–1939) skildret
i 1890-årene skrevet både ny
for det meste norske bonde- og
romantiske og modernistiske
fiskersamfunn i sine bøker,
tekster. Men forfatterskapet hans
men emnet hans var de store
tok nok en gang en ny retning.
eksistensielle spørsmålene. I
Nå skrev han mer tradisjonelle og
hovedverket Juvikfolke (1918–
Sigrid Undset
realistiske tekster der han kriti1923) skriver Duun seg gjennom
Sigrid Undset (1882–1949) var
serte holdninger og verdier, eller
flere generasjoner i Juvik-slekta
en svært antimoderne forfatter
snarere mangelen på dem, i det
og skildrer overgangen fra boni sin holdning. Hun konverterte
moderne samfunnet. I Markens
desamfunn til moderne industritil katolisismen og refset samtida
Grøde (1917) skisserer Hamsamfunn. Duun
for umoral og verditap. Undset er
sun et positivt alternativ til den
viser hvordan
kjent for mange skarpe kvinne
kapitalistiske verden. Bonden
menneskene sliportretter. Ofte skildrer hun kvin- ter med å finne
Isak Sellanraa er en førmoderne
helt som lever av å dyrke sin egen ner i etiske valgsituasjoner: Skal
et etisk orienjord. For denne romanen mottok de velge frihet eller det trygge?
teringspunkt i
Knut Hamsun nobelprisen i 1920. Skal de følge egne lyster og drifter den nye tida. De
eller etiske normer som krever for- seks romanene
sakelse? Det mest kjente av Undslutter likevel
sets verk er romanserien hun fikk
med en følelse
nobelprisen for, trilogien Kristin
av håp.
Lavransdatter (1920–1922).
Knut Hamsun

Nyrealistisk litteratur: Problematisering av det moderne

Foto: NTB / Scanpix

Johan Falkberget
Johan Falkberget (1879–1967)
hentet motivene sine fra gruvebyen Røros, og et klart sosialt
engasjement skinner gjennom
i diktningen hans. I likhet med
Sigrid Undset knytter Falkberget
de store etiske spørsmålene til
religion, men han er ikke forkynnende eller moraliserende i sine
tekster – det er menneskeverdet
som interesserer han. I tillegg til å
være forfatter var Falkberget politisk aktiv. I en periode satt han
på Stortinget for Arbeiderpartiet.
Han var svært kritisk til kapitalismen, og i den satiriske romanen
Bør Børson jr. (1920) tar han et
oppgjør med det kapitalistiske
samfunnet som han så vokse fram
på Røros. Falkberget blir ofte omtalt som en kristen sosialist.
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Foto: Aage Storløkken /
Aktuell / Scanpix

Kristofer Uppdal
Kristofer Uppdal (1878–1961) var
som Falkberget opptatt av hverdagen og kårene for den norske
arbeideren. I hovedverket sitt,
Dansen gjennom skuggeheimen
(1911–1924), skildrer han hvordan bøndene går over til å arbeide
i industrien, og hvordan den
moderne arbeiderbevegelsen vok-

ser fram. De ti bindene i Dansen
gjennom skuggeheimen er selvstendige verk, men tematisk finner vi mange fellestrekk. Uppdal
skildrer spenninger og konflikter
mellom enkeltmennesker og samfunnet de lever i.

Nyrealismens skrivestil

Foto: Gisle Oddstad / Scanpix
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I denne perioden får det realist
iske uttrykket sin renessanse.
Målet var at kunstuttrykkene
skulle være forståelige og lette
å kjenne igjen. Beskrivelsene av
personer og miljøer skulle være
mest mulig virkelighetsnære.
Det ser vi særlig i Sigrid Undsets
middelalderromaner. Hun brukte
mye tid på bakgrunnsundersøk
elser fordi hun ville skildre samfunnet i Norge på 1300-tallet så
nøyaktig og korrekt som mulig.
Bruken av talemål var et viktig
virkemiddel når forfatterne skulle
tegne realistiske miljøer og karakterer. Spesielt Olav Duun er kjent
for å skrive dialogene i sine bøker
på namdalsmålet.

Nyrealistene skrev om psykologiske mekanismer og om etiske
dilemmaer som enkeltmennesket
sleit med i møte med samtida. Karakterene skildres på en troverdig
og nyansert måte, og den indre
kampen de må kjempe, gjør at de
ikke virker statiske eller flate.
Nyrealismen er epoken for de
store og lange fortellingene. Etter
løsrivelsen fra Sverige hadde en
behov for fortellinger om fortida
og om utviklingen som landet
hadde gjennomgått. I flerbindsverkene kunne forfatterne få
fram nyanser og et samlet bilde av
karakterer og miljø. Også på den
måten ble fortellingene mer virke
lighetsnære.

Lyrikken 1900–1930: Tradisjonalisme og modernisme
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Etter et kort modernistisk mellomspill på slutten av
1800-tallet kom det tradisjonelle formspråket tilbake også i lyrikken. Forfatterne skrev stort sett dikt
med rim og fast rytme. Noen få fortsatte likevel å
eksperimentere med språk og form.
Tematisk stod sentrallyrikken sterkt i denne
perioden. Mange forfattere skrev tidløse dikt om
de evige spørsmål – livet, døden og kjærligheten.
Andre hadde mer politiske formål med diktningen
sin, og arbeiderlyrikken vokste seg nå sterk.

Harald Sohlberg: «Vinternatt» (1914)

Lyrikken 1900–1930: Tradisjonalisme og modernisme
Olav Nygard
Olav Nygard (1884–
1924) skrev sentral
lyriske dikt om de store
spørsmål i livet. Han
kan plasseres i en romantisk diktertradisjon.
Mange av Nygards dikt
formidler et romantisk
og naturmytisk verdensbilde, og han var tydelig
inspirert av romantiske
lyrikere som Shelley,
Keats og Wergeland.
Nygard blir også omtalt
som «dødens dikter»
fordi flere av diktene
hans handler om nettopp døden. Nygards liv
var preget av sykdom, og
han rakk bare å gi ut fire
diktsamlinger før han

døde av tuberkulose,
40 år gammel.
Olav Aukrust
Olav Aukrust (1883–
1929) var en forfatter
som skrev tradisjonelle,
sentrallyriske dikt.
Diktene var preget av
romantikk og natur
mystikk. Aukrust var
orientert mot antropo
sofien, og i mange av
diktene finner vi en
religiøs lengsel. Menneskesynet til Aukrust
bunner i at vi er skapt i
Guds bilde, og i flere dikt
tematiserer han hvordan
mennesket kan finne den
guddommelige gnisten i
sitt indre.

Foto: NTB arkiv / Scanpix

Herman Wildenvey
Herman Wildenvey
(1885–1959) var en
folkekjær lyriker som
har skrevet mange
sentrallyriske dikt om
våren, kjærligheten og
andre allmennmenneskelige temaer. Han brukte stort sett tradisjonelle
strofeformer i sine dikt
og behandlet temaene
på en lett og ofte mor-
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som måte. Men noen
ganger finner vi også
en undertone av alvor
og livsvisdom i diktene
hans. Wildenvey er en
av de mest siterte norske
lyrikerne. Han var også
populær i samtida og er
den lyrikeren nest etter Alf Prøysen som har
solgt best i Norge.
Olaf Bull
Olaf Bull (1883–1933)
var en forfatter som
sprengte grensene mellom tradisjonell og modernistisk lyrikk. Han
var stort sett tradisjonell
i formen og skrev om
sentrallyriske emner.
Bull var svært opptatt av

Lyrikken 1900–1930: Tradisjonalisme og modernisme
at ingenting kan vare, og
mange av diktene er melankolske og stemningsfulle. I det mest kjente
diktet hans, «Metope» fra
samlingen Digte (1909),
ser vi nettopp hvordan
kjærligheten blir satt opp
mot tida og evigheten.
Selv ikke den sterke kjærligheten kan vare evig,
for hvordan kan egentlig
kjærligheten være uforanderlig? Den livsfølelsen
som diktet formidler, er
typisk modernistisk. Bull
innser at ingenting er
varig, men kunsten kan
i alle fall fastholde øye
blikket: Gjennom diktet
kunne Bull gjøre kvinnen
han elsket, tidløs.

Kristofer Uppdal
En forfatter som i enda
større grad leker seg
med modernistiske uttrykksformer, er Kristofer Uppdal (1878–1961).
Uppdal var produktiv.
I tillegg til å skrive romaner gav han ut 11
diktsamlinger i perioden
1905–1947. Som lyriker
var han først og fremst
modernist. I diktene
hans er det følelsene og
perspektivene til jeg-et
som farger skildringen
av den ytre verden, på
samme måte som i Munchs ekspresjonistiske
malerier på slutten av
1800-tallet.

Foto: Scanpix

Rudolf Nilsen
Rudolf Nilsen (1901–
1929) var en representant for arbeiderdiktningen i begynnelsen av
århundret. Nilsen ble
med i Norges Social
demokratiske Ungdomsforbund i 1919, og i 1923
meldte han seg inn i
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Norges Kommunistiske
Parti. Mange av dikt
ene hans handler om
arbeiderkamp og arbeidernes rettigheter, og
de blir lest den dag i dag
ved ulike markeringer
for arbeiderbevegelsen.
Nilsen skrev også kjærlighetsdikt og dikt om
hjembyen sin, Oslo.

Språket i perioden

”En kan ikke skjære væk hverken
vor yngre historie eller vor gamle
historie, kan ikke sætte verken bygd
eller by utenfor. Begge må være med,
fra hver sin kant – mot samme mål:
et fælles norsk sprog, fremvokset
av de levende talemål, byernes som
bygdernes. Den sproglige tvedelthet
som vi lider under, ser jeg altså som
en historisk nødvendighed både nu
og længe fremefter. Den må vi vokse
av os, og litt efter litt, ved at nærme
os målet, det fælles mål, mer og mer,
fra begge sider.” (Sitat Moltke Moe)

Språksituasjonen rundt 1900
I 1887 vedtok Stortinget at dansk-norsk og landsmålet til Ivar Aasen skulle være likestilte målformer.
Det innebar at begge skriftspråkene skulle brukes
i statsadministrasjonen. I 1907 ble dessuten sidemålsstilen innført. Nå skulle elevene ikke bare lese,
men også skrive på begge målformene.
Det dansk-norske skriftspråket var ennå så godt
som dansk. Rettskrivingen lå så langt unna talemålet til de fleste at det var vanskelig å lære seg skrive
måten. Det hastet derfor med å fornorske dansknorsken.
Landsmålet ble tatt i bruk i stadig flere skolekretser. I 1909 hadde 20 % av alle skolekretsene
gått over til landsmål. Landsmålet hadde behov for
fastere rettskrivingsregler, blant annet fordi forfatterne som skrev på landsmål, ikke holdt seg til den
normen Ivar Aasen hadde foreslått.
Men den overordnete utfordringen lå i at vi hadde fått to konkurrerende skriftspråk, for det var en
situasjon ingen oppfattet som ideell. Alle ønsket et
norsk skriftspråk, men bare ett. Politikerne var nødt
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til å gripe fatt i situasjonen. I første halvdel av
1900-tallet handlet derfor språkpolitikken i
Norge om hvordan en kunne få de to målformene til
å møtes.
Hele perioden fram mot andre verdenskrig var
preget av kampen for ett skriftspråk – samnorsk. I
første halvdel av århundret vedtok politikerne flere
språkreformer. Hensikten var å fornorske dansknorsken, å modernisere nynorsken og framfor alt å
føre de to målformene nærmere hverandre.
1907-reformen
Den første offisielle reformen kom i 1907. Den gjaldt
dansk-norsk og var det første skrittet mot det vi i
dag kaller bokmål. Først nå ble forslagene til språkmannen Knud Knudsen gjennomført, og skriftspråket ble bedre tilpasset til norsk uttale.
Noen av endringene
tt Harde konsonanter i stedet for bløte:
bog > bok, rod > rot, løbe > løpe

Språket i perioden
tt Kortformer:
have > ha, tage > ta, moder > mor, fader > far
tt Fornorsket substantivbøying:
drænge > gutter, huse > hus
Den nye språknormen ble kalt riksmål, og de nye
formene ble raskt tatt i bruk. Moltke Moe var den
sentrale personen bak 1907-reformen, og han skulle
vise seg å bli en sentral person for seinere reformer
der samnorsktanken var dominerende.
Noregs Mållag
feiret 100 år i 2006.
Foto: Posten Norge / Scanpix

Språklige interesseorganisasjoner
Tidlig på 1900-tallet ble også de språklige interesse
organisasjonene stiftet: Noregs Mållag i 1906 og
Riksmålsforbundet i 1907. De to målformene hadde
nå hver sin interesseorganisasjon og hver sine tilhengere. Riksmålet hadde mange forkjempere i
mektige posisjoner i aviser og i offentligheten. Men
også landsmålet fikk stadig flere brukere.
En gruppe følte seg likevel forbigått i utviklingen
av både landsmålet og riksmålet, og det var de som
bodde i bygdene på Østlandet. Talemålet deres lå
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langt unna både landsmål og riksmål. Derfor ble
Østlandsk reisning etablert i 1916. Organisasjonen
ville først og fremst arbeide for en målform som
lå tettere opp til dialektene i østlandsbygdene, og i
praksis ønsket de en mellomting mellom landsmål
og riksmål, det vil si samnorsk.
1917-reformen
I 1917 vedtok Stortinget en ny reform. Denne gangen
gjaldt reformen begge målformer. Politikerne ønsket
en fastere og mer konsekvent skrivenorm. Men
samtidig fikk mange ord valgfrie skrivemåter som
var like i bokmål og nynorsk. En kunne for eksempel ha a-ending i alle hunkjønnssubstantiv: Bygda
ble likestilt med bygdi på landsmål og med bygden
på riksmål. 1917-reformen møtte større motstand,
særlig fra den konservative delen av riksmålsleiren.
Nynorsk og bokmål
I 1929 ble det vedtatt en navneendring. Landsmålet
ble fra nå av kalt nynorsk, og riksmålet fikk navnet
bokmål. Disse betegnelsene bruker vi også i dag.

Massemedier
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Begynnelsen av 1900tallet var tida da media
virkelig ble massemedier,
det vil si medier for
mange. Både film, aviser
og radio fikk stadig flere
brukere i perioden etter
unionsoppløsningen.
Film
I 1904 ble den første
norske kinoen åpnet i
Kristiania, og det kom
straks flere. I 1911 var
ca. 150 kinoer i drift på
landsbasis. Filmen hadde høy status i begynnelsen, blant annet fordi
ankomsten og kroningsferden til kong Haakon
7. ble filmet og vist som
dokumentarfilm på
kinoene. Folk over hele

l andet kunne da følge
kongen og familien hans.
Men den høye status
en var kortvarig. Snart
utviklet det seg et skille
mellom høy- og lav
kultur. Det strømmet på

Cirkus Verdensteater i Oslo. Den
første kinoforestillingen i Norge
fant sted her i 1896.
Foto: NTB arkiv / Scanpix

med utenlandske filmer
med dristig innhold –
lett underholdning for
folk fra arbeiderklassen
som ønsket å slappe av
etter lange arbeidsdager.

Massemedier

I 1913 kom derfor kinoloven. Seinere har filmer
i Norge vært underlagt
sensur. Filmer med
umoralsk, voldelig eller
støtende innhold blir
klipt eller vises ikke på
norske kinoer.

Aviser
I 1890 fantes det 100
aviser i Norge, femten år
seinere var antallet fordoblet. Ny teknologi og
økende politisk innsikt
førte til framveksten av
nye aviser. Avisene ble
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talerør for de politiske
partiene. Høyre og Venstre hadde sine aviser i
alle de store byene, og
også rundt om i landet
ellers. Etter hvert kom
også Arbeiderpartiet
med egne aviser. Ofte
satt avisredaktørene i
kommunestyret, ja til og
med på Stortinget – det
var tette bånd mellom
pressen og politikken.
Den første verdenskrigen var ikke bare den
første teknologiske krig
en – det var også den
første mediekrigen. Nå
kunne folk se bilder og
lese artikler om soldat
enes hverdag. Inntrykk
ene fra skyttergravene

kom rett inn i stuene.
Det var dermed klart
at massene kunne på
virkes gjennom media,
og media ble brukt aktivt
i kampen om sannheten
og i framstillingen av
virkeligheten.
Radio
I 1920-årene ble
det satt opp radiosendere i landet.
Teknologien

fantes, men det tok tid
før en greide å skaffe
kapital til å etablere
sendere over hele land
et. Med etableringen av
Norsk Rikskringkasting
i 1933 skjøt utviklingen
fart. Radiodrift ble et
offentlig monopol, styrt
av staten og regulert av
kringkastingsloven.
Svensk krystallradio
med høretelefoner

Andre kunstformer
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Bildekunst:
eksperimentering og
formbrudd
I begynnelsen av
1900-tallet skjedde det
en nærmest eksplosiv utvikling innenfor
kunsten. Det vokste
fram ulike modern
istiske kunstuttrykk som
alle tok et oppgjør med
de tradisjonelle kunst
formene. Retninger
som ekspresjonisme,
kubisme, futurisme og
dadaisme tok i bruk nye
uttrykksformer for å
skildre tida slik kunstnerne opplevde den.

Ekspresjonisme og
kubisme
Mens ekspresjonister
som Edvard Munch
(1863–1944) ville framstille de indre følelsene
og den subjektive opp
levelsen av verden, var
kubistene mer inter
essert i selve form

uttrykket, og de hentet
inspirasjon fra geo
metrien. Malere som
Pablo Picasso (1881–
1973) og norske Per
Krohg (1889–1965) forenklet motivene sine til
geometriske former som
kjegler, kuler og sirkler.
De brøt med tradisjon
elle krav om dybdevirkning og sentralperspektiv, og malte motivene
fra flere vinkler på samme tid. Denne nye framstillingsformen ble kalt
simultanperspektiv.

Andre kunstformer
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Bare det nye, teknolog
iske samfunnet hadde
verdi. Retningen fikk
lite gjennomslag i Norden, men den norske
kunstneren Alfred Hagn
(1882–1958) malte både
kubistiske og futuristiske
bilder.

Futurisme
Lengst i bruddet med
gamle uttrykk og verdier
gikk de såkalte futur
istene. Denne retningen
hadde sitt utspring i
Italia, og de futuristiske
kunstnerne uttrykte
nærmest forakt for
fortida. Alt det gamle
var totalt ubrukelig!

Dadaisme
Første verdenskrig er en
viktig milepæl i denne
perioden. Grusomme
skildringer fra fronten
fikk blant annet dada
istene til å ta et oppgjør med de etablerte
samfunnsverdiene og
kunstnormene. Gjennom
tilsynelatende useriøse
forsøk på å lage kunst

opphøyd posisjon. Lek
og humor var sentrale
kjennetegn for retning
en, men under lå det
altså et alvorlig politisk
budskap.

ønsket de å kritisere
det de regnet som falsk
kunst og falske verdier.
Dadaisten Marcel
Duchamp (1887–1968)
stilte for eksempel ut
et pissoar og kalte det
kunst. Masseproduserte
og hverdagslige gjenstander skulle dra kunsten ned fra en kunstig

Norge – et
utenforland
I Norge fikk de modern
istiske kunstuttrykkene
lite oppmerksomhet.
Men kunstnere som Olav
Strømme (1909–1978)
og Bjarne Engebret
(1905–1985) var begge
påvirket av ekspresjon
istiske og surrealistiske
strømninger i mellomkrigstida.

Andre kunstformer
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Arkitektur: et
enklere uttrykk
Innenfor arkitekturen
var funksjonalismen den
nye retningen som kom
til å prege utviklingen
gjennom store deler av
1900-tallet. Arkitekt
ene var inspirert av
kubistene og tok i bruk
geometriske former i
sine arbeider. Bygg som
Ekeberg-restauranten i
Oslo viser hvordan funksjonalistene forkastet
tradisjonelle idealer
om pynt og dekor. De
satset på moderne materialer som glass, stål,

aluminium og betong.
Bygningene var enkle i
uttrykket, formålet var å
gjøre dem praktiske og
brukervennlige.

En kunstretning som
tok avstand fra de funksjonalistiske kravene
om det enkle, reine og
strenge uttrykket, var
Art deco. Arkitekter og
kunstnere laget produkter som bugnet av
utsmykning og dekor,
samtidig som de var
geometriske og symmet
riske i formen. Denne
stilarten var lite synlig
i Norge, men Chryslerbygningen i New York er
et klassisk eksempel på
Art deco.

Andre kunstformer
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Musikk: nye ideal
og sjangrer
Den østerrikske komponisten
Arnold
Schönberg
(1874–
1951) og
hans elev
Alban Berg (1885–1935)
var sentrale i den radikale nyorienteringen
innenfor kunstmusikken
i tida før første verdenskrig. De eksperimenterte
med nye komposisjonsprinsipper og brøt med
tradisjonelle krav til
form og klang.

Tidlig på 1900-tallet
vokste det fram en ny
musikksjanger. J
 azzen
har sine røtter både
i bluesmusikken og i
musikken som europe
iske innvandrere brakte
med seg til Amerika, og
jazzens hjemby er New
Orleans i USA. Felles
for alle forskjellige jazz
uttrykk er improvisasjon
og sjangerblanding.

Louis Armstrong
(1901–1971) er den
mest kjente musikeren

fra denne perioden,
og allerede i slutten av
1920-årene ble det etab
lert jazzband i Norge.

