Modernisme og realisme 1930–1960

Tida og samfunnsforholdene
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De harde trettiårene
I mellomkrigstida
(1918–1939) var det lite
igjen av den framtidsoptimismen som hadde
preget folk rundt århundreskiftet. Perioden var
merket av høy arbeidsledighet, stadige regjeringsskifter og ustabile
valutakurser.
Ekstreme politiske
regimer vokste fram i
Tyskland og Italia, og
også i Norge søkte folk
og partier mot ytterste
venstre eller høyre side i
det politiske landskapet.
Nasjonal Samling, med
Vidkun Quisling i spisEi ku går under hammeren på en
tvangsauksjon på Skullerud gård i
1934. Foto: NTB Scanpix

Quisling og Menstad
slaget. NRK Skole

sen, ble etablert i 1933,
og innad i Arbeiderpartiet var det sterk uenighet
om hvor tett kontakten
med det kommunistiske
Sovjetunionen skulle
være.
Det store børskrakket
i USA i 1929 fikk enorme
internasjonale konsekvenser for økonomien.
I Norge så vi virkningene
mot slutten av 1930. Da
ble særlig skipsfarten
hardt rammet. Arbeidsledigheten nådde en
topp i 1933, da hele 33 %
av den norske arbeidsstokken var uten arbeid.
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Vidkun Quislings stats
kupp, radioopptak fra
9. april 1940. NRK Skole

Andre verdenskrig
I 1940 gikk Hitler til
angrep på Norge. De
norske troppene kapitulerte i løpet av kort tid,
men den norske kongen

nektet å overgi seg og
flyktet til England sammen med regjeringen,
for å styre landet derfra.
Andre europeiske
land ble langt hardere
rammet av verdenskrigen enn Norge, men
også her førte tysk okku-

pasjon med
seg lidelse
og store
omveltninger.
Den
hardeste
krigføringen
fant sted i Nord-Norge,
og under den tyske tilbaketrekkingen brente
og ødela tyske tropper
alt for at å forsinke de
framrykkende sovjetiske
styrkene. Konsekvensene for lokalbefolkningen
var enorme.
Ellers var krigsårene
preget av strenge rasjoneringer og kontroll over
samfunnslivet. Skoler
og universitet ble stengt,

3

aviser, litteratur og radio
sensurert, og mange
valgte å flykte til Sverige.
En rekke lærere, forleggere, forfattere og intellektuelle ble arrestert og
sendt til tyske konsentrasjonsleirer.
Av de nordiske landene var det Norge som
gjorde minst for å beskytte den jødiske be-

folkningen. Norsk politi
hjalp tvert imot tyskerne
med å registrere og deportere norske jøder – i
alt nærmere 760 kvinner, menn og barn. Bare
25 av dem kom levende
tilbake fra konsentrasjonsleirene.
Kø av folk som skal handle
på et samvirkelag i Oslo i 1945.
Begge foto: NTB Scanpix

Tida og samfunnsforholdene
Perioden 1945–1960
Etter andre verdenskrig
ble Europa nokså raskt
delt i to politiske blokker. De østlige delene av
kontinentet var dominert
av den sovjetiske kommunismen, mens VestEuropa ble sterkt preget
av verdiene og kulturen
som amerikanerne representerte. Norge ble
medlem av NATO i 1949
og signaliserte på den
måten tilhørighet og
lojalitet til vestblokklandene. Den ideologiske
kampen mellom øst og
vest preget etterkrigsårene. Vissheten om at både
USA og Sovjetunionen
hadde atomvåpen nok
til å utslette hele jorda,

førte til frykt og angst.
Den innenrikspolitiske situasjonen i Norge
var likevel langt roligere
og mer forutsigbar enn
i de turbulente mellomkrigsårene. Det var
tverrpolitisk enighet om
hvordan landet skulle
gjenreises. Norge mottok
også økonomisk støtte
fra USA, den såkalte
Marshall-hjelpen, og allerede få år etter krigen
var landet kommet på
fote igjen økonomisk.
Arbeiderpartiet satt
med reint flertall på Stortinget helt fra 1945 til
1961, og Einar Gerhardsen var statsminister i
nesten hele perioden.
Gerhardsen-regjeringen

startet oppbyggingen av
det såkalte velferdssam
funnet, der staten tok
ansvaret for en del velferdsgoder og sikret visse
sosiale ytelser til alle
uansett sosial bakgrunn
eller opprinnelse.

Å kunne spille inn og bevare inn
trykk fra barnas første år var mange
foreldres drøm. Her en familie som
prøver ut båndspilleren i hjemmet.
Foto: Sverre A. Børretzen / Aktuell /
Scanpix

Samfunnslivet i 1950-
årene var preget av sterk
konformitet. Et fredelig
familieliv i et pent hjem
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var selve symbolet på et
vellykket liv. Men glansbildet av den perfekte
familien ble utfordret da
en egen ungdomskultur
begynte å vokse fram. Flere og flere unge tok lengre
utdanning og kunne sette
voksenlivets plikter og
ansvar på vent. Samtidig
vokste det fram en musikk-, mote- og filmkultur
som rettet seg direkte mot
de unge og skapte større
avstand mellom generasjonene. Ungdomskulturen kom fra USA og førte
også til en gradvis amerikanisering av den norske
kulturen.
Fram mot 1960-årene
flyttet stadig flere inn
til byene. Tradisjonelle

yrker innenfor jordbruk,
skogbruk og fiske ble stadig mindre lønnsomme,
offentlig sektor og tjenesteytende næringer økte
derimot mye. Mange av
de nye arbeidsplassene
fantes i byene, ikke på
bygda. Sentraliseringen
var så sterk at myndighetene satte i gang tiltak for
å hindre at distriktene ble
fraflyttet.

Oslo ca. 1957. Ungdom danser rock
og swing. Foto: Aktuell / Scanpix

Tanker i tida
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Nazismen
Den politiske ideologien som fikk størst
innflytelse på 1900-tallet, var katastrofalt nok
nazismen. Ordet er en
forkortelse av det tyske
«Nationalsozialismus»
(nasjonalsosialisme),
og ideologien oppstod
i Tyskland etter første
verdenskrig. Nazismen
er tett knyttet til Adolf
Hitler (1889–1945) og
hans parti NSDAP, det
nasjonalsosialistiske
tyske arbeiderpartiet.
Nazismen var en
antidemokratisk, antisemittisk og antikomAdolf Hitler taler til en
folkemengde i Berlin i 1935.
Foto: Scanpix

munistisk bevegelse. Et
annet kjennetegn ved
ideologien var en sterk
tro på det germanske
folks overlegenhet – og
en tilsvarende tro på
at andre folkeslag var
underlegne og mindreverdige.
Etter første verdenskrig opplevde det tyske
folk arbeidsledighet og
nød, og lengtet etter en
ny styreform og statsleder. NSDAP utnyttet
denne lengselen gjennom en sterk propagandaføring før valget i
1933. Tyskland trengte
en ny og sterk leder,
påstod de. Nasjonalsosialistene fikk regjeringsmakta i Tyskland i 1933.

Ødelagte jødiske forretninger i
Berlin etter Krystallnatten mellom
9. og 10. november 1938.
Foto: Scanpix

Ideologiens nasjonalistiske og antisemittiske
tanker skulle vise seg å
få fatale konsekvenser
under andre verdenskrig.
Nazismen som ideologi.
NRK skole.

Tanker i tida
Fascismen
Parallelt med nazismen
i Tyskland vokste fascismen fram som ideologi
og styreform i Italia,
under ledelse av Benito
Mussolini (1883–1945).
Som nazismen er fascismen sterkt nasjonalistisk
og antidemokratisk og
dyrker troen på den sterke føreren, «Il Duce».
Mussolini kom til
makta i Italia i 1922,
og fra 1940 deltok Italia under hans styre på
Tysklands side i andre
verdenskrig. Som nazistene i Tyskland kom
fascistene til makta i et
svakt og økonomisk tappet land, preget av indre
uro og splittelse. Fas-
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Hitler og Mussolini i München
i 1937. Foto: Scanpix

cistene gav makthaverne
skylda, og de fikk med
seg et italiensk folk merket av nederlag og nød.
Fascismen som ideologi.
NRK skole.

Eksistensialismen
Eksistensialismen er en
filosofisk retning som
fikk sterk innflytelse
på filosofi, litteratur og
psykologi på midten av
1900-tallet. På mange
måter preger den fortsatt
vår måte å forstå oss selv
og forholdet til omverdenen på.
Eksistensialismen har
sin opprinnelse i ideene
til den danske filosofen
Søren Kierkegaard
(1813–1855). Også filosofen Friedrich
Wilhelm Nietzsche
(1844–1900) og forfatteren Fjodor Dostojevskij (1821–1881) har
hatt betydning for utviklingen av denne retnin-

Søren Kierkegaard, Friedrich Wilhelm Nietzsche og Fjodor Dostojevskij.
Foto: Scanpix

gen.
For eksistensialistene
er det helt sentralt at
mennesket ikke er forutbestemt av sitt «vesen». Mennesket preges
av sin eksistens, av det
konkrete livet det lever.
Eksistensialismen kjennetegnes dessuten av
en grunnleggende tro
på menneskets frihet:
Vi velger selv livet vårt.
Men denne grunnleg-

gende friheten innebærer mange valgmuligheter og et stort ansvar
– både for hvordan vi
lever vårt eget liv, og for
hvordan vi forholder oss
til våre medmennesker.
Sentralt hos eksistensialistene står begrepet
angst. Angst må skilles fra begrepet frykt,
som er en redsel for noe
konkret. Eksistensiell
angst er en redsel som
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Karl Jaspers og
Gabriel Marcel
(øverst), Martin
Heidegger og
Jean Paul Sartre
(i midten), og
Simone de
Beauvoir.
Foto: Scanpix

oppstår når mennesket
blir klar over sin frihet,
når det forstår at det har
det fulle ansvaret for sin
egen eksistens og sine
egne valg.
De ulike eksistensialistene har mye til felles,
men er også forskjellige i sin tenkning. Hos
kristne eksistensialister,
som Kierkegaard, Karl
Jaspers (1883–1969)
og Gabriel Marcel
(1889–1973), har Gud en
sentral plass, og menneskets eksistens må
forstås ut fra et kristent
verdensbilde.
Martin Heidegger (1889–1976), Jean
Paul Sartre (1905–
1980) og Simone de
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Beauvoir (1908–1986)
omtales som ateistiske
eksistensialister. Menneskets frihet og valg er
her løsrevet fra enhver
guddommelig mening og
plan.
Simone de Beauvoir
er særlig kjent for Det
annet kjønn (1949), et
sentralt verk i kampen
for kvinners likestilling.
Hun utvikler her eksistensialismen i feministisk retning og mener at
forholdet mellom menn
og kvinner ikke er forutbestemt av noen vesensforskjeller mellom kjønnene.
Absurdismen
Den ateistiske eksisten-

Samuel Beckett,
Eugène Ionesco
og Albert Camus.
Foto: Scanpix

sialismen videreføres etter andre verdenskrig av
enkelte filosofer, kunstnere og forfattere til det
vi omtaler som absur
disme. Når livet ikke har
noen forutbestemt og
innebygd mening eller sammenheng, er det
nærliggende å tenke seg
at livet er meningsløst,
det vil si absurd. Hvorfor
er jeg her? Hva er meningen med livet mitt?
Ja, hva er meningen med
tilværelsen generelt?
Meningsløsheten fører
til en grunnleggende

misklang mellom mennesket og verden.
Forfatteren Samuel
Beckett (1906–1989)
formidler denne stemningen påtrengende godt
i dramaet Mens vi venter
på Godot (1948). Også
dramatikeren Eugène
Ionesco (1909–1994)
og forfatteren Albert
Camus (1913–1960) er
kjente representanter for
absurdismen.
Samuel Beckett.
NRK Skole

Episk litteratur i perioden 1930–1960
lett tilgjengelig språk.
Samtidig skjedde
det mye nytt i perioden.
Freuds psykoanalytiske
tenkning og psykologien
som fagområde ble mer
allment tilgjengelig og
satte sine tydelige spor i
romaner og andre fortellinger, både i karaktertegninger, tematikk og
hendingsforløp.

Øyvind Brantzæg spilte
Mattis i teaterversjonen
av Tarjei Vesaas’ Fuglane
på Trøndelag Teater i
2010. Foto: Thor Nielsen /
VG / Scanpix

Nyrealismen
Den realistiske, tradisjonelle romankunsten
fortsetter også mellomog etterkrigstida. De
realistiske romanene fra

denne perioden forteller
sammenhengende historier med en tydelig og
meningsbærende avslutning. Estetisk kjennetegnes de blant annet ved et

Høymodernismen
Høymodernismen fikk
sitt gjennombrudd i
Norge i denne epoken.
Flere av forfatterne som
debuterer, skriver seg
inn i den modernistiske
romantradisjonen. Vi
får romaner der indre bevissthetsstrøm-
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mer, altså «stream of
consciousness»-teknikken, symbolikk og subjektive ”virkeligheter”
erstatter den sammenhengende historien.
Den realistiske og
den modernistiske tradisjonen karakteriseres
gjerne som to parallelle
strømninger, men det er
litt misvisende. Mange
tekster har både realistiske og modernistiske
trekk, og flere forfattere
skrev snart innenfor
den realistiske tradisjonen, snart innenfor den
modernistiske. Dette er
ikke minst tydelig i disse
årene fra 1930 til 1960.

Episke forfattere 1930–1960

Sigurd Hoel
Sigurd Hoel (1890–
1960) var en av de mest
innflytelsesrike personene i norsk litterært liv
i mellomkrigstida. Han
var redaktør i flere tidsskrifter og aviser, kritiker, debattant, forlagskonsulent og ikke minst
skjønnlitterær forfatter
av stort format og med et
bredt register. Sjanger-
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messig var han allsidig –
han skrev både romaner,
noveller og skuespill i tillegg til artikler og essay.

og novellene hennes er
rike på troverdige miljøskildringer og viser stor
psykologisk innsikt. Hun
er nok mest kjent for
sine novellesamlinger,
trilogien om Alberte Selmer (1926–1939) og den
utradisjonelle romanen
Kranes konditori (1945).
Novellene kjennetegnes ved en ironisk tone,
antydningens kunst og
et bredt register av stemninger.

Cora Sandel
Cora Sandel (1880–
1974) er et godt eksempel på en forfatter som
skrev tekster med både
realistiske og modernistiske uttrykk. Romanene

Aksel Sandemose
En forfatter som sterkt
bidro til å fornye den
norske romanen i modernistisk retning, var
danskfødte Aksel Sandemose (1899–1965). Han

var en radikal rebell og
tilhørte de kulturradikale kretsene i sin samtid.
Sandemose eksperimenterte med fortelleteknikk
og komposisjon, og i
ettertid er han blitt stående som en av de første
banebrytende modernistene i norsk litteraturhistorie.

Janteloven

Episke forfattere 1930–1960
Tarjei Vesaas
En annen sentral forfatter som fornyet den norske romanen, var Tarjei
Vesaas (1897–1970).
Han skrev romaner
nesten som om de var
dikt – de beste romanene hans preges av et
rytmisk språk, og de er
rike på bilder og symboler. Landskapet som
skildres i romanene, kan
oppfattes som et bilde
på personenes grunnleggende livsvilkår og indre
liv. De sentrale verkene
hans, Fuglane (1957) og
Is-slottet (1963), er gode
eksempler på det. Samtidig er Vesaas et godt
eksempel på en forfatter
som skrev både moder-

nistiske og realistiske
romaner.
Johan Borgen
Den norske forfatteren
som er mest kjent for
å tematisere og utforske den menneskelige identiteten, selve
jeg-følelsen, er Johan
Borgen (1902–1979). I
likhet med Vesaas skrev
også Borgen både mo-
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dernistiske og realistiske
tekster. Forfatterskapet
hans kan i stor grad leses
som en undersøkelse av
spørsmålet: Hva er et
jeg? Dette er et typisk
modernistisk spørsmål,
og romanen med den
illustrerende tittelen Jeg
(1959) er Borgens mest
modernistiske tekst. Her
spaltes jeget i to, og den
ytre realismen i teksten
forsvinner.
I hovedverket til
Borgen, trilogien om
Lillelord (1955–1957),
blir identitetens problem
behandlet på en mer
realistisk måte. Hovedkarakteren Wilfred Sagen slites mellom ulike
sosiale roller og finner

aldri en trygg identitet
bak noen av dem – en
typisk eksistensialistisk
problemstilling.
Johan Borgens
menneskesyn.
NRK Skole

Episke forfattere 1930–1960
Torborg Nedreaas om boka
Ved neste nymåne.
NRK Skole

stridt forfatter i samtida.
Trilogien om Herdis
(1950–1971) er hovedverket til Nedreaas og
regnes som en klassiker i
norsk etterkrigsrealisme.
Men samtidig finner vi
også modernistiske trekk
i trilogien, blant annet
bryter Nedreaas sjangerTorborg Nedreaas
grensene mellom novel- gjorde opprør mot unTorborg Nedreaas
len og romanen.
dertrykkende og livs(1906–1987) regnes også
hemmende verdier. I
som en av etterkrigstidas Agnar Mykle
de to romanene Lasso
mest sentrale skjønnlitDen etterkrigsforfatteren rundt fru Luna (1954)
terære forfattere. Hun
som er mest kjent for å
og Sangen om den røde
skrev både noveller og
bryte tabuer og utfordre rubin (1956) møter vi
romaner, og hun var
samtidas normer, er Ag- den unge mannen Ask
en fremragende kåsør.
nar Mykle (1915–1994).
Burlefot og følger utvikNedreaas var hele livet
Som Nedreaas var han
lingen hans.
et samfunnsengasjert
en ypperlig novellist
De to bøkene innemenneske, og som kom- og romanforfatter, og
holder også erotiske
munist var hun en omen kulturradikaler som
skildringer som virket
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såpass provoserende i
1950-årene at forfatter
og forlag ble anmeldt.
Tiltalen handlet både om
usømmelige beskrivelser
og om utlevering av lett
gjenkjennelige personer.
Mykle-saken skapte stor
debatt, og saken gikk
helt til Høyesterett. I
dag kan vi se at Mykles
forfatterskap varslet
den seksuelle frigjøringen som skulle komme i
1960- og 1970-årene.
Rettssaken mot Agnar
Mykle. NRK Skole

Lyrikken i perioden 1930–1960
I perioden 1930–1960
hadde lyrikken en sentral plass i litteraturen
og i samfunnslivet. Fram
til andre verdenskrig
dominerte den tradisjonelle lyrikken, men etter
krigen kom den modernistiske lyrikken for fullt
også i Norge, og det nye
formspråket skapte stor
debatt i 1950-årene.
Krigslyrikken
Under krigen var sensuren streng – tekster som
oppfordret til samhold
og kamp mot tysk okkupasjon, var strengt forbudt. Likevel sirkulerte
det flere illegale tekster
der forfatterne spilte på
nasjonalt samhold og

oppfordret til motstand.
Disse tekstene – oftest
dikt – hadde gjerne en
ukjent avsender, men
etter krigen stod Inger
Hagerup, Nordahl Grieg
og Arnulf Øverland igjen
som de mest kjente
krigslyrikerne. Felles for
diktningen deres var en
tradisjonell form. Dikt
ene skulle nå ut til så
mange som mulig, og
da var eksperiment med
form lite hensiktsmessig.
I tillegg ble ofte faktiske
situasjoner og hendinger
brukt som motiv.
Nullpunktslyrikken
De voldsomme ødeleggelsene, overgrepene
mot sivilbefolkningen og

Hitlers forsøk på å utrydde det jødiske folket
og andre minoritetsgrupper, satte Europa i
en slags nullpunktssituasjon. Var det i det hele
tatt mulig å sette ord på
det som hadde skjedd?
Mange diktere opplevde
at det tradisjonelle lyriske formspråket ikke
lenger strakk til når de
prøvde å formidle erfaringene og refleksjonene
sine.
Modernismens
gjennombrudd
I 1950-årene ble et modernistisk formspråk
stadig vanligere i lyrikken. Fra nå av var
tradisjonelle lyrikere
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Øverland mot
tradisjonister og
modernister. NRK Skole

Arnulf Øverland på talerstolen.
Foto: Aage Storløkken / Aktuell /
Scanpix

som Arnulf Øverland
og Herman Wildenvey i mindretall. I den
store modernismedebatten på 1950-tallet gikk
blant annet Øverland til
kraftig angrep på modernistene. I foredraget
«Tungetale fra Parnasset» (1953) anklaget han
modernistiske lyrikere
for ikke å mestre lyrikkens håndverk. Han

mente den moderne
poesien var totalt uforståelig – lyrikerne skrev
innadvendte tekster
som ekskluderte vanlige
lesere. Lyrikken var blitt
en tungetale som bare de
innvidde leserne kunne
finne mening i. De modernistiske kunstuttrykkene var for Øverland
«[...] en tonekunst uten
melodi, en billedkunst
uten form og en ordets
kunst uten mening».
Ettertida har nok vist at
Øverland undervurderte
det lesende publikum,
og at det er rom for ulike
formspråk i lyrikken.

Norske lyrikere i perioden 1930–1960

Arnulf Øverland. Foto: Age
Storløkken / Aktuell / Scanpix

Gunvor Hofmo. Foto: NTB Arkiv /
Scanpix

Arnulf Øverland
Arnulf Øverland (1889–
1968) var en svært framtredende samfunns- og
kulturpersonlighet. Som
leder av Riksmålsforbundet engasjerte han
seg sterkt i norsk språkdebatt, under krigen var
han aktiv motstandsmann, og han var sterkt
kritisk til kirken og
kristendommen. I tillegg var han en engasjert
talsmann for den tradisjonelle lyrikkens formspråk. Øverlands egne
dikt brakte det lyriske
språket nærmere hverdagsspråket og prosaen.
Ordvalget er ofte enkelt
og hverdagslig, og han er
kjent for en svært poeng-
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tert skrivemåte.
Gunvor Hofmo
Gunvor Hofmo (1921–
1995) var en av stemmene som prøvde å
beskrive «nullpunktssituasjonen» etter krigen.
Krigens grusomheter
kom tett innpå henne da
hun mistet sin jødiske
kjæreste Ruth Maier i
nazistenes konsentrasjonsleirer. I diktene
sine skrev hun om den
enorme sorgen over
det tapte, om følelsen
av utilstrekkelighet og
mangel på mening og
orienteringspunkter i
livet. Diktene til Hofmo
kan plasseres i den modernistiske tradisjonen

Aslaug Vaa, Inger Hagerup og Halldis Moren Vesaas. Foto: Scanpix

på grunn av både form
og innhold.
Kvinners liv og
seksualitet
I mellomkrigstida trådte
en helt ny generasjon
kvinnelige lyrikere fram.
Aslaug Vaa (1889–
1965), Inger Hagerup
(1905–1985) og Halldis
Moren Vesaas (1907–
1995) brøt med den
mannsdominerte lyrikken. De skildret kvinners

liv, samliv, seksualitet og
følelser. Selv om de stort
sett brukte tradisjonelle
uttrykk, finner vi flere
eksempler på at også
disse tre lyrikerne eksperimenterte med form.
Innholdsmessig skilte
de seg derimot klart fra
de mannlige stemmene.
Motivene var ofte hverdagslige, og blikket var
kvinnelig.

Norske lyrikere i perioden 1930–1960

Rolf Jacobsen. Foto: Tom A.
Kolstad / Scanpix

Claes Gill. Foto: John Myhre /
Aftenposten / Scanpix

Rolf Jacobsen leser diktet
Signaler fra 1933 og
forklarer hvordan han
frigjorde seg fra de faste former
som preget lyrikken da han slo
igjennom. NRK Skole

Modernistisk lyrikk
Lyrikere som Rolf Jacobsen (1907–1994),
Emil Boyson (1897–
1979) og Claes Gill
(1910–1973) debuterte
også i mellomkrigstida.
Jacobsen er kjent for

å skrive om konflikter
mellom natur og kultur,
mens Boyson og Gill i
større grad problematiserte spørsmål om identitet, eksistens og språk.
De tre lyrikerne eksperimenterte med form i
diktene sine, og alle kan
plasseres innenfor en
modernistisk tradisjon.
En av de mest
kjente modernistene i
1950-årene var Paal
Brekke (1923–1993).
Brekke var inspirert av
europeisk modernisme,
og særlig så han mot
Finland og Sverige. For
Brekke var et modernistisk uttrykk det eneste
som kunne beskrive
tilværelsen etter krigen.
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Paal Brekke.
Foto: Aktuell /
Scanpix

Tradisjonell strofeinndeling, rim og fast rytme
kunne ikke brukes til
dette formålet. Temaene han tar opp i diktene
sine, er typisk modernistiske: identitet, en oppstykket virkelighet og
manglende kommunikasjon mellom mennesker.

Språket i perioden

Foreldreaksjonen mot samnorsk demonstrer foran Stortinget i 1951. Foto: NTB / Scanpix
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Andre verdenskrig markerer på mange måter et
brudd i moderne norsk
språkhistorie. Før krigen
hadde Arbeiderpartiet
regjeringsmakta, og de
hadde et klart mål med
språkarbeidet: Gjennom
språkreformer skulle
bokmål og nynorsk smelte
sammen til en felles målform – samnorsk.
I 1938 vedtok stortingsflertallet den mest
radikale skriftspråk
reformen noen gang. Et
stort antall bokmålsnære
former i nynorsk og nynorsknære former i bokmål skulle sette fart på
tilnærmingen mellom de
to målformene. Men før
reformen rakk å bli inn

arbeidet på noen som
helst måte, brøt andre
verdenskrig ut, og andre
spørsmål og problemer
kom øverst på dags
ordenen.
Etter krigen møtte
samnorskpolitikken sterk
ere og sterkere motstand,
særlig blant forkjemperne
for riksmålet, det vil si
den nokså dansknære
varianten av bokmålet.
Målsettingen om ett felles
skriftspråk ble tonet ned,
og etter 1960 var målet
ikke lenger en sammensmelting av de to målformene, men en fredelig og
likeverdig sameksistens.
Sne eller snø? Fra en
heftig språkdebatt i 1962.
NRK Skole

Radioen – et nytt medium

To fornøyde radiolyttere i 1950.
Foto: Scanpix
Norsk radiohistorie.
NRK Skole

I 1933 fikk Norsk rikskringkastning (NRK)
monopol på å drive
radiosendinger, og for
første gang kunne hele
landet samle seg rundt
et felles medietilbud.
Radioen var for mange
den viktigste formidlingskanalen for nyheter

og underholdning i tida
fram til 1960. I tillegg til
nyheter og underholdning var folkeopplysning
en svært viktig del av
radiovirksomheten.
Nazistene skjønte
tidlig betydningen av å
kontrollere massemediene – alt i 1941 ble
det forbudt å ha radio
i Norge. Bare folk med
tilknytning til det nazistiske regimet fikk
beholde radioen, og bare
tyskvennlige redaksjoner
fikk lov til å fortsette å
kringkaste nyheter og gi
ut aviser. De som brøt
regler og retningslinjer,
risikerte å bli arrestert
– i verste fall sendt til
en av nazistenes konsen-
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trasjonsleirer. Likevel
tok flere sjansen på å få
spredd informasjon –
illegale aviser florerte,
og folk samlet seg rundt
skjulte radioer for å høre
«stemmen fra London».
Regjering og konge stod
bak flere radiosendinger
fra den britiske hovedstaden, og de både informerte om motstandskampen og oppmuntret
til videre innsats.
«Filmavisen» viste
nyheter fra den siste uka
og gikk som forfilm på
norske kinoer. Allerede
fra slutten av 1920-årene
var det blitt laget lokale
nyhetsvarianter av Filmavisen, men i 1940
overtok tyske myndighe-

Reklame for Filmavisen på
Palassteatret i Oslo i 1946. Foto:
Aftenposten / Scanpix

ter denne produksjonen.
Nå ble det laget en nasjonal versjon som den
tyske okkupasjonsmakta
brukte i propagandaøyemed. Etter krigen bygde
Filmavisen seg opp til å
bli en svært viktig kanal
for nyheter og folkeopplysning.
Klipp fra Filmavisen
1944. NRK Skole

Filmindustrien vokser fram

Per Høsts praktfulle film
«Same-Jakki» som han tok
opp etter å ha delt samenes
kår på Finnmarksvidda et år,
vakte oppsikt både nasjonalt og
internasjonalt. Filmen ble bl.a.
presentert på den internasjonale
filmfestivalen i Cannes i 1957.
Her er samen Anders Pentha
(i midten) sammen med barna
Jo Matti og Biera på stranda i
Cannes, ivrig opptatt med å feste
inntrykkene fra filmfestivalen
på egen film.
Foto: NTB arkiv / UPI / Scanpix

I etterkrigstida var norsk
kino i sterk vekst. Ennå
var ikke fjernsynet kommet til Norge, og i tillegg
til radioen ble kinoen
en kilde for underholdning og avveksling. I
1950-årene kom en
bølge av lette komedier.
Særlig populære var
filmer fra hverdagslivet
der mer eller mindre
hysteriske husmødre
drev sine menn til vanvidd. «Støv på hjernen»
fra 1959 er typisk for
denne trenden.
En av de mest betydningsfulle norske kinoforestillingene fant sted
i Oslo 20. september
1956. Filmen het «Rock
Around the Clock», og

Flere hundre ungdommer
laget bråk etter visningen
av filmen «Rock Around the
Clock» i Oslo i 1956. Her går politiet
til aksjon for å roe gemyttene.
Foto: NTB arkiv / Scanpix

etter filmvisningen brøt
det ut opptøyer. Filmen
introduserte rockemusikken, og den vakte
umiddelbart begeistring
hos norsk ungdom.
Amerikanske filmer
i 1950-årene dyrket et
ungdomsideal basert på
grenseoverskridelser og
opprør. James Dean
(1931–1955) og Marlon
Brando (1924–2004)
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var for mennene det
Audrey Hepburn
(1929–1993) og Marilyn
Monroe (1926–1962)
ble for kvinner – de
representerte nye måter
å leve på og nye stil- og
skjønnhetsidealer.
Utover på 1900-tallet utviklet det seg
modernistiske uttrykk
også i film. Den tyske
ekspresjonismen fikk
et gjennombrudd alt
i 1920-årene, selv om
den klassisk fortellende
filmen og dokumentarfilmen dominerte. Men
etter andre verdenskrig
begynte flere filmskapere
å eksperimentere med
filmspråket.
«Film noir» er et

eksempel på en filmsjanger som bryter med
den realistiske fortellemåten som tradisjonelt
har dominert filmhistorien. Sjangeren hadde
sin storhetstid i USA i
1940-årene og er inspirert av ekspresjonismens
mørke bilder og skarpe
lyssetting. Det mørke,
ofte dystre filmspråket
ble utviklet i detektivfortellinger og kriminalhistorier, men virkemidlene
fra «film noir» er seinere
brukt av moderne regissører også i andre filmsjangrer. Edith Calmars
filmdebut «Døden er et
kjærtegn» (1949) er et
norsk eksempel på «film
noir»-sjangeren.

Bildekunst

Sovjetisk propagandaplakat fra
andre verdenskrig
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Kunst som
propaganda
I mellomkrigstida og
under andre verdenskrig
var store deler av kunstverdenen dominert av
politiske retninger eller
kontrollert av politiske
regimer. I Sovjetunionen
forbød Stalin kunstnere
å male nonfigurativt
fordi han mente at slik
kunst ikke bidro til å
fremme det sosialistiske
prosjektet.
Hitler knyttet også
til seg kunstnere. Filmskapere, kunstmalere og
komponister medvirket
til økt popularitet og
oppslutning rundt naziregimet. Under andre
verdenskrig blomstret

propagandaen: Plakater og filmsnutter viste
sunne, ariske kvinner og
menn som på hver sin
måte bidro i kampen.
Kvinnene skulle ta seg
av barn og hjem, mens
mennene skulle nedkjempe «den sosialistiske og jødiske fare».
Propagandaplakatene var klare i både
utforming og budskap.
Politiske motstandere og
folkegrupper som nazistene anså som mindreverdige, ble framstilt
som onde forbrytere
eller som dyr – jøder ble
for eksempel ofte avbildet med trekk som minte
om rotter. Hensikten var
å frata disse gruppene

Tysk propagandaplakat fra
mellomkrigstiden.

deres menneskelighet
slik at befolkningen lettere skulle akseptere de
overgrepene og forbrytelsene som jøder, sigøynere, homofile, kommunister og andre grupper
ble utsatt for.

Tysk antisemitisk propaganda
plakat på polsk fra 1942.

Bildekunst

Jakob Weidemann på ei utstilling på
Henie-Onstad kunstsenter i 1997.
Foto: Rolf M. Aagaard / Aftenposten / Scanpix
Inger Sitter viser maleriet «11.
september 2001» på ei ustilling i
Galleri Brandstrup. Foto: Rolf M.
Aagaard / BONO / Scanpix
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Nonfigurativt
formspråk
Etter krigen vendte flere
og flere kunstnere seg
vekk fra det figurative
uttrykket. De ønsket
både å markere avstand
fra kunstformene som
ble dyrket under de
totalitære regimene, og å
finne et formspråk som
bedre kunne illustrere
følelsen av avmakt og
meningsløshet. Både
nasjonalt og internasjonalt fikk vi nå en bølge
av abstrakte og nonfigurative kunstretninger.
I Norge debuterte både
Jakob Weidemann
(1923–2001), Odd
Tandberg (1924– ) og
Inger Sitter (1929– )

Odd Tandbergs utsmyknings
arbeider på det nye Rikshospitalet.
Foto: Rolf Chr. Ulrichsen / Scanpix

i denne perioden, mens
amerikaneren Jackson
Pollock (1912–1956)
gjorde stor suksess med
sin abstrakte «action
painting».

Arkitektur

Spisestue i funksjonalistisk stil i en villa fra 1950.
Foto: NTB / Scanpix
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I tida etter andre verdenskrig ble det funksjonalistiske og reine
uttrykket dyrket. Funksjonalitet stod i sentrum, og hjemmene ble
innredet etter samme
rasjonelle tankegang
som en innredet fabrikker. Det kom særlig til
syne i innredningen av
kjøkken. Systematiske
undersøkelser av kvinners bevegelser på kjøkkenet skulle bidra til å
skape en standardisert,
rasjonell og effektiv
arbeidsplass for kvinnen. Hjemmene ble også
fylt opp med tekniske
hjelpemidler som vaskemaskiner, kjøleskap og
miksmastere.

Skandinavisk møbeldesign hadde sin gullalder i 1950- og 1960-årene. Designen var enkel
og funksjonell og dekket
dermed behovene for et
effektivt og «nipsfritt»
hjem. Men designen var
ikke like kald og maskinmessig som tidligere
funksjonalistiske uttrykk
– møblene hadde sterke
og klare farger, materialene var myke og organiske. Særlig kjent er
den danske designeren
Arne Jacobsen (1902–
1971). Stoler som Egget
og Svanen har ikonisk
status den dag i dag.

Designikonet Egget av
Arne Jacobsen, 1958.
Foto: Tore Berntsen / Scanpix

Musikk

Louis Armstrong ga en forrykende
konsert i Colosseum kino i Oslo
i 1952 og bidro dermed sterkt
til at jazzfeberen bredte seg
i hovedstaden på 50-tallet.
Entusiaster overnattet i billettkø
for å sikre seg en av de vel 2000
plassene i kinolokalet. Foto: Sverre
A. Børretzen / Aktuell / Scanpix
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Mellomkrigstidas musikk var jazzen, og den
ble dominert av afroamerikanske musikere.
De store stjernene var
Louis Armstrong
(1901–1971), Duke Ellington (1899–1974) og
Ella Fitzgerald (1917–
1996). I de harde trettiårene var den lystige jazzmusikken et fristed der
folk kunne slå seg løs og
slippe unna hverdagens
bekymringer. Storband
var ekstra populære. En
annen populær musikksjanger var country and
western.

Opptøyer blant unge
billettkjøpere. NRK Skole

Da Elvis Presley
(1935–1977) slo gjennom
med «Heartbreak Hotel»
i 1956, innledet det rockens æra. Musikken var
inspirert av både gospel,
country og rhythm and
blues, og den appellerte sterkt til den nye
ungdomsgenerasjonen.
Elvis ble superstjerne –
hoftevrikkene hans fikk
ungjenter til å besvime
og foreldre til å reagere:
Kraftige reaksjoner førte
til forbud mot å filme
Elvis’ midje og bein under TV-opptredener.

Elvis Presley under en opptreden i
1957. Foto: AP / Scanpix

