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«Alternativet ikke å bekymre seg er skummelt.»  
En presentasjon av forfatterskapet til Johan Harstad 

Av Merete Røsvik Granlund 

 

Når man leser bøkene til Johan Harstad, kan man få inntrykk av at han må være en engstelig 

fyr uten ambisjoner, en som helst vil leve et anonymt liv preget av trygge rutiner. En forfatter 

som sjelden forlater skrivebordet, og som bruker den gode fantasien sin til å forestille seg alt 

som kan gå galt. Om man ser på den karrieren Harstad hittil har hatt som forfatter, blir bildet 

vesentlig nyansert:  

Han debuterte som forfatter bare 22 år gammel og fikk svært gode kritikker. Sju år 

senere har han i tillegg utgitt én novellesamling, to romaner, én ungdomsbok og flere 

skuespill, han har fått mange lesere og blir oversatt til flere språk. I tillegg til å være forfatter, 

driver han også, ifølge Wikipedia, «et prosjekt/en label/organisasjon ved navnet LACKTR 

(noen ganger brukes også The Lacktr Prpgnda Community). Gjennom LACKTR produserer 

han grafikk, lyd, film, foto og tekst». Harstad er tydeligvis både ambisiøs, produktiv og full av 

uttrykkstrang.  

Denne tilsynelatende motsetningen mellom tematikken i forfatterskapet og forfatteren 

selv gjorde meg nysgjerrig. I den følgende presentasjonen av Johan Harstads forfatterskap vil 

jeg derfor se spesielt på spenningen mellom frykt/tilbaketrekning og lekenhet/ambisjon. Jeg 

har av praktiske hensyn valgt å konsentrere meg om prosatekstene, dramatikken blir derfor 

ikke behandlet i denne artikkelen. 

 

 

Diagnosen  

Debutboka Herfra blir du bare eldre kom ut i 2001 og er kanskje den mørkeste av alle bøkene 

Harstad har skrevet. Den består av prosatekster som varierer i lengde fra ett avsnitt til noen få 

sider, og det virker naturlig å lese dem som om de alle er fortalt av den samme, unge mannen. 

Det er nærmere 50 tekster i boka, så det er ikke så enkelt å si noe sammenfattende om hva de 

handler om, men temaer som døden, mobbing, krig, lengsel og redsel setter sitt preg på 

helheten. Mange av tekstene er også preget av nostalgi, apati og desillusjon. Boka er innledet 

med en epigraf som setter stemningen: «Once I could see./ Once I could feel./ Now I am 

numb./ I’ve become unreal.»  

 

Boka har tre deler, som hver er innledet med et fremmedord og et bilde som ser ut som det er 

hentet fra en brosjyre om livredning. Første del har tittelen «kosmogoni», som betyr læren om 

hvordan verden har blitt til og har utviklet seg. Kanskje kan det tolkes som hvordan 

fortellerens personlige verden har blitt til og utviklet seg. Mange av tekstene i denne delen 

handler nemlig om barndom og ungdom, og kanskje mest om smerten ved å bli voksen. 

Inntrykket både her og flere andre steder i boka, er at fortelleren sørger over tapet av den 

tryggheten og uskylden han hadde, i alle fall i større grad, i barndommen.  

I lys av den spenningen jeg nevnte i innledningen, er det interessant å se at boka blir 

innledet av vitalt ønske om å bli husket: En gutt insisterer på at faren skal filme mens han 

spiser en levende snegle. Opplevelsen blir mildt sagt ubehagelig, og fører til at han ligger i 

senga og spyr i en uke etterpå. Skildringen er et sterkt bilde på ambivalens; vil det å gjøre seg 

bemerket koste mer enn det smaker? Samtidig er ønsket om å bli husket direkte koblet til 

ønsket om å unnslippe døden, eller, som det heter i teksten: «denne trangen til å unngå å 

opphøre». (s. 9) 

Innledningen antyder altså at frykten for døden kan være en motivasjon for handling, 

men resten av boka legger mer vekt på den motsatte bevegelsen: Frykten som suger krefter og 

hemmer livsutfoldelsen.  
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Tittelen på boka, Herfra blir du bare eldre, er et sitat fra teksten på side 34–35). En 

gutt finner en fugl som har fløyet på et vindu og senere dør. Da de begraver fuglen, sier faren: 

«nå er den død og begravet. Det er det samme om det er ti centimeter eller ti kilometer under 

jorden. Det finnes ingen retur, gutten min. Herfra blir du bare eldre.» Det er jo en ganske drøy 

ting å si til en liten gutt, og å bli eldre framstår som noe truende, noe som kun bringer en 

nærmere smerten og døden. Det kan ikke være et godt utgangspunkt for resten av livet? 

 

Andre del har tittelen «placebo», som uhøytidlig sagt er «juksemedisin», noe vi bruker i den 

tro at det vil hjelpe oss, men som faktisk ikke inneholder noe legemiddel. Her er det bare tre 

tekster. Den andre handler om en mann som har skaffet seg hund som en erstatning for at han 

og kona ikke fikk barn, men som ender opp med å drepe hunden fordi den viser seg å ha noen 

handikap. Den siste, korte teksten i denne delen handler om behovet for å bli trøstet.  

Den første teksten er det litt vanskeligere å tolke. Den handler om en gutt som lever 

seg sterkt inn i skjebnen til ei jente som ble skutt under opptrappingen til krigen i det tidligere 

Jugoslavia. Han tror at hun ble skutt akkurat samtidig som han selv falt av sykkelen og skadet 

seg, og at de derfor er forbundet på et vis. Dette ser ut til å være hans måte å bearbeide de 

sterke inntrykkene fra nyhetene på; han setter dem i direkte forbindelse med sitt eget liv, og 

identifiserer seg med ofrene. Kan man si at han, som bare er tilskuer på avstand, også er et 

offer for volden i krigssonen? I alle fall er han som barn mer utsatt enn de voksne, han har 

ennå ikke lært å beskytte seg selv og er åpen for alle inntrykk.  

 

Tredje del har tittelen «patologi», som betyr læren om sykdommene. Den gjør det mulig å se 

de følgende tekstene som et forsøk på å diagnostisere en psykisk tilstand som, selv om den 

kanskje ikke er en sykdom i klassisk forstand, likevel hemmer mange unge. Noen tekster 

skildrer depresjon og paranoia, som i teksten på side 82, hvor fortelleren er i dyrehagen: «Det 

som likevel får meg til å bryte ut i hjelpeløs gråt, er ikke den forferdelige situasjonen disse 

dyrene lever i, men en visshet om at de snakker dritt om meg, hver gang jeg snur ryggen til og 

går bort fra burene.»  

Det som likevel preger alle tekstene i boka mest, er en manglende tro på det gode, 

både i andre og i en selv. I teksten på side 26–27, skildrer fortelleren grusomheter han har hørt 

om fra Vietnamkrigen, fra massakren i Srebrenica og fra mennesker som sulter i Groznyj. 

Kjæresten påstår at han ikke vet noe om seg selv, og til det svarer han til slutt:  «Nei, jeg 

våget ikke.» Han er redd for at den grusomheten han ser i verden også finnes i ham. I teksten 

på side 65 dreper fortelleren ei rotte ved å gi den litt rottegift hver dag helt til den sprekker da 

han stikker den lett med en pinne. Selv om han bruker ei rotte som i et klassisk 

laboratorieforsøk, kan man si at det er de mørke sidene i seg selv han egentlig forsker på. 

 

I teksten på side 75 er fortelleren misunnelig på pingvinene fordi de er så fascinerte av 

fly på himmelen at de ikke kan slippe dem med blikket, og dermedvrir hodet så langt bakover 

at de faller på ryggen: «og jeg tenker at om jeg bare hadde den samme fascinasjonen for noe, 

for hva som helst, at det ville utgjort en slags forskjell. På et eller annet. Uten at jeg er i stand 

til å orke å tenke tanken helt ut.» Her beskriver Harstad en apati og mangel på energi som det 

virker naturlig å sette i forbindelse med den desillusjonen som stammer fra alt vi vet om 

grusomhetene og farene i verden. Jeg tror det er en livsfølelse mange som er eller har vært 

unge de siste 30 åra kjenner seg igjen i, siden vi gjennom tv og internett får mye av det fæle 

som skjer veldig tett på: følelsen av at det beste ligger bak oss, at verden er et vondt og 

vanskelig sted som dessuten kan stå foran en snarlig undergang, enten på grunn av atomkrig 

eller miljøkatastrofer. 

Det finnes glimt av gode følelser av håp i denne boka, men de er ikke mange. 

Pessimismen er gjennomført, noe som også blir tydelig i sitatet nesten til slutt i boka: «We 
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dont’t see any light at the end of the tunnel. There is a tunnel after the tunnel.» (Tariq Aziz, 

ambassadør for Irak.) 

 

Hjelpekorpset 

Novellesamlingen Ambulanse kom ut i 2002, bare ett år etter debutboka. Slektskapet mellom 

disse to bøkene blir også understreket av at omslagsillustrasjonen på Ambulanse er holdt i 

samme stil som illustrasjonene i Herfra …, som om de var hentet fra en sikkerhetsbrosjyre i et 

fly. Johan Harstad har selv laget designen og de fleste av illustrasjonene i alle de bøkene jeg 

tar for meg i denne artikkelen.   

I Ambulanse møter vi også mange som av forskjellige grunner synes livet er vanskelig. 

Men der Herfra … stort sett fokuserer på den enkeltes opplevelse, betoner denne boka i mye 

sterkere grad fellesskapet mellom menneskene. Harstad er fremdeles opptatt av døden, 

ensomhet, frykt og depresjon som gjør livet til en ganske grå og gledesløs affære, men han har 

valgt en tilnærming som framhever fellesskapet og kjærligheten som redningen fra disse 

truslene.  

 Det blir spesielt tydelig i novellen «jeg går hjem», som begynner slik: «Sett at alt er 

godt. At det er fint at vi finnes. Sett nå at, bare for et øyeblikk, at vi alle er gode.» (s. 161)Vi 

forstår at dette ikke er slik hovedpersonen har sett på livet før. Den siste tiden har han knapt 

forlatt leiligheten. Han sliter med å komme i gang med skrivingen av hovedoppgaven sin, og 

han er ensom: «Om man hadde lagt alle ensomme mennesker etter hverandre, ville de ha 

rukket flere runder rundt jorden. Men vi går ikke ut. Vi møtes ikke, vi legger oss ikke ned 

sammen. Vi er inne bak vinduene.» (s. 165) Men så skjer det noe. Han blir oppringt av 

venner, han går og møter dem på et utested, og han møter ei jente. Det blir vendepunktet for 

ham: «noe har endelig sluppet taket i meg, knutene har løst seg opp», og han tenker «man må 

holde ut, det gjelder bare å holde det ut». (s. 177) Om boka har et budskap, så er det dette: 

Hold ut! Noen vil komme for å redde deg. 

Også i andre noveller er jenter, eller rettere sagt, en å være glad i, en positiv faktor 

som gir trygghet og livslyst. Men det er ikke slik at alle som har familie har det godt, og alle 

som lever alene er helt isolerte. Alle har noe de er bekymret for, noe de er alene med. Og alle 

har berøringspunkter med andre mennesker. Noen ganger er det bare via sms-meldinger via 

en tv-skjerm eller en nabokone som ser deg fra vinduet sitt. Men selv mennesker som ikke 

kjenner hverandre bryr seg om hverandre og ønsker å hjelpe hverandre.  

Den første novellen, «113», handler om en mann som jobber i en ambulanse. Han blir 

påvirket av de skjebnene han møter gjennom jobben, og spesielt en ung kvinne som hadde 

begått selvmord, og som han hentet på sin første vakt, gjorde sterkt inntrykk på ham. Han vil 

så gjerne redde dem som har det vondt, og det er tydelig at tanken på at andre har det vondt 

gjør ham vondt. Han tenker: «Du må holde ut, uansett hvor du er. Men likevel, det er ikke 

alltid du gjør det. Noen ganger har du allerede gitt opp når jeg kommer. […] Hvorfor holder 

du ikke ut?» (s. 12 og 13) Han er en av hjelpekorpset, en av de mange som jobber for å hjelpe 

dem som trenger det.  

Og symbolet på at mennesker tar seg av hverandre, og det sentrale motivet i boka, 

finner vi alt i tittelen: Ambulanse. Den «redder dem som ikke har det godt». (s. 181) Når man 

tenker på det, så er jo faktisk mye av samfunnet vårt organisert for å ivareta mennesker i alle 

livets faser. Ikke dermed sagt at alt fungerer perfekt, eller at hjelpen alltid når fram. Men de 

som jobber for å hjelpe andre er også helt vanlige mennesker, og de har det heller ikke alltid 

så bra. Som for eksempel psykologen i «vietnam.torsdag», som sitter alene om nettene og 

skriver til den helautomatiske nettpsykologen Eliza. Likevel er han en viktig person for de han 

behandler, og novellen slutter med at han går ut av rollen som psykolog overfor en av 

pasientene sine og involverer seg som privatperson.  
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Så finnes det også mennesker som svikter ansvaret for fellesskapet, eller som direkte går inn 

for å skade andre. Både i Herfra … og Ambulanse (og senere i Buzz Aldrin, hvor ble det av 

deg i alt mylderet?) er krig et av temaene som berøres, som det ekstreme ytterpunktet når det 

gjelder antisosiale handlinger.  

På et mer dagligdags nivå finner vi i Ambulanse for eksempel salgsmannen i «airbag», 

som jobber i et firma som selger airbager de vet ikke virker, og som til og med kan drepe 

bilføreren når de utløses. Denne mannen har samvittighetskvaler, og novellen ender med at 

han bestemmer seg for å varsle om de farlige airbagene. Også ved å framheve de kvalene 

denne mannen har, understreker Harstad trangen til å handle sosialt, og ikke minst til å ivareta 

sine egne, i dette tilfelle tenåringsdatteren Sarah, som snart skal begynne å kjøre bil.  

En person som mangler den samme ansvarsfølelsen, er han som knuser et av 

flyvinduene i «pleksi», og tror at han med det tar livet av både seg selv og alle de andre om 

bord i flyet. Og vi har mannen i «nokia. connecting people», som har detonert en bygning, og 

som ligger rolig i ruinene og venter på å dø mens han hører og ser at andre dør rundt ham. 

Dette er en lett absurd tekst – for eksempel blir mannen til slutt funnet av turister som leter 

etter noe de kan ta med fra ruinene som suvenir, men får beskjed om at de ikke kan ta med et 

menneske – og mannen virker ikke helt ved sine fulle fem. Han snakker faktisk med datteren 

sin på telefonen uten å si at han ligger under en ruin og trenger hjelp. Som hovedpersonen i 

«pleksi» virker han deprimert, men i tillegg er han så følelsesløs at det er noe skremmende 

ved ham. Han er unntaket som bekrefter regelen; at det friske og normale mennesket vil ønske 

å redde seg selv og andre.  

 

Fellesskapet mellom menneskene er også synliggjort i komposisjonen av novellesamlingen 

som helhet. Alle novellene er løst vevd sammen ved at alle fortellerne på en eller annen måte 

legger merke til eller er involvert i den samme ambulanseturen. I tittelnovellen er 

synsvinkelen hos den gamle mannen som nettopp har blitt hentet av ambulansemannen i den 

første novellen og kjøres til sykehuset. Før det har han spilt jackpot via et tv-spill og utvekslet 

telefonnummer med den ensomme psykologen i «vietnam.torsdag». Tidligere på dagen 

snakket han med sønnen til ambulansemannen på et bakeri, og i flere av novellene er det 

mennesker som legger merke til navnet han bruker i tv-spillet, Las Vegas. Den anorektiske 

Sarah er også med i flere noveller: hun er pasienten som avlyser timen hos psykologen, jenta 

som gutten med vannskrekk i «klor» er forelsket i og datteren til den plagede salgsmannen i 

«airbag».  

 Den eneste novellen som, så vidt jeg kan se, ikke henger sammen med de andre 

gjennom handlingen, er den siste novellen, «til». Den handler om en mann på 72 år som har 

mistet kona si, og som nå stiger til værs i en luftballong for å reise til henne. Denne 

ballongferden er et vakkert, forsonende og en smule sentimentalt bilde på døden. Han tenker 

tilbake på livet sitt, og da er det forholdet til kona som står fram som det viktigste: «Har du 

tenkt på at jeg aldri gjorde det noe bra på egen hånd? Når jeg var alene?» (s. 189) Her er ikke 

døden lenger noe å være redd for, den er ikke trist, ikke vond, bare en naturlig avslutning. 

«Jeg forsvinner. Det er ingenting å være lei seg for. Hele tiden fødes mennesker man kan 

elske, hele tiden.» (s. 187) 

 

 

Nullpunktet  

Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet? (2005) er Johan Harstads første roman. Man 

kunne kanskje si at den plukker opp tråden fra den tidligere omtalte novellen «jeg går hjem», 

hvor hovedpersonen bestemmer seg for å droppe studiene og bli gartner. Mattias i Buzz Aldrin 

…har nemlig gjort det samme og er fornøyd med en rolig og forutsigbar tilværelse som 

gartner. Men så ramler livet sammen: Han mister jobben og blir dumpet av kjæresten. Deppa 
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og desorientert går Mattias med på å bli med bandet til en kamerat til Færøyene, selv om turen 

går med båt og han er redd for å være på sjøen. Det hele ender med at Mattias drikker seg full, 

får en blackout og våkner alene på en øde landevei et sted på Færøyene. Han blir plukket opp 

av en mann som heter Havstein, som viser seg å være psykiater. Han tar Mattias med til 

Fabrikken, et ettervernshjem for mennesker med psykiske vansker, passende nok, siden 

Mattias opplever et psykisk sammenbrudd. Han blir boende et helt år sammen med Havstein, 

Anna, Ennen, Palli og etter hvert Carl.  

I denne boka fortsetter Harstad å utforske faremomentene ved tilværelsen. Mattias er 

absolutt en type som bekymrer seg, for eksempel for isen på polene som smelter og får havet 

til å stige. Han vil helst sikre seg på alle mulige måter. Men man kan ikke verne seg mot alt, 

og særlig skremmende er det når ens egen psyke svikter, noe som blir spesielt tematisert i 

denne boka. Mattias leser at psykiske problemer kan utløses av triggerfaktorer i hjernen og at 

man aldri kan vite på forhånd hva som kan bli en utløsende faktorer: «hvis man altså kunne 

bli sprø av å se på malerier, bo på øyer, ta busser, hva annet kunne ikke da lure bak hver 

eneste sving?» (s. 403) Men siden man likevel ikke kan sikre seg mot alt det vonde som kan 

skje, er det da konstruktivt å legge så mye energi i å prøve? Det står kanskje igjen som den 

mest sentrale problemstillingen i boka.  

 

Mattias er svært opptatt av at det går an å utrette noe viktig uten å få omverdens anerkjennelse 

og kjendisstatus. Symbolet for den evige toer blir Buzz Aldrin, mannen som var den andre 

etter Neil Armstrong til å sette fot på månen, og som Mattias tror ble glemt av ettertiden. Han 

romantiserer dette, og identifiserer seg med Aldrin, mannen som trente i mange år for å reise 

til månen, som designet en del av utstyret om bord i romskipet, som var uunnværlig, men som 

lot andre få lov til å komme før ham selv. Det viser seg etter hvert at Mattias ikke har fått med 

seg hele historien om Aldrin. Riktignok gjennomgikk han en tid med personlige kriser etter 

månelandingen og forsvant fra offentlighetens lys, men han kom tilbake og brukte 

kjendisstatusen han hadde oppnådd som inntektskilde resten av livet. Dermed faller Mattias’ 

illusjon om den usynlige toer sammen og dermed også en viktig del av trygghetsstrategien 

hans. Det blir et vendepunkt i boka da han innser at, som det blir formulert i en dypsindig 

«samtale» han har med ei ku en morgen han er i bakrus: «Også nummer to kan skuffes, 

Mattias. Det finnes ingen usynlighet.» (s. 465) 

Mattias trodde altså at Aldrin hadde forsvunnet i «mylderet», et sentralt ord som 

dukker opp flere steder i boka, og indikerer at verden er et uoversiktlig og skremmende sted. 

Selv ender han opp med å stikke seg vekk på Færøyene, han vil ikke tilbake til livet i Norge. 

 Det viser seg imidlertid at Færøyene ikke er et spesielt velegnet sted å stikke seg vekk. 

Riktignok kjenner Mattias ingen her i utgangspunktet, men her bor det så få, og han blir alltid 

observert av noen. Samtidig blir han raskt en viktig person for de han bor sammen med. Det 

er kanskje like greit? Det blir etter hvert antydet at det å stikke seg vekk, å flykte fra 

forpliktende relasjoner, forventninger og ambisjoner kanskje ikke er løsningen i lengden 

likevel. Alle som bor på Fabrikken ønsker å stikke seg bort, de vil heller være nr. 2 enn nr. 1. 

Men når Mattias leser journalene deres, finner han ut at noen av dem har problemer kanskje 

nettopp fordi de har hatt for svake og for få relasjoner til andre tidligere. Så å knytte seg til 

andre mennesker er kanskje skremmende og risikofylt noen ganger, men det er også 

uunngåelig og helt nødvendig. 

 Likevel finner jeg i teksten et snev av en tematikk det finnes mye av i film og 

litteratur: Det besnærende ved tanken på å få livet sitt nullstilt – reise bort, klare seg uten alt 

man tidligere hadde rundt seg, fri seg fra alle forventninger – for så å bygge opp noe nytt. 

Denne fascinasjonen for det jeg har valgt å kalle «nullpunktet» er for eksempel sentral i 

Erlend Loes forfatterskap, både i Naiv. Super, Doppler og L. Også her møter vi 

hovedpersoner som, når livet blir vanskelig, velger å ta timeout, reise langt bort og prøve å 
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finne tilbake til det basale i tilværelsen og dermed en kjerne i seg selv. I Buzz Aldrin …tror jeg 

i tillegg en slik nullstilling, med frihet fra forventninger og forpliktelser, representerer en 

nødvendig motpol til ambisjonen, som alltid bærer i seg frykten for å mislykkes og bli skuffet. 

Færøyene viser seg altså å være et spesielt trygt sted for en slik nullstilling, fordi det er 

anonymt og upretensiøst: «et land du nesten aldri tenker på før du plutselig en dag leser en 

kort artikkel om det og tenker men der er du jo, det er jo deg, hvor har du vært i alt mylderet? 

Jeg hadde nesten glemt deg, men jeg har alltid savnet deg.» (s. 460) Færøyene blir i seg selv 

et symbol på eksistenser som lever anonyme tilværelser. Det er tydelig at Harstad ser positivt 

på helt vanlige og anonyme mennesker, som godt kan ha spesielle talenter, men som likevel 

velger å leve livet uten å søke anerkjennelse fra andre.  

Men ambivalensen kommer tydelig fram i beskrivelsen av Mattias. For ham står 

ambisjon og trygghet som motpoler, han tenker det er tryggest å ikke stikke seg fram. Likevel 

er han ikke uten selvbevissthet og ambisjoner, blant annet tar han sangtimer i flere år og vet at 

han er en dyktig vokalist. Dette talentet bruker han så til å gjøre inntrykk på jenta han er 

forelska i, men deretter aldri mer. Helt til han kommer til Færøyene. Det viser seg utover i 

boka at han, den natta han fikk blackout, hadde fått kameratene sine til å bla opp femten tusen 

kroner for at han skulle synge sammen med bandet på scenen. Et sted langt innehar altså 

Mattias et ønske om å vite hvor høy pris, bokstavelig talt, andre setter på talentet hans.  

 

Dommen 

I Hässelby fra 2007 møter vi Albert Åberg fra Gunilla Bergströms barnebøker. Vi møter ham 

først som middelaldrende mann, idet faren har blitt påkjørt og drept. Så får vi tilbakeblikk på 

livet hans, og det meste av historien foregår når han er i 20-årene. Harstad lar den koselige 

farsskikkelsen vi kjenner fra barnebøkene utvikle seg til en bitter og trengende eldre mann 

som sønnen føler seg hemmet av, men som han likevel ikke får seg til å forlate. Det har tross 

alt alltid vært bare de to. Imidlertid drar han som 20-åring på interrail med en kamerat, og 

dette blir starten på en mye lengre reise, først som tolk for en forretningsmann i Hong Kong, 

så til et seriøst kjærlighetsforhold i Paris. Men så blir følelsen av å ha sviktet faren for mye å 

bære. Han reiser hjem, flytter inn hos faren, får jobb på lageret hos Clas Ohlson, og sånn blir 

livet hans de neste par tiåra. Det er først når faren dør at det begynner å skje spennende i livet 

hans igjen, noe av det gode, men etter hvert mest av det vonde. Mennesker forsvinner, og 

Albert blir oppmerksom på en nabo som viser seg å være en mann han har møtt flere ganger 

før, både i Hong Kong og Paris.  

Også denne boka har i seg frykten for katastrofen som har preget de tidligere bøkene. 

Men overraskende nok viser det seg her at det ikke er miljøtrusselen eller kriger som blir 

verdens ende, men en slags dommedag over vår uengasjerte måte å leve på.  

 

Noe Albert har felles med Mattias i Buzz Aldrin …er at han ikke har store ambisjoner for livet 

sitt. Han har nok med den enkle jobben på Clas Ohlson. Han er ikke uten evner, faktisk tar 

han fotografier som er så gode at de blir utstilt ved et atelier i Paris. Men der Buzz Aldrin … 

framholder et uambisiøst liv som et trygt, godt og fullverdig alternativ til å søke ære og 

berømmelse, er et slikt liv i Hässelby skildret som en hemmet tilstand preget av unnfallenhet 

og feighet. 

Jeg har tidligere vært inne på at Harstad skildrer den desillusjonen og håpløsheten man 

kan oppleve om man tar inn over seg alt som er galt i verden. I Hässelby kan man si at han går 

videre og kritiserer at vi lar oss overmanne av disse følelsene: Vi som har så mye kunnskap og 

et så godt utgangspunkt materielt sett, hva har vi gjort med det? Tydeligvis for lite. Det 

minner meg om at en av de syv dødssyndene faktisk er likegyldighet, et begrep som i den 

sammenhengen også har i seg betydningene tungsinn, apati, livslede, motløshet, ja, til og med 

fortvilelse.  
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Alle bøkene til Harstad er preget av lekenhet i uttrykket. De er fulle av sitater, noen ganger 

fotnoter med små kommentarer, og som regel en tekst til slutt hvor forfatteren kommenterer 

sin egen tekst, takker de som har hjulpet ham og oppgir tekstreferanser. Ofte har han illustrert 

teksten, og han har designet omslaget på alle bøkene selv (i Hässelby og Darlah er The Lactr 

Prpgnda Community kreditert, men som vi vet er dette Harstads egen ”label”). I tekstene på 

omslaget til Hässelby spiller Harstad på dobbeltbetydninger. Ta for eksempel setningen over 

tittelen på omslaget: «Demonteringen har begynt». Ordet ’demontering’ viser konkret til 

hvordan boka slutter, men også til de mennene som etter hvert fjerner alle menneskene, altså 

demonene som demonterer verden. Også i vaskeseddelen bak på boka refereres det til disse, 

når det står at «Hässelby er en roman om altfor mange demoner, som kanskje kom når det 

passet dårligst, men som likevel måtte komme.» Når man første gang leser dette, er det lett å 

oppfatte ’demoner’ i overført betydning, som at Albert har sine indre demoner å stri med. I 

ettertid ser man imidlertid at Harstad faktisk røper slutten, også gjennom en vanlig talemåte 

som brukes i konkret betydning: «Nå står ikke verden til påske.» 

Lekenheten finner man gjennom hele forfatterskapet også i flere surrealistiske innslag. 

Ofte fungerer de som poetiske beskrivelser, andre ganger er de humoristiske, eller rett og slett 

brudd med realismen som, tross alt, preger de tre første bøkene i stor grad. Et eksempel fra 

debutboka er den kort teksten som skildrer hvordan et ”du” faller ut av vinduet, gjennom hele 

jordkloden og suges inn av et vindu i en annen høyblokk, og blir boende der (s. 19). I 

Hässelby bryter Harstad mer definitivt med den «realistiske» fiksjonsformen. Som leser 

venter man lenge på en naturlig forklaring på de mange mystiske tingene som skjer, spesielt 

hvorfor en spesiell mann dukker opp overalt hvor Albert reiser. Men den forklaringen som til 

slutt gis, er fullt og helt overnaturlig, så til slutt demonteres ikke bare verden, men også den 

fiksjonen om en sosialdemokratisk svensk realisme som Harstad ved å ta utgangspunkt i den 

litterære figuren Albert Åberg knytter seg til. 

 

Grøsseren 

I Harstads nyeste bok, ungdomsromanen Darlah, møter vi den samme fascinasjonen for 

måneferder som preget Buzz Aldrin …, men denne gangen skriver Harstad om en 

måneekspedisjon som ender i katastrofe. På øverste hold i USA blir det bestemt å sende en ny 

ekspedisjon til månen for å ta seg av en topphemmelig «situasjon». For å skaffe penger og 

positiv oppmerksomhet til prosjektet, bestemmer de seg for å lodde ut tre plasser på 

ekspedisjonen blant ungdommer mellom 14 og 18 år. De heldige vinnerne blir Mia fra 

Stavanger, Antoine fra Paris og Midori fra Tokyo. De tror dette skal bli deres livs mulighet, 

men i stedet blir det slutten på alt, og ikke bare for dem, men for verden som vi kjenner den. 

Også denne boka er illustrert med fotografier og tegninger, noe som gjør at fiksjonen oppleves 

som mer virkelig.  

Her beveger Harstad seg altså inn i grøsser- og science fiction-sjangeren, og dette gjør 

han på en leken måte ved å bruke elementer fra en rekke bøker og filmer som han gjør rede 

for til slutt i boka. Det er en tydelig tematisk sammenheng mellom Hässelby og Darlah. Men 

der dommen i Hässelby har en moralsk overtone og dermed mye av det samme eksistensielle 

alvoret som preger de tre første bøkene, ser jeg i Darlah en bevegelse bort fra den alvorstunge 

granskingen av verdens sørgelighet og mot en mer leken og uhøytidelig tilnærming til all 

verdens skrekkvisjoner.  

Felles for de to bøkene er at det kommer noen ’utenfra’ menneskenes verden og 

utrydder oss, i Hässelby er det demonene, i Darlah er det de «onde tvillingene» som stjeler 

utseendet til konkrete mennesker, men som er noe helt fremmed (og dermed veldig 

skremmende). I begge tilfeller ser vi at trusselen flyttes til noe utenfor oss selv, noe vi som 

mennesker ikke står direkte ansvarlige for. Dermed forsvinner også mye av det moralske 
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kompliserte fra ligningen, og vi fjerner oss fra den frykten som grenser mot angsten og 

depresjonen og nærmer oss grøsset, som nesten har noe vellystig i seg. Det er derfor jeg 

tidligere har hevdet at debutboka til Harstad er den mørkeste han har skrevet, selv om de to 

seneste bøkene faktisk beskriver slutten på samfunnet som vi kjenner det.   

Darlah  kan også leses som et ”worst case scenario”, en science fiction-fortelling om 

hva som kan skje om vi går utenfor vårt trygge område, om vi er for ambisiøse og slutter å 

bekymre oss for hva som kan skje (jamfør sitatet i tittelen til denne artikkelen). Samtidig er 

det som om forfatteren driver litt gjøn med frykten, som om han har glede av å la alt gå så ille 

som det muligens kan gå, før han lar boka ende med en oppfordring til ikke å gi opp: «Det er 

først når man gir opp at det virkelig tar slutt.» Med andre ord: Vi vet at verden ligger og 

vipper på kanten av stupet, men la oss i det minste ha det gøy så lenge vi kan!  

 

 

Alltid beredt 

I det foregående har jeg forsøkt å vise at motsetningen mellom frykt/tilbaketrekning og 

lekenhet/ambisjon er noe som preger tematikken i alle bøkene Johan Harstad hittil har gitt ut. 

Tekstene er, slik jeg ser det, preget av bekymringer for alt som er farlig og skremmende i 

verden, både trusler utenfra, som krig og miljøkatastrofe, men også innenfra, som psykiske 

problemer og egen natur, det vil si hva man har i seg av vondt og godt. Dette gjør at bøkene 

kan minne om det forfatter Hans Herbjørnsrud kaller «beredskapsdiktning». I dette ligger at 

han ønsker å vise hva som bor i menneskene, og at det vi kaller sivilisasjon kanskje bare er 

«et tynt skall over noe som ikke får komme til uttrykk, men som ligger der latent. Straks 

situasjonen er moden spruter det opp.» (Hagen, 1996, s. 72) I Harstads tilfelle opplever jeg 

dette ikke først og fremst som et budskap, men mer som en beskrivelse av hans tilnærming til 

litteraturen: En slags kartlegging av alt som truer, og en veiing av dette mot alt det fine ved 

livet.     

Harstad selv har framhevet i et intervju at det å bekymre seg kan være positivt, fordi 

det betyr at du har noe og noen du er glad i, og som du ønsker å beskytte. (Vik, 2003:56) Det 

har han selvsagt rett i, og det viser en annen side ved denne tematikken, nemlig en velutviklet 

empati. Hovedpersonene i Harstads bøker lever seg inn i det som skjer med andre, og i alle 

bøkene understrekes det også hvor viktig fellesskapet med andre er.  

 Noe jeg ikke har sagt så mye om, er den måten Harstad bruker språket på. En 

interessant ting med det, er at det må mange måter signaliserer det motsatte av tematikken i 

bøkene. Der innholdet ofte er ganske mørkt og – kunne man si – reduksjonistisk, i alle fall 

med et pessimistisk-realistisk syn på tilværelsen, er språket preget av overskudd og lekenhet: 

Periodene er ofte svært lange, og de er fulle av innskudd, assosiasjoner og ordspill, som her, i 

skildringen av begravelsen i Buzz Aldrin …:  ”Ingen vet hvor Herren hopper” (s. 450) og ”Og 

i kirken var det knapt nok plass til en salme etter at alle var kommet inn.” (s. 451) Formen 

formidler altså alt det som tematisk er langt mer problematisert: Ambisjon, vitalitet, 

uttrykksbehov, kreativitet, livsglede, skaperglede. Det samme kan sies om det at Harstad lager 

så mange av illustrasjonene selv, og om de tidligere nevnte fotnotene, etterskriftene og 

vaskesedlene. Dette kreative overskuddet er vel det som til syvende og sist preger 

forfatterskapet i størst grad.  

Som et tenkende og skapende menneske er det umulig å ikke ta inn over seg alt det 

som er å bekymre seg over i vår verden, men gjennom et kunstnerisk uttrykk kan man 

bearbeide alle inntrykkene og på den måten aktivt forme det livssynet man ønsker å ha. Og 

skal vi dømme etter slutten på Darlah, får ikke frykten det siste ordet i Harstads forfatterskap. 
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