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Forfattar Jan Grue 
viser at vi ofte er 
blinde for «kropps-
språk».

BØKER
Av Guri Kulås (tekst) og Linda 
Bournane Engelberth (foto)

«Det er jo berre eit verkemid-
del», sa mange då forfattaren 
Jan Grue kritiserte figuren 
Heine Fjordland i NRKs Tryg-
dekontoret.

Fjordland, meint som ein 
satire over bloggaren Fjord-
man, var utstyrt med Hitler-
sveis og tilsynelatande alvor-
leg cerebral parese. 

– Det var jo nettopp det eg 
reagerte på, at cerebral parese 
kunne vera eit låtteleggjeran-
de verkemiddel, seier Grue til 
Klassekampen.

No har han skrive boka 

«Kroppsspråk. Fremstillinger 
av funksjonshemming i kul-

tur og samfunn». 
Både som ein intro-
duksjon til studen-
tar, som er mest 
vande til å sjå på 
funksjonshemming 
som eit velferds-
spørsmål, og for å 
gjera oss alle meir 
medvitne om meta-
forbruken vår.

Frå Homer til Hollywood
Det finst ein lang kulturhisto-
risk tradisjon for å nytta «den 
uvanlege kroppen» som Grue 
kallar han, til å spegla ein per-
son sin moralske status eller 
mentale eigenskapar.

– Det går heilt tilbake til 
«Iliaden». Når Homer vil dis-
kreditera dei som vil avslut-
te krigen med Troja, let han 
argumentet koma frå den 
greske soldaten Thersites, 

som er hjulbeint, låghalt, 
pukkelrygga og tynnhåra.

Mange av dei mest kjende 
figurane frå litteraturhistoria 
er karakteriserte nettopp 
gjennom sine funksjonsned-
settingar, slik som pukkelryg-
gen til Shakespeares Richard 
III eller trebeinet til kaptein 
Ahab i Melvilles «Moby Dick».

– Det er eit tydeleg signal 
om at karakteren er skadd 
både innvendig og utvendig. 
Kroppen er eit emosjonelt 
drivande verkemiddel, seier 
Jan Grue.

Samstundes har det òg sin 
pris. Til dømes har dei ulike 
James Bond-skodespelarane 
alle møtt si tids mannsideal, 
medan skurkane er eit «fasci-
nerande redselskabinett», 
slik Grue skriv, heilt frå ur-
skurken Dr. No med sine fal-
ske hender. Hendene gjer han 
monstrøs, men gjev også su-
perkrefter. Ein vanleg kombi-

nasjon på godt og vondt, sær-
leg i populærkulturen: Funk-
sjonshemming gjer super-
skurkar mindre menneskele-
ge, medan superkreftene til 
funksjonshemma heltar, kom-
penserer for handikapet. 
Funksjonshemminga blir 
ikkje tragisk, livet ikkje bort-
kasta, om det å vera blind gjev 
deg ekstrem balanse og hør-
sel, slik som i «Daredevil».

Ingen grenser
Ein meir jordnær variant av 
det å overvinna sin eigen 
kropp, for å vinna fram i sam-
funnet av vanlege kroppar, 
finn vi i reality-tv-serien «In-
gen grenser».

– Snart har det vore fleire 
funksjonshemma enn ikkje-
funksjonshemma på toppen 
av Snøhetta! Slike seriar kan 
fort føra til eit moralsk impe-
rativ: Om du ikkje greier det-
te, er livet ditt berre trist. På 

VIKTIG KULTURHISTORIE: Forskar og forfattar Jan Grue har skrive om framstillinga av den uvanlege kroppen i litteratur, biletkunst og populærkultur.

Kulturbileta av funksjonshemming er viktige for korleis samfunnet vurderer dei som er funksjonshemma:

Ingen kroppar er nøytrale
FAKTA

Kropp og språk:
n Jan Grue har skrive 
boka «Kroppsspråk» 
(Gyldendal Akade-
misk), som handlar om 
framstillingar av 
uvanlege kroppar i 
kulturen og samfun-
net og ny forsking på 
funksjonshemming. 
n Grue er postdoktor 
ved Institutt for sosiologi og 
samfunnsgeografi (UiO), 
skjønnlitterær forfattar og 
kritikar i Klassekampens 
Bokmagasinet.


