
Gunhild Agger: 

Tradition og forandring 
- en analyse af Elskere elsk og Stammerne 

I: 70'ernes historie 
Mange har i dag travlt med at skrive 70'ernes historie. Det hav- 
de Ulrik Gras travlt med allerede i 70'erne. Både som historie- 
skrivning og som afs~gning af venstrefl0jens mest brændbare 
dilemmaer er Ulrik Gras' romaner centrale. Det gælder især de 
sidste: Elskere elsk (1 976) og Stammerne (l 978). 

De er begge udgivet af Socialistisk Bogklub på Modtryk efter 
at de f ~ r s t  er udkommet på forfatternes forlag Attika. Men de 
har indtil nu ikke spillet nogen s t ~ r r e  rolle i venstrefl~jens debat 
om arbejderlitteratur, æstetik og sanselighed, k~inspolitik, klas- 
sesynsvinkel og individualitet. Det er en skam. Det er nemlig 
karakteristisk for romanerne, at de tematiserer begivenheder og 
forhold af vital betydning for perioden - kvindebevægelsen, for- 
holdet mellem Socialdemokratiet, DKP og VS, arbejdsl~sheden, 
socialisationen i 40'erne og 50'erne for blot at nævne nogle af de 
mest påtrængende. Men de g0r det hele tiden i forhold til be- 
stemte individer og disses personlige historie og udvikling. Ro- 
manerne er spændende i deres for l~b,  og de appellerer til mange 
planer i læserens sanseapparat. Problemerne indfanges hele ti- 
den konkret, i en typisk og genkendelig detalje. F.eks. genkender 
jeg i hvert fald selv tydeligt en del af stemningen omkring kvin- 
deåret 1975 i f~lgende passage: 

»Der blev fikset på bilradioen, og en stemme i den erklærede, 
at det at være mand var et helvede hvis sandheden skulle frem. 
Chauff~ren sagde »hold da helt kæft«, grinede med ryggen, fandt 
noget musik på et andet program og fortsatte op i sine egne ~ j n e ,  
som talte han med sig selv i bakspejlet: Hvis vi nu skal have 
mandeår som vi har haft kvindeår, så kunne de mænd godt få 
nogen k10 på min anvisning!« (Elskere elsk p. 8-9). 
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Som programskrifter eller handlingsanvisere er romanerne 
måske ikke szrlig klare, men som indfangere af store stykker 
virkelighed og centrale problemstillinger i samme virkelighed er 
de fascinerende. Undertiden er de også provokerende og frasta- 
dende i deres måde at fremstille problemerne på. 

Romanerne sprznger kategorien arbejderlitteratur i snzver 
betydning (af, om, til arbejdere), men giver til gengzld et kvalifi- 
ceret bud på litteratur, der er skrevet ud fra en arbejderklasse- 
synsvinkel og omhandler forhold der vedr~rer  individer i arbej- 
derklassen og på venstrefl~jen. 

II: Elskere elsk 
I epilogen fra 1978 holder Ulrik Gras revy over personeme fra 
Elskere elsk. Heri hedder det: 

»Charles blev fzrdselsdrzbt. Karl John indkaldtes til ligsynet 
da de en tid boede i samme ejendom i Saxogade. Tatoveringen 
på ligets overarm var klar og tydelig. Der stod ikke Elsk Elskere 
men Elskere Elsk. F ~ r s t  senere gik det op for ham at det gjorde 
en forskel.« (p. 205) 

Epilogens sidste ord viser hen til en central passage i roma- 
nen. Hovedpersonen, fortzlleren Karl John, er på sin nedtur 
kommet til K~benhavn,  hvor han m ~ d e r  en junkie ved navn 
Charles: 

»En tusch rullede på hans overarm med en slagsang som han 
havde hentet i Osten, Elsk Elskere, og jeg h ~ r t e  ord som jeg ikke 
fik fulgt op fordi deres lyd kimede i mit hoved, jeg var altid kom- 
met for sent, til aftaler og indsigt, til revolutioner og alt det an- 
dre var i gang med, og en digter der hed Johannes, viste sine 
smarte pletter mellem fingrene og smed ord om sig som blom- 
ster, nedspildt spruttende af syre, og nogen fra revolutionen sang 
mig ind imellem sig, og i et glimt så jeg den ny verden som de gik 
baglzns imod for ikke at vende ryggen til den gamle der havde 
kniven fremme, og det var ikke nogen gummidolk.« (p. 182-83) 

Et af slagordene fra slutningen af 6O'eme og begyndelsen af 
70'eme 10d: »Spring, kammerat, den gamle verden er efter dig!« 
Karl John har aldrig nået at springe fordi den gamle verden var 
efter ham. 
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