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1:Innledning  

Bakgrunn for valg av tema 

Jeg har valgt å skrive om eventyr som teater, fordi eventyrene for meg representerer en dyp 

kilde til inspirasjon og nye overraskelser. Å iscenesette eventyr er noe jeg har vært så heldig 

å få beskjeftige meg med, og håper å kunne fortsette med også i fremtiden. Å reise rundt og 

spille eventyrteater er en utrolig takknemmelig virksomhet. Eventyrteater er populært, 

hyggelig og morsomt. Folk kommer strålende bort etter forestillingen og sier: ”Kan dere 

ikke ta det en gang til, jeg har ikke lyst til å gå hjem!”, eller: ”Vet du hva vi gjorde forrige 

lørdag? Vi slo av TVen, og satte oss ned med eventyrboka!” Gamle besteforeldre og unge 

foreldre ser like blide og glade ut som barna de er sammen med.  

I tillegg til denne hyggelige og morsomme siden har vi gjennom å spille eventyrteater i 

ulike sammenhenger også erfart at eventyrene har en spesiell evne i seg, som kan samle 

konsentrasjonen og vekke engasjementet også i sammenhenger hvor det er vanskeligere 

forhold. Disse erfaringene er spesielle og verdifulle, og de har gitt meg lysten til å fordype 

meg videre i hva eventyr er, hva som gjør at eventyrformen synes å overleve i det uendelige 

uten å forandre seg i nevneverdig grad, og hva det egentlig er man holder på med når man 

lager teater av eventyr.  

En fokusering omkring spørsmålet om eventyrenes funksjon, og virkningen av eventyrteater 

begynte å forme seg. De problemstillingene jeg arbeidet med var først relativt generelt 

formulert, og ville ta opp temaer fra eventyrforskningen og sette dette i sammenheng med 

teatervitenskapelig teori. Fra lærerne på institutt for teatervitenskap ble det utvetydig 

anbefalt å ta utgangspunkt i konkrete egne teatererfaringer. Jeg kom derfor fram til at jeg 

skulle ta utgangspunkt i forestillingen Hans og Grete, som er den forestillingen 

Eventyrteatret1 har spilt flest ganger. 

                                                 
1 Eventyrteatret er mitt eget prosjekt. 
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Hele tiden var det virkningen av eventyr jeg var ute etter, og om denne virkningen ble 

forsterket gjennom iscenesettelse. Etter hvert som jeg gikk inn i arbeidet med å skrive 

oppgave ble jeg mer og mer klar over i hvor stor grad dette med virkning må være knyttet 

til samspillet  mellom scene og sal. Performance-teorien som ble utviklet på 60 og 70 tallet 

fokuserte mye på forhold mellom scene og sal, og det ble tydelig at det var disse teoriene 

jeg måtte ta utgangspunkt i. Dette er teorier som igjen er knyttet til antropologisk teori, 

særlig ritualteori. Disse teoriene ble også mer og mer sentrale etter hvert som arbeidet mitt 

utviklet seg. Ritualteorien ble aktuell fra to kanter, nemlig både fra performance-teorien og 

fra eventyrforskningen. 

Eventyrteatret var ikke et prosjekt som på forhånd var tenkt å skulle bli gjenstand for en 

teoretisk bearbeiding. Hovedproblemstillingen i denne oppgaven er uttrykk for en 

refleksjon som begynte i løpet av forestillingsperioden, og tok form med inspirasjon fra 

teatervitenskapelig tenkning. Ut ifra dette har jeg valgt å ta utgangspunkt i Schechners 

utvidete teaterbegrep,2 fordi her finner jeg en måte å tenke teater på og et perspektiv som 

mine spørsmålsstillinger faller naturlig inn i. Forestillingen Hans og Grete er derfor blitt til 

ett av tre utgangspunkter for denne oppgaven. Richard Schechners teori om ”efficacy” og 

”entertainment” settes fram først, som et bakteppe for de to fortellingene som så kommer.  

Hos Schechner er spørsmålet om virkning eller efficacy sterkt knyttet til ritualet. Derfor 

kommer det også en historie om et ritual og dets virkning: Historien om The Horse Dance, 

et helbredende ritual iscenesatt av den indianske sjamanen Black Elk, i et utmattet og 

utryddelsestruet folk i USA på 1890 tallet. Som så mange andre, har også jeg blitt grepet og 

berørt av denne historien. ”Black Elk Speaks” er et verk som har fått stor betydning i 

ettertiden, som opplysning for både indianere og ikke- indianere om indiansk religiøs 

filosofi og praksis. For mange har boken blitt litt av en ”North American Bible of all 

Tribes.”3 Det interessante i min sammenheng er at Black Elk formidler på en så tydelig og 

utvetydig måte hvordan iscenesettelse av visjoner anses å ha en avgjørende betydning for 

stammens velferd. Dette aspektet har også blitt løftet fram og drøftet av andre forfattere, 

som tas opp i kapittel 4 om rituell iscenesettelse.  

                                                 
2 Schechner 2003 
3 Vine Deloria i forord til “Black Elk Speaks” 
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Teoribruk og teatervitenskapelig sammenheng 

Schechners ”efficacy-entertainment braid” er et nyttig redskap i forhold til å analysere 

iscenesettelsen av Hans og Grete og The Horse Dance i forhold til funksjon, virkning og 

samspill mellom scene og sal, og dette vil være det overordnete teoretiske perspektivet i 

oppgaven. Når det gjelder dramaturgien og selve hendelsesnivået i snevrere forstand, altså 

de konkrete og umiddelbare manifestasjonene i forestillingen mer teknisk og detaljert, 

finner jeg Eugenio Barbas terminologi hensiktsmessig. 

Dramaturgi ses av Barba som en kanal eller et filter, som skuespillerens sceniske energi tar 

form gjennom, på vei til bevegelse eller handling.4 På veien fra energi til handling 

spesifiseres og moduleres energien gjennom dette filteret. Dette kan være handlinger i 

aristotelisk forstand, det vil si handlinger som er en del av ”den dramatiske konflikt” eller 

tekstens dramaturgi, eller det kan være handlinger som er en del av ”scenens dramaturgi”, 

som er dramaturgien for skuespillerens bevegelser, rekvisitter, lys etc. Forestillingens totale 

dramaturgi er det som forener tekstens dramaturgi og den sceniske dramaturgi, og livet i 

forestillingen oppstår i dialektikken mellom disse  

Gjennom sin teaterantropologiske forskning har Barba blant annet hatt som mål å finne 

begreper som kan beskrive kroppens tilstedeværelse i den teatrale situasjon. 

Forskningsvirksomheten har hatt form av arbeidsdemonstrasjoner fra både østlig og vestlig 

teatertradisjon og teknikk, samtaler og teoretisk bearbeiding. Barba og hans medarbeidere 

har slik dannet et begrepsapparat for prinsipper og fenomener som går igjen i de ulike 

teknikkene. Noen av hans begreper vil jeg anvende i avsnittet om kroppen i den teatrale 

situasjon. Ut fra visse teoretiske perspektiver kan Barbas universalisering av elementer fra 

scenisk adferd virke spekulativ, og Barbas bidrag er i så måte også behørig omdiskutert. Fra 

mitt ståsted derimot er Barbas begreper og teorier ikke bare relevante og anvendbare, de 

fyller også et konkret behov for begreper som kan overføre romlig og kroppslig erfaring til 

ord og språk, slik at disse erfaringene lar seg analysere i en språklig sammenheng.   

Teatervitenskapen er en vitenskap som søker sin egenart i teatrets eget vesen. ”...denne 

egenarten bygger på teatret som handling. Teatervitenskapens grunnleggende oppgave blir 

                                                 
4 Barba, Eugenio og Nicola Savarese 1991 s. 68 - 71 
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derfor å klargjøre teatrets egenart som handling eller samhandling.”5 Teater som 

forskningsobjekt er et objekt som bare eksisterer i det øyeblikket det finner sted; nemlig det 

forholdet som oppstår mellom menneskene involvert i en bestemt teaterhendelse på en 

bestemt tid på et bestemt sted, og prosesser knyttet til dette. Fenomenet teater er en 

”praktisk og direkte prosess som man må delta i.”6 Dermed befinner vi oss innenfor en 

kvalitativ forskningstradisjon, hvor forskeren som subjekt trer tydelig fram og ikke legger 

skjul på at beskrivelsen er farget av hennes egen deltakelse.  

Ut ifra en slik forståelse av teater som forskningsobjekt vil jeg i den delen av oppgaven som 

omhandler Eventyrteatrets forestilling Hans og Grete, ta utgangspunkt i egne erfaringer 

som produsent og utøver av teater. Spørsmålsstillingene omkring iscenesettelse og virkning 

bunner i disse konkrete erfaringene. I forhold til dette materialet vil jeg forsøke å anvende 

en fenomenologisk holdning. Alvesson og Skjøldberg7 definerer fenomenologiens grunnsyn 

slik: ”Det allmenna er så at seja hela tiden nedsenkt i det konkreta, och inte avsöndrat från 

detta”8. Begrepet ”fenomen” brukes i betydningen ”det som kommer til syne”, og det 

foreligger ikke noe ”kantiansk” skille mellom tingen som idé og tingen som fenomen. Altså 

vil jeg, etter først å ha gitt en skisse av prosjektets målsetting og de dramaturgiske valgene 

som lå til grunn for forestillingen, beskrive den konkrete erfaringen av forestillingen slik 

den fremtrådte for meg, som var en del av det hele. 

Fenomenologi anvendt i teatersammenheng kan si noe om hvordan ”mening” formidles i 

feltet hvor det fysiologiske og det psykologiske nivået møtes. Det kan også si noe om 

hvordan en felles virkelighet kan oppstå, og om hvordan teater som en relasjon mellom 

mennesker kan ha en reell innvirkning på tilstander i og mellom disse menneskene. Disse 

begrepene hjelper til med å formulere de spørsmålene som skal stilles når det gjelder 

iscenesettelse og virkning. Katarsisbegrepet og Augusto Boals refleksjoner over dette skal 

kort presenteres, likeledes Evreinovs begrep om et helbredende teater.  

Når det gjelder eventyrene, behandler jeg et materiale som er lite beskrevet innenfor 

teatervitenskapen, men til gjengjeld  er grundig beskrevet og analysert innenfor andre 

                                                 
5 Nygaard, Jon: Teatervitenskapens historie og metode s. 25 
6 Ibid. s. 20 
7 Alvesson, Mats og Kaj Skjøldberg 1994 
8 Ibid. s. 97 
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fagdisipliner. Eventyr har en unik utbredelse, og eventyrformidling er et fenomen som 

befinner seg så langt det er mulig å komme på en skala i retning av et ”universelt” 

kulturfenomen.9 Eventyrforskning blir begått innenfor en rekke faglige sammenhenger. 

Folkloristikk, Litteratur, Psykologi, Pedagogikk, Sosiologi, Religionshistorie er noen av de 

viktigste. Som leseren vil se har jeg kanskje hatt litt vondt for å beherske min interesse for 

dette feltet, og har forholdt meg til en rekke forskjellige forskningsområder, slik at kapittel 

5 om Eventyrforskning har blitt inndelt i hele 5 underavdelinger. De ulike innfallsvinklene 

representerer svært forskjellige forskningstradisjoner og tilnærmingsmåter til fenomenet 

eventyr . Likevel er det forbausende mange likheter i konklusjonene de kommer fram til. Jeg 

håper at leseren vil finne dette like interessant som jeg, og klare å holde tråden som leder 

videre til kapittel 6 og det rituelle. 

Gjennom hele denne fremstillingen vil man finne henvisninger og spor som leder i retning 

av rituelle prosesser, og i kapittel 6 samles disse trådene og tas mer eksplisitt opp. Gjennom 

ritualteorien avdekkes sammenhenger som ligger under de kulturelle og faglige skilelinjene 

vi vanligvis opererer med i vår kultur. De rituelle røttene har både eventyret og teatret til 

felles. Vi går inn i de ulike fasene i den typiske rituelle prosessen for å se hva som er de 

virksomme, forandrende elementene i ritualene, og hvor vi kan finne sporene etter disse i 

nåtidens kulturelle former. Spesielt viktige og virksomme områder vi kommer inn på her er 

her er arketypene og det liminale. Victor Turners antropologiske perspektiv, som også er 

viktig for den ritualforståelsen Schechner bygger på i sin performance-teori, er sentral her, 

dessuten religionsforskeren Mircea Eliade og psykoanalytikeren Carl Gustav Jung.  

I kapittel 7 lander vi igjen i vår egen postmoderne tid, eller vår teatrale tid, som Anne-Britt 

Gran kaller den10, og ser hva eventyrteater kan spille for en rolle her. 

Begrepet ”efficacy” og et utvidet teaterbegrep 

The Concise Oxford Dictionary of Current English avleder ordet “efficacy” fra 

“efficacious”, som betyr: “producing, or sure to produce the desired effect”. Det er ikke så 

lett å finne den rette oversettelsen av dette til norsk, men i mangel av noe bedre kan vi 

                                                 
9 Med ”universelt” mener jeg her ikke noe annet enn at det gjenfinnes i en forbløffende lik form i nesten alle kulturer 
over hele verden. 
10 Gran 2004 
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prøve med “evnen til å skape virkning”. Denne oppgaven har som mål å finne svar på 

hvordan teater får denne evnen, og å se hvordan denne evnen til å skape virkning fungerer i 

sammenheng med iscenesettelse av eventyr.  

Når Keith Johnstone, mannen bak fenomenet Teatersport, skal svare på hva han anser som 

godt og givende improvisasjonsarbeid, sier han: Det som samler publikum til ett vesen. 

Dette utsagnet er etter min mening en særdeles kort og konsis sammenfatning av teatrets 

magi, efficacy, eller virkning. Johnstones svar uttrykker noe vesentlig om hvo rdan 

iscenesettelse virker, når det virker. Men hvis Keith Johnstones kriterium alene skulle 

bestemme hva som er godt og givende teater, ville man kanskje komme til den konklusjon 

at fotball er det beste teater; et syn jeg på ingen måte ville dele. Selv om idretten kan samle 

folk på en unik måte, har teatret muligheten til å arbeide med flere dimensjoner. 

Vi ser likevel allerede her at iscenesettelse kan være et videre begrep enn scenekunst og 

teater. Diskusjonen i denne oppgaven vil også være preget av et teaterbegrep som ikke er 

innsnevret til bare å omfatte scenekunst på teaterscenen. Richard Schechners efficacybegrep 

og ”The Efficacy – Entertainment Braid”11 utvikles i Richard Schechners verk Performance 

Theory12. Dette verket er sammensatt av artikler som er skrevet over et tidsrom på ca 20 år. 

Begrepet ”performance” utvikles og brukes på mange forskjellige måter i dette verket. 

Utviklingen av performance-begrepet og performance-teorien skjedde parallelt med at 

performance som kunstretning vokste fram på 60 tallet, i ”mellomrommet” mellom 

billedkunst, scenekunst og andre kunstarter. Schechner var selv en aktiv del av denne 

kunstbevegelsen, som var drevet av et opprør mot kunstinstitusjonen, og særlig mot det 

aristoteliske ”mimesis” begrepet, mot forestillingen om kunst som en etterlikning av noe 

annet.  

Art always ”comes after” experience; the separation between art and life is built into the 
idea of mimesis. It is this coming after and separation between art and life that has been 
so decisive in the development of western theater.13  

                                                 
11 Se fig. s 3 
12 Schechner  2003 
13 Ibid. s. 29 
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Forenklet kan man si at ønsket om å overvinne denne splittelsen, og å skape et teater som 

var en virkelig hendelse i øyeblikket, var en grunnleggende forutsetning for, og er en 

intensjon for performance-kunsten. 

Den samme intensjonen førte også avantgarden til ”de ville” og deres ritualer. I tråd med 

religionsforskere som Eliade14 ble ritualet sett på som et middel til å overskride skillet 

mellom kunst og liv. Eliade bruker uttrykket ”reactualization” i forhold til ritualet, forstått i 

den betydning at ritualet ikke bare gjentar, men gjenskaper det originale, hellige ritualet, 

slik at myten faktisk gjenoppstår i øyeblikket. Dette er en av grunnene til at ritualet har 

”efficacy”15, eller evnen til å forårsake en virkelig forandring i deltakernes liv. Nettopp 

denne evnen var det som den konvensjonelle teaterkunsten hadde mistet, og som Schechner 

og hans generasjon ville finne tilbake til.  

En annen av de måter Schechner bruker begrepet ”performance” på er et utvidet 

teaterbegrep. Schechners utvidete teaterbegrep inkluderer former for performativitet som 

lek, sport, spill, dans, musikk, politiske aksjoner, og religiøse ritualer16. Alt dette er ”public 

performance activities of humans”17 som eksisterer i ethvert menneskelig samfunn, side om 

side og på lik linje med teater. Disse feltene tjener alle et bestemt menneskelig behov, 

nemlig behovet for å iscenesette en bit av virkeligheten, slik at ”a large group can watch a 

small group – and become aware of itself at the same time”.18 

Schechners ”efficacy/entertainment braid” 

Schechners ”efficacy/entertainment braid” fokuserer på forholdet mellom ”efficacy” og 

”entertainment”, eller ”evne til å frembringe virkelig forandring” på den ene siden og 

”underholdning” på den andre siden. Modellen gir et bilde av hele teaterhistorien som et 

vekselspill mellom disse to kvalitetene. Schechner deler ikke det myteritualteoretiske synet; 

at teateret er utviklet fra ritualet i den betydning at det ene er opprinnelsen til det andre. Han 

                                                 
14 Mer om Eliade kommer i kapittel 5. 
15 Ibid. s. 37 
16 Schechner nevner i innledningen til Performance Theory blant annet politiske bevegelser i USA på 1960 tallet og  
Erving Goffmans The presentation of self in everyday life  fra 1959, som sporer til utviklingen av denne utvidede 
måten å tenke teater på. 
17 Schechner  2003 
18 Ibid. s. 14 
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ser dem heller som to prinsipper som alltid er tilstede samtidig. Er forestillingen innrettet 

for å ha virkning kalles den et ritual, er den innrettet mot underholdning kalles den teater.  

Ritualet kan naturligvis benytte seg av de teatrale virkemidlene, og vil alltid gjøre dette i 

større eller mindre grad, men her er det alltid resultatet i betydningen ”efficacy” eller 

”virkning” som er det viktigste. I det øyeblikk man begynner å synge for å vise hvor dyktig 

man er til å synge, er man straks over på ”entertainment” eller ”underholdnings” – siden av 

skalaen. Det sier seg selv at nøyaktig når dette skillet overskrides, er vanskelig å fastsette. 

De to prinsippene er ikke motsetninger, men polariteter på et kontinuum. Om en forestilling 

skal klassifiseres som ritual eller som teater kan også avhenge like mye av situasjonen, 

stedet, tilskuerne, og samspillet mellom en rekke ulike sosiale faktorer, som av selve 

forestillingen. 

 

Figur 1: Richard Schechners efficacy – entertainment modell 

 

”Theatre comes into existence when a separation occurs between spectators and 

performance.”19 Det eventuelle skillet mellom teater og ritual ligger altså i relasjonen 

mellom ”spectators” and ”performance”. Schechner forklarer relasjonen i den typiske 

teatersituasjonen slik: “The paradigmatic theatrical situation is a group of performers 

soliciting an audience who may or may not respond by attending”20. Det vil si at publikum 

ikke er forpliktet til å komme, samtidig som teatret er avhengig av å ha et publikum. 

Dermed er det teatret som taper hvis ikke publikum kommer. Dette er normalsituasjonen i 

                                                 
19Ibid. s. 137 
20 Ibid. s. 137 
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det vestlige sekulære teater. Når det gjelder ritualet er det motsatt. Det er medlemmene av 

menigheten som taper på å ikke komme til gudstjenesten. Schechner oppsummerer dette 

forholdet slik: “Ritual is an event upon which its participants depend; theatre is an event 

which depends on its participants”21 

Dette er en dynamisk, dialektisk modell, som av Schechner blir kalt et ”flette-prinsipp”, 

som oppstår ved at eksponenter for de to prinsippene vekselvis stiger og synker i viktighet i 

teatret og i samfunnet. Dette henger igjen sammen med forandringer i samfunnets sosiale 

strukturer. Teater er ikke bare et passivt uttrykk  for disse endringene. Det er også en del av 

de kompliserte prosessene som skaper forandring. Viktige faser i teaterhistorien oppstår når 

de to prinsippene møtes, altså når teatret både har en sterk underholdningsfunksjon og et 

høyt kunstnerisk kvalitetsnivå, samtidig som det har en rituell funksjon, eller en 

mobiliserende rolle i forhold til viktige endringsprosesser i samfunnet. Det er nærliggende å 

tenke seg at noe tilsvarende også kan gjelde for eventyrfortellingen, selv om Schechner ikke 

nevner dette eksplisitt. 

When efficacy dominates, performances are universalistic, allegorical, ritualized, tied to 
a stable established order; this kind of theatre persists for a relatively long time. When 
entertainment dominates, performances are class-oriented, individualized, show business, 
constantly adjusting to the tastes of fickle audiences.22 

I dette sitatet ser vi også hvordan Schechner bruker ”performance” begrepet på akkurat 

samme måte om både ritual og teater. Performance-begrepet fungerer her som et utvidet 

teaterbegrep. 

Publikums tilstedeværelse som faktor i iscenesettelsen  

Performance-begrepet brukes i en annen sammenheng også på en tredje måte. I følgende 

definisjoner av teater og performance, ser vi at Schechner bruker teater-begrepet om de 

delene av teaterforestillingen som ikke involverer publikum, mens han bruker performance-

begrepet om de delene som involverer publikum: 

                                                 
21 Ibid. s. 137 
22 Ibid. s. 134 
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Theatre: the event enacted by a specific group of performers; what the performers 
actually do during production. The theatre is concrete and immediate. Usually, the 
theatre is the manifestation or representation of the drama and/or script.  

Performance: the whole constellation of events, most of them passing unnoticed, that take 
place in/among both performers and audience from the time the first spectator enters the 
field of the performance – the precinct where the theatre takes place – to the time the last 
spectator leaves.23 

Hvordan publikums tilstedeværelse arrangeres i forestillingssituasjonen er en viktig faktor i 

en iscenesettelse, som gjør at et stykke teater som i utgangspunktet er laget som 

underholdning og teater i sekulær forstand, også kan få efficacy. Den måten Schechner 

bruker performance-begrepet på her er mest relevant for min oppgave. 

Vi har altså å gjøre med noen ganske flytende fagbegreper, som er tilsvarende vanskelige å 

oversette. Jeg tror likevel at det norske ordet iscenesettelse kommer ganske nær en 

overlapping i betydning med flere av Schechners måter å bruke performance-begrepet på. 

Jeg vil derfor holde meg til dette begrepet, for å slippe å bruke det engelske faguttrykket, 

som på norsk først og fremst assosieres med performance som egen kunstretning.  

Begrepet ”iscenesettelse” kan omfatte både teaterforestilling og ritual, og det kan også 

brukes om “konstellasjonen av hendelser som finner sted i og iblant utøvere og publikum, 

fra den første tilskueren kommer inn i forestillingslokalet, til den siste forlater det.”24 

Begrepet ”efficacy” har vi oversatt med “evnen til å skape virkning”, som altså i første 

rekke knyttes til ritualet og de egenskapene som er typiske for det rituelle. Spesielt viktig 

her er forholdet mellom spectators, eller publikum, og performance, eller iscenesettelse, 

hvor publikum i ritualet deltar i og tror på iscenesettelsen. 

Oppsummering 

Denne oppgaven har som hovedmål å finne ut hvordan teater får evnen til å skape virkning, 

og hvordan denne evnen fungerer i sammenheng med iscenesettelse av eventyr. Erfaringer 

fra en konkret eventyr forestilling skal beskrives, og det skal stilles spørsmål i forhold til hva 

eventyr er, hva som gjør eventyrformen så stabil, hva som er og har vært eventyrenes 

                                                 
23 Ibid. s. 70 
24 Min oversettelse av sitatet ovenfor. 
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funksjon, for så å kunne undersøke hvordan iscenesettelse av eventyr fungerer i forhold til 

dette.  

Problemstillingene bygger på konkrete erfaringer fra forestillingen Hans og Grete med 

Eventyrteatret, og på performance-teori. Spørsmålet om virkning er sentralt, og ifølge 

performance-teorien er virkning særlig forbundet med forholdet mellom scene og sal Dette 

er en av flere egenskaper som hos Schechner knyttes til det rituelle. Vi skal derfor også 

beskrive en iscenesettelse som var klart definert og oppfattet som et ritual, og hvordan det 

ble oppfattet i forhold til virkning. Vi skal deretter analysere begge iscenesettelsene ut ifra 

Schechners ” efficacy – entertainment braid”.  

I tillegg til Schechners performance-teori brukes også teaterantropologisk teori, 

fenomenologisk tilnærmingsmåte og eventyrforskning med strukturalistiske, folkloristiske, 

estetiske og psykologiske innfallsvinkler. Ritualteori og religionshistoriske perspektiver 

tilfører sammen med Jungs forståelse av Arketyper i myter og eventyr, viktige bidrag til å 

samle alle disse trådene og til forståelsen av hva som er de virksomme og forandrende 

elementene i eventyr og teater. Ritualteori og forståelse av ritualets oppbygning gir svar på 

mange av de spørsmålene som blir stilt i forhold til hvordan disse kulturelle uttrykkene får 

sin virksomme kraft. 

 Avslutningsvis vil eventyrteater også ses på bakgrunn av typiske trekk ved vår egen tid, og 

det spørres om hvilken funksjon eventyrteater kan ha i det postmoderne samfunnet. 

2: Eventyrteatret på Jeløya 1995 – 1998 
Den første historien jeg skal fortelle handler altså om ”Eventyrteatret”, som oppsto på 

Jeløya utenfor Moss i 1995. Eventyrteatrets første forestilling var Hans og Grete, som ble 

satt opp på Gimle kulturhus for barnehager, sko ler og barnefamilier i området. Jeg var selv, 

sammen med et ensemble på ytterligere tre kunstnere, ansvarlig for idé, manusutvikling, 

produksjon og framførelse av denne forestillingen. Regien var ved Ida Frederiksen fra 
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Østfold Teaterverksted 25. Forestillingen ble spilt til sammen 67 ganger fram til 1998, på 

kulturhus og skoler i Østfold, Akershus, Buskerud og Vestfold, Finlandssvenske områder i 

Finland, og på samtidskunstfestivalen ”Momentum” i Moss. Erfaringsmaterialet fra alle 

disse ulike forestillingssituasjonene utgjør grunnpilaren som dette arbeidet bygger på og 

utvikler sine problemstillinger fra.  

Prosjektet Eventyrteatret hadde et klart og uttalt mål om å skape et scenisk uttrykk som 

kommuniserte mest mulig enkelt og direkte med publikum. Aktørene var utdannet i 

scenekunstarten eurytmi, en bevegelsesretning som er mest kjent fra Steiner-pedagogikken. 

Som kunstart blir eurytmien26 ofte oppfattet som utilgjengelig for dem som ikke er 

”innvidd” i de kunstneriske kodene og konvensjonene som ligger i tradisjonen. De fleste 

eurytmiforestillinger er satt sammen etter et tradisjonelt frontalt mønster, med et uttrykk 

som kan oppfattes nokså abstrakt.27 Vi hadde med dette prosjektet et mål om å finne et 

enklere og mer kommuniserende uttrykk, som kunne nå fram til flere mennesker enn dem 

som tradisjonelt var interessert i eurytmi.  

Å vektlegge kommunikasjon framfor kunst, var i vår posisjon et bevisst, og til dels også 

kontroversielt valg. Det medførte at vi måtte regne med at våre eurytmikolleger ville rynke 

på nesen av prosjektet vårt. Det ville bli ”urent”, og ingen ”ordentlig” eurytmiforestilling. 

Noen helt ”ordentlig” teaterforestilling kunne det heller ikke bli, siden ingen av oss hadde 

statlig godkjent profesjonsutdanning i skuespillerkunsten. Slike konvensjonelle hensyn 

valgte vi å ikke ta hensyn til. Vi følte oss frie til å sette forholdet til publikum i høysetet, og 

velge kunstneriske virkemidler ut fra dette. Vi ville kort sagt bruke ”alle midler” for å få 

kontakt med publikum.  

Underveis i turnéene våre la Eventyrteatret merke til at det var et visst mønster i hvilke 

forestillinger vi selv opplevde som best og mest vellykket. Dette var ikke slik man kanskje 

ville forvente der hvor barna var mest disiplinerte og ”teatervante”. Paradoksalt nok var det 

tvert imot ofte på de stedene der vi hadde de største kommunikasjonsproblemene å 

                                                 
25 Den da nyopprettede institusjonen “Østfold Teaterverksted”, lokalisert i Halden, var en stor hjelp for prosjektet 
vårt. 
26 For utfyllende forklaring av scenekunstarten eurytmi, se Nøkleberg Schjønsby 2000: Kropp, Språk, Bevegelse – 
eurytmi som scenekunst. 
27 I Nøkleberg Schjønsby 2000 blir eurytmi som scenekunst plassert historisk og stilmessig i modernismens 
høydepunkt, midt mellom jugendstilen med sin vektlegging av farger, bevegelse og vekstprinsipper på den ene siden, 
og funksjonalismens form og nøkternhet på den andre.  



 13 

overvinne i utgangspunktet, at forestillingene ofte ”svingte” aller best. Dette kunne dreie 

seg om språkproblem, noe som forekom på skoler med stor andel av fremmedspråklige 

barn, eller på turné i Finland. Det kunne også være spesielle barnegrupper hvor vi på 

forhånd var blitt ”advart” fra skoleledelsens side om uro og konsentrasjonsvansker. I disse 

forestillingene, hvor forholdene i utgangspunktet kunne virke kaotiske, ble opplevelsen for 

oss som teatergruppe stadig at forestillingen fungerte optimalt. Hva dette fenomenet kunne 

komme av hadde vi ingen ideer om, men dette observerte vi underveis.  

På bakgrunn av den teoretiske innledningen ovenfor kan man se vårt mål om sterkere grad 

av kommunikasjon og samspill mellom scene og sal som beslektet med Schechner og 

performance-bevegelsens ønske om å overvinne splittelsen mellom kunst og liv, og skape 

en virkelig hendelse. I det påfølgende skal jeg også forsøke å sannsynliggjøre at 

forestil lingen fikk noen kvaliteter fra ”efficacy” polen i Schechners modell. 

Eventyr som teater: dramaturgiske valg 

Det å arbeide med eventyr syntes ideelt for et teaterprosjekt med ambisjon om å 

kommunisere; ikke minst på grunn av eventyrenes unike posisjon som trygt og tradisjonelt 

”allemannseie”. Hvilke eventyr som ble valgt ble først og fremst avgjort ut fra at 

tematikken i dem berørte oss selv, at det var bilder i dem som inspirerte oss på eksistensielt 

vis.28 Et viktig kriterium var også at de var velbrukte eventyr som de fleste ville kjenne 

igjen. Gjenkjennelsen ga et felles utgangspunkt og dette hadde naturligvis noe å si for 

samspillet mellom scene og sal. Et mer ukjent eller eksotisk eventyr ville gitt et annet 

utgangspunkt. 

I den dramaturgiske prosessen det var å arbeide fram sceneversjonen av eventyret, valgte 

Eventyrteatret blant flere mulige alternativer en linje hvor vi prioriterte å beholde eventyret 

nær opptil sin litterære 29 episke form, som en bærende struktur i dramaturgien. Vi gikk inn 

                                                 
28 De hvite stenene som skinner i månelyset, som Hans i eventyret har kastet ut på stien for å finne veien hjem igjen 
etter at faren og stemoren har satt barna ut i skogen, er et eksempel på et slikt bilde. Noe ved dette bildet virket 
inspirerende og betydningsfullt, og det oppsto et ønske om å gå inn i dette bildet, utforske det nærmere, levendegjøre 
det, for å finne ut hva som lå gjemt i det. Bildet med å legge ut hvite stener for å finne veien hjem finnes i flere 
eventyr, f eks Tommeliten. 
29 Jeg bruker uttrykket litterære fordi de eventyrversjonene vi bygde forestillingen på var hentet fra bøker. Forholdet 
mellom litterær fortelling og muntlig fortelling blir behandlet nedenfor.  
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for å formidle eventyret mest mulig komplett i sin overleverte form. Dette innebar at vi 

sammenliknet ulike utgaver på flere språk, og valgte de lengste og mest nyanserte 

versjonene som grunnlag for vår versjon. En tysk utgave30 hadde detaljerte beskrivelser av 

heksas fysiognomi, og livfulle skildringer av hva slags lyder barna hørte da de var forlatt i 

skogen i mørket… 

Men selv om den episke strukturen var et overordnet og bærende prinsipp, var det likevel 

langt fra en tradisjonell eventyrfortellingssituasjon vi skapte. Forestillingen var helt klart 

definert som en teaterforestilling, og fortellingen beveget seg like mye i en 

romlig/bevegelsesmessig dimensjon som i en språklig. Avvekslingen mellom 

fortellersekvenser og dramatiske bilder ble markert ved at fortelleren/skuespilleren snudde 

seg en gang rundt seg selv. I løpet av denne omdreiningen skiftet han eller hun karakter ved 

hjelp av bevegelsesmønster, stemmebruk, og noen ganger også rekvisitter som sjal eller 

masker.  

 

Figur 2: Eventyrteatret: Heksa kommer fram fra kakehuset med sjal og maske.  

 

                                                 
30 Grimm 1984 
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De dramatiserte scenene var basert på de originale dialogene i eventyret. Mange scener 

hadde i tillegg replikker vi selv hadde laget. I de dramatiserte bildene og i 

bevegelsessekvensene var karakterene helt ”inne” i eventyret, i motsetning til 

fortellersekvensene som henvendte seg direkte til publikum, og også kunne ha en 

kommenterende funksjon i forhold til de dramatiske scenene. Vi kalte formen vi fant fram 

til ”Musikalsk fortellerteater med eurytmi”. Dette var så vidt oss bekjent ikke noe som var 

blitt gjort før. 

Hvorfor endte vi på denne dramaturgiske løsningen? Eventyrteatret kunne som et mulig 

alternativ ha valgt å skrive hele eventyret om til et klassisk tradisjonelt drama i dialogform. 

Dette ville i mindre grad ha tjent vår hensikt om å skape en størst mulig kontakt mellom 

scene og sal. Vi kunne også ha valgt en mer postmodernistisk dekonstruerende dramaturgi. 

Men vi ønsket å beholde den narrative strukturen fordi vi opplevde denne som uløselig 

knyttet til innholdet i eventyret. Den løsningen vi valgte var en iscenesettelsesform som tok 

utgangspunkt i og beholdt den episke strukturen i eventyret uforandret så langt det var 

mulig. Dette fungerte som en ramme omkring forestillingen som helhet, som 

”transportetapper” mellom de dramatiserte bildene, og som kommentarer til dramatiske 

scener og som en direkte kommunikasjonslinje mellom scene og sal. 

Tilskuerne var plassert på benker i et halvsirkelformet lite amfi. Forestillingen foregikk for 

det meste foran tilskuerne, men hvis forholdene på spillestedet tillot det ble også rommet 

bak og på sidene av publikum brukt. Slik ble det også en vekselvirkning mellom at 

publikum satt i en mørk sal med oppmerksomheten rettet mot scenen, og at de var ”midt i 

forestillingen”. Kulisser som markerte de ulike ”stedene” i eventyret var plassert langs 

fortsettelsen av sirkelbuen. Dette skapte et åpent kommunikativt rom, hvor enkel lyssetting 

gjorde eventyrbildene til fokuspunkt. De ”magiske” stedene; kakehuset, buret hvor Hans ble 

fanget, og ovnen hvor heksa til slutt blir brent, var gjemt bak tynne stoffer som hang ned fra 

taket, og kom først frem etter hvert, enten ved ”avsløring” eller gjennom belysning gjennom 

stoffene. Det fattigslige hjemmet til faren og stemoren var markert ved et gammelt bord og 

to stoler som sto fremme hele tiden.  

På denne måten var rommet godt tilpasset formen vi valgte, vi kunne lett gå fram og snakke 

direkte til publikum som fortellere, avvekslende med å bruke kulissene til de dramatiserte 
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scenene, og gulvet til rene bevegelsessekvenser. Viktige dramaturgiske elementer var måten 

publikum ble ført inn i rommet på, hvordan de var plassert, og hvordan skuespillerne 

beveget seg foran, rundt og bak dem under forestillingen. Teksten var det ”øverste ordnende 

prinsipp” i dramaturgien, men det var også ”pustehull” i forestillingen med sekvenser av ren 

bevegelse i rommet. Eksempler på scener hvor dette ble brukt er ”hvite stener i månelyset”, 

”bålet i skogen”, ”finne veien hjem”, ”svanen på vannet”. Noen ganger var disse scenene 

sterkt understøttet av musikk, andre ganger helt ”stum” kommunikasjon av bevegelser og 

stemninger. 

Musikken ble et tredje viktig dramaturgisk element, som bandt de forskjellige dimensjonene 

sammen. Den ene av Eventyrteatrets musikere hadde komponert stemningsfulle stykker i 

klassisk stil, som lå under som et teppe av ulike klanger og rytmer. Den andre musikeren 

improviserte og fanget opp dynamikken i øyeblikket. Det var også bestemte lyder knyttet til 

de ulike karakterene, lyder som representerte dyr i skogen, en dør som knirker, etc. På en 

måte kan man nesten si at det var en episk kvalitet i den komponerte musikken, mens den 

improviserte musikken understøttet det dramatiske.  

Som en oppsummering av de bærende dramaturgiske elementene i forestillingen kan vi si at 

vi hadde en episk/språklig struktur spent inn i en romlig/visuell dimensjon, hvor den 

episk/språklige hadde den mest overordnede funksjonen, men hvor også den 

romlige/visuelle dimensjonen til tider var styrende. De musikalske elementene hadde stor 

sammenbindende og underbyggende betydning, men kunne også til tider være impuls-

givende og styrende for handlingen. Man kunne ikke forestille seg denne forestillingen uten 

noen av disse tre elementene. 

Utpakking/innpakking 

Den dramatiske handlingen er i eventyrene pakket inn i en strengt episk form. Å 

dramatisere eventyrene blir på en måte som å pakke dem opp igjen, og å skru dem sammen 

på nytt. Noen av elementene byr på problemer i oppbygningen av en tradisjonell dramatisk 

kurve. Bruken av gjentakelser i eventyrene er et eksempel på dette. I vår sammenheng ble 

slike problemer underordnet i forhold til noen andre kriterier. Gjentakelsene i eventyrene er 

bare et problem i dramatiseringen hvis man tenker teater som ”drama” slik vi kjenner det 
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siden renessansedramaet, hvor alt handler om konflikten som utvikles eksklusivt i dialogen 

mellom scenefigurene, mens publikum utelukkende er tilskuere. Tenker man derimot teater 

mer som en kollektiv prosess, hvor mye foregår også mellom scene og sal, så kan de samme 

gjentagelsene være med på å forsterke og bygge opp den felles tilstedeværelsen i 

situasjonen. I vår måte å lage eventyrteater på ble dette et viktig virkemiddel 

Forestillingen 

Barna er ankommet og er nesten ferdig med å kle av seg yttertøyet. Plutselig høres en 

underlig fanfare. To mennesker kommer springende, en musiker med en 1 ½ meter lang 

neverlur, og en jente med oppsatte fletter og bunadsliknende kostyme. ”Er det noen som vil 

være med på eventyrteater?” Flokken samles…”Det var en gang, for lenge, leeeenge siden”. 

Trylleformelen virker, konsentrasjonen inntreffer som regel med en gang. Skuespilleren og 

musikeren begynner å spørre hverandre: ”- eller, kanskje det ikke var så veldig lenge 

siden?” Tja, når var det egentlig? I går? I forgårs? Kanskje ikke så langt borte heller? I 

tankene beveger vi oss av gårde til en dyp, dyp skog, og eiketrær med umåtelig tykke 

stammer og eksepsjonelt tykk mose. Musikeren rasler med lydene sine for å utdype og 

illustrere, og vi er allerede et helt annet sted - selv om vi fortsatt står i gangen.  

 

Figur 3: barnetegning fra publikum, Hans og Grete 
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...Og så var det en fattig vedhugger, så fattig at han ikke engang hadde penger til mat …og 

en sønn og en datter, Hans og Grete. Plutselig hører vi huggelyder inne fra scenerommet. 

Sammen lister vi oss inn i salen, for å se om det kanskje er vår vedhugger vi hører? Der 

inne fyller pianistens melankolske toner rommet. Og ganske riktig, den fattige vedhuggeren 

står på scenen og hugger ved. Ved siden av ham store imaginære vedstabler. Forsamlingen 

er klar for å gå videre i fortellingen så snart de bare har fått plassert seg på benkene…31 

Grepet med å samle barna og skape en stemning allerede før de kom inn i teatersalen ga oss 

et godt grunnlag for konsentrasjon under forestillingen, og et tett utvekslingsforhold mellom 

scene og sal. Vi kjente hverandre allerede lite grann, og vi hadde etablert en slags felles 

intensjon med det å gå inn i teaterrommet. Vi hadde også etablert at vi kunne hoppe mellom 

roller. Den ene skuespilleren satt jo nettopp i gangen med pengeskrinet og solgte billetter, i 

neste øyeblikk er han vedhuggeren. 

 

Figur 4: Barnetegning fra publikum Hans og Grete 

 

”Det er mat…” en stygg stemor med sint stemme serverer tørre brødskalker, men det er 

ingenting til barna. De sitter oppe på kvisten og lytter. De skal bli satt ut i skogen for å sulte 

                                                 
31 Vi fikk bevis for at denne innledningen fungerte gjennom tegningene vi fikk i posten, hvor eiketrærne fra innledningen ute i foajeen var et av de 
mest brukte motivene, like ofte brukt som kakehuset eller heksa eller andre ting som ble vist konkret fysisk på scenen. Eiketreet ble bare 
beskrevet: ” så tykt at fire voksne menn ikke kunne holde rundt stammen”.. og var hentet fra fortellerens barndomsminne av et kjempemessig tykt 
furutre på hjemlige trakter, og historien om farfar, far, og 3 lange brødre som prøvde å ta rundt … 
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i hjel! Grete gjør store øyne, og vil gråte, men storebror Hans vet råd. Han sniker seg ut og 

samler hvite stener, og dagen etter kaster han i smug den ene stenen etter den andre på stien 

der foreldrene fører dem ut i skogen. Når kvelden kommer skal månelyset skinne på dem og 

vise veien hjem igjen håper barna. Og det gjør det! Musikken feirer og de hoppedanser 

hjem igjen. 

Neste gang går det verre. Denne gangen er foreldrene enda mer bestemt på at barna ikke 

skal finne veien tilbake, og fører dem enda lenger inn i skogen. Moren har låst døren så 

Hans ikke får tak i hvite stener, og fuglene spiser opp brødsmulene de kaster ut isteden. Alt 

er trist, og Hans og Grete er slitne og redde, og i ferd med å gi opp. Plutselig kommer den 

rare hvite fuglen, med oppmuntrende høye fløytetoner. Fuglen fører dem til kakehuset, med 

heksa som smigrer og lokker med pannekaker, honning, og deilige myke senger… Hekser 

har bitte små røde øyne, de ser nesten ingenting, men de har veldig god nese, de værer seg 

frem”… 

. 

Figur 5: Barnetegning fra publikum Hans og Grete 

 

Fortelleren utnytter heksas dårlige syn for alt de t er verdt, og erter heksa på ulike vis; får 

henne til å snuse seg etter henne slik at hun går i en felle og faller rett på den lange nesen, 



 20 

komisk og ufarliggjort … for i neste øyeblikk å få ferten av publikum og bykse mot et 

appetittvekkende lite barn... denne scenen utviklet seg forskjellig fra forestilling til 

forestilling, fordi den oppsto i samspill med publikum. Det kom an på barnas alder og 

modenhetsgrad, hvordan de reagerte, det kom an på heksas humør og dagsform, og det kom 

an på romforholdene på stedet. Spilte vi på flatt gulv i gymsal eller liknende, var det større 

rom for kontakt enn i mer utpregede scenerom hvor publikum satt i amfi, eller enda verre; 

vi var oppe på en scene og de nede på gulvet. 

Nå har vi blitt kjent med heksa, og fått vite at hun er kjempefarlig, men vi har også ledd av 

henne. Så varer det ikke lenge før heksa avslører sin onde hensikt og burer Hans inne! Hans 

er fange, Grete sliter. Heksa er en ond slavedriver: ”..Hent ved i skjulet! Vann i bekken! Gi 

dette til Hans! Nei, ingenting til deg! Mer ved! Mer vann! Gi dette til Hans! Fortere og 

fortere løper Grete, til heksa går i surr og går for å ta seg en hvil. Grete er lur og finner en 

tørr pinne som hun gir til Hans, og ber ham stikke ut den i stedet for fingeren.  

Grete sliter og heksa maser, men Hans blir ikke fetere enn han er. Så skal han stekes 

uansett. I siste øyeblikk klarer Grete å skyve den dumme heksa inn i stekeovnen i stedet for 

seg selv. Hans blir lukket ut av buret, pianisten setter i med en munter dans. Hans og Grete 

hopper og danser og smeller seg på hælen.  

Tett samspill mellom musikk og bevegelse var karakteristisk for forestillingen. Alle dyrene 

i eventyret hadde sine egne lyder, ofte var det ikke noe annet enn en lyd som markerte dem, 

for eksempel når Hans og Grete har gått seg bort, og plutselig brummer det en bjørn i 

skogen – i form av et kort støt på didjeridoo. Ganske skremmende faktisk, når man sitter der 

i mørket og lyden kommer skrått bakfra… Med lommene fulle av heksas gull og edelstener 

er det et stort vann som må krysses. Svanen som setter dem over bølgene spilles på sag, og 

så er de hjemme hos far….og den slemme stemoren, hun var død. 

Spill på følelser  

Har man først satt i gang en følelse kommer gjerne flere. I denne forestillingen var det i 

møtet med heksa at de sterkeste følelsestemperaturene fikk utløp, i spenningen mellom 

frykt og lettelse/latter. Triumfen når Grete endelig klarer å skyve heksa inn i den 

”glovarme” bakerovnen i stedet for selv å bli lurt inn der, er kulminasjonen av denne 
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følelsen. Skummelheten har bygget seg opp helt fra begynnelsen av, hvor vi ser den slemme 

stemoren og hvordan hun bestemmer at barna skal settes igjen ute i skogen for å dø. Første 

gang virker Hans’ geniale plan med lysende steiner i måneskinnet, og vi får midlertid ig 

lettelse og glede når de finner veien hjem.  

Andre gang går det verre og verre. Bålet slukner og håpet om at månen skal lyse på 

brødsmulene blir også fort slukket, de leter etter veien men kommer ingen steder. Et falskt 

håp tennes med den rare fuglen og kakehuset, men så kommer heksa. Å få til en riktig 

”skummelhetsgrad” når det gjaldt heksa så vi som svært viktig. Vi ville at heksa skulle være 

nokså skremmende, for hele spenningen i eventyret dreier seg jo omkring overvinnelsen av 

dette onde vesenet som truer med å spise opp barna. Bokstavelig talt spise det opp; heksa 

spiser jo små barn, og derfor har hun sendt ut den hvite fuglen og lokket barna til seg…  

Innledningen utenfor salen ga oss en god fornemmelse av aldersgruppen og stemningen i 

gruppen. Dermed kunne vi tilpasse heksescenen etter forholdene i ulike sammenhenger. 

Noen grupper med mange småbarn kunne kreve høy grad av nennsomhet, for å unngå 

uoverkommelige gråtescener blant publikum. Det er allment kjent at masker generelt er 

skremmende for småbarn, det vet alle som har hatt julenissen på besøk i stua. I tillegg fikk 

de nå også vite at denne heksa faktisk spiste barn... og hun var ikke langt unna, rett foran 

der faktisk, med nesa innimellom barna på første rad. 

Heksescenen var det punktet i forestillingen som hadde størst grad av åpen dialog og spill 

med og mot publikum. Ellers var forestillingen for det meste fastlagt som et partitur med 

musikk og lyd lagt til bevegelsessekvenser avvekslende med replikker, hele veien 

igjennom. Men også i disse improviserte scenene var det et tett samspill mellom lyd og 

bevegelser. Heksas nesefall ble fulgt av heftige lyder fra improvisasjonsmusikeren. Heksa 

hadde lyden av en ballong som ”fiser ut” mens man trekker i munnstykket... Denne 

hysteriske fiselyden bidro så klart til komikken. I heksas usynlige ”dødskamp” inne i 

bakerovnen mot slutten av stykket fikk musikeren utfolde seg uhemmet med en hel 

kakofoni av fiselyder, hyling, smell og brak av ymse slag, som tonet ut i en øredøvende 

stillhet… helt til Grete meget forsiktig har listet seg bort og tittet inn i ovnen… åpnet den… 

og sett at den er tom!  
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Følelsene som fulgte disse improvisasjonene lå på skalaen mellom skrekk og latter, og jo 

sterkere den ene ble, jo sterkere den andre. Ofte hørte vi barna utbryte ”stakkars!” i scenene 

hvor Grete sliter. Medlidenhet med fangene Hans og Grete så ut til å være hovedfølelsen 

hos barna her. I den grad publikum var engasjert i forestillingen, var alle 100 % på parti 

med Hans og Grete hele veien. Jo sterkere identifikasjon, jo sterkere følelser.  

Hvordan kan man fortelle så fæle ting til barn? 

Dette spørsmålet har jeg fundert over helt siden første gang jeg satt barnevakt og leste 

eventyr for husets 4 åring. ”Og så tok Askeladden øksa og hogg hodet av trollet”... Kan jeg 

virkelig si det? Det må da være alt for grotesk og grusomt? I farten fant jeg ingen annen 

utvei enn å lese det som det sto i Asbjørnsen og Moe, og ungen var tydeligvis helt fornøyd; 

totalt identifisert med Askeladden, og lykkelig upåvirket av bestialiteten... Men dette var 

alminnelig høytlesing, det blir en helt annen sak når man skal ta stilling til hvorvidt og 

hvordan man iscenesetter grusomheten.  

 

Figur 6: Barnetegning fra publikum. Hans og Grete 

Etter å ha konsultert en erfaren barnehagepedagog fant vi ut hvordan vi måtte fortelle dette 

med at heksa faktisk spiste småbarn. Vi måtte fortelle det som et av livets mange 

uforklarlige fakta; stille oss undrende overfor fenomenet sammen med barna, gjennom 
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gester og tonefall, men uten å kommentere det spesielt. Det fungerte, som regel oppnådde vi 

en god blanding av skrekk og fryd i disse heksescenene. Svaret vårt på hvordan man kan 

fortelle grusomhetene i eventyrene til barn i scenisk form ble for oss: dialog med publikum 

og tilpasning til den enkelte gruppe, med mye bruk av humor og komikk som motvekt til 

skrekken. 

Hva ville vi oppnå? 

Vi ville ta barna på alvor, og formidle et innhold til dem som vi selv opplevde som reelle 

menneskelige prosesser på veien fra barn til voksen. Etter å ha snakket mye sammen om 

eventyret og hvordan vi forsto de ulike bildene hadde vi en del ledetråder, men vi regnet 

med at vår forståelse av eventyret ville endres og fordypes gjennom prosessen med å lage 

forestillingen, og deretter å spille den. Vi ønsket å oppnå en kommunikasjonsprosess som 

ga en ny forståelse både til oss selv og til barna. 

For å få til dette ville vi appellere til barnas sanser, og skape en hel magisk verden som de 

skulle få være med oss inn i, ikke bli sittende på utsiden av. Vi ville lage en iscenesettelse 

hvor musikk, lyd, bilder, koreografi, variert bruk av rommet og plassering av publikum, 

skulle bidra til historien med opplevelser som talte direkte til sansene.  

Oppsummering og spørsmål om virkning  

Eventyrteatret hadde kommunikasjon som hovedmålsetting, og arbeidet med allment kjente 

eventyr, hvor man også beholdt eventyrets episke grunnstruktur, selv om denne ble brutt 

opp og delvis dramatisert. Det episke fortellerperspektivet var det overordnete og mest 

styrende dramaturgiske prinsippet i forestillingen, samtidig som det var sterke innslag av 

musikk, bevegelse og visuelle elementer. Forestillingen startet allerede i foajeen, slik at 

publikum gikk samlet inn sammen med to av aktørene. Til slutt i forestillingen fikk 

publikum smake på kakehuset og se og ta på edelstenene. Den tette kommunikasjonen 

mellom scene og sal, musikken som hele tiden underbygde følelser og stemninger, og 

eventyrets gjentagende form, gjorde at forestillingen til tider kunne bygge opp en sterk 

felles følelsesopplevelse. 
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Et tilsynelatende paradoks med denne forestillingen som turneforestilling var at der hvor 

forholdene blant publikum i utgangspunktet virket kaotiske, ble opplevelsen for oss som 

teatergruppe stadig at forestillingen fungerte optimalt. Det kunne altså virke som om 

forestillingen hadde en evne til å samle en ukonsentrert gruppe, nesten en terapeutisk effekt. 

Samtidig fikk man følelsen av at forestillingen i seg selv profiterte på å få en slik funksjon. 

Dette fenomenet opplevdes som vesentlig, og er mye av min personlige drivkraft for å 

skrive denne oppgaven. 

Ved å iscenesette og spille eventyr for barn og voksne på den måten vi gjorde, erfarte vi 

noen bestemte gruppedynamiske prosesser som jeg vil undersøke nærmere i det påfølgende. 

Med erfaringene fra fo restillingene og Schechners efficacy – begrep som base vil jeg foreta 

noen ekskursjoner til områder som i mine øyne er relevante for å belyse fenomenet eventyr 

som teater. Derigjennom vil vi forhåpentligvis sitte igjen med et rikere og mer nyansert 

bilde av hva eventyrteater kan dreie seg om. 

Forholder det seg slik at teater har noe av vesentlig verdi å tilføre formidlingen av eventyr? 

For å kunne besvare dette spørsmålet blir det nødvendig å gå nærmere inn på hva som her 

menes med eventyr, og hvilke verdier av eventuell vesentlig art som dette fenomenet 

innebærer. Dette skal vi gjøre litt senere i oppgaven. Det blir også nødvendig med en 

nærmere avklaring av hva som menes med teater, og spesielt spørsmålene omkring 

kommunikasjonsaspektet: hvordan virker det, hva er det som virker, og hva bevirker det.  

3: Scenisk adferd, estetiske rom, og teorier 
om et helbredende teater 

Scenisk adferd og kroppens tilstedeværelse i den teatrale 
situasjon.  

I Eventyrteatrets dramaturgi var det et viktig premiss at skuespillerne var utdannet innenfor 

bevegelse, bevegelse i rom. Den romlige dimensjonen og de romlige virkemidlene var alltid 

nærliggende å ta i bevisst bruk, i tett samspill med musikk og lyd. Selv om vår forestilling 

ikke var en eurytmiforestilling i tradisjonell forstand, ble selvfølgelig arten av vår 
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tilstedeværelse i rommet som skuespillere preget av vår bakgrunn som eurytmister. For en 

inngående analyse av eurytmi som scenespråk henviser jeg igjen til Turid Nøkleberg 

Schjønsby: ”Kropp, språk, bevegelse – eurytmi som scenekunst”32. Her gis en god utdyping 

av hvordan eurytmien arbeider i kroppsrommet som skapes gjennom gestus, og i 

forbindelsen som dette åpner mellom det indre mennesket og rommet.  

I denne sammenhengen mener jeg at Barbas begrep ”dilation” og ”the dilated body” er en 

anvendelig betegnelse på denne formen for tilstedeværelse i rommet. ”Dilation” kan 

oversettes med utvidelse eller forstørrelse, og” the dilated body” med den utvidede eller 

forstørrede kropp. Man kunne også bruke uttrykket åpen. Energiflyten som karakteriserer 

våre daglige bevegelser er blitt ”re-routed”, eller sendt inn i nye baner, og ”kroppens 

partikler er aktivert og produserer mer energi enn vanlig…” Barba hevder at molekylene i 

kroppen rent fysisk sprer seg lenger fra hverandre og derfor får en annen grad av aktivitet.  

Det er mulig å skille ut spesifikke prinsipper som er med på å bygge opp en slik ”utvidet 

kropp”. Begrepet ”extra-daily technique” setter Barba som en overskrift over de ulike 

teknikkene som brukes til ”forvanskning” av dagligdagse handlinger som scenekunstnere 

innenfor ikke-realistiske tradisjoner benytter seg av. Et eksempel Barba bruker er den 

dagligdagse handlingen å sette seg ned på en stol. I en scenisk fremstilling kan dette starte 

med en overdrevet bevegelse som går i motsatt retning av stolen. Dette ville i en dagligdags 

teknikk tilsvare det å ta sats før man gjør et sprang. På scenen vil man ofte ta sats på en 

tilsvarende måte selv om det ikke er fysisk nødvendig. Hensikten med dette er å skape 

energi og spenning i uttrykket. “The performer’s extra-daily technique, that is, presence, 

derives from an alteration of balance and basic posture, from the play of opposing tensions, 

which dilate the body’s dynamics. The body is re-built for the scenic fiction…”33  

Barba snakker altså om scenisk energi, og definerer hva han legger i det: ”Performers 

energy is a readily identifiable quality: it is the performer’s nervous and muscular 

power…a surplus use of energy…which we use to act, to move, to be present, in an 

efficient, theatrical way…”34 Denne definisjonen av scenisk energi tar utgangspunkt i 

kroppen, nærmere bestemt nervesystemet og muskelsystemet. Skuespillerens effektive 

                                                 
32 Nøkleberg Schjønsby 2000 
33 Barba/Savarese 1991 s. 34 
34 Ibid. s. 74 
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tilstedeværelse i forestillingssituasjonen bunner i evnen til å gjenskape sin egen kropp på en 

slik måte at den kan tjene som en ”spreder” av skuespillerens fysiske energi. 

 

 

Figur 7: Fra forestillingen ”Snedronningen” med Eventyrteatret 

 

Mellom kropp, mening og rom, eksistens og sameksistens. 
Fenomenologi anvendt i teatersammenheng 

”Intensjonen” eller ”meningen” bak en teaterforestilling kan verken sees eller høres. 

Likevel når den fram til, og oppfattes av publikum, mer eller mindre bevisst, og virker i 

prosessene som foregår mellom scene og sal i en forestillingssituasjon. I det som Barba 

kaller energiens modulasjoner oppstår det feltet hvor meningens eller intensjonens 

dramaturgi møter rommets eller kroppens dramaturgi. Her oppstår det som Nøkleberg 

Schjønsby kaller kroppsrommet som skapes gjennom gestus, og forbindelsen dette åpner 

mellom det indre mennesket og rommet . Vi befinner oss i møtepunket mellom det materielle 

eller fysiologiske nivået og det psykologiske eller meningsnivået.  

Fenomenologien som en vitenskapelig betraktningsmåte ser i motsetning til mange andre 

vitenskapelige betraktningsmåter ikke disse to nivåene som atskilte systemer. Ifølge 
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ekstistensfilosofen og fenomenologen Maurice Merleau-Ponty35, er disse to nivåene ikke 

bare samstemt, men de omslutter hverandre. Feltet hvor fysiologisk og psykologisk eller 

meningsnivå møtes, eller det Merleau-Ponty kaller ”kroppens stilltiende viten om 

fenomenene”, kalles i eksistensfilosofien for eksistensen. Eksistensfilosofien rommer et 

filosofisk grunnlag for en refleksjon omkring disse fenomenene. Den fenomenologiske 

forskningsmetode har levd, subjektiv erfaring som sitt forskningsobjekt. 

Merleau-Ponty bygger på Edmund Husserls fenomenologi. Et utgangspunkt hos Husserl er 

at all bevissthet er kjennetegnet ved intensjonalitet eller rettethet mot en gjenstand. Det er 

fenomenologiens oppgave å beskrive ”hvordan gjenstander av forskjellige typer er knyttet 

sammen med bevissthetsakter av bestemte typer.”37 Når vi tolker sanseinntrykk og tillegger 

dem hensikter, vurderinger, meninger; oppstår det Husserl kaller ”det intensjonelle objekt”. 

Merleau-Ponty bringer dette videre ved å ta utgangspunkt i kroppen og i sansenes forståelse 

av sine omgivelser. Hvordan verden manifesterer seg overfor kroppen, og hvordan 

menneskekroppen forholder seg til rommet, er hovedfeltet for Merleau-Pontys filosofi.  

Menneskene relaterer til hverandre (og til objekter) som til fenomener som ikke er stivnet til 

objekter. Slik oppstår indre bånd og sameksistens mellom mennesker. Denne filosofien 

åpner altså for at vi kan lese andre mennesker, og kan erfare andre menneskers ”indre” 

gjennom det ”ytre”. Filosofisk ligger en slik oppfatning ganske nær opptil hvordan barn 

oppfatter virkeligheten, eller andre mennesker som ikke har noe forhold til skrift. På en 

måte kan man kanskje også si at en fenomenologisk ho ldning er beslektet med en 

kunstnerisk holdning til fenomenene, i og med at en kunstners aktivitet i stor grad handler 

om, på eksistensielt vis, å forholde seg til fenomener, for så deretter å skape nye uttrykk for 

dem. Uttrykk som igjen kan sanses og gjenkjennes av andre. 

Gjenstander av bestemte typer knyttet sammen med 
bevissthetsakter av bestemte typer 

Hvordan kan vi nå komme fra de generelle fenomenologiske prinsippene jeg har skissert i 

forrige avsnitt, til en konkret analyse av en forestillingssituasjon? En interessant inngang er 

                                                 
35 Merleau-Ponty 1994 
36 Filosofileksikon, ”fenomenologi”  s. 162 
37  Ibid. s. 162 
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å forsøke å bruke Merleau-Pontys forståelse av rommet som oppstår mellom flere 

menneskers kroppsrom/betydningsrom. Menneskekroppens forhold til rommet er helt 

annerledes enn andre tings forhold til rommet, hevder han. Menneskekroppen ”bebor” 

rommet. Rommet er et handlingsrom. Et rom med betydning; et eksistensielt rom, 

annerledes enn geometriens og fysikkens rom. Inne i dette levende rommet utspiller 

teaterhendelsen seg. Det er dette rommet teatrets lyskastere belyser med forsk jellige farger, 

skuespillernes stemmer og musikerens instrumenter fyller med lyd, og nøye utvalgte 

objekter av nøye tilmålte former, farger og proporsjoner plasseres på nøye utvalgte steder.  

Disse konkrete, sansbare virkemidlene som teatret har til rådighet, plasseres i dette rommet 

av menneskelig intensjonalitet. Derfor har teatret evnen til å endre måten vi ser “ting” på. 

Fenomenologi anvendt i teatersammenheng legger vekt på at ting på scenen ikke lar seg 

forklare helt som representasjon og illusjon, men beholder en del av sin egen virkelige 

”korporlige” betydning. Teatret representerer ikke bare verden, men det er også verden.Vi 

ser at noe er, og vi får en frisk erfaring av hva noe er. Gjennom de individuelle 

bevissthetene som til sammen danner dette felles rommet, oppstår muligheten for at teatret 

kan gi sameksistens, et delt betydningsrom, og delt opplevelse av mening kan oppstå. 

Gjennom dette felles rommet av intensjonalitet oppstår en felles erfart virkelighet. Her vil 

jeg trekke en linje tilbake til Keith Johnstones definisjon av hva som er godt 

improvisasjonsarbeid, nemlig: ”det som gjør publikum til ett vesen”. 

En terapeutisk effekt? 

Gjennom den fenomenologiske betraktningsmåten kan vi få en anelse om at dette levende 

intensjonelle rommet som kan oppstå mellom flere mennesker i en forestillings-situasjon, 

kan åpne for en form for forandring og påvirkning av hele gruppen. Men det er ikke lett å 

finne det rette ordet på hva man skal kalle denne effekten eller påvirkningen. Vi startet med 

Schechners efficacy-begrep, som vi har oversatt med ”evne til å skape virkning”. Å påstå 

noe mer direkte i retning av at denne virkningen kan være terapeutisk er heller ikke helt 

uproblematisk. Å bruke begrepet terapeutisk i teatersammenheng blir gjort, blant annet av 

Augusto Boal38, som vi skal komme inn på litt senere. Problemet for meg er at terapeutisk i 

                                                 
38 Boal 1995 
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for stor grad assosieres med individuelle psykiske problemer, eller med sykdom, hvorav 

ingen av delene har særlig relevans i denne sammenhengen.  

For å finne et bedre egnet begrep har jeg sett etter synonymer til ordet terapeutisk, og det 

første vi finner er ”helbredende”. Dette bringer tankene hen til kvakksalveri og 

håndspåleggelse, fenomener som heller ikke har noen tilknytning til mitt emne, uansett hvor 

langt eller bredt man velger å strekke begrepet teater… Andre ord som brukes synonymt 

med helbredende er: sunn, helende, styrkende, helsebringende, helsefremmende, legende, 

rustende. Sunn er igjen synonymt med nærende, hygienisk. Andre ord for helende er 

kurerende, restituerende. I stedet for styrkende kan vi sette kraftig, fyldig, mektig, 

næringsrik.  

Siden ingen av disse ordene er nøyaktig det jeg leter etter, prøver jeg med ”teatrets effektive 

energi”39 istedenfor ”terapeutisk effekt”. Norske synonymer for ”effektiv” er: virkningsfull, 

virksom, tjenlig, kraftig, slagkraftig. Synonymer for virksom er: gagnlig, god, gunstig, 

nyttig, dynamisk, aktiv, vital, operativ. I stedet for energi foreslår synonymordboken: kraft, 

styrke, initiativ, arbeidsevne. Samlende er et annet ord som faller meg i hu. Synonym for 

dette: konsentrerende. Teatrets helsefremmende dynamiske kraft? Teatrets restituerende 

energi? Teatrets konsentrerende energi? Mange muligheter, men la oss gå og se hva som 

allerede finnes i teaterteorien om dette fenomenet. 

Katarsisbegrepet  
I en diskusjon om hva som er teatrets effektive energi er det vanskelig å unngå 

katarsisbegrepet, som alltid har stått sentralt i teaterteorien, og er et sentralt begrep i 

Aristoteles’ poetikk. Aristoteles innførte dette begrepet fra medisin, som en betegnelse på 

det som etter hans oppfatning var tragediens virksomme og samfunnsnyttige aspekt. 

Hvordan Aristoteles’ bruk av katarsisbegrepet skal oppfattes er omstridt og har alltid vært 

det. Betegnelsen peker uansett tilbake til teatrets opprinnelse i det rituelle.40 Det er i dag et 

begrep som er blitt adoptert ikke minst av psykologien, i betydningen å kvitte seg med 

vanskelige følelser gjennom en form for gjenopplevelse og avreagering.  

                                                 
39 “the intense and effective energy of the theatric event”, Boal 2003 
40 Thompson, Harrison, Hook, Murray m.fl. 
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I den greske tragedien var denne felles avreageringen utløst av tragiske hendelser knyttet til 

brudd på det som ble oppfattet som ubrytelige sosiale normer, slik som for eksempel 

Orestes’ drap på sin egen mor, eller Ødipus’ drap på sin egen far. En slik handling utført 

innenfor en familiesammenheng fremkalte en sterk felles reaksjon fra hele det greske 

samfunnet, som var samlet rundt en tragediefremførelse. Denne kollektive følelsen, knyttet 

til et bestemt handlingsforløp bygget på psykologisk motivasjon og kausalitet, var selve 

formålet og hensikten med tragedien ifølge Aristoteles. 

Ovenfor har vi sett den positive og utvidende effekten teatret kan ha gjennom å fokusere på 

bestemte fenomener, fremheve dem og se dem mye klarere, og å gjøre dette i et felles 

betydningsrom. Vi har beskrevet dette som en oppbyggende eller terapeutisk effekt. 

Hvordan forholder denne terapeutiske effekten seg til Katarsisbegrepet? 

En omvendt katarsis? 

Eventyrets dramaturgi har ikke et ”aristotelisk” prinsipp i bunnen, i den forstand at det 

mimer eller etterlikner et psykologisk motivert og kausalt handlingsforløp. Eventyrene 

består for en stor del av den samme type konflikter og motsetninger som tragediene, men 

har en helt annen måte å løse dem på. 

I begynnelsen av Hans og Grete har vi for eksempel en grusom stemor, som vil kvitte seg 

med barna. I slutten har vi en ond heks som er brent i sin egen ovn. Den psykologiske 

sammenhengen mellom stemoren og heksa er tydelig når man analyserer eventyret, men det 

er ingen kausal logikk som tilsier at har jeg drept heksa har jeg også overvunnet den 

slemme stemoren. I eventyret heter det bare at ”den onde stemoren – hun var død”. Derfor 

unngår helten – barnet – alle lojalitetskonflikter og sosiale normer, og kan konsentrere seg 

helt og fullt om sin egen overlevelse. Vi slipper sorgen og står bare igjen med gleden og 

lettelsen. Ingen feller en tåre over en brent heks, eller et halshugget troll…  

Hans og Grete lurer heksa og vender hjem med lommene fulle av gull og edelstener, og alt 

er bare glede. Vi følte nok stor skrekk og gru da vi skjønte hva heksa hadde i sinne, og det 

oppsto både sjokk og medlidenhet i løpet av forestillingen. Likevel kjenner alle 

eventyrformen, og alle vet at dette går bra. Vi vet at lettelsen kommer så snart Hans og 
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Grete, eller Askeladden eller Smørbukk eller Lillekort, har nøytralisert trollet eller heksa 

eller haugkjerringa. Vi skal derfor heller ikke fabulere så mye videre over hvordan Hans og 

Grete ville tatt seg ut i tragedieformat; bare konstatere at den helt sikkert ville fått en annen 

utvikling. Kanskje ville Stemoren/Heksa ha spist Hans og Grete, noe som ville fremkalt 

sjokk, sorg og medlidenhet, og etterpå ville vi kanskje oppnådd en klassisk katarsis. Mitt 

poeng er at dette altså ikke var tilfelle hos oss; og den terapeutiske effekten vi mener å ha 

observert kan dermed ikke ha vært en katarsis i aristotelisk forstand. Men selv om vi ikke 

hadde en aristotelisk katarsis, hadde vi den kollektive teaterhendelsens synkronisering av 

opplevelser, følelser og forestillingsverden, hvor vi så å si ”smitter” hverandre med mening.  

”Det estetiske rom”: Forandring og utvikling gjennom teaterarbeid 

Augusto Boals42 refleksjoner over Katarsisbegrepet er relevante i denne sammenheng. Boal 

er kjent for sitt arbeid med teater som er rettet mot forandring og utvikling, innenfor det 

politiske, det sosiale, så vel som det terapeutiske. Boal er ikke spesielt interessert i den 

klassiske katarsis i sitt teater. Han snur heller hele problemstillingen på hodet: Hva er det 

som skal renses ut, er det protagonistens tendens til å bryte lovene som samfunnet setter, 

eller er det samfunnets lover som er modne for utskiftning?43 Eller i det terapeutiske: her er 

det indre ”lover” eller sperringer som skal kastes vekk. 

Boal har utviklet en hel teori om teatrets effektive energi, eller teatrets evne til å skape 

forandring. Teatret er ”den første menneskelige oppfinnelse”, hevder Boal45. Teatrets essens 

ligger i menneskets evne til å observere seg selv. Gjennom teater ser mennesket hva det selv 

er, hva det ikke er, og det forestiller seg hva det kunne vært. Derved oppstår en triade 

mellom 1:”det observerende jeg” (”the observing-I”), 2:”jeget i situasjonen (”the I-in situ”) 

og 3: ”ikke – jeg” (”the not-I), det vil si den/det andre. Denne evnen til å observere seg selv 

i handling, er det Boal kaller teater. Eller teatralitet. Altså: Teater = teatralitet, eller, sagt på 

en annen måte; teater = den menneskelige evne til å observere seg selv i aksjon. 

                                                 
42 Boal 1995 
43 ”legislative theatre” 
 
45 op.cit. s. 13.  
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Teatret, som ”a place of representation, er den fysiske forutsetningen for at denne selv-

observasjonen kan finne sted. ”Det estetiske rom” er et avgrenset rom innenfor et bestemt 

større rom - og det er samspillet mellom disse to. Han definerer også to subjektive 

dimensjoner, som bare finnes inne i ”the mind of the subject”. For det første: Den affektive 

dimensjon. Denne dimensjonen omfatter forholdet til tid og minne (memory). Her ser vi 

den fysiske virkelige scenen og projiserer samtidig på den våre minner og vår sensibilitet. 

Vi observerer og husker situasjoner og følelser som likner. Vi er klar over denne dobbelthet 

mellom den fysiske scenen og det estetiske rom, som vi selv fyller med våre egne minner, 

fantasier og koblinger. For det andre, den oneiriske1 dimensjon. (Denne dimensjonen 

omfatter forholdet til fantasi og billedskaping. Her mister vi kontakten med de t virkelige, 

konkrete, og er ikke lenger klar over oss selv, vi drømmer.) Disse subjektive dimensjonene 

projiseres på et fysisk rom, og dette er det estetiske rom.  

”Transformasjonsinstinktet” 

”The essence of the theatre is the creation of a new reality”47 sier Evreinov i the Theatre in 

Life utgitt i 1927. Her utvikler Evreinov sitt teatralitetsbegrep, som rommer alle slags 

teaterfenomener både innenfor og utenfor teaterinstitusjonen og teaterhuset. Teater som 

kunstform, teater som fortelling, teater som ritual, teater som dagliglivets spill, alt er 

forskjellige uttrykk for menneskets iboende teatrale instinkt, eller ”instinktet for 

transformasjon”. Evreinov påpeker teatralitet i alle livets aktiviteter. Språkets talemåter er 

et viktig område for livets teater. Skulle vi begynne å telle etter hvor mange av de 

setningene vi sier i løpet av en dag som er det Evreinov ville kalle ”teatralske uttrykk”, det 

vil si metaforer, sammenlikninger, overdrivelser, dekorasjoner, ville vi antakelig bli 

overrasket over oss selv, tror han. Moter, litteratur, for ikke å snakke om alle mulige former 

for yrkesadferd er andre områder hvor det teatrale imperativ byr oss til enhver tid ikke å 

være ”oss selv”, men å transformere oss selv til noe annet. 

Driften mot å gjøre noe ”annerledes”, være noe ”annerledes”, ta på seg en eller annen form 

for maske, er ”pre-estetisk” hevder Evreinov, og mer primitiv og fundamental enn våre 

estetiske følelser. Derfor er teaterkunsten essensielt annerledes enn andre kunstarter. Der 

                                                 
46 Oneirisk: som har med drømmer å gjøre. 
47Evreinov 1927 .s. 37 



 33 

kunsten ønsker å finne seg selv, uttrykke subjektets innerste i en oppriktig form, ønsker 

teateret tvert imot å være noe annet enn seg selv, transformere seg selv til noe annet.  

The art of the theatre is pre-aesthetic, and not aesthetic, for the simple reason that 
transformation, which is after all the essence of all theatrical art, is more primitive and 
more easily attainable than formation, which is the essence of aesthetic arts/…/it is 
exactly in the feeling of theatricality/…/that one must look for the beginning of all arts48 

Det er altså et vesentlig trekk i Evreinovs teatersyn at han skiller begrepet teater fra 

begrepet kunst, fra institusjonen teater og fra teaterbygningen. Selv om Evreinov selv som 

teatermann i aller høyeste grad tilhører denne institusjonen, er hans teaterbegrep like lite 

knyttet til denne institusjonen som hans begrep om mat er knyttet til institusjonen 

restaurant, eller kjærlighetsbegrepet knyttet til institusjonen bordell, hevder han.  

Han spør: Hvorfor går vi i teatret? Og foreslår: For underholdningens skyld, for å lære, for 

estetisk nytelse, for å se på pene damer, bare for å kunne skryte av å ha vært i teatret, eller 

andre konvensjonelle grunner. Men disse svarene peker tilbake på det teatret som finnes 

innenfor den profesjonelle teaterinstitusjonen, og ingen av dem er tilfredsstillende for 

Evreinov. ”The theatre in life” er det teatret Evreinov elsker, helt uavhengig av scenegulvet, 

lyskasterne og alt det som er spesifikt for akkurat denne tidsepokens forestilling om teater. 

Han søker et teaterbegrep som dekker alle former for teatral aktivitet, både i naturen og i 

kulturen til alle tider. 

Evreinovs begrep om et helbredende teater 

Slik Evreinov ser det er teatrets helbredende kraft hovedsakelig fundert i dets evne til å 

vekke ”viljen til liv”. For å forklare dette beskriver han hvordan en skuespiller kan være 

”halvdød” av sykdom eller tretthet før han går på scenen – men så snart han er i rollen er 

han kurert, og etter forestillingen føler han eller hun seg frisk og fornyet. Teatret kurerer 

også tilskuerne hevder Evreinov: klovner har fått alvorlig syke barn, som har vært innlagt 

på sykehus, raskt på bedringens vei.  

Dette knyttes til det iboende menneskelige instinkt for forvandling. Det som måtte mangle 

av fullkommenhet i transformasjonen fra aktørens side, videreføres av tilskuernes teatrale 

                                                 
48 Ibid. s. 24 
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instinkt. Tilskuerens blikk transformerer et stykke papp til et vakkert slott, og et blått 

tøystykke til en sjø. Tilskuernes teatrale instinkt tar imot enhver allusjon og viderefører den, 

fyller igjen ”hullene” og fullfører forvandlingen som skuespilleren setter i gang. 

Barn har evnen til dette i enda større grad enn voksne. Denne forvandlingslysten og 

forvandlingsevnen er en så fundamental egenskap ved barnets natur, at hvis det ikke 

foreligger en sunn teatralitets-sans hos et barn, mener Evreinov at dette bør kunne brukes 

som et symptom på at noe ikke fungerer som det skal. Dette tenker Evreinov kan være et 

bidrag til psykologiens utvikling.  

Oppsummering 

Eventyrteatrets skuespillere hadde gjennom sin bevegelsesbakgrunn en kroppsbasert 

spillestil og tilstedeværelse i rommet, med utgangspunkt i det gestiske og ”kroppsrommet 

som skapes gjennom gestus, og forbindelsen dette åpner mellom det indre mennesket og 

rommet”. Med Barbas begreper kunne man snakke om ”the dilated body” eller den 

utvidede/åpnede kropp. Barba hevder at skuespillerens kropp gjennom hans fysiske teknikk 

blir til en ”spreder” av skuespillerens ”nervous and muscular power”. 

Fenomenologisk sett kan vi snakke om møtepunket mellom det materielle eller fysiologiske 

nivået og det psykologiske eller meningsnivået, i et levende handlingsrom skapt av flere 

menneskers intensjonalitet; et eksistensielt rom. Måten scenen var bygget opp på 

underbygget dette betydningsrommet. De handlingene og de fenomenene som ble satt fram 

i dette rommet skapte en felles eksistensiell erfaring som kan sies å utgjøre forestillingen. 

Dette er teatrets evne til å gjøre publikum til ett vesen, og å aktualisere ”teatrets effektive 

energi”. Selv om vi ikke hadde en aristotelisk katarsis, hadde vi den kollektive 

teaterhendelsens synkronisering av opplevelser, følelser og forestillingsverden, hvor vi 

”smitter” hverandre med mening. De individuelle emosjonelle bevegelsene forsterkes 

gjennom å fanges opp av gruppens felles emosjonelle energi i en teaterhendelse, og spres 

mellom de tilstedeværende gjennom skuespilleren som ”transformator” slik vi så hos Barba. 

Augusto Boals teori om teaterets effektive energi vektlegger teatrets ”estetiske rom” som ”a 

place of representation” som gir rom for den menneskelige evnen til selvobservasjon. Boals 

ideer er beslektet med Evreinovs ideer om teatralitetsinstinktet og et helbredende teater. 
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Både Boal og Evreinovs teaterbegrep har det til felles med Schechners utvidede 

teaterbegrep at det ikke begrenser seg til teater som kunstform, men heller ikke avgrenser 

seg fra teater som kunstform. Både Boal og Evreinov tillegger teatret en virksom og 

helbredende funksjon.  

4: Rituell iscenesettelse: ”Black Elk Speaks” 
I think I have told you, but if I have not, you must have understood that a man who has a 
vision is not able to use the power of it until after he has performed the vision on earth for 
the people to see. You remember that my great vision came to me when I was only nine 
years old, and you have seen t hat I was not much good for anything until after I had 
performed the horse dance near the mouth of the Tongue River during my eighteenth 
summer. And if the great fear had not come upon me, as it did, and forced me to do my 
duty, I might have been less good to the people than some man who had never dreamed at 
all… 49  

Holdningen til iscenesettelse som uttrykkes gjennom sitatet ovenfor, er at innholdet i 

drømmer og visjoner inneholder en kraft man ikke kan nyttiggjøre seg før visjonen er 

iscenesatt ”on earth for the people to see”. I ”Black Elk Speaks - being the Life Story of a 

Holy Man of the Oglala Sioux”50, er dette synet på iscenesettelse klart uttalt og 

gjennomgående gjennom hele boken. Det forteller om en holdning til ”performance” og 

iscenesettelse som overhodet ikke kjenner til Schechners skille mellom kunst og liv. Denne 

historien utspiller seg i en kulturell sammenheng hvor dette skillet ikke finnes.  

Black Elks historie 

Black Elk ble født i 1863 i Black Hills området i Wyoming, USA. Selv om han lever så 

lenge som til 1950 og får med seg sin kulturs undergang, er Black Elks barndom og 

oppvekst helt og fullt preget av den tradisjonelle indianske kultur og religion. Det vi skal 

konsentrere oss om her er iscenesettelsespraksisen i den lakotaindianske kulturen slik den 

blir fremstilt gjennom Black Elks livshistorie. Å motta visjoner var en vesentlig del av 

lakotaenes religion. Drømmer og visjoner ble sett på som gudenes måte å meddele seg til 

                                                 
49 Neihardt & Black Elk 1932/1979 s. 204 
50 Ibid. 
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menneskene på, når de ønsket at visse handlinger skulle bli utført. En sjaman ble på denne 

måten ansett som en representant for gudene eller ”Wakan Tanka”, ”den store ånd”, eller 

”det store åndelige”. Det fantes ritualer for å innhente slike drømmer og visjoner når livet 

krevde noe ekstra. Men for å bli kraftfull og virksom måtte drømmen altså først framføres 

eller iscenesettes.  

Den store visjonen Black Elk snakker om i sitatet ovenfor hadde han fått da han som ni-årig 

gutt i 1873 ble alvorlig syk, og lå i en komaliknende tilstand i 12 dager. Da han våknet 

tenkte han at han hadde vært på en lang reise. ”My father and mother didn’t seem to know 

that I had been gone and they didn’t look glad. I felt very sad over this”51 Ifølge ham selv 

var det visjonen som gjorde ham frisk fra sykdommen. I alle fall ble Black Elk frisk, og 

vokste opp som normalt, inntil han som 17 åring fikk et problem med økende angst og 

fobier spesielt mot regnstormer og tordenvær. Anfall av lammende frykt meldte seg stadig 

sterkere hos Black Elk, som til slutt ble så preget av angst at foreldrene oppsøkte 

medisinmennene for å finne ut hva som plaget gutten.  

I møtet med medisinmennene kom det fram at Black Elk hadde hatt denne visjonen, men 

ikke fortalt noen om den. Sjamanenes tolkning av situasjonen gikk ut på at fryktanfallene 

var et resultat av dette, og at det å iscenesette visjonen ville få slutt på anfallene, og gi 

gutten ny kraft. Black Elk fikk så ved hjelp av sin familie realisert en iscenesettelse basert 

på en sekvens av sin visjon, kalt ”The Horse Dance.” Dette var en viktig hendelse som fikk 

en sterk virkning, både for Black Elk personlig og for Oglala Sioux stammen. Det var ingen 

liten iscenesettelse som ble satt i stand: Hele leiren ble først omarrangert i en sirkel omkring 

et telt bemalt med symboler fra Black Elks drøm. Sangene han hadde hørt i drømmen lærte 

han bort til sangere som skulle fremføre dem under ritualet. Før framføringen var det rituell 

renselsesbadstu for deltagerne, og det brennes bål og røkelse under hele ritualet.  

I framføringen deltok 16 hester med ryttere: 4 hester med ryttere malt i sort, 4 i rødt, 4 i 

hvitt og 4 i brunt, alle dekorert med ulike mønstre på heste – og menneskekropper, og alle 

med masker, fløyter, fjær og spesielle symbolske rekvisitter. I tillegg er 6 gamle menn og 4 

unge kvinner involvert i seremonien, også disse med kroppsmaling, kostymer, masker og 
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rekvisitter. Hestene og rytterne danset 52 i formasjoner i forhold til de fire himmelretningene, 

mens de gamle mennene sang. De som var syke ga ofringer pakket inn i rødt stoff.  

”After this my people were cured all over for their sicknesses. It seemed that even the 

horses were healthier after the dance.”53 For Black Elk var hestedans-seremonien starten på 

en lang karriere som sjaman, helbreder og skuespiller. ”I was now recognized as a medicine 

man at the age of seventeen. Everyone had respect for me.”54 For gruppen som helhet hadde 

denne hendelsen også en stor betydning. Først og fremst hadde denne forestillingen en kraft 

i seg til å befri folket fra frykten og mismotet som preget dem etter en lang rekke nederlag 

og brutte løfter om territorier og matforsyninger fra de hvites side.  

         

Figur 8: Black Elk fotografert i 1888 og i 1946 

 

Det hører med til historien om Black Elk, som gjennom hele sin oppvekst og den første 

delen av livet sitt hadde levd fullstendig i ”den gamle verden”, at han på den tiden han 
                                                 
52 ”pranced”, De Mallie 1984 s. 219 
53 Ibid. s. 225 
54 Ibid. s. 225 
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fortalte sin historie, også hadde deltatt i den moderne vestlige kultur både gjennom at han i 

sin ungdom hadde reist flere år i Europa som artist med Buffalo Bills ”Wild West Show”, 

og også at han i en senere periode tok den katolske tro og virket som kateket for kirken 

gjennom flere år.  

Om tiden med Buffalo Bills Wild West Show (1886 -89) sier Black Elk: “While I was gone 

I had lost my power, but as soon as I returned I was called out to cure a sick person and just 

then my power returned.”55  

På grunn av de betydelig forverrede forholdene som nå rådet i Pine Ridge indianerreservat 

ble det aldri mulig for Black Elk å fullføre resten av iscenesettelsesprosjektet sitt. Stammen 

ble på det nærmeste utslettet i 1890.56 På sine eldre dager, da han ga intervjuene til boken, 

var Black Elk svært trist fordi han bare hadde klart å iscenesette denne ene delen av sin 

store visjon i løpet av sitt lange liv. Å ikke makte å iscenesette resten av visjonen, slik at 

den dermed mistet sin ”kraft”, var for hans samvittighet det samme som å svikte stammen 

og den oppgaven han hadde fått av ”Wakan Tanka”.  

At det på denne tiden også gikk dårligere og dårligere med Lakota folket så Black Elk som 

en bekreftelse på dette. Da han ble oppsøkt av forfatteren John G. Neihardt – ”Poet 

Laureate of Nebraska”, som viste stor grad av forståelse og sympati for Black Elks tanker 

og visjoner, bestemte han seg for å fortelle historien. Kanskje han så dette som en mulighet 

til å redde visjonen og ”kraften” i den for ettertiden. Intervjuene til boken ble gjort av 

Neihardt i Pine Ridge indianerreservat i Wyoming, USA i 1930 og 1931. 

På dette tidspunktet hadde Black Elk arbeidet i mange år som kateket for den katolske 

kirken i reservatet, han var en gammel mann, og hadde ikke lenger håp om å realisere en 

full iscenesettelse av sin store visjon. Black Elk var ifølge Neihardt ”utterly unaware of the 

existence of literature”57, bortsett fra at han kjente til Bibelen som en skriftlig kilde til 

religiøs inspirasjon. Neihardt hadde fortalt om seg selv at han var “an epic poet”, noe Black 

Elk oversatte til hanbloglaka eller ”vision telling”, som oglalaenes hellige menn når de 

fortalte om sine visjonserfaringer. For Black Elk betydde sannsynligvis det å overgi 

                                                 
55 De Mallie s. 256 
56 ved Wounded Knee massakren. 
57 De Mallie i forord til ”the Sixth Grandfather”.  
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visjonen sin til Neihardt det samme som å gi den videre til en som kunne utføre gode ting 

med den som han selv ikke hadde maktet. 

Bruken av ritualer som ”forebyggende medisin” 

Black Elks livshistorie forteller om slutten på en kultur som i stor grad var bygget opp rundt 

en iscenesettelsespraksis, med tyngdepunktet på ”efficacy” siden av Schechners modell, 

altså en rituell praksis. Det ligger implisitt i det Black Elk forteller at han tillegger 

gjennomføringen av ritualene en helt avgjørende betydning, og den manglende 

gjennomføringen av sin egen store visjon som fatal. Julian Rice hevder i ”Black Elks Story 

– distinguishing its Lakota purpose”58 at rituelle disipliner var lakota- indianernes måte å 

innhente kraft og inspirasjon til livet på jorden. Seremoniene og ritualene skulle styrke 

personer eller grupper som led av sykdom eller andre problemer, gjennom en felles 

konsentrasjon om bestemte virksomme symboler, og gjennom rituelle kamper mellom slike. 

Medisinmannens viktigste funksjon var å ivareta kunnskapen om rett utførelse av ritualene.  

Ritualene ble ansett som svært viktige, og det å være unøyaktig med utførelsesmåten, som 

”the smoking of the wrong pipe at the wrong time”59, kunne skape meget sterke reaksjoner. 

Å bryte med den rituelle orden var en forbrytelse, fordi det svekket viljen til å opprettholde 

gruppens helse og velbefinnende. Ritualet skulle bidra til å holde folket fokusert på de 

mentale kvalitetene som gjorde overlevelse mulig. Ritualisering av fysiske nødvendigheter 

som jaktforberedelser, skapte en atmosfære av glede og mening. Det å kunne utføre ritualer 

og kjenne betydningen av hellige symboler ga kraft og makt. I en kampsituasjon følte 

Lakotaen assistansen fra sin åndelige hjelper som en styrke inne i seg selv. 

Ritualene ble brukt til å hjelpe syke, beskytte mot farer og til å samle styrke mot fiender. 

Ritualet helbreder, men har hovedfokus på det å inngi styrke i personen. Helse assosieres 

med visdom; som er ensbetydende med en balanse mellom kroppen og sjelen eller ”the 

spirit”.  

Lakota rituals that heal the body simultaneously heal the spirit by transforming fear and 
vulnerability into confidence. The patient beholds a symbolic change and empathetically 
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receives the strength of the bear or other spirit transmitted by the administering 
specialist. 60 

Andre ritualer og dramatiske representasjoner hadde en ikke direkte kurativ funksjon, men 

kunne f eks være en bekreftelse av slektskapsforholdet som indianeren anerkjenner overfor 

dyreartene som omgir dem, og som gir næringsgrunnlaget for samfunnet. Disse ritualene 

skulle tiltrekke ”hjelpende ånder” i den forstand at man forestiller seg at dyrene aksepterer 

slektskapsforholdet og sier ja takk til den invitasjonen om fellesskap som ligger i ritualet. 

Dette forestilte man seg konkret foregikk under et bestemt rituale, som f eks ”The Elk 

Ceremony”.  

Dette var ikke å oppfatte som et mirakel eller under i kristen forstand. Rice sammenlikner 

prosessen med noe liknende en ”innskytelse” en forfatter kan få i form av en ide til en 

historie, og viser til Lakotaens spesielle åpenhet for billedtenkning i form av visjoner og 

metaforer. 

The Elk ceremony is an allegory of creativity itself. It has no purpose beyond that of 
serious western art – to reflect and affirm its own process of coming into being, and to 
suggest in the “tracks” it leaves that the audience follow the same path.61 

Rice ser altså ritualet som nært beslektet med det vi i vår verden kaller kunst og kultur, 

samtidig som det er knyttet til klare nyttefunksjoner. Sjamanen var slik sett 

stammesamfunnets fremste kulturbærer. Han var ansvarlig for at stammen stadig fikk ny 

inspirasjon i form av nye bilder og metaforer. Medisinmannens og skuespillerens rolle var 

to sider av samme sak.  

Heyokaene 

”Anyone who sees the Thunder bird in a dream or vision will be beset by such extreme 
fears that he must become a Heyoka clown, one who humiliates himself to show how 
losses can be endured.”62 

Bare de som har hatt visjoner av tordenvesener kan bli heyokaer, som er lakotaenes ”hellige 

klovner”. Ved passende anledninger, som før eller samtidig med mer alvorlige ritualer, 
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presenterer Heyokaene sannhetene som har blitt åpenbart dem fra ”Tordenvesnene” videre 

til folket gjennom komiske handlinger og typiske klovnetriks, som å ”måle” dybden av en 

sølepytt for deretter å stupe uti for å ta seg en svømmetur, med dertil hørende kaving og 

krumpspring.63 Dette er for å muntre forsamlingen, og skape en god og åpen atmosfære,  

“…the idea being that the people should be put in a happy, jolly frame of mind before the 
great truth is presented. When the vision comes from the west, it comes in terror like a 
thunderstorm, but when the storm of the vision has passed the whole world is green and 
happy as a result”64 

Transformasjon av frykt til mot gjennom iscenesettelse 

For å forstå heyokaenes rolle er det nødvendig å vite noe om Lakotaenes forhold til frykt. 

Det Lakotaene, eller Sioux som de også ble kalt, var aller mest kjent for blant de hvite 

nybyggerne i ”det ville vesten” var deres totale fryktløshet i kampsituasjoner. Men 

lakotaene hadde et reflektert forhold til fenomenet frykt. Den rituelle introduksjonen av 

frykt ses som en nødvendig innsprøyting av en kraft som skal bli til en ny vekst. Frykt 

aksepteres altså som en nødvendig fase i utviklingen av kraft til fornyelse. 

I tråd med denne tankegangangen responderer man på frykt ved å gå til kilden for frykten 

og identifisere seg med den. Dette kan være et farlig dyr som for eksempel bjørnen. Men 

det mest skremmende av alle vesener for en Lakota er ”Tordenvesnene”, de som også 

plaget Black Elk. ”Tordenvesnene” er ifølge Julian Rice synonymt med en potensiell 

eksplosiv energi, som ønsker å manifestere seg for gruppen, i dette tilfelle gjennom Black 

Elk. 

På bakgrunn av disse perspektivene ved lakotaindiansk religiøs/dramaturgisk praksis, har vi 

kanskje et bedre grunnlag for å forstå virkningen Black Elk tilla sin iscenesettelse. Om 

hestene og rytterne forteller Black Elk: ”When the horses and the men were painted they 

looked beautiful, but still they looked fearful.”65. Julian Rice sier at “The black horse 

riders” personifiserer motet  som fremkommer gjennom frykten: ”The horse nation that 

arrives at the dance is the Thunder spirit emerging in the people.”66”The transformation is 

                                                 
63 De Mallie s. 234 
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65 De Mallie s. 217  
66 Rice 1991 s. 68 



 42 

brought about through a convergence of various sensory expressions that actualize the 

qualities of the symbols in participants and beholders, making them symbols as well.”67 I 

kapittelet “The metaphor is the message” oppsummerer Rice virkningen av Black Elks 

forestillinger:  

”In the horse dance, a man pretends to be a Thunder being; in the heyoka ceremony a man 
pretends to be a fool. The pretense is admitted, as in serious drama, but the effect is real in 
its creation of invisible qualities, physically represented in participants and beholders”68 

 

Figur 9: En av hestedanserne. Tegning av Standing Bear  

 

Diskursen omkring ”Black Elk Speaks”: lakotaindiansk religiøs 
praksis og katolsk påvirkning 

John G. Neihardts versjon av Black Elks historie har i ettertid blitt dekonstruert og 

rekonstruert, analysert og problematisert med hensyn til i hvilken grad fremstillingen av 

Lakota filosofi og religion i denne utgaven er preget av at Black Elk hadde vært katolikk i 

over 30 år da han snakket med Neihardt første gang, og var ansatt i den katolske kirke som 

kateket. 53 år etter intervjuene med Black Elk, i 1984, fikk Raymond De Mallie gå gjennom 

hele det stenografiske materialet fra disse samtalene på nytt, for å sammenlikne dem med 

det som kom på trykk i boken. Gjennom å analysere utelatelser og omskrivninger fra 
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stenografi til bok, viser De Mallie at John G. Neihardt langt på vei har skapt en egen poetisk 

tolkning av Black Elks budskap, basert på transkripsjonen av de mange og lange intervjuene 

fra 1930 og 1931.  

Julian Rice hevder i Black Elks Story – distinguishing its Lakota purpose69 at forandringen 

fra det opprinnelige budskapet antakelig er enda større enn De Mallie viser, i og med at den 

stenografiske versjonen De Mallie sammenlikner med er på engelsk, og at muntlige 

vendinger som ”og så…”, ”det sies…” etc allerede er borte i den stenograferte versjonen. 

Det blir derfor åpent for en god del spekulasjoner omkring tvetydighetene mht hva som 

egentlig var Black Elks motivasjon for å godkjenne en relativt ”kristifisert” utgave av sin 

egen historie. Det som er sikkert er at Black Elk var dypt forbundet med begge de religiøse 

tradisjonene. 

Rice plasserer Black Elks rolle og identitet som medisinmann og hjelper inn i den 

tradisjonelle helbredelsespraksisen hos Lakotaindianerne. Han er opptatt av å formidle den 

religiøse innstillingen innenfor denne praksisen, og å trekke et skille mellom denne og den 

katolske påvirkningen som har kommet inn gjennom Neihardt. Den viktigste forskjellen 

som Rice ønsker å få frem er en grunnleggende ulik oppfatning av hvor den spirituelle 

verden er å finne. I vestlig kristen kultur oppfattes spiritualitet i platonsk dualistisk tradisjon 

som delt av fra den materielle verden, som noe ”overjordisk”. ”Det gode” distanseres fra 

”det fysiske”. 

Hos indianerne oppfattes den spirituelle verden som parallell med den fysiske, tilstede på 

samme plan samtidig, sansbar for den som skjerper sansene. Dette får konsekvenser for 

hvordan man oppfatter all religiøs praksis, som f eks visjons – søken, som kan 

sammenliknes med den kristne bønnen. ”While Christianity recommends prayer to absolve 

sin and guarantee bliss beyond the grave, Lakota religion enchances life on earth through 

ritual disciplines”70 I indiansk religiøs praksis er det ikke noe skille mellom spiritualitet og 

materialitet. Det var derfor som et eksempel ikke mulig for indianerne å forstå 

korsfestelsesmotivet i kristendommen: 

                                                 
69 Rice 1991 
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Since the primary spiritual concern is always creation rather than salvation, it is not 
surprising that the early missionaries like the Congregationalist S. Pond wrote in 1838 of 
the Lakota: “I can tell them many things concerning the character and government of 
God, but I can not preach Christ crucified.71 

Rices anliggende er å påvise hvordan tidligere forskere har misforstått Black Elks budskap 

fordi de ikke har vært i stand til å se og anerkjenne den lakotaindianske bevissthetens 

metaforiske karakter. Indianeren som praktiserer hanbleka - ritualet for å søke en visjon, er 

egentlig mer å sammenlikne med en poet som praktiserer det å skrive, enn med presten som 

praktiserer bønn. Det å skrive kan resultere i diktning. Det å be kan resultere i en visjon. 

Men bønnen er ikke som hos katolikken en bønn om å komme nærmere Gud i en perfekt 

overjordisk verden. Det lakotaindianeren søker gjennom ritualene og visjonene ligger 

nærmere det vi i vår verden ville kalle inspirasjon. Den rituelle praksisen hos Lakotaene var 

en skapende handling, hevder Rice.  

Metaforisk framstilling, virkelig effekt 

Dette bildet fra en kultur preget av rituell iscenesettelse, kan kanskje gi oss noen ledetråder 

med hensyn til hvordan en teaterforestilling kan få en funksjon som nærmer seg et ritual 

med ”efficacy” eller ”evnen til å skape en virkelig effekt.” Rices forståelse av den rituelle 

iscenesettelsespraksisen i dette samfunnet gir også en fork laring av ritualets evne å skape 

”kraft” og forvandling. Slik jeg tolker Rice mener han at sjamanens funksjon er å bringe 

fram for gruppen de metaforene som kan aktivere de kvalitetene som gruppen har behov 

for. Den rituelle iscenesettelsen av disse metafo rene gjør at både deltakere og tilskuere i 

ritualet blir symbolske representanter for de samme metaforene.  

Dette gir også en forklaring på hvorfor Black Elk ikke hadde ”kraften” sin når han befant 

seg i Europa. ”Kraften” oppstår i selve samspillet mellom skuespiller, metafor og gruppe. 

For det første hadde ikke tilskuerne til ”Buffalo Bill Wild West Show” forventninger om å 

bli helbredet, men å bli underholdt. For det andre var de ikke en homogen gruppe som 

hadde en felles forståelse av betydningen av de symbolene og metaforene som ble brukt.  

                                                 
71Ibid. s. 65 
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Oppsummering  

Black Elks holdning til iscenesettelse er uttrykk for en kultur som i stor grad er bygget på 

en rituell praksis, hvor det ikke eksisterer noe skille mellom ”kunst” og ”liv” slik som i den 

sekulære kulturen. Denne rituelle praksisen blir sett på som et viktig virkemiddel for å 

opprettholde stammens sunnhet og velferd. Black Elks Horse Dance iscenesettelse ble utført 

på et tidspunkt hvor stammen var sterkt preget avoppløsning, frykt og mismot. Ritualet kan 

tolkes som en transformasjon fra frykt til mot, som finner sted ved hjelp av et flertall 

virkemidler (sensory expressions) som understøtter symbolene som brukes i ritualet. For å 

få en riktig forståelse av holdningen til ritualet er det viktig å ha en forståelse av at den 

indianske religionen ikke ser ikke den åndelige og den fysiske verden som to atskilte 

verdener, slik som i den kristne religionen. I samspillet mellom skuespiller, metaforer og 

tilskuere oppnås ritualets evne til å skape kraft og forvandling. 

Drøfting av The Horse Dance og Eventyrteatret i forhold til 
Schechners efficacy-entertainment modell.  

 

Grensene mellom teater og ritual er ikke eksakte, og Schechners modell beskriver en skala 

eller et kontinuum, med efficacy – evnen til å skape virkning – på den ene siden og 

entertainment – evnen til å underholde – på den andre. Jo mer en forestilling har kvaliteter 

fra den venstre siden av skalaen, har den funksjon som ritual, jo mer den har kvaliteter fra 

den høyre siden, fungerer det som teater. Man kan kanskje si at denne modellen ikke først 

og fremst fokuserer på hva ting kalles, men på hvordan de fungerer. Ifølge Schechner er 

spørsmålet om en forestilling skal klassifiseres som ritual eller som teater også like mye 
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avhengig av situasjonen, stedet, tilskuerne, og samspillet mellom sosiale faktorer, som av 

selve forestillingen. Dermed er det fullt mulig at en teaterforestilling som ett sted virker helt 

og fullt som underholdning, et annet sted kan ha ”efficacy”, eller evnen til å forårsake en 

virkelig forandring, og omvendt: et rituale som et sted har ”efficacy”, kan et annet sted 

fungere som ren underholdning.  

I forhold til de to historiene jeg har presentert i det foregående; i hvilken grad er de ulike 

kvalitetene som nevnes i Schechners modell betegnende for teaterforestillingen Hans og 

Grete, henholdsvis ritualet The Horse Dance? 

1) Den første egenskapen Schechner knytter til det rituelle er fokus på resultater. Teater er 

på den andre siden knyttet til underholdning og det å more seg. Når det gjaldt ritualer 

generelt i Lakotakulturen så vi at de ble sett på som et viktig virkemiddel for å opprettholde 

stammens sunnhet og velferd, og dermed hadde fokus på resultater. Black Elks Horse 

Dance iscenesettelse ble utført på et kritisk tidspunkt både for Black Elk selv og for 

stammen som gruppe, og hadde i høy grad fokus på resultater. Men vi så også at det er 

vanlig praksis i lakotakulturen å utføre klovneforestillinger i tilknytning til seriøse ritualer, 

og at heyokaene – klovnene– er de samme personene som utfører seriøse ritualer. 

Når det gjelder Eventyrteatret hadde det, slik det er vanlig for barneteater i vår kultur, mest 

fokus på underholdning og moro, men også et mål om å virke opplysende eller oppdragende 

i tillegg til å være underholdende.  

Vi har altså en vektlegging av fokus på virkning i ritualet, og en vektlegging av fokus på 

underholdning i teatret, men begge kvalitetene er tilstede i begge eksemplene.  

2) Den neste egenskapen Schechner knytter til den rituelle siden er link to absent other – 

mens teater er only for those there. Her er vi i takt med skjemaet. Hos indianerne fokuseres 

det på en spirituell dimensjon gjennom røkelse og meditasjon. Hos Eventyrteatret var det 

ingen slik dimensjon. 

3) Schechner setter symbolic time på den ene siden, og emphasis now på den andre. Begge 

forestillingene er til en viss grad preget av symbolsk tid. ”Det var en gang” formelen i 

eventyrene markerer dette. Det episke fortellerperspektivet henviser til den symbolske 

tiden, som brytes opp av de dramatiserte scenene som har klart ”her og nå” fokus.  
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4) Fjerde egenskap for det rituelle kaller Schechner performer in trance – og i 

underholdningsteater: performer knows what he’s doing. Dette skillet tror jeg ikke gjelder 

for våre eksempler. Det er så vidt jeg forstår ikke snakk om besatthet eller transe i noen av 

disse tilfellene. 

5) Punkt fem handler om publikums deltakelse. Schechner sier et annet sted (se sitat s.7) at 

teater oppstår når det oppstår et skille mellom forestillingen og publikum. På efficacy-siden 

står det her: audience participates, og på entertainment siden: audience watches. Her synes 

det for meg som om begge forestillingene vi snakker om befant seg et sted omkring midten 

av skalaen. Black Elk snakker om ”the beholders”, altså var det et klart skille mellom de 

som så på og de som var direkte deltakere i ritualet. Samtidig var de ikke et sekulært 

teaterpublikum, men mer å sammenlikne med en menighet som overværer en gudstjeneste, 

hvis vi skal sammenlikne med kulturelle former fra vår egen sfære. Når det gjaldt 

Eventyrteatret var disse selvfølgelig et sekulært teaterpublikum, men det var noen faktorer 

som jeg har vært inne på i det foregående, som gjorde at skillet mellom forestilling og 

publikum ble litt mindre enn ofte ellers. For det første at vi arbeidet med allment kjente 

eventyr, noe som ga oss en felles plattform med publikum. For det andre at forestillingen 

startet allerede i foajeen, slik at publikum gikk inn i forestillingslokalet som en samlet 

gruppe, med to av aktørene. Dette bekreftet og forsterket den felles plattformen. I en del 

forestillingene var det også slik at publikum besto av skoleklasser eller barnehagegrupper, 

hvor alle kjente hverandre fra før.  

6) Neste punkt i modellen har audience believes på efficay – siden, og audience appreciates 

på den andre. At eventyrene har universalistiske og allegoriske trekk er klart, slik Schechner 

sier at forestillinger er når efficacy dominerer over underholdning.72 Om man dermed kan si 

at publikum tror på eventyrene er en annen sak. Jeg synes ikke man kan si at publikum 

entydig verken tror eller nyter i tilfellet Eventyrteatret. Hvis vi må akseptere aksen tro – 

nyte og plassere Eventyteatret på denne, havner vi antakelig et stykke til høyre for midten, 

men dette avhenger av mange faktorer, ikke minst barnas alder! Når det gjelder Horse 

Dance ritualet kan man ut ifra William Rices analyse hevde at her er det større grad av det 

                                                 
72 ref sitat Schechner 2003 s. 134, gjengitt her på side 8. 
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vi kaller tro; man kan si at man tror på realiteten av en spirituell virkelighet bak 

metaforene. Kanskje vi her havner et stykke lenger til venstre på den samme aksen.  

7) Criticism discouraged – criticism flourishes: Når det gjelder kritikk er det et helt klart 

skille. Å kritisere ritualet ville være absurd. Når det gjelder Eventyrteatret er det å få kritikk 

i avisen et tegn på at man blir tatt alvorlig som teater. (Kritikken er likevel mindre og 

”snillere” mot barneteater enn annet sekulært teater.)  

8) Collective creativity - individual creativity: Her er det ikke noe entydig skille mellom de 

to. Black Elks forestilling var på ett nivå mer individuell enn vår, fordi det var hans egen 

individuelle drøm, som ble iscenesatt. Vårt eventyr var et folkeeventyr uten individuell 

forfatter. På den annen side var vår iscenesettelse på utøvernivå antakelig mer preget av 

gruppens deltagere og deres individuelle tolkninger, mens utførelsen av ritualet antakelig 

var mindre preget av individuelle tolkninger. 

I samspillet mellom skuespillere, metaforer og tilskuere oppnås 
ritualets/teatrets evne til å skape kraft og forvandling 

Dette viser at det er vanskelig å trekke et tydelig skille mellom teater og ritual, og at de 

elementene som skaper ”efficacy” kan være tilstede også i et sekulært kulturuttrykk. Har 

Eventyrteatret, gjennom å iscenesette de gamle folkeeventyrene på den måten vi gjorde, 

kommet til å nærme oss det Eliade kaller ”reactualization”, og dermed beveget oss mer over 

på ”efficacy” siden av Schechners skala?  

Den indianske religionen ikke ser den ”åndelige” og den ”fysiske” verden som to atskilte 

verdener, og symbolene som brukes i ritualet kan dermed, ved hjelp av et flertall 

understøttende virkemidler (sensory expressions), få sin ”efficacy”, eller virkning. Det er 

mulig å tenke seg at kommunikasjonen mellom scene og sal, musikken som underbygde 

følelser og stemninger, og eventyrets gjentagende form, gjorde at eventyrforestillingen når 

den fungerte på sitt beste kunne bygge opp en liknende identifikasjon og felles opplevelse i 

forhold til eventyrmetaforene.  

Også innenfor den vestlige filosofiske tradisjon kan vi gjennom den fenomenologiske 

betraktningsmåten snakke om et møtepunkt mellom det materielle eller fysiologiske nivået 

og det psykologiske eller meningsnivået, i et levende handlingsrom skapt av flere 
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menneskers intensjonalitet; et eksistensielt rom. Dramaturgien og måten å bruke rommet på 

i Hans og Grete underbygget dette betydningsrommet, og underbygde dermed også en felles 

eksistensiell erfaring, og den kollektive teaterhendelsens synkronisering av opplevelser, 

følelser og forestillingsverden, hvor vi så å si ”smitter” hverand re med mening.  

De individuelle emosjonelle bevegelsene forsterkes gjennom å fanges opp av gruppens 

felles emosjonelle energi i en teaterhendelse, og spres mellom de tilstedeværende gjennom 

skuespilleren som ”transformator” slik vi så hos Barba. En kroppsbasert spillestil og 

tilstedeværelse i rommet, med utgangspunkt i ”kroppsrommet som skapes gjennom gestus, 

og forbindelsen dette åpner mellom det indre mennesket og rommet”, kan skape grunnlaget 

for at ”the dilated body” eller den utvidede/åpnede kropp kan bli til en ”spreder” av 

skuespillerens ”nervous and muscular power”.  

Augusto Boals teori om teaterets effektive energi vektlegger teatrets ”estetiske rom” som ”a 

place of representation” som gir rom for den menneskelige evnen til selvobservasjon. Boals 

ideer er beslektet med Evreinovs ideer om teatralitetsinstinktet og et helbredende teater. 

Både Boal og Evreinovs teaterbegrep har det til felles med Schechners utvidede 

teaterbegrep at det ikke begrenser seg til teater som kunstform, men heller ikke avgrenser 

seg fra teater som kunstform, og at det tillegger teatret en virksom og helbredende funksjon.  

 

5. Eventyrforskning 
Fascinasjonen ved eventyrene ligger først og fremst i deres innhold: bildene de fremstiller, 

av fantastiske skikkelser og landskaper, og i historiene de spinner omkring disse, som på 

den helt spesielle eventyrmåten er like ”nøkterne”, logiske og selvfølgelige, som de 

samtidig er utrolige og urealistiske. Men dette innholdet er også uløselig knyttet til en helt 

bestemt formell struktur, som bare i særdeles liten grad er gjenstand for endringer. Hvor 

viktig er denne strukturelle siden for å definere et eventyr som et eventyr?  

Denne oppgaven handler om iscenesettelse av eventyr, og om hvordan og hvorvidt teatret 

som medium formidler og forsterker de vesentlige og virksomme (og eventuelt 
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terapeutiske) elementene i eventyr. For å kunne svare på dette må vi først få et klarere 

begrep om hva som er de vesentlige og virksomme elementene i eventyr. Eventyr og 

fortellinger brukes idag i økende grad i rådgivning i terapeutisk og pedagogisk 

sammenheng. Innenfor psykoterapeutisk eventyrforskning, som vi skal komme nærmere inn 

på i kapittel 5, ses eventyrets terapeutiske aspekter først og fremst i sammenheng med 

eventyret som uttrykk for ubevisste psykolo giske prosesser. Denne forskningen dreier seg 

først og fremst om innholdssiden av eventyrene. På struktursiden er det fortsatt et mer åpent 

spørsmål. Har eventyrformen noen betydning med hensyn til terapeutisk effekt?  

Eventyrforskning spenner over en rekke ulike fagfelter. Jeg vil i dette kapittelet hente inn 

noen perspektiver fra denne forskningen, for å kaste lys på områder som har relevans for 

mine problemstillinger. Ikke minst gjelder dette spørsmålet om hva som gjør eventyrformen 

så uslitelig. Dette har også vært en av de store gåtene innenfor eventyrforskningen. Her 

følger derfor en del ”innspill” fra forskjellige retninger innen eventyrforskningen, som jeg 

så vil forsøke å sammenfatte, før jeg går videre med opprinnelsesteorier og mytenes, 

eventyrenes og teatrets felles opprinnelse i det rituelle. 

Strukturelt orientert eventyrforskning  

Strukturalisme 

Vladimir Propp73 er den store strukturalisten innenfor eventyrforskningen. Den russiske 

originalen til ”Morphology of the Folktale” ble skrevet i 1928, men ble kjent i vesten først 

etter 1958, da den første gang ble oversatt til engelsk. Dette verket har etter dette fått en 

enorm betydning for eventyrforskningen innen folkloristikk, språk og litteraturforskning.  

Propp bygger på ”den finske skolen” og Aarne –Thompsons 74 klassifisering av eventyr i 

typer nummerert etter innhold, hvorav ”Tales of Magic” eller undereventyrene utgjør 

nummer 300 til 749. Denne klassifiseringen bygger igjen på analyse av eventyrenes 

handlingsmotiver. Et handlingsmotiv utgjør et element i eventyret, på samme måte som et 

ord er et element i språket. Det Propp gjør, er å abstrahere komposisjonsmønsteret som 
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ligger under eventyrstrukturen ned til en rekke nummererte funksjoner. Han bryter 

eventyret ned til sin minste komponent, for å finne et vitenskapelig grunnlag for analyse og 

sammenlikning av eventyrene. Uten en korrekt morfologi, vil det ikke være mulig å gjøre 

dette, sier Propp.  

…just as all rivers flow into the sea, all questions relating to the study of tales lead to the 
solution of the highly important and as yet unresolved problem of the similarity of tales 
throughout the world. How is one to explain the similarity of the tale about the frog queen 
in Russia, Germany, France, India, in America among the Indians, and in New Zealand, 
when the contact of peoples cannot be proven historically? /…/the historian, 
inexperienced in morphological problems, will not see a resemblance where one actually 
exists…75 

Propp finner i alt 31 funksjoner, som forekommer i en fast rekkefølge, selv om nesten ingen 

eventyr inneholder alle 31 funksjoner. Alle funksjonene er knyttet til det Propp kaller 

”dramatis personae”, det vil si de enkelte karakterene slik de er bestemt ut fra sin funksjon i 

handlingen. Av slike ”dramatis personae” finnes det også bare et bestemt antall som går 

igjen i alle eventyr, selv om de fremstår med et uendelig antall varierende karaktertrekk og 

attributter. Dette er for eksempel ”helten”, ”skurken”, ”hjelperen”, ”den falske helt” etc. 

Handlingsfunksjonsrekken ser Propp som et så fast skjema at han kaller det for en 

”measuring unit for individual tales.”76  

Første funksjon heter:”One of the members of a family absents himself from home.” Siste 

funksjon heter: “The hero is married and ascends the throne.” Mellom disse ligger 29 

funksjoner hvorav vi bare nevner noen eksempler: XIV: “The hero acquires the use of a 

magical agent.” XVI: “The hero and the villain join in direct combat.” XVII: “The hero is 

branded.” XVIII: “The villain is defeated.” XXI: “The hero is pursued.” XXII “Rescue of 

the hero from pursuit.” XXIII: “The hero, unrecognized, arrives home or in another 

country.” XXV: “A difficult task is proposed to the hero.” 

Propps bidrag er altså å analysere motivenes funksjon i handlingen, eller handlingen 

definert ved den betydningen den får for eventyrets videre forløp. Disse 

handlingsfunksjonene er det som utgjør eventyrenes formskjelett, det som definerer et 

eventyr som et eventyr. 

                                                 
75 Propp 1928/94 s. 16  
76 Ibid. s. 65 
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Senere strukturalister som Lévy-Strauss77 har kritisert Propps eventyrmorfologi for å se 

teksten for isolert fra sin kulturelle kontekst.  

Eventyret som handlingslogisk form 

Asbjørn Aarseth78 diskuterer Vladimir Propps eventyrmorfologi i artikkelen ”Eventyret som 

handlingslogisk system”. Det som Propp kaller en logisk nødvendighet, bestemt av 31 faste 

funksjoner og sammenhengen mellom dem, er ikke noe logisk system i vanlig forstand, 

hevder Aarseth. Han reflekterer så over hva slags logikk dette er. Han kommer fram til at 

det heller er en slags kunstnerisk logikk, ”skapt av den episke tradisjonen som et slags svar 

på det vi hypotetisk må anta som kollektivets forventning og ønske angående handlingens 

videre forløp.”79  

Tradisjonen og den muntlige overleveringen har ifølge Aarseth i seg selv en kanaliserende 

og selektiv effekt, og alle unødige komplisertheter slipes bort til fordel for å ivareta 

handlingen som en logisk begivenhetsrekke. Aarseth trekker fram en avgjørende forskjell i 

betingelsene for den muntlige og den skriftlige fortelleren, nemlig at den litterære fortelling 

kan eksistere uavhengig av samtidens aksept, og kan derfor ”gi uttrykk for normer og 

anskuelser som ikke er akseptable i samtiden”80. Folkediktningen derimot har til enhver tid 

vært avhengig av å aksepteres av ”brukerne”. Et folkeeventyr kan faktisk ikke sies å 

eksistere som sådant før det er akseptert av kollektivet. 

Dette gjør at en eventyrforteller aldri kan gå utenfor de etablerte normer som utgjør dette 

systemet. Aarseth sammenlikner folkeeventyret med Saussures begrep ”Langue” – i den 

forstand at det tilsvarer selve systemet , språkets identitet og konstans, mens kunsteventyret, 

som representant for den individuelle kreativitet, er som ”Parole”, språkets variable aspekt, 

bruken av språket eller systemet. Kunsteventyret kan ha mange likhetstrekk med 

folkeeventyret både i tematikk og vendinger; persongalleriet kan likne, og de kan ha innslag 

av magi og trolldom. Men dette er det som skiller dem: I folkeeventyrene gjenfinner man 

alltid som bærende struktur denne faste handlingsrekken, som et formular gjeldende til alle 

                                                 
77 Fra introduksjonen til ”morphology of the folktale” s. xii 
78 Aarseth 1976 
79 Aarseth s. 100 
80 Ibid. s. 96 
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tider i alle deler av verden. De individuelt forfattede kunsteventyrene følger ikke denne 

underliggende handlingslogikken. Propps funksjonsrekke er anvendelig på alle 

folkeeventyr, men ikke på kunsteventyrene.  

Strukturalismekritikk og eventyrbiologi 

Kritikken mot den strukturalistiske retningen innen eventyrforskningen er at den tar for lite 

hensyn til de kontekstuelle forholdene omkring eventyrene. Den ungarske folkloristen 

Linda Dègh81 er den mest betydningsfulle eksponentenen for en retning innen 

eventyrforskning som kalles ”performer-centered study of narration”, eller 

”Märchenbiologie”, en betegnelse hun selv ofte bruker. Dette er en etnografisk tilnærming 

til eventyrforskning, som kun aksepterer data innsamlet gjennom feltarbeid blant levende og 

skapende tradisjonsbærere som forskningsobjekt. ”Eventyrbiologene” anser hver enkelt 

utgave av et eventyr som en original, og legger ikke så stor vekt på om denne utgaven er en 

variant av en type som kan gjenfinnes på et ukjent antall andre steder på jordkloden. Dègh 

og hennes meningsfeller hevder at den eneste virkelige kilden til eventyrenes opphav er 

eventyrfortellerens individuelle evne og kreativitet. Et slående argument for dette er at de 

mest betydningsfulle eventyrfortellerne på den ungarske landsbygda hvor Dègh arbeider er 

analfabeter, og er ukjent med andre varianter enn den de selv kjenner. Det som former 

eventyrene i en levende fortellertradisjon er den enkelte fortellerens personlighet, 

livshistorie og interesse, hevdes det her.  

Analyse av nedskrevne tekster er ikke interessant for denne eventyrforskningen, fordi disse 

tekstene er ”kunstige” tekster, hvor de individuelle kreative trekkene er ”trimmet bort” fra 

fortellingen, med det for øye å passe inn i en på forhånd definert eventyrtype. Dègh er altså 

svært kritisk til den finsk/russisk influerte formalistiske eventyrforskning, men også til den 

amerikanske antropologiske eventyrforskningstradisjon, fordi hun mener begge disse 

retningene undervurderer betydningen av fortellerens kreative virksomhet. Dette er en 

eventyrforskning som er preget av en sosiologisk tilnærming, og med en forsyvning av 

fokus fra tekst til kontekst, med det for øye å avsløre eventyrfortellerens sosiokulturelle 

funksjon. Likevel medgir også hun at det alltid finnes et slags ”skjelett” eller i alle fall deler 

                                                 
81 Dègh 1995 
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av et, som er det mest stabile, det eldste, og det mest ”hardnakkede” elementet i 

fortellertradisjonen. Om dette ”skjelettet” sier Dègh: 

It must be the most crystallized, adequate expression of primeval human thoughts. If it is 
correct that the essentially unchangeable Märchen plots are the construction of the 
essentially unchangeable human constitution, then we have here the elementary thought 
expressed by the tale and its creator and shaper, the human being.82 

Ved siden av dette ”skjelettet” er det ifølge Dègh enda to ting som utgjør ”kimen” i 

eventyrfortellingen, som gjør at den aldri forsvinner helt, men etter en svak periode alltid 

dukker opp igjen, skyter nye skudd og videreutvikles. Det er for det første fleksibiliteten i 

eventyret, som gjør at plottet i eventyret alltid kan romme nye betydninger. For det andre er 

det eventyrfortellingens rituelle natur.  

Slik den informantorienterte eventyrforskningen ser ”the mystery of the birth and continuity 

of the Märchen”83 er det altså følgende tre elementer som til sammen opprettholder ”the 

stability of the tale”: 

• eventyrets ”krystall” - eller ”skjelett” karakter, det uforanderlige eventyrplottet,  

• fleksibiliteten/evnen til å romme flere betydninger, og 

• den rituelle settingen. 

Folkloristisk perspektiv: eventyrfortelleren i norsk 
tradisjon 

Våre kilder når vi skal finne eventyr i dag er brødrene Grimm, Asbjørnsen og Moe, og 

andre litterære kilder. Vi kan derfor ikke si at vi står inne i noen muntlig fortellertradisjon 

når vi iscenesetter eventyr slik som i Eventyrteatret. Likevel formidler vi jo faktisk 

folkeeventyr, som vi har sett er definert gjennom sin karakter av folkediktning og muntlig 

overlevering. Selv om vi ikke skal forfølge denne tråden veldig langt, noe som kunne blitt 

en hel avhandling i seg selv, skal vi likevel derfor kaste et blikk i retning av hva vi i dag vet 

om eventyrfortelleren i norsk tradisjon. 

                                                 
82 Dègh 1995 s. 37 
83 Ibid. s. 42 
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Innenfor folkloristikken i Norge skjedde det et paradigmeskifte84 i løpet av  1970-tallet, 

hvor fokus skiftet fra det nasjonalromantiske og tradisjonsorienterte grunnlaget, over til en 

orientering mot kommunikasjonsstudier med sterkere fokus på eventyrfortellerne, og deres 

funksjon i miljøet sitt. Fra denne tiden av har folkloristene grepet fatt i informantportretter 

som eksisterer fra de første eventyrinnsamlerne i Norge: Sophus Bugge, Asbjørnsen og 

Moe, Moltke Moe. Denne forskningen kan si oss noe om hvilken rolle eventyrfortelleren 

hadde i norsk tradisjon, hvilken funksjon eventyrene hadde, hva slags personer som fortalte 

eventyr og i hvilke situasjoner. 

Generelt virker det som det er en tendens til at de fortellerne som kan mest, ofte er fra 

lavere sosiale lag, men det er stor variasjon når det gjelder fortellernes bakgrunn og livsstil. 

De norske informantportrettene bekrefter europeisk informantorientert forskning, i det at en 

eventyrfortellers repertoar blir ”et speil for fortellerens levnet, livssyn og livserfaring”.85 

Hver forteller har sine spesielle temaer som går igjen i hans eller hennes fortellinger. En 

vanskelig skjebne er ofte tilfelle, og eventyrene står igjen som et uttrykk for den spesifikke 

fortellerens dyrekjøpte livskunnskap. 86  

I de få tilfellene hvor det er mulig å sammenlikne oppskrifter fra flere fortellerledd, 

bekreftes også den enkelte fortellers frihet i forhold til tradisjonen, og kreative bidrag til 

utviklingen av historiene. Man ser også at det bare tar et par fortellerledd før et importert 

eventyr er blitt ”lokalt” gjennom den individuelle fortellers bearbeiding og personlige 

tolkning. Gården og hjemmet var den viktigste arenaen for eventyrfortelling, og den 

vanligste overleveringslinjen er mor – datter, mor – sønn, far – datter, far – sønn, eller 

besteforeldre – barnebarn, onkel – niese, etc. Det har også vist seg et utbredt samspill 

mellom trykte og muntlige eventyrkilder.  

Rikard Berges ”Norsk Sogukunst” fra 1924 gir en rekke portretter av norske 

eventyrfortellere. Et svært levende bilde får vi av Berges egen barndoms yndlingsforteller, 

Sveinung Sørensson, eller ”Totaksluggen”, som gikk på legd i Rauland, hvilket betydde at 

han ikke hadde fast arbeid eller bosted, men bodde en uke på hver av de større gårdene i 

bygda. 

                                                 
84 B.Hodne i Aukrust og Eriksen (red) 1999 s. 20 
85 Ø.Hodne i Aukrust og Eriksen (red) 1999 s. 26 
86 Ibid. s. 36 
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…han var ein langfarande svein i live; naar han var ute ferdast so var han på rundreis i 
krinsen sin.; ikkje i ærend, nei, men han vitja seg/…/Av alle farande var det ingen som 
gamle Sveinung, og eg lengta støtt etter skimten av honom frå utkikksplassen min/…/då 
han kom inn heime, rima i skjegg og hår, med stav og skreppe og skjeggeluve, var han ein 
jolenisse so god som du ser honom avmaala på nokor tavle/…/det vart nu rødur om ver 
og vind og folk og fenad, og når øltåri hadde vermt honom upp og sylteflesk og kling og 
kake var svelgde, vart han mjuk. No kom den store, stygge Birid-pipa fram, og daa huse 
hadde mange ”rjukande pipur”, vart det snart Badstogu/…/ Til stilkunsti høyrde fynd, 
knapp og reinskori form. Ei framifrå slagkraft i samrøda, og ei dramatisering i hendingi 
so heile mannen lyfte seg i stolen der han sat. Han spela sogune, allvisst kjempesogune, 
han skifte mæle for kvar person… 87 

 

Figur 10: Illustrasjon fra Rikard Berges artikkel om Sveinung Sørensson 

Sørensson eller ”Totaksluggen” trer fram gjennom barnet Rikard Berges opplevelse som en 

både fryktinngytende og fantastisk kulturinstitusjon som med jevne mellomrom gjorde sitt 

inntog på bondegården. Han er formidler av alle slags historier, både eventyr, mytologiske 

historier, og lokale skrøner og sagn. Historiene i ”Norsk Sogukunst” representerer mange 

forskjellige fortellerstiler, og Sørenssons repertoar minner ikke først og fremst om norske 

folkeeventyr slik vi kjenner dem fra Asbjørnsen og Moe. De handler om ”Tor mæ 

hamaren”, tusser og troll, og ligger ofte nærmere sagntradisjonen, hvor navngitte mennesker 

møter det ”overnaturlige”. 
                                                 
87 Berge 1924 s . 76-83 
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Sørensson er bare en av de mange ulike ”sogusegjarane” som skildres hos Berge, og de har 

alle sin helt individuelle fortellerstil og repertoartype. Når det gjelder Sørensson får vi 

inntrykk av at det var en høy grad av teatralitet i fortellermåten, og selv om en norsk 

bondestue er noe ganske annet enn et indianertelt, er det ikke så vanskelig å assosiere 

piperøyken og badstuatmosfæren Berge beskriver med ”vision telling”, rituell bruk av 

røkelse og renselsesprosesser. 

Norske og tyske folkeeventyr og litterær påvirkning 

Det er klart at både brødrene Grimm og Asbjørnsen/Moe satte sine personlige preg på 

formidlingen av folkeeventyrene. Grimms ”Kinder und Hausmärchen” kom ut i 1812, 

Asbjørnsen og Moes første eventyrsamling i 1841, altså under det som kalles ”det nasjonale 

gjennombrudd”. Holdningen til disse eventyrsamlerne var først og fremst preget av en stor 

grad av respekt for ”folkets fortellermaade”88, og Jørgen Moe var særlig opptatt av dette i 

begynnelsen av sitt virke som eventyrinnsamler. Han var kritisk til brødrene Grimm og 

mente at eventyrene deres var for mye preget av brødrene Grimms egen fortellermåte.  

Etter hvert ble han mer kjent med den formen for tradisjonstroskap som de folkelige 

fortellerne praktiserte, hvor hver enkelt forteller satte sitt eget preg på fortellingene uten å 

miste den faste grunnstrukturen, handlingsskjelettet og dialogen. Dette gjorde at Moe i de 

senere utgivelsene fyller ut med stadig flere egne detaljer. Ørnulf Hodne har i Jørgen Moe 

og folkeeventyrene. En studie i nasjonalromantisk folkloristikk sammenliknet Moes 

håndskrevene originalopptegnelser med de utgitte versjonene og finner at det er to 

hovedtendenser i det Moe selv legger til. Først og fremst en sterk vektlegging av 

lokalkoloritt og det ”typisk norske”, men også en ganske tydelig tendens til kristen 

moralisering. ”Et hovedmål med de episke nydannelsene var å forsterke det etiske innslaget 

i eventyrets personkarakteristikker.”89 Moe utbroderer kristne idealer som barmhjertighet, 

hjertelag, godhet, nestekjærlighet, tålmodighet og flid. Et eksempel Hodne bruker er 

”manndattera og kjerringdattera”, hvor Moe aksentuerer fremstillingen av den gode og 

tålmodig lidende manndattera, mens originaloppskriften bare forteller at hun ”bliver den 

fineste jenta som er.” 

                                                 
88 Ø. Hodne 1979 s . 289 
89 Ibid. s. 275 
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Dette er nyttig bakgrunnskunnskap når vi skal arbeide dramaturgisk med eventyrene. Når vi 

vet at både Jørgen Moe og de tradisjonsformidlerne han bygde på først og fremst var opptatt 

av å bevare formskjelettet og direkte tale, mens resten er preget av fortellerens egen moral 

og personlighet, kan jo vi fø le oss frie til å gjøre det samme. 

Eventyrforskning med estetisk innfallsvinkel 
Max Lüthi tar utgangspunkt i betraktning av eventyret som kunstnerisk form, uavhengig av 

spørsmålet om muntlig/skriftlig overlevering. Basert på denne betraktningen går han inn i 

en innholdsmessig fortolkning. Måten Lüthi nærmer seg eventyret som fenomen, må kunne 

sies å være beslektet med den fenomenologiske betraktningsmåten. Slik vi så i kapittelet om 

fenomenologien og Husserl, starter en slik tilnærming med at fenomenet settes i fokus, eller 

i parentes som Husserl kalte det, for deretter å abstrahere bort ytterverdenen slik at bare 

opplevelsen gjenstår, og slik når fra enkeltfenomenet til noe allment ved ”komparativ 

analyse av tankemateriale gjennom imaginær variasjon.”90 

Lüthis mest kjente verk er Das Volksmärchen als Dichtung: Ästhetik und Antropologie91. 

Den engelske oversettelsen bærer den vakre tittelen The fairy tale as art form and portrait 

of man. Den engelske tittelen fremhever Lüthis spesielle fokus på eventyret som es tetisk 

form, og Lüthi selv er opptatt av eventyrets tendens til vektlegging av skjønnhet. Han 

refererer til en undersøkelse av ti tilfeldig valgte franske versjoner av eventyret om 

Askepott, hvor ordet ”beau” og ”belle” eller ”vakker” forekommer i alle versjonene mens 

ordet ”bon” eller ”god, snill” bare forekommer i to versjoner. Altså; at eventyrene i bunn og 

grunn er mer opptatt av skjønnhet enn av godhet. Eventyrenes skjønnhetsbegrep uttrykkes 

oftest med kosmiske metaforer: vakker som solen, som månen, eller som både solen, månen 

og stjernene til sammen. Andre vanlige vendinger er ”vakker som dagen”, ”vakrere enn den 

klare dag”, eller sammenlikninger med gull og sølv. Et felles trekk ved metaforene som 

brukes er at de indikerer en skjønnhet som har stråle-karakter.  

Hva skjønnheten skal symbolisere i eventyrene, vil naturligvis bli tolket ulikt til ulike tider 

og steder. Lüthi går inn i ulike muligheter for mening som kan tillegges en slik strålende 
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skjønnhet. Den perfekte skjønnhet kan gi assosiasjoner til det numinøse, det hellige, men 

også til erotisk tiltrekningskraft, eller til verdslig makt. Her kan vi kjenne igjen et av Dèghs 

tre forutsetninger for overlevelsesevnen i eventyret: fleksibiliteten til å romme ulike 

betydninger. Som oftest er likevel skjønnheten koblet til godhet, selv om onde skjønnheter 

kan forekomme. Uansett fortolkning, eventyrformens vektlegging av skjønnhet i en ekstrem 

grad, hvor gullet  ofte representerer det ultimate, står fast. Sølv, kobber, krystall, glass er 

andre substanser som kan beskrive skjønnhet ved mennesker, klær, sko, objekter eller 

landskaper i eventyrene.  

Lüthi viser også hvordan det ofte er effekten av skjønnheten som fremheves. Skjønnheten 

har ofte en slags sjokkeffekt på dem som får se den. Kokkepikene mister arbe idet de har i 

hendene, prinsen blir stående med føttene klistret til gulvet, når skjønnheten viser seg. 

Eventyret går aldri inn i individuell nyansering eller omfattende beskrivelser av detaljer. 

Ordet ”vakker” er i utgangspunktet nok. Skal det spesifiseres, er det ved enkle 

sammenlikninger. Håret kan skinne som gull; det kan også være sort, men da så sort som 

ibenholt, eller som kull; det er sort i sin mest ekstreme grad. Huden er så hvit som sne, 

kinnene så røde som blod.  

               

Figur 11: Det stygge og det vakre: Buskebrura med fire alens nese , tre alens trut og ei buske midt i skallen, og 
den vakre manndattera som børster håret så gullet drypper. 
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Skjønnheten har sin motpol i det stygge. Den ene søsteren er vakker og god, når hun grer 

seg faller det blomster fra håret hennes, og gullmynter av munnen hver gang hun snakker. 

Den andre søsteren er stygg og dum, når hun grer seg drysser det lus, og fra munnen hennes 

hopper det padder. Den vakre er dekket av gull, den stygge er dekket av bek. Det samme 

prinsippet om ekstrem grad gjelder også her. En annen motpol til skjønnheten er ”det 

undervurderte”, eller ”det lite lovende”, som hos Askeladden eller Askepott. Begge disse 

motpolene, både ”det stygge” og ”det lite lovende” er like nødvendige for eventyret som 

skjønnheten selv. De tjener til å styrke effekten av skjønnheten ytterligere.  

Knapphet og linearitet 

Det knappe og effektive i beskrivelsene er et typisk trekk ved eventyrene, som det har til 

felles med all klassisk episk diktning, sier Max Lüthi. Eventyrene har likevel en ekstrem 

grad av stilisering og endimensjonalitet i valget av bilder og ”rekvisitter” til historien. De 

objektene og figurene som det fortelles om er mest mulig lineære i sine former. Nøtter, egg, 

små skrin, et gyllent rokkehjul, er alle typiske for ting med klare geometriske former som 

foretrekkes i billedspråket. Fjell, slott og skip er større former som ofte brukes, også disse 

klare og tydelige former med skarpe konturer. Dette er en side av det man kan kalle en 

tendens til linearitet, klare linjer og stilisering. Her kan vi kjenne igjen et annet av Dèghs tre 

forutsetninger for eventyrets overlevelsesevne: det Dègh kalte eventyrets ”krystall”- eller 

”skjelett” karakter.92 

Denne tendensen til linearitet gjennomsyrer eventyrene. En annen type linearitet kan man 

kalle det at historiens scener opptrer en etter en i rekkefølge uten at informasjon fra det 

forrige bildet trekkes inn i det neste. Per og Pål gjør nøyaktig samme feilen inne på 

kongsgården. At Askeladden velger annerledes er aldri et resultat av at han har lært av de 

andres feil, han velger annerledes fordi han er annerledes. Hver gjentakelse blir fortalt mer 

eller mindre som om det skulle være en helt ny, enkeltstående hendelse. Hver eventyrfigur 

sendes liksom helt ”på egen hånd” ut i verden. Helten spør aldri etter hvor hans magiske 

hjelpere kommer fra, hvem som har sendt dem, eller hvor de får sin magiske kraft fra. Alt 

dette bidrar til den klare, enkle, nesten abstrakte eventyrstilen 
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Start- og sluttformler 

Vesentlig for å opprettholde eventyrets rituelle karakter, og den formelle markeringen av 

distanse og klar avgrensning til ”nåtid” og ”hverdagsverden”, er den obligatoriske start- og 

sluttformelen. Dette er forbundet med den tredje av Dèghs overlevelseskriterier: det rituelle 

aspektet ved eventyret. Lüthi har mange eksempler på slike formler fra mange ulike 

kulturer. ”Det var en gang” er den aller mest utbredte invitasjonen til å bli med inn i en 

annen verden. ”Once there was, there never was” eller ”There was and there wasn’t”93 er 

andre måter å si det på. ”Er de ikke døde, så lever de ennå” gjør det samme fra den andre 

enden: sender historien inn i uvirkelighetens verden, mens fortelleren skaper en ironisk 

distanse til fortellingen han nettopp har avsluttet.  

Et godt eksempel på denne ironiske distansen er den russiske avslutningsformelen: ”Jeg var 

der også, drakk mjød og vin, den fløt over mustasjen min, men kom ikke inn i munnen. ” En 

gresk variant: ”Så feiret de i førti dager og førti netter, spiste og drakk og moret seg, og 

verken jeg eller du var der, så du trenger ikke tro det.” Andre valører kan legges inn etter 

fortellerens eller forsamlingens tilstand og humør. ”Den vanligste avslutningsformelen i det 

greske er ”Så levde de godt, og vi lever ennå bedre”. Den mest vanlige japanske 

avslutningsformularen er ”og hans velstand økte hele livet” eller ”og markedet steg”. ”Og 

så levde de lykkelig og fornøyde, men vi kom tomhendt derfra” eller ”Og de ble rike og vel 

fornøyde, mens vi blir sittende her”. Andre velger en enklere variant som ”og det var det 

hele”, eller ”og mer var det ikke”, eller på fransk: ”c’est tout.”  

Det som er viktig med en slik formel, sier Lüthi, er ikke om den er ironisk, optimistisk, 

lakonisk eller pessimistisk, men at det er en formel, som bringer fortellingen til sin slutt. 

Nettopp fordi formlene er så kjente kan de brukes som utgangspunkt for personlig 

utbrodering etter smak. Sigøynerne er særlig tilbøyelige til dette. ”Det var - og det var ikke. 

Hvis det ikke hadde hendt, så ville man ikke fortalt om det. Jeg vil fortelle eventyret om 

ildfuglen. Men ikke avbryt meg. Røyk og drikk, men jeg tar meg av snakkingen. Jeg vil 

berette for vår lykke og velstand.” Eller en ungarsk variant: ” Hvor var det, og hvor var det 

ikke? Et sted, syv ganger syv land i det fjerne og enda lenger vekk, på den andre siden av 

Operenzersjøen, bak en gammel ovn i en sprekk i veggen, i den søttisyvende folden på 

                                                 
93 Alle sitater i dette avsnittet: Lüthi 1984 s. 50-52, min oversettelse. 
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tantes skjørt, der var det en hvit loppe, og midt inne loppa lå det en fantastisk kongelig by.” 

Eller: ”Hvor var det, hvor var det ikke - akkurat her på Kopovitch fjellet var det et piletre. 

Det hadde niognitti grener og på de niognitti grenene satt det ni og nitti kråker. De satt der 

for å hakke ut øynene på alle som ikke følger med på historien min…”. Slike fantasifulle 

varianter av eventyrenes faste begynnelses- og avslutningsformler reflekterer eventyrenes 

natur: En krystallklar form og fortellerteknikk, med et innhold som kan være både fantastisk 

og mystisk.  

Repetisjoner og variasjoner 

Repetisjoner og variasjoner er andre grunnleggende trekk som eventyret bygger på. Lüthi 

peker på hvordan dette forekommer på alle nivåer fra mikro til makro: Enkeltord, 

ordgrupper, formler, vers, handlingsmønstre og handlingssekvenser gjentas eksakt eller med 

små variasjoner. Remse-eventyr som ”pannekaka” bygger på gjentakelse tvers igjennom. 

Samme skikkelse dukker gjerne opp flere ganger, eller variasjoner av den samme: den 

samme lille mannen kommer tre ganger på rad, eller tre forskjellige troll, tre forskjellige 

prinsesser. Hele eventyret gjentas også – gleden ved å høre et kjent eventyr flere ganger er 

ofte like stor som gleden ved å høre et nytt og ukjent eventyr. Attpå til er det vanlig at flere 

eventyr innenfor samme type er så like at de må betraktes som variasjoner over hverandre. 

Dette bekrefter Propps påstand om at alle trylleeventyr er laget etter samme oppskrift, og er 

så like at de alle kan sies å være av samme type.  

Dette er noe eventyret har til felles med livet selv, hevder Lüthi; for det meste består det av 

mer eller mindre nøyaktige gjentakelser over de samme tema. Eventyret synliggjør dette 

med sin form. Slik hjelper det oss med å fokusere oppmerksomheten. Lüthi trekker frem to 

sentrale dramaturger som Lessing og Brecht, og viser hvordan de begge ser kunsten som et 

middel til å fokusere på mønstre i livet for derved å forstå dem bedre. Nettopp dette er det 

eventyret også gjør: det fokuserer på visse typiske trekk ved menneskelivet, bevisstgjør oss 

om dem gjennom å stilisere dem, gjenta og variere, og kanskje ”tulle” litt med 

proporsjonene, slik at grunnstrukturene blir ekstra godt synlige. Eventyret er et speil vi kan 

se oss selv i som mennesker. 
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Hovedinteressen i eventyret er på helten og hans vei. Sekundære figurer har ingen ”egen” 

betydning som personer ut over det de representerer i forhold til helten. De er enten 

oppdragsgivere, hjelpere, eller de er motstandere. Eventyrene fokuserer på hvordan helten 

er sin egen lykkes smed, og hvordan han overvinner motstand og prøvelser han møter på 

veien. Eventyrhelten er fri og uavhengig, rede til å ta på seg oppgaver og utfordringer, alene 

eller med hjelp fra andre. 

Max Lüthis konklusjon mer spesifikt er at både form og innhold i eventyrene gjenspeiler et 

bestemt menneskebilde. Dette er et menneskebilde som er preget av en tro på individets 

egen identitet og utvikling, integrert i et fellesskap med andre og innenfor faste stabile 

strukturer.  

Psykoterapeutisk eventyrforskning 

Terapeutisk bruk av eventyr 

I Norge er det Paul Jan Brudal94, tidligere sjefspsykolog ved Gaustad sykehus, som er mest 

kjent for å bruke eventyr i klinisk psykologisk sammenheng. Han beskriver i boken Det 

ubevisste språket  mange eksempler på anvendelse av eventyr i psykoterapi. Eventyr har vist 

seg å kunne vekke til live engasjement hos mennesker som ellers er apatiske eller på andre 

måter vanskelige å nå fram til, hevder Brudal.95 Hoveddelen av boken omhandler Brudals 

egne studier fra Hagen behandlingshjem i Brumunddal 1968-69, hvor eventyr ble brukt 

systematisk i behandlingen av barn med store psykiske problemer, både i grupper og 

individualterapi.  

De teoretiske forutsetningene han bygde på i dette arbeidet var følgende. For det første; 

Barna hadde opplevelser bak seg som gjorde at de hadde vanskelig for å knytte seg til eller 

identifisere seg med voksne på en positiv måte. For det andre; Barna hadde aggressive eller 

andre destruktive impulser i seg. For det tredje: Skikkelser fra eventyrene kunne antas å 

fungere som forbilder eller identifikasjonsfigurer for barna. Gjennom eventyrene kunne 

dermed barnas destruktive og negative temaer og handlinger utspilles og bringes til en 

                                                 
94 Brudal 1984 
95Ibid. s. 62 
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konstruktiv slutt via positive helteskikkelser, gode ego- idealer, som en erstatning for de 

positive identifikasjonsskikkelsene de manglet i livet. 

Brudal fremhever også det rituelle ved selve fortellersituasjonen, i den forstand at 

eventyrlesings-situasjonen på hjemmet var knyttet til et bestemt sted i huset, til bestemte 

tider, og til bestemte bøker. Barnas sans for gjentakelsen, sammen med det sosiale ved 

eventyrsaml ingen, forsterket følelsen av fellesskap. Stabiliteten i gruppen ga trygghet og 

styrket den enkeltes mulighet for en positiv utvikling. Denne tryggheten ga muligheter for 

utvikling, modning og mestring i forhold til angst, sjokkopplevelser og psykiske traumer. 

Fortellersituasjonen muliggjorde det Brudal kaller en form for regressiv tilstand hos barna; 

mange kunne virke som de sov eller var helt fjerne, men likevel hadde de oppfattet hele 

eventyret og kunne gjenta det etterpå. Brudal ser dette som en parallell til eller erstatning 

for en spontan bearbeiding av traumatiske opplevelser på symbolplanet gjennom drøm. 

Brudal trekker også fram gjentakelsen som et terapeutisk virkemiddel innenfor eventyret. 

Summen av disse elementene ser Brudal som en viktig del av en behandlingsprosess. 

Brudal er også av den oppfatning at psykologisk eventyrforskning kan være med på å 

utvikle psykologien som fag videre på en fruktbar måte, ikke minst fordi de dimensjonene 

eventyrene retter vår oppmerksomhet mot, for en stor del er fortrengt fra vår kultur, og at 

det nettopp derfor er grunn til å ta folkeeventyret i bruk som et spontant, konkret 

kunstnerisk uttrykk for psykologisk relevante hovedspørsmål i livet. Brudal har tro på at 

eventyrene vil fortsette å være levende kultur, fordi han ser hvor mye de har å tilføre vår 

forståelse av menneskets individuelle utvikling.  

Freudiansk og jungiansk retning i eventyrfortolkning 

Videre i boken tar Paul Jan Brudal for seg eventyr og eventyrsymboler som avspeilinger av 

menneskets erfaringer. Han fremhever Julius Heuscher96 som en eventyrforsker som 

arbeider med en forståelse av de ulike fortolkningstradisjonene, integrerer dem og viser 

hvordan symboler kan tolkes og oppfattes på flere plan. Heuschers tenkning omkring 

livsfaser og kriser i overgangene mellom disse er ifølge Brudal en tenkning som moderne 

akademisk psykologi slutter seg til i bred enighet. 

                                                 
96 Ibid. s. 101 
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Brudal finner det oppsiktsvekkende at Heuschers konklusjoner er sammenfallende med 

andre signifikante eventyrforskere som freudianeren Bruno Bettelheim og jungianeren 

Marie Louise von Franz, uten at de tre vet om hverandres arbeider. Brudal selv inntar ikke 

en posisjon hvor han slutter seg til en bestemt fortolkningstradisjon, men sier likevel noe 

om sitt eget psykologiske grunnsyn i det følgende sitatet: 

…det er naturlig for meg igjen å fremheve at en i moderne psykoterapi mer og mer 
konsentrerer seg om vekst, utvikling og modning av personligheten, fremfor å konsentrere 
seg om alt som er vondt, galt og vanskelig. En slik ressursorientert, optimistisk 
innfallsvinkel tar bedre vare på den kreative delen av mennesket…97 

Jeg vil langt på vei si meg enig med Brudal i at det er en oppsiktsvekkende enighet på 

mange områder mellom de ulike psykologiske fortolkningstradisjonene. Jeg vil allikevel 

fremheve noen grunnleggende forskjeller mellom den Freudianske retningen og den 

Jungianske.  

Den freudianske tradisjonen er opptatt av eventyr først og fremst i tilknytning til bestemte 

livsfaser og kriser i overgangene mellom dem, og i forhold til fortrengning av negative 

komplekser. Psykologiens måte å tenke fortrengning av negative komplekser på uttrykkes 

perfekt når onde troll og hekser drepes symbolsk i eventyrene. Vekselspill mellom ulike 

delpersonligheter, eller deler av egofunksjonen i et menneske, er andre moderne 

psykologiske begreper som finner dekkende symbolske uttrykk i eventyrenes bilder.  

Den jungianske tradisjonen fokuserer mer spesifikt på individuasjonsprosessen, eller 

prosessen som går ut på å finne sin egen personlige mening med livet. Ifølge Jung er dette 

den sterkeste trangen i mennesket, som derfor alltid vil bane seg en vei. I innledningen til 

”Människan och hennes symboler” av Carl G. Jung defineres individuasjonsprosessen slik: 

”den process, i vilken det medvetna och det omedvetna innom individen lär känna, 

respektera och anpassa seg til hvarandra.”98 Når individuasjonsprosessen har funnet sted, 

har ”det medvetna och det omedvetna /…/ lärt seg at leva i frid med hvarandra och 

komplettera varandra.” Hvis ikke individuasjonsprosessen finner et positivt uttrykk, kan 

dette få negative utslag. Nazisme eller terrorisme kan være eksempler på ekstreme uttrykk 

for et negativt forløp av denne trangen til å befeste seg selv.  

                                                 
97 Ibid. s. 35 
98 Freeman i Jung 1981 
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Dette gjenspeiler skillet mellom Jungs og Freuds syn på hva som er de sterkeste 

drivkreftene i det ubevisste. Et viktig begrep i denne sammenheng er libido. Libidobegrepet 

hos Freud er først og fremst knyttet til biologi og seksualitet. Jung utvider libidobegrepet og 

kaller det ”....a will without any specification, a contineous life-urge which could find 

expression in affect, love, sexuality, as well as intellectual ideas…”99 Hos Jung sees altså 

behovet for kreativitet, religiøsitet eller individuasjon som en primær drivkraft i det 

ubevisste, ved siden av driften mot å tilfredsstille seksuelle behov, og ikke som en 

omforming eller sublimering av seksuell energi som hos Freud.  

Individuasjonsprosessen er nært forbundet med det kreative i mennesket, og er en helt unik 

prosess for hvert enkelt menneske. Likevel er det noen typiske trekk som går igjen i alle 

individuasjonsprosesser. Jung hevdet at eventyrene har en egen evne til å avspeile disse 

typiske trekkene, og visse faser i denne prosessen som er farget av de kollektive 

innstillingene i kulturen. 100  

En psykoanalytisk fortolkning av Hans og Grete  

Generelt i sin forståelse av eventyr fremhever Heuscher den kollektive situasjonen som 

ligger i det at alle mennesker går gjennom visse typiske livsperioder i sin utvikling. Hans og 

Grete kategoriserer han som et eventyr som tar opp problematikken knyttet til barnets første 

syvårsfase, og den store og grunnleggende utfordringen som består i å takle overgangen fra 

en tilstand hvor moren oppleves som utelukkende selvutslettende og god, til en tilstand hvor 

dette ikke lenger er tilfelle. Denne erfaringen innebærer ifølge Heuscher en 

bevissthetsoppvåkning som kan være ganske skremmende. Eventyret gir en god løsning på 

et problematisk morsforhold. Det negative morsbildet fortrenges, eller drepes, på 

symbolplanet, og barna kan gå videre ut i verden. Vi skal se litt mer detaljert på hvordan 

Heuscher fortolker Hans og Grete, siden dette eventyret har en så sentral plass i dette 

arbeidet. Vi skal også kort se på hvordan han plasserer andre eventyr i andre 

utviklingsfaser.  

                                                 
99 Jung referert  i Aafoss 2002 s. 16 
100 von Franz 1991 s. 166 
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I en slik psykoanalytisk forståelsesramme er det altså barnets frustrasjon over morens 

avvisning, som er tema for eventyret Hans og Grete. Den slemme stemoren er bildet på den 

avvisende moren. Skogen, der foreldrene setter igjen barna for å ”bli kvitt dem”, er bildet på 

å tilbakelegge et stadium i livet og gå videre ut i verden. De hvite stenene og brødsmulene 

Hans legger ut for å finne veien tilbake er forsøk på fortrengning av det faktum at livet 

stiller nye og større krav. Heksas vennlighet og løfte om silkesenger, pannekaker og 

honning, står ifølge Heuscher som et uttrykk for ”barnets regresjon der det fantaserer om 

den virkelig gode mor, der det er ubegrenset med mat og omsorg…” I eventyret heter det 

her at barna følte ”at de var kommet til himmelen”, og dette tolker Heuscher som at det 

Hans og Grete hittil har oppnådd av individuell og psykologisk frihet gjennom å klare seg 

så langt, her går under, og virkelig setter barna i fare.  

Kampen som utspiller seg videre ser han som kampen mellom barnets behov for regresjon 

og barnets behov for å løse problemene og gå videre. Når barna til slutt klarer å dytte heksa 

inn i stekeovnen, er det en positiv løsning av denne konflikten; barnet velger å gå videre inn 

i en ny utviklingsfase med en større grad av selvstendighet. Skattene de får med seg; gull, 

perler og edelstener, står for positive verdier fra moren som de kan ta med seg videre i livet. 

Det å forlate hekseskogen ved å reise over vannet, gjenspeiler ”en lykkelig fortrengning av 

de negative sidene ved ambivalensen i forhold til moren, nemlig ambivalensen som lå i de 

tidligere skuffelsene i forhold til moren, som var nødt til å avvise barnet”101 

I tillegg til denne psykoanalytiske fortolkningen ser Heuscher også andre nivåer av 

symbolikk i eventyret. En dimensjon handler om dyrene vi blir presentert for i eventyret. 

Den lille katten, som Hans bruker som forklaring på hvorfor han stadig snur seg på veien ut 

i skogen første gang, er et bilde på tilknytningen til hjemmet. Den hvite duen som han må si 

farvel til står for det samme, men duens tilknytning til hjemmet er mye svakere, den tar 

lengre streiftog ut i den fremmede verden før den vender hjem. Begge viser likevel ønsket 

om å vende hjem igjen. Foreldrenes svar: ”Nei, det er ikke katten, det er jo bare pipa som 

solen skinner på”, understreker de voksnes ufølsomhet og materielle fokus, mens Hans er 

opptatt av dyret, som står for den følelsesmessige bindingen til hjemmet.  

                                                 
101 Brudal 1984 s. 103 
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Søskenparet i eventyret tolker Heuscher som to sider ved samme person. Dette kan være en 

fremstilling av en bevisst, intellektuell og ego-dominert side representert ved Hans, og en 

emosjonell, følelsesmessig intuitiv side representert ved Grete. Det er i den sammenheng 

naturligvis ikke tilfeldig at det er Hans som er mest aktiv i begynnelsen av eventyret, mens 

Grete er den som redder situasjonen til slutt. Slik gir eventyret et signal om hvilken side 

som er den sterkeste når det kommer til stykket. Det voksne menneskes situasjon i eventyret 

er truet av en ensidig materialistisk verdensoppfatning, og derfor har eventyret et budskap 

også på et mer eksistensielt plan. Heuscher tolker dette som et budskap om at den onde mor, 

representert ved heksa, kan fange Hans og hans intellektuelle ego med sin materialisme 

(hun setter Hans i bur og feter ham opp), men Grete, som representerer de sjelelige sidene, 

får nesten ikke mat av heksa, men må jobbe og slite for henne. Fordi det likevel er hun som 

løser situasjonen, er eventyret en oppfordring til mennesket om å ta mer hensyn til denne 

siden i sin personlighetsutvikling.  

Det menneskelige livsløp danner en struktur: Livsfaser og 
overgangskriser i eventyrene 

For å vise en måte psykoterapien har brukt eventyr som bilder på overgangen mellom 

livsfaser, skal vi se kort på to andre eventyr også. Snøhvit og de syv dverger ses av 

Heuscher som et eventyr som uttrykker den situasjonen barnet befinner seg i, i 

utviklingsperioden fra 7 til 14 års alderen. Stemorssymbolikken utvikles her videre; vi får 

en rivaliseringsproblematikk i forhold til foreldrene. Stemoren står her i enda sterkere grad 

for en ensidig dyrking av det ytre, materielle, og i negativ forstand estetiserende, noe som 

kan ødelegge de indre menneskelige verdier. Hennes opptatthet av speilet er et bilde på en 

narsissistisk personlighet som har mistet kontakten med de virkelig psykologiske verdier, 

eller kontakten med selvet, i jungiansk terminologi. Snøhvit flykter over syv fjell, dette er et 

bilde på fortrengning av ambivalensen til moren, sier Heuscher. De syv dvergene kommer 

inn i foreldrenes sted, og er et bilde på utvikling av vennskap som er typisk for denne 

alderen. Å leve uavhengig, ta vare på seg selv, og å lære seg dyktighet og ferdigheter, som 

Snøhvit gjør når hun steller for dvergene, er andre alderstypiske tema.  

Tornerose er et eventyr Heuscher mener er typisk for den neste fasen av barnets utvikling, 

nemlig perioden fra 14 til 21. Frosken i starten av dette eventyret er et ofte brukt bilde på 
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transformasjon, fordi den utgjør et bindeledd mellom vann og land. Det skal forstås dit hen 

at det har oppstått kontakt mellom det bevisste og det ubevisste, eller det materielle og det 

spirituelle. Den onde feen spår at Tornerose skal dø på sin 15 års dag. Det innebærer tapet 

av den barnlige, sjelelige innstilling til livet, alt dette gjør man opprør mot, det blir lagt 

midlertidig dødt. Tornerose blir stukket hos den gamle heksen som sitter høyt opp i tårnet 

og spinner. Nøkkelen er rusten, rommet har vært avstengt. Heuschers tolkning av dette 

bildet er en intellektualisme og overdreven tankevirksomhet som ikke har noe samspill 

mellom hjertet og hjernen. Intellektet modnes til visdom mens Tornerose sover, og 

tornehekken vokser. Da blokkerer ikke intellektet lenger veien til sjelen og følelseslivet. 

Når den rette prinsen så har maktet å kjempe seg gjennom tornekrattet, er harmonien 

mellom det maskuline og feminine i mennesket gjenopprettet, og ”hele slottet, det vil si hele 

mennesket, eller personen, blir vekket til liv.”102  

Oppsummering av kapittel 5 

Det er påfallende hvordan de ulike teoretikerne ut fra helt ulike forskningsmetoder og 

intensjoner likevel ender på sammenfallende konklusjoner.  

Propps morfologiske analyse konkluderer med at eventyret er en form eller en formel som 

gis videre fra generasjon til generasjon, klar til å bli fylt med nytt innhold og nye 

stemninger, som igjen fører til nye formasjoner.  

Asbjørn Aarseth tar utgangspunkt i tekstanalyse og Dègh tar utgangspunkt i fortellerens 

kreativitet, likevel er konsekvensen av Aarseth’ resonnement omtrent det samme som 

Dèghs: Eventyrformen blir som den blir fordi den på et eller annet vis er inkorporert i den 

muntlige overleveringstradisjonen som en forventning eller uunngåelighet. 

Dèghs konklusjon etter å ha analysert eventyret som struktur lød omtrent slik: Hvis det er 

sant at det i utgangspunktet uforanderlige eventyrplottet er konstrue rt av den i 

utgangspunktet uforanderlige menneskenaturen, da har vi her den elementære tanke, uttrykt 

ved eventyret og dets skaper, mennesket. 

                                                 
102 Ibid. s. 111 
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Lüthis konklusjon er at både form og innhold i eventyrene gjenspeiler et bestemt 

menneskebilde. Det fokuserer på helten og hans vei. og på hvordan helten er sin egen 

lykkes smed, overvinner motstand og prøvelser han møter på veien, og gjør seg fri og 

uavhengig, rede til å ta på seg oppgaver og utfordringer, alene eller med hjelp fra andre. 

Dette er et menneskebilde med fokus på individets egen identitet og utvikling, integrert i et 

fellesskap med andre og innenfor faste stabile strukturer.  

Både Dègh og Lüthi er vel kjent med Propp og forholder seg til eventyrmorfologien etter 

ham. Ut over dette ser både Lüthi og Dègh, med sine svært ulike innfallsvinkler, likevel 

begge eventyret som et uttrykk for noe essensielt ved det menneskelige og den 

menneskelige utvikling. Dette er vektlagt også i den nyere folkloristiske 

eventyrforskningen, som vi så hos Bjarne og Ørnulf Hodne, hvor en eventyrfortellers 

repertoar blir sett på som et speil for vedkommendes ”levnet, livssyn og erfaring.” Hos 

Rikard Berge ser vi eventyrfortelleren som en formidler av kultur og mytologi, servert i en 

individuell kunstnerisk form.  

De psykologiske eventyrfortolkningene illustrerer hvordan man gjennom psykoterapeutisk 

eventyrforskning i dag anerkjenner at eventyrene kan gi fullverdige metaforer for en 

psykologisk grunnstruktur som dannes av det menneskelige livsløp. Selv om det er 

forskjeller i hva som vektlegges innenfor de ulike eventyrfortolkningstradisjonene, er det 

likevel et felles trekk at den moderne psykologiske anvendelsen av eventyr i 

behandlingsøyemed bygger på en anerkjennelse av eventyrets relevans i forhold til 

personlighetsutvikling. Den jungianske tradisjonen vektlegger særlig hvordan eventyrene 

avspeiler den typiske individuasjonsprosessen, en utviklingsprosess hvor det bevisste og det 

ubevisste i mennesket blir bedre tilpasset til hverandre, og dermed muliggjør et harmonisk 

individuelt uttrykk.  

De fleste av de eventyrforskerne som har vært behandlet her legger også i en eller annen 

grad vekt på det rituelle aspektet ved eventyr. Strukturalisten Propp har i senere verker vært 

opptatt av rituelle aspekter ved eventyr. Linda Dègh har eve ntyrets rituelle karakter som ett 

av tre elementer som til sammen opprettholder ”the stability of the tale”. Psykologen Brudal 

fremhever det rituelle ved fortellersituasjonen som en viktig faktor ved bruk av eventyr i 

terapeutisk sammenheng. Selv om Brudal anvender begrepet ”rituelt” på en litt annen måte 
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enn de fleste andre teoretikerne som er presentert i denne oppgaven, betyr det også hos ham 

at følelsen av fellesskap og trygghet forsterkes gjennom tilknytning til et bestemt sted, en 

bestemt tid, bestemte bøker, og gjentakelser, slik at det skapes en trygghet i gruppen som 

øker den enkeltes mulighet for en positiv utvikling. 

I de foregående kapitlene har vi funnet ledetråder mot det rituelle både fra teaterteorien og 

fra eventyrforskningen. I neste kapittel skal vi konsentrere oss mer om det rituelle, og 

gjennom ritualteorien forsøke å få et tydeligere begrep om den rituelle prosessen.  

6:Eventyr og teater: felles røtter i det rituelle 

Opprinnelsesteorier 

Som vi har sett er så å si alle eventyrforskere opptatt av eventyrenes opprinnelse. Den første 

teorien om eventyrenes tilblivelse hadde Brødrene Grimm, som antok at alle eventyrene 

måtte stamme fra en felles kulturarv knyttet til mytologi. De hevdet at den ariske folkerase 

måtte ha hatt en felles helhetsmyte, og at eventyrene var de siste rester av denne glemte 

mytologien. Denne teorien måtte oppgis i takt med at eventyrene ble samlet og 

systematisert, og det ble tydelig at det fantes eksakte paralleller til eventyr og hele 

eventyrsamlinger, ikke bare i alle deler av Europa, men også i andre verdensdeler. Som et 

eksempel finnes eventyr nr 327A 103, Hans og Grete, med eksakt de handlingsmotivene vi 

kjenner fra vår egen versjon, i følgende registrerte versjoner: 175 tyske, 37 svenske, 8 

norske, 2 samiske, 15 ungarske, 29 polske, 3 russiske, 3 greske, 3 indiske, 1 chilensk, 1 

colombisk, 3 cubanske, 5 peruvianske; og dette er faktisk bare et lite utvalg av de registrerte 

variantene som finnes av dette eventyret.  

Om forholdet mellom eventyr og myter  

Om forholdet mellom eventyr og myter finnes det ulike teorier. Mange eventyr er det man 

kaller kompensatoriske, som betyr at de kaster lys over det som den fremherskende myten 

                                                 
103 Aarne /Thompson 1964 s. 117 
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eller religionen i samfunnet mangler, eller ikke ser. Noen ser eventyr som rester av myter 

som er gått under. Andre har påvist at store kjente myter er bygget opp av motiver som alle 

hver for seg er eventyrmotiver. Sikkert er i alle fall at mange elementer er felles for eventyr 

og myter. Med sin omfattende forskning på eventyr og myter ser Marie-Louise von Franz 

dette forholdet slik: ”For meg er eventyrene som havet, mens sagn og myter er bølgene på 

havet; et eventyr stiger opp og blir til en myte, og det synker atter ned og blir til et 

eventyr… eventyrene avspeiler psykens enkleste, men også mest grunnleggende struktur, 

det nakne skjelett.”104  

Slik von Franz ser det har myten i større grad noe nasjonalt ved seg. Som et eksempel på 

dette viser hun hvordan Gilgameshmyten fra den sumeriske kulturen er fortalt på en slik 

måte at det avspeiler denne spesifikke kulturens verdier og idealer, og derfor kan man ikke 

forestille seg Gilgamesh- eposet omplantet til en annen kultur. Helten Gilgamesh er 

begunstiget av solguden Shamash. Hvis en eventyrhelt har sol-kvaliteter vil dette bli uttrykt 

på enklere vis, for eksempel ved at han har gyllent hår. Dette er det som gjør at eventyrene 

kan ses som mer grunnleggende strukturer enn mytene. Eventyrene må ikke leses gjennom 

et lag av tids - og stedspesifikt forestillingsmateriale, de er mindre tett forbundet med 

bevisstheten og den historiske sammenhengen. Derfor er de også mer fragmentariske og 

ofte vanskeligere å fortolke, men lettere å flytte fra en kontekst til en annen.  

Arketyper 

I forhold til eventyrenes opprinnelse er de mytologiske teoriene og vandringsteoriene er, 

som vi har sett, blitt utfordret og erstattet av antropologisk, sosiologisk og psykologisk 

tenkning som mer går i retning av at eventyrfenomenet må ses som et uttrykk for at 

mennesket i ulike deler av verden omkring visse temaer erkjenner og tenker forbløffende 

likt. Carl Gustav Jung er den som har gått lengst i retning av en slik oppfatning. Han har 

hevdet at mennesket overalt i verden gir uttrykk for kollektivt ubevisste prosesser gjennom 

de samme symbolske bilder og ritualer på en svært ensartet måte. Disse bildene og ritualene 

kaller Jung arketyper. Eventyrene er det stedet hvor arketypene finnes i sin reneste og 
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enkleste form, i den forstand at de i særdeles liten grad er blandet ut med tids og steds-

spesifikt kulturelt materiale.  

Termen ”arketyp” missforstås ofta, som om den betydde vissa bestämda mytologiska 
föreställningar och motiv. Men dessa är ingenting annat än medvetna föreställningar. Det 
vore en absurditet att anta att sådana varierande föreställningar kunde ärvas. Arketypen 
är en tendens at bilda sådana föreställningar kring ett motiv – föreställningar som kan 
variera ganska mycket, utan att förlora sitt grundmønster.105 

Jung ser arketypen som uttrykk for instinkt, ikke bevissthet:  

…instinkter yttrar sig också i fantasier och röjer ofta sin närvaro endast genom symboliska 
bilder. Dessa yttringar är vad jag kallar arketyper. De saknar känt ursprung och de 
upprepar sig när som helst och var som helst över hela världen, även där förmedling genom 
direkt tradition eller ”interbefruktning” genom invandringar måste uteslutas.106  

Dette tilsvarer lag i det ubevisste som ifølge Jung ligger dypere enn kompleksene og 

barndomserfaringene. Her finnes strukturer som er felles for mennesker i alle kulturer. De 

er grunnleggende strukturer som psykisk energi kan kanaliseres gjennom. Sentrale 

arketyper er ”mor” og ”far”, ”animus” og ”anima”,107 ”barnet” og ”skyggen”. ”Selvet” er 

ifølge Jung hovedarketypen i det kollektive ubevisste, det er individets helhet og kjerne, og 

målet for ethvert menneskes utvikling. Ifølge Jung er det å undersøke disse arketypenes 

innhold og betydning umulig uten å samtidig utforske det grunnlaget de springer ut av, 

nemlig oss, de individuelle menneskene som slike motiver vokser ut av. Å studere 

eventyrene er ifølge Jung som å studere ”psykens sammenliknende anatomi.”108  

Arketyper og ”innbrudd” fra det ubevisste 

Eventyrforsker, klassisk filolog og psykoanalytiker Marie-Louise von Franz var Jungs elev 

og medarbeider gjennom 28 år. Von Franz diskuterer i Eventyrfortolkning109 sannsynlige 

forklaringer på arketypiske historiers opphav. Hun mener de oppstår ut fra individuelle 

opplevelser av det som kalles ”innbrudd” fra det ubevisste, dvs. drømmer eller 

hallusinasjoner i våken tilstand. Merkelige opplevelser blir så viderefortalt i generasjoner i 
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form av sagn. Så lenge sagnformen er bevart, er tilknytningen til lokale omstendigheter 

fortsatt med. Det starter for eksempel slik: ”Kan du se det vakre slottet der oppe? Det går en 

historie om det skal jeg si deg. Det var en gang en møller…”110 Eller som hos Sveinung 

Sørensson: ”De va’ ein kjempekar’e i Hallingdal het Knut…” 111. Lokale sagn om undre og 

overnaturlige fenomener får gradvis en mer og mer allmenn form gjennom å bli gjenfortalt 

til andre mennesker, belyst med liknende opplevelser, og spredd på samme måten som 

rykter sprer seg. Etter hvert er det ingen som lenger husker detaljer som møllerens navn, og 

det at han skalv av redsel da han åpnet døren til det forheksede slottet. Det som gjenstår er 

et eventyr som for eksempel starter slik: ”En møller gikk engang av sted …” 

Sjamanistiske trekk i samiske eventyr 

En norsk undersøkelse som bekrefter sammenhengen mellom eventyr og ”innbrudd fra det 

ubevisste” er gjort av religionsviter Brita Pollan. 112 Pollan undersøker samiske eventyr på 

jakt etter rester av sjamanistiske trekk. Hun finner en rekke motiver nært knyttet til 

sjamanisme i de samiske eventyrene hun behandler: Magisk musikk, mennesker som forstår 

dyrespråk, dyr som hjelpere, dyreforvandling og dyreektefeller, kryssing av bro til annen 

verden, reiser til underjordiske huler, evnen til å fly, forbindelse mellom jord og himmel via 

trær eller fjell, alt dette er typiske eventyrmotiver og handlingsstrukturer som Pollan påviser 

står i direkte sammenheng med typiske opplevelser knyttet til sjamanistisk 

bevissthetsforandring. 

På samme måte som vi så hos Rice, beskriver Pollan sjamanen som en som er i stand til å 

influere psykisk på sin gruppe, å gi nytt liv, gjenopprette kreativitet og en sunn produktiv 

likevekt i gruppen. Sjamankraften beskrives også hos Pollan som evnen til kontrollert 

bevissthetsforandring. Av sjamanen selv beskrives denne bevissthetsforandringen som en 

reise til andre virkelighetsplan, og når han kommer tilbake har han en beretning å fortelle, 

en reisebeskrivelse. Gjennom denne bevissthets forandringen eller reisen oppnår sjamanen 

kontakt med overnaturlige krefter, som brukes i ulike sammenhenger. En av de viktigste 

oppgavene er helbredelse av sykdommer. Sjamanen handler på vegne av gruppen.  

                                                 
110 Ibid. s. 190 
111 Berge 1924 s. 92 
112 Pollan 1989 



 75 

Sykdom er ofte diagnostisert som et tap av sjel, og sjamanens oppgave er å reise dit hvor 

sjelen er, og hente den tilbake til den syke. Her kommer man inn i et kosmologisk landskap 

som har mange likhetstrekk fra kultur til kultur. Vi finner vanskelig passerbare broer i det 

underjordiske, elver som skal forseres, grotter, huler, labyrinter. Oppstigning til de 

”himmelske regioner ”113 kan foregå via stiger eller trapper, symbolisert ved kutt i 

sjamanstaven, ”syv eller ni, etter hvor mange himler man tenker seg må forseres”.  

Brita Pollan analyserer konkrete samiske eventyr i forhold til dette og konkluderer med at 

visse samiske eventyr sannsynligvis har blitt til gjennom at eventyrsymbolene først har blitt 

synlige for den menneskelige bevisstheten gjennom ekstatiske erfaringer gjort av en sjaman, 

for så å overleve i folkets felles kulturarv i form av eventyr. Grunnen til at disse eventyrene 

overlever så lenge er at de evner å synliggjøre allmennmenneskelige mentale prosesser som 

pågår hele tiden. 

Eventyrenes initiatoriske struktur 

Her er Brita Pollan helt på linje med religionshistorikeren Mircea Eliade, som er den mest 

betydningsfulle eksponenten for en forståelse av eventyrmotiver (lange reiser til andre 

verdener, prøvelser og kamper med overnaturlige vesener) som refleksjoner av mønstre fra 

en initiatorisk virkelighet. Selv om eventyrene alltid ender godt, peker forløpet i eventyrene 

tilbake på  

…die Schrecklich ernste Wirklichkeit der Initiation, das heisst auf den Übergang von der 
Unwissenheit und Unreife der Kindheit und Jugend, zur geistigen Reife des erwachsenen 
Menschen, der meist durch Tod und auferstehung symbolisiert wird.114 

Dette har gyldighet også for mennesker som ikke lenger lever innenfor en ”primitiv” 

virkelighet, hevder Eliade. Eventyret er i stand til å bevare og å overføre billedmateriale til 

moderne mennesker på en slik måte at også de kan profitere på denne ”imaginære 

innvielsen.” ”Es überträgt die Initiation auf die die Ebene des Imaginären”115. Eliade ser det 

slik at de initiatoriske foregangene som opptegnes i eventyrene beholder sin betydning i 
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dypet av underbevisstheten, og der bevirker de samme forandringer ”wie eh und je”116. 

Eventyrene kan aldri bli ren underholdning og virkelighetsflukt, selv om det kan synes slik 

for en ”forflatet” moderne bevissthet. Uansett hvilke språklige termer man velger å bruke, 

hevder Eliade, vil man måtte innse at de initiatoriske erfaringene eventyrene peker tilbake 

på, er en rad med prøvelser som egentlig ethvert menneskeliv består av, og at den såkalte 

”initiation” er en menneskelig grunnsituasjon.  

Arketypene som dukker opp i initiasjonsriter, eventyr og drømmer, er de samme som vi 

også gjenfinner i mytene og i kunsten. Fra myte-ritualteorien kjenner vi ideen om myte og 

ritual som to aspekter av det samme eller to sider av samme sak, som ikke kan eksistere 

uavhengig av hverandre117. Carl Gustav Jung hevder at ”den rituelle gestus er arketypens 

mest arkaiske form”118. Hva mener Jung her med ”den rituelle gestus” og hva mener han 

med ”arketypenes mest arkaiske form”? Vi skal se om Victor Turners ritualteori kan gi oss 

en bedre forståelse av disse sammenhengene. 

Ritualet som forløper til sekulære kulturelle uttrykk 

Ser vi på kulturen slik som antropologen Victor Turner119, er alle de spesialiserte genrene 

innen performativ og litterær kunst på en eller annen måte sekulære reminisenser av det før 

- industrielle ritualet. 

It would seem that with industrialization, urbanization, spreading literacy, labor 
migration, specialization, professionalization, bureaucracy, the division of the leisure 
sphere from the work sphere by the firm’s clock, the former integrity of the orchestrated 
religious gestalt that once constituted ritual has burst open and many specialized 
performative genres have been born from that mighty opus deorum hominumque. These 
genres of industrial leisure would include theatre, ballet, opera, film, the novel, printed 
poetry, the art exhibition, classical music, rock music, carnivals, processions, folk drama, 
major sports events and dozens more…120 

Ifølge Turner hadde det før- industrielle samfunn altså ikke vår måte å dele inn livet på; det 

sekulære samfunnets klare skille mellom arbeid og lek/fritid. Disse aspektene av livet var 
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tettere forbundet med hverandre. Turner hevder at ritualene i det før- industrielle hadde et 

sterkere anstrøk av ”work” karakter enn ”play”.  Ritualene var – selv om de kunne ha sterke 

innslag av ”underholdning” – først og fremst nødvendige handlinger for å få livet til å 

fungere. Dette er helt i tråd med efficacy-prinsippet hos Schechner altså.  

”The Social Drama” 

Den mest grunnleggende ”processual unit” i det sosiale livet i et samfunn, er hos Turner 

kalt ” The social Drama.” Denne prosessuelle enheten består av fire ledd, som han kaller 

(1)Breach, (2)Crisis, (3)Redressive action, og (4) enten: reintegration eller: recognition of 

schism121. Med breach forstås en eller annen form for brudd med en eller annen sosial norm 

eller lov, moralsk eller juridisk, gjort bevisst og kalkulert, eller ubevisst og i affekt. Med 

crisis menes at dette bruddet fører til en synlig konflikt mellom aktører i samme sosiale felt, 

som fører til at ulike fraksjoner tar parti mot hverandre.  

The Concise Oxford Dictionary om redress: remedy or rectify (a wrong or grievance etc.) 

Synonymer til remedy: medicine, therapy, cure. Synonymer til rectify: put right, repair, 

correct, resolve. Med redressive action menes iverksetting av mekanismer av formell eller 

uformell karakter, som kan være alt fra personlig rådgivning til rettssaker eller andre større 

offisielle ritualer, som har til hensikt å løse krisen, og gjenopprette konsensus. Dette er ikke 

nødvendigvis lenger mulig, for i løpet av krisen kan det ha åpenbart seg nye skillelinjer i 

interesser, allianser og maktforhold. Derfor har det fjerde leddet to mulige alternativer: 

enten reintegration, som innebærer at forandringene som har skjedd under krisen kan 

rommes av den sosiale enheten – eller recognition of schism, som betyr at det må 

innrømmes at det finnes uovervinnelige motsetninger, og at partene derfor må skille lag og 

skape nye enheter på grunnlag av den endrede situasjonen. 

”The Social drama” som grunnleggende kulturell erfaring, ligger for Turner som  

...a matrix from which the many genres of cultural performance, beginning with 
redressive ritual and juridicial procedures, and eventually including oral and literary 
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narrative, have been generated. Breach, crisis and reintegrative or divisive outcomes 
provide the content of such later genres, redressive procedures their form.122 

Ut fra dette er det Turner hevder at så forskjellige kulturelle uttrykk som primitive ritualer, 

rettssaker, gudstjenester, teaterforestillinger, litteratur og muntlige fortellinger, kan sies å ha 

et felles opphav. Med andre ord; ut fra denne modellen forstår Turner alle de ulike 

kulturelle genrene, både det før- industrielle ritualet, og de sekulære kulturuttrykkene. 

Innholdet i kulturuttrykkene stammer ifølge denne modellen fra de to første og den siste 

fasen i den rituelle prosessen: konflikt, krise og forsoning eller brudd. Formen stammer fra 

redressive procedures. 

Det rituelle grunnmønster 

Det rituelle grunnmønsteret ser Turner i tråd med Van Genneps ”Rites de Passage” som delt 

i tre faser, kalt separation, transition, og incorporation. Den første fasen, som vi kanskje 

kan oversette med separasjonsfasen, er en markering av skillet mellom ritualet og det 

profane. Gjennom markering av skiller i rom, tid, og sosiale relasjoner, skilles ritualet ut fra 

”det vanlige” og man går inn i et ”kulturelt område utenfor tiden”. Man går for eksempel 

inn i et tempel eller ut til et hemmelig sted i skogen, eller på annen måte skiller de som skal 

innvies i ritualet fra de øvrige medlemmene av samfunnet.  

Annen fase, som vi her kan kalle overgangsfasen, er den forandrende fasen. Den er preget 

av ambivalens og normløshet. De som skal innvies befinner seg i en mellomfase hvor de 

normer og regler som gjaldt før ikke lenger gjelder, men det er heller ikke inntrådt noen nye 

normer og regler for å erstatte de gamle. Kulturelle symbolers meningsinnhold blir 

”reversert”, ”vrengt”, eller ”snudd på hodet”, og får en annen mening enn den de har til 

vanlig. Van Gennep kalte denne fasen ”limen”, det latinske ordet for terskel. Denne fasen 

blir derfor også kalt ”liminalfasen”, og de to andre fasene kalles da i forhold til dette for den 

”preliminale ” og den ”postliminale” fasen. Dette er den avgjørende fasen i et rituale, og 

den som skiller et rituale fra en seremoni.123 En seremoni har alt til felles med et rituale, 

bortsett fra denne avgjørende normoppløsende delen, hvor uventede ting kan skje.  
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Man befinner seg utenfor samfunnet, og samfunnets regler gjelder ikke, man befinner seg i 

en tilstand av paradokser og grenseløshet, de kulturelle elementene snus og vrenges og 

kombineres på uventede og kanskje groteske måter. Tilstanden kan oppleves som en form 

for utslettelse av individet og en svekkelse gjennom tap av identitet, men også en styrke 

gjennom frihet fra forpliktelser og begrensninger. Oppløsningen av de normative 

strukturene i det liminale gir muligheten for lek, kreativitet og kulturell nyskaping.  

I tredje fase, som vi her kan velge å kalle gjenopprettingsfasen, inkorporeres de endringene 

som har skjedd i fase to, tingenes tilstand stabiliseres, og verdier og mål reartikuleres ut i fra 

det som er skjedd i overgangsfasen. Dette kan for eksempel være en statusheving av de 

subjekter som er berørt, hvor den nye statusen markeres ved symboler og handlinger. Den 

narrative genren i den sekulære kultur bærer, slik Turner ser det, preg av rester fra denne 

tredje fasen – gjenopprettingsfasen, hvor endringene fra overgangsfasen inkorporeres, og 

verdier og mål formuleres på nytt. ”It is the third phase of the social drama, redress, that has 

most to do with the genesis and sustenation of cultural genres, both high and folk, oral and 

literate.”124 Narrativitet forstått på denne måten er en reflekterende aktivitet basert på 

hendelser, og på mening trukket  ut av  hendelser:  “…hence narrative is knowledge (and/or 

gnosis) emerging from action, i.e. experiential knowledge.” 125   

To slags ritualer  

Antropologene skiller tradisjonelt mellom to hovedtyper av ritualer: ”life crisis rites” på den 

ene siden og ”calendrical rites” på den andre126. I ”life crisis rites” markeres viktige 

overganger fra et livsstadium til et annet i det individuelle livsløp, med fødsel, 

kjønnsmodning, ekteskap og begravelse som de viktigste. Turner regner her også med 

ritualer som markerer andre former for statusheving av individet, som inntreden i en politisk 

rolle eller en eksklusiv klubb. Dette er ritualer som feires til ære for en enkelt person.  

”Calendrical rites” er på den annen side felles ritualer for store grupper eller hele samfunn, 

og markerer oftest viktige punkter i årsløpets produksjonssyklus, for eksempel ved 
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passasjen ”from scarcity to plenty”127 ved innhøstningsfester. Til disse hører også andre 

typer kollektive feiringer som markerer en felles overgang fra en tilstand til en annen, som 

når en stamme går til krig. Som en hovedtendens er de individuelle ritene en markering av 

en statusheving. De kollektive ritene kan til tider innebære en statusoppheving.  

Mange pubertetsriter i primitive samfunn innebærer sterke ydmykelser på grensen til 

mishandling. Turner har mange eksempler på dette, men jeg skal ikke gå inn i detaljer om 

dette her. Det som er viktig i min sammenheng er at før den som skal innvies er berettiget 

til sin nye høyere status, er det en fase av prøvelser, forvirring, og statusløshet som må 

bestås. Her vil jeg påpeke den klare parallellen til eventyrene, hvor denne typen prøvelser er 

en del av den faste strukturen, en sammenhengen jeg skal komme tilbake til.  

I årstidsritene, med den amerikanske Halloweenfeiringen som eksempel, er det motsatt. 

Barna går med masker som gjør dem anonyme, og så lenge de opererer innenfor rollen har 

de en midlertidig ”immunitet” som gir dem samfunnets tillatelse til å opptre på måter som 

ellers ikke er tillatt. Disse aspektene av ritualet er knyttet til den liminale fasen, den 

normoppløsende fasen i ritualet.  

”Det liminale” og dets funksjon i de ulike ritualtypene 

Vi har hørt at den liminale fasen er den forandrende fasen i et ritual, den virksomme delen. 

Vi skal nå se litt nærmere på hva som karakteriserer den liminale fasen. 

Liminal entities are neither here nor there; they are betwixt and between the positions 
assigned and arrayed by law, custom, convention and ceremonial/…/thus, liminality is 
frequently likened to death, to being in the womb, to invisibility, to darkness, to 
bisexuality, to the wilderness…/…/thus, their behaviour is normally passive or humble, 
they must obey their instructors implicitly, and accept arbitrary punishment without 
complaint 128  

Et før-industrielt overgangsrituale har en bestemt funksjon, nemlig det å føre et individ fra 

en sosial status inn i en annen. I en slik sammenheng innebærer liminalfasen det Turner 

kaller ”a limbo of statuslessness”129, mellom den gamle og den nye statusen. I denne 

                                                 
127 Ibid. s. 169 
128 Ibid. s 95 
129 Ibid. s. 97 
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tilstanden av ”sosial limbo” skjer selve forvandlingen av individet, som berettiger den nye 

statusen.  

Vi har rester av slike overgangsritualer i våre kirkelige seremonier som dåp, konfirmasjon 

og bryllup. Men innenfor de kirkelige seremoniene er liminalfasen blitt sterkt nedtonet. 

Rester av det liminale finner vi likevel igjen i folkelige skikker som utdrikningslag og 

julebukk, men disse elementene står ikke lenger inne i en rituell sammenheng.  

”Ceremony indicates, ritual transforms, and transformation occurs most radically in the 

ritual “pupation” of liminal seclusion – at least in life-crisis rituals.”130 De som skal 

transformeres/initieres blir ofte ført bort fra resten av samfunnet og befinner seg i den 

liminale fasen utenfor alle vanlige sosiale kategorier, i en verden av ambivalens og 

paradoks. 

Liminale situasjoner og liminale roller av denne typen innebærer nesten alltid ”magico-

religious properties”131 og harde prøvelser og strabaser. ”The factors or elements of culture 

may be recombined in numerous, often grotesque ways/…/thus a monster disguise may 

combine human, animal and vegetal features in an unnatural way/…/in liminality people 

play with the elements of the familiar and defamiliarize them”132 

          

Figur 12: Liminale situasjoner og liminale roller fra Hans og Grete: Grete sliter, Hans i buret. 

                                                 
130 Turner 1982 s. 80 
131  Turner 1991 s. 108 
132 Turner 1982 s. 27 
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Disse skremmende og forvirrende utfordringene er altså aktive ingredienser i 

overgangsriter, og er til for å forandre og utvikle individet til å bli verdig sin nye og høyere 

status. 

Liminaliteten i årstidsritualene har en annen funksjon. Gjennom å ”tulle” med den sosiale 

orden og snu opp ned på statusforholdene, som i eksemplet med Halloweenbarna, skjer det 

ingen permanent statusendring. Tvert imot, unntakstilstanden virker bekreftende på den 

normale orden, gjennom å bevisstgjøre den og synliggjøre den. ”liminality implies that the 

high could not be high unless the low existed, and he who is high must experience what it is 

like to be low.”133 Om hvordan det liminale virker her, sier Turner: “cognitively, nothing 

underlines regularity so well as absurdity or paradox. Emotionally, nothing satisfies as 

much as extravagant or temporarily illicit behaviour.”134  

I overgangsritene har det liminale altså en forandrende funksjon i forhold til individenes 

vekst og utvikling, mens det i årstidsritene er befestende i forhold til de grunnleggende 

strukturene samfunnet hviler på. 

Teaterhendelsen som transformasjon 

”The social drama” hos Victor Turner er et grunnleggende uttrykk for at samfunnet er en 

prosess, og ikke et system av låste strukturer. “The social drama” likner det rituelle 

grunnmønsteret, gjennom at det er en irreversibel prosessuell enhet, som starter med et 

brudd, går gjennom en fase med ambivalens, kriser og mottiltak, og ender med en ny orden. 

Slik Turner ser det er teatret et av mange kulturuttrykk som har sine røtter i ”the social 

drama”, og det rituelle grunnmønsteret. Det å av og til kunne befinne seg i en ”flytende 

verden” hvor alt ser ut til å være mulig, er et grunnleggende menneskelig og 

samfunnsmessig behov, hevder Turner.  

In order to live, to breathe, and to generate novelty, human beings have had to create - by 
structural means – spaces and times in the calendar/…/ liminal areas of space and time – 
rituals, carnivals, dramas, and latterly films, open to the play of thought, feeling and will; 

                                                 
133 Turner 1991 s. 97 
134 Ibid. s. 176 
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in them are generated new models, often fantastic, some of which may have sufficient 
power and plausibility to replace eventually the force – backed political and jural models 
that control the centers of a society’s ongoing life.135 

Teateret, karnevalet, ritualet og kunsten er altså leverandør av nødvendige liminale 

pustehull, og kan også gi mulighet for en refleksiv prosess, hvor samfunnet ser ”seg selv” 

og nye muligheter i ”seg selv”. Vi ser at dette synet på teateret svarer til Boals og Evreinovs 

teatersyn, og også kan relateres til Schechner og efficacy-begrepet. Schechner diskuterer 

med Turner omkring hva som er ”the essential drama”: 

Turner locates the essential drama in conflict and conflict resolution. I locate it in 
transformation – in how people use theatre as a way to experiment with, act out, and 
ratify change. Transformations in theatre occur in three different places, and at three 
different levels: 1) in the drama, that is, in the story. 2) in the performers whose special 
task it is to undergo a temporary rearrangement of their body/mind 3) in the audience 
where changes may be either temporary(entertainment) or permanent (ritual).136 

Schechner fremhever her, på samme måte som Rice, transformasjon som teaterhendelsens 

essens. Han forklarer videre sitt syn på forskjellen mellom Turners grunnleggende social 

drama, og det han kaller esthetic drama. Schechner sier om skuespillerne i ”aesthetic 

drama” at de opptrer på vegne av publikum, slik at den forvandlingen som i ”social drama” 

ville ha funnet sted med alle som deltakere, nå kan skje i publikums bevissthet.  

Når det gjelder denne diskusjonen mellom Turner og Schechner, og når det gjelder 

forholdet mellom social og esthetic drama, er dette en lengre diskusjon som vi ikke skal gå 

inn i. Det som er viktig for oss er at teatret skaper det stedet der en transformasjonsprosess 

kan foregå. Sitatet av Schechner kan tjene som en liten oppsummering av de aspektene av 

teatret som vi er spesielt opptatt av i denne oppgaven. De tre nivåene av transformasjon som 

Schechner nevner i sitatet, er alle områder som har vært diskutert i denne oppgaven.  

Iscenesettelse av eventyr i lys av kunnskap om ritualer 

Transformasjonsprosessen som våre teaterteoretikere snakker om, tilsvarer også den 

funksjonen Brudal tillegger eventyrene, hvor skikkelser fra eventyrene fungerer som 

identifikasjonsfigurer eller forbilder for barna, slik at ”destruktive og negative temaer og 

                                                 
135 Ibid. s . vii 
136 Schechner 2003 s. 191 
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handlinger utspilles og bringes til en konstruktiv slutt via positive helteskikkelser eller ego-

idealer, som en erstatning for de positive identifikasjonsskikkelsene de mangler i livet.  

Vi så en tilsvarende tankegang også hos Eliade, som hevdet at eventyret bevarer og 

overfører billedmateriale fra en initiatorisk virkelighet til mennesker som ikke lenger 

befinner seg i en slik ”primitiv” virkelighet. Slik blir ifølge Eliade innvielsesprosessen 

overført til det imaginære plan, og der bevirker de samme forandringer som tidligere 

skjedde under innvielsen. 

Kan kunnskap om ritualer hjelpe oss til en forståelse av iscenesettelse av eventyr? Kan 

forståelse av hovedfasene i det rituelle grunnmønsteret si oss noe om hva som aktiveres ved 

iscenesettelse av eventyr? 

I det rituelle grunnmønsteret er det slik at de ulike leddene i prosessen kommer etter 

hverandre i en bestemt rekkefølge, de er irreversible. Hos Turner137 så vi at eventyret er 

”narrative knowledge emerging from experiential knowledge”. Gjennom å beholde den 

opprinnelige narrative strukturen i eventyret, slik Eventyrteatret gjorde, ble ikke 

formskjelettet og handlingsfunksjonene forstyrret. Dette så vi hos både Vladimir Propp, 

Linda Dègh og Asbjørn Aarseth er det som definerer eventyr som eventyr.  

Hendelsene i Hans og Grete starter som alle eventyr hjemme, fortsetter med en utferd som 

innebærer utfordringer og overnaturlige elementer, og ender med at Hans og Grete etter å 

ha klart utfordringene finner veien hjem igjen. Dette kan uttrykkes i ”kortformelen”: 

”hjemme”, ”ute”, ”nytt hjem”. (Selv om det i dette tilfellet er det samme hjemmet de 

vender tilbake til, er likevel den slemme stemoren i mellomtiden død, og barna har gull og 

edelstener med seg hjem, så situasjonen er ikke den samme.)  

Jeg finner det svært interessant å se hvordan denne strukturen i eventyret, som er felles for 

alle eventyr av denne typen, samsvarer med de tre fasene i det rituelle grunnmønsteret slik 

som de er definert av Van Gennep138: preliminal/separation, liminal/ transition, and 

postliminal/incorporation. De svarer også til Turners sosiale drama som prosessuell enhet 

med brudd (oppbrudd), krise(normoppløsning), mottiltak og gjenoppretting av orden på en 

                                                 
137 Se s. 77 
138 Turner 1982 s. 24 
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ny måte. Det er nærliggende å se noen mulige svar på spørsmålene om eventyr, 

eventyrteater og mulig (terapeutisk) virkning 

”Det var en gang for lenge, lenge siden.... – eller, kanskje det ikke var så lenge siden? 

Kanskje det var igår? Det var – og det var ikke. Hvis det ikke hadde hendt, så ville man 

ikke ha fortalt om det”. Gjennom eventyrets begynnelses- og sluttformler forlater vi ”den 

vanlige verden” og går inn i eventyrverdenen, som tilhører den liminale sfæren; ”betwixt 

and between”. Her er alle normale regler for hvordan tingene er midlertidig blitt satt ut av 

spill. I en strukturert form, som en teaterforestilling er, går vi som gruppe sammen inn i 

denne mellomsfæren.    

I neste fase følger vi med i de harde prøvelsene som Hans og Grete utsettes for. De blir 

forlatt, de er alene, det er mørkt, man hører ville dyr, Hans blir satt i bur og Grete tynes med 

hardt arbeid og sultekur. Gjennom både medlidenhet, frykt og latter er hele publikum med 

på denne prosessen, som modner hans og Grete og gjør dem i stand til å løse problemene de 

står overfor.  

Ut fra forståelsen av det rituelle grunnmønster kan man tenke seg at det å ta handlingen fra 

en episk form, som eventyret, og fremstille den i en dramatisk form, kan være et grep i 

retning av å gå tilbake fra den tredje fasen til den andre fasen, fra den narrative, 

inkorporerende fasen og tilbake til den liminale fasen. Vi har sett at det er den liminale 

fasen som er den virksomme og forandrende fasen i ritualene. Dermed vil man hente opp og 

re-aktualisere ambivalensen og motsetningene herfra, og gi disse mer spillerom. De 

virksomme, forandrende elementene vil dermed gjøre seg gjeldende i sterkere grad enn i en 

ren opplesning av eventyrene.  

Som vi har sett i den psykologiske eventyrfortolkningstradisjonen, kan eventyret sees som 

et uttrykk for psykologiske prosesser som foregår på individnivå, men samtidig er felles for 

alle mennesker. På grunn av denne dimensjonen har eventyrene evnen til å vekke 

gjenkjennelse på tvers av vanlige skillelinjer i det sekulariserte samfunn: generasjoner, 

etniske grupper, samfunnsklasser, funksjonsnivå, og geografiske områder. Dette er i en viss 

forstand en viktig tilførsel til teatersituasjonen, som kan bidra til en midlertidig følelse av 
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homogenitet og ”enhet” ”blant publikum139. Til en viss grad kan man sammenlikne dette 

med den ”statusopphevelsen” som er knyttet til årstidsritualene og de kollektive ritene. 

Hvis vi gjør dette, ser vi at vi har elementer fra begge de to grunntypene ritualer i 

forestillingssituasjonen. Den forvandlingen eventyret representerer, likner på mange måter 

et innvielsesrituale, eller et individuelt statushevende rituale. Forestillingssituasjonen, som 

både publikum og skuespillere er en del av, har vi hos Turner sett som en av arvtagerne 

etter årstidsritualene, de kollektive, statusopphevende ritualene, som er til for å befeste og 

bekrefte samfunnets orden. Eventyrteatret blir en felles opplevelse av en individuell 

utvikling.  

Sammendrag 

Tidligere opprinnelsesteorier om eventyrene er blitt erstattet av antropologisk, sosiologisk 

og psykologisk tenkning som ser eventyrfenomenet som et uttrykk for at mennesket i ulike 

deler av verden omkring visse temaer erkjenner og tenker veldig likt. Carl Gustav Jung har 

gått lengst i denne retningen, og hevder at mennesket overalt i verden gir uttrykk for 

kollektivt ubevisste prosesser gjennom de samme symbolske bilder og ritualer, kalt 

arketyper. Jung ser arketypene som uttrykk for instinkt, ikke bevissthet. De er 

grunnleggende strukturer som psykisk energi kan kanaliseres gjennom og er felles for 

mennesker i alle kulturer; lag i det ubevisste som ligger dypere enn kompleksene og 

barndomserfaringene. Eventyrforskeren Marie-Louise von Franz diskuterer sannsynlige 

forklaringer på arketypiske historiers opphav, og hevder at de oppstår ut fra ”innbrudd” fra 

det ubevisste, dvs. drømmer eller hallusinasjoner i våken tilstand. Merke lige opplevelser 

blir så viderefortalt i generasjoner i form av sagn. Mircea Eliade og Brita Pollan forstår 

eventyrmotiver som refleksjoner av mønstre fra en initiatorisk virkelighet. Eventyret 

overfører innvielsens prøvelser til det imaginære nivået. Carl Gustav Jung hevder at den 

rituelle gestus er arketypens mest arkaiske form. 

Ifølge antropologen Victor Turner er alle de spesialiserte genrene innen performativ og 

litterær kunst på en eller annen måte sekulære reminisenser av det før - industrielle ritua let. 

                                                 
139 Ref. avantgarden og performance ku nstens bestrebelser på å skape helhet og fellesskap i en fragmentert og 
fremmedgjort verden.   
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Ritualene i det før- industrielle hadde mer ”work” karakter enn ”play”. Ritualene var – selv 

om de kunne ha sterke innslag av ”underholdning” – først og fremst nødvendige handlinger 

for å få livet til å fungere. Antropologene skiller tradisjonelt mellom to hovedtyper av 

ritualer: ”life-crisis rites” på den ene siden og ”calendrical rites” på den andre 140. ”Life 

crisis rites” markerer viktige overganger fra et livsstadium til et annet i det individuelle 

livsløp, med fødsel, kjønnsmodning, ekteskap og begravelse som de viktigste. ”Calendrical 

rites” er felles ritualer for store grupper eller hele samfunn, og markerer oftest viktige 

punkter i årsløpets produksjonssyklus, for eksempel ved passasjen ”from scarcity to plenty” 

ved innhøstningsfester.  

”The social drama” hos Victor Turner er et grunnleggende uttrykk for at samfunnet er en 

prosess, og ikke et system av låste strukturer. ”The Social drama” som grunnleggende 

kulturell erfaring, liggersom et mønster eller en mal som de ulike kulturelle sjangrene har 

oppstått på grunnlag av. Formen i de ulike kulturelle sjangrene stammer fra den tredje fasen 

i the social drama kalt redressive action, eller iverksetting av mekanismer av formell eller 

uformell karakter, som kan være alt fra personlig rådgivning til rettssaker eller andre større 

offisielle ritualer, som har til hensikt å løse krisen.  Innholdet i de kulturelle sjangrene 

stammer fra de andre fasene i ”The social drama”.  

Det rituelle grunnmønsteret ser Turner i tråd med Van Genneps ”Rites de Passage” som delt 

i tre faser, kalt preliminal/separation, liminal/ transition, and postliminal/incorporation. 

Gjennom første fase skilles ritualet ut fra ”det vanlige” og man går inn i et ”kulturelt 

område utenfor tiden”. Annen fase er den forandrende fasen. Den er preget av ambivalens 

og normløshet, paradokser og grenseløshet. Man befinner seg utenfor samfunnet, og 

samfunnets regler gjelder ikke, de kulturelle elementene snus og vrenges og kombineres på 

uventede og kanskje groteske måter. Oppløsningen av de normative strukturene i det 

liminale gir muligheten for lek, kreativitet og kulturell nyskaping. I tredje fase, 

gjenopprettingsfasen, inkorporeres de endringene som har skjedd i fase to, tingenes tilstand 

stabiliseres, og verdier og mål reartikuleres ut i fra det som er skjedd i overgangsfasen. 

Dette kan for eksempel være en statusheving av de subjekter som er berørt, hvor den nye 

statusen markeres ved symboler og handlinger.  

                                                 
140 Turner 1991 s. 168 
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Den narrative genren i den sekulære kultur bærer, slik Turner ser det, preg av rester fra 

denne tredje fasen – gjenopprettingsfasen, hvor endringene fra overgangsfasen 

inkorporeres, og verdier og mål formuleres på nytt. Narrativitet forstått på denne måten er 

en reflekterende aktivitet basert på hendelser, og på mening trukket ut av hendelser: I 

overgangsritene har det liminale en forandrende funksjon i forhold til individenes vekst og 

utvikling, mens det i årstidsritene er befestende i forhold til de grunnleggende strukturene 

samfunnet hviler på. 

Turners syn på teaterets funksjon og utviklingen av Schechners efficacybegrep er tett 

forbundet. Schechner fremhever transformasjon som teaterhendelsens essens. Schechner 

trekker frem tre områder eller nivåer hvor transformasjon finner sted i teatret. 1:) I dramaet, 

i betydningen i historien. 2:) I utøverne, som har til oppgave å underlegge seg en 

midlertidig transformasjon av sin egen kropp og sinnstilstand. 3:) I publikum, hvor 

forandringene kan være enten midlertidige, som i underholdningsteatret, eller mer 

permanente, som i ritualet. 

Eventyrenes typiske handlingsstruktur kan uttrykkes i ”kortformelen”: ”hjemme”, ”ute”, 

”nytt hjem”. Dette samsvarer med fasene i det rituelle grunnmønsteret, og til Turners 

sosiale drama som prosessuell enhet. Ut fra forståelsen av det rituelle grunnmønster kan 

man tenke seg at det å ta handlingen fra en episk form, som eventyret, og fremstille den i en 

dramatisk form, kan være et grep i retning av å gå tilbake fra den tredje fasen til den andre 

fasen, fra den narrative, inkorporerende fasen og tilbake til den liminale fasen. Vi har sett at 

det er den liminale fasen som er den virksomme og forandrende fasen i ritualene. De 

virksomme, forandrende elementene vil dermed gjøre seg gjeldende i sterkere grad enn i en 

ren fortelling eller opplesning av eventyrene.  

Den forvandlingen eventyret representerer, likner på mange måter et innvielsesritual, eller 

et individuelt statushevende ritual. Forestillingssituasjonen, som både publikum og 

skuespillere er en del av, har vi hos Turner sett som en av arvtagerne etter årstidsritualene, 

de kollektive, statusopphevende ritualene, som er til for å befeste og bekrefte samfunnets 

orden. Eventyrteatret har elementer fra begge typer ritualer og kan slik sett ha funksjon av 

en felles opplevelse av en individuell utvikling.  
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7. Eventyr og teater i vår tid 
I denne oppgaven står det ingenting om Derrida, Lyotard, Barthes eller Foucault. Ironien og 

dekonstruksjonen har ikke vært stedet å gå for å drøfte de problemstillingene som har vært 

viktige for meg. Siden den postmoderne kulturelle tilstanden i stor grad preger den tiden vi 

lever i, skal jeg likevel i dette kapittelet prøve å si noe om eventyr og eventyrteater i forhold 

til dette. Anne-Britt Grans nylig utgitte bok, Vår teatrale tid – om iscenesatte identiteter, 

ekte merkevarer og varige mén 141, handler om ”virkelighetshungeren og 

autensitetsjaget”142 som følger i kjølvannet av postmoderniteten og dens overflate-dyrking.  

Gran hevder at ”virkelighetshungeren” idag har en annen årsak enn kritikken av den 

realistiske kunsten og kunstinstitusjonen, som motive rte Schechner og hans generasjon. Nå 

er det den medierte, fiksjonaliserte og iscenesatte verden, som fører til en jakt på virkelige 

opplevelser, både i kunstfeltet og i populærkulturen. 143 Lengselen etter å gjøre kunsten til 

noe helt virkelig fører til fenomener som selvskading innen performance-kunsten, og 

realityserier som extreme makeover, hvor plastiske operasjoner vises som underholdning. 

Det ekstreme utslaget av denne konsekvensestetikken ser Gran i terrorismens estetikk, med 

selvmordsbomberne som religiøst – politisk reality TV144. 

Gjennom mange ulike teoretiske tilnærminger har vi sett at eventyrene ikke bare er 

underholdning og virkelighetsflukt, selv om det er det også, og selv om det for en moderne 

bevissthet lett kan synes som om det bare er det. Eve ntyrene er historier menneskene har 

fortalt til hverandre i hundrevis, kanskje tusenvis av år, for å formidle et meningsinnhold 

som har vært sett på som viktig. Dette meningsinnholdet ligger i det feltet som Jung kaller 

”individuasjons-prosessen”, eller veien mot å bli til et helt menneske, noe som alltid 

innebærer”... en reise bakenfor sløret av det kjente og inn i det ukjente... ” 145 

Med eventyrene beveger vi oss inn i de områdene hvor bevisstheten ikke hersker. Vi har 

kanskje mistet mye av forståelsen av de initiatoriske fenomenene som eventyrene tegner et 

                                                 
141 Gran 2004 
142 Ibid. s. 22  
143 Ibid. s. 121 
144 Ibid. s. 133 
145 Campbell 2002 s. 65 
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bilde av. Men som vi så hos Eliade og andre, beholder disse sin betydning i dypet av 

underbevisstheten, og derfor kjenner underbevisstheten dem likevel igjen når vi møter dem 

i en eller annen form. Tar vi dette på alvor, kan det vise en vei til å komme i berøring med 

en annen virkelighet enn den iscenesatte og fragmenterte overflateverdenen vi møter så 

mange uttrykk for i vår kultur, som ikke er i stand til å tilfredsstille vårt behov for 

virkelighet og autensitet.  

Eventyr og det eventyrlige er, sammen med andre magisk og mytologisk inspirerte 

fortellinger, i 2004 svært populært og etterspurt, ikke bare som teater men også som 

litteratur og film146. Mange har satt spørsmålstegn ved denne bølgen. Vi skal her se at denne 

bølgen kanskje er en naturlig motreaksjon til grunnleggende trekk ved det postmoderne.  

Dekonstruksjonen og det postmoderne 

Dekonstruksjonen og det postmoderne har preget vår kultur på de fleste kulturelle felter de 

siste årtiene. Brita Pollan diskuterer dekonstruksjonen av de store religionene, og problemet 

med at vi dermed mister våre felles menings-skapende holdepunkter. Opp mot dette ser 

Brita Pollan i eventyrene et åpent religiøst innhold gjennom eventyrheltens 

”allverbundenheit” 147, eller det å være forbundet med alt. Dette er en religiøsitet på 

individnivå, bare knyttet til den strukturen som blir dannet av det menneskelige livsløp. Det 

subjektive livet gis full mening, samtidig som andre virkelighetsplan bryter inn i det og 

utfordrer det. Som vi også har sett i tidligere kapitler viser eventyrene til de felles trekkene 

som er typiske for alle menneskers livsløp, og strukturen i dette er det som danner 

grunnlaget for eventyrenes lovmessigheter. 

Ikke bare religionene, men selve troen på framskrittet og alle ”store fortellinger” har stått 

for fall i postmodernismen. Alle store, sammenhengende fortellinger og teorier er blitt 

underkastet kritisk analyse i forhold til fortellerstruktur og hvilke strategier de bruker for å 

vinne makt og anseelse som ”løsningen” eller ”sannheten.” Viktige spørsmål som blir reist i 

den teatervitenskapelige fagdebatten har med dekonstruksjonen av narrativiteten og 

fortellingen å gjøre. Eventyrformen er en klar episk struktur og en narrativ struktur, og det 

                                                 
146 Ref. Harry Potter, Ringenes herre, etc. 
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er naturlig å se spørsmålene omkring eventyrteatrets og fortellerteatrets popularitet i dag 

også i lys av disse problemstillingene.  

Individet er en annen størrelse som har stått svakt i det postmoderne. Ifølge Alvesson og 

Sköldberg148 er heller ikke ”individet” et ord som gjerne anvendes av postmodernistiske 

forfattere. ”Subjektet” er mer brukt, og ses som noe ustadig og motsigelsesfullt, i ethvert 

øyeblikk konstituert av språket og den diskursive sammenhengen subjektet befinner seg i. 

 Poststrukturalister betrakter humanismens idé om en, vid en given tidpunkt, fix och ferdig 
subjektivitet som et västerländskt påfund. Idén har även problematiserats av författare som 
inte direkt anslutar til riktningen. Antropologen Geertz (1983) uppfattar det t ex närmast 
som etnocentriskt att framhålla personen som ett sammanhållet, unikt, mer eller mindre 
integrerat motivatoriskt och kognitivt universum, ett dynamiskt centrum för medvetenhet, 
känslor, bedömningar och handlande...149 

Alvesson og Sköldberg er kritisk til dekonstruktivistenes desentrering av subjektet, og jeg 

slutter meg gjerne til den følgende begrunnelsen: ”Om man noga tänker igjenom en 

poststrukturalistisk och en mer ”traditionell” människosyn och jamför dessa med hur 

människor synes fungera har vi en kjänsla av att den förra förlorar, dock på poäng snarare 

än på knockout.”150  

Det ubevisstes kreative kilder 

I dette kulturelle landskapet fører jakten på indre identitet folk i strie strømmer til 

psykoanalytikerne  og til mystiske sekter, og til ulike ”konstruktive og dekonstruktive kurer 

og kulter”151.  Marie-Louise von Franz ser drømmer, myter og eventyr som mulige veier å 

gå for å finne næring til livsviktige røtter for individet spesielt og den vestlige kultur 

generelt:  

”... Jeg har inntrykk av at vår kultur og sivilisasjon befinner seg i en sluttfase, at den er 
gått inn i et stadium av forfall. Jeg tror, at enten må vi finne en fornyelse, eller også står 
vi ved en avslutning. Og denne fornyelse kan jeg kun se i det, som Jung oppdaget, nemlig 
en positiv kontakt med det ubevisstes kreative kilder og med drømmene. Det er våre 
røtter. Et tre kan kun fornye seg gjennom sine røtter. Derfor er mitt budskap en 
oppfordring til alle om å vende tilbake til disse indre psykiske røtter, for det er der vi kan 
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151 May 1991 s. 16 
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finne de mest konstruktive forestillinger om hvordan vi skal få grep om våre enorme 
dilemmaer: atombomben, overbefolkningen. Det er den beste måten å løse alle våre 
uløselige problemer på. Og dertil kommer, at det største problemet i våre dagers 
sivilisasjon er massetendensen – utslettelsen og undertrykkelsen av individet. Og så blir 
individet ondt. Terrorisme og liknende er individets reaksjoner. Kun ved atter å erkjenne 
individet kan vi komme videre.”152 

Hun er ikke alene om et slikt syn. Den amerikanske psykoanalytikeren Rollo May har et 

beslektet syn på mytenes betydning og nødvendighet i vår tid. Han ser vestens tap av myter 

som hovedgrunnen til psykoanalysens fremvekst, og snakker om et akutt behov for en 

gjenoppdagelse av myter i vår tid. I The Cry for Myth153  hevder han at ”… den 

overraskende økningen av mennesker med depresjoner, og den klare økningen i antall 

selvmord blant unge, skyldes forvirringen og mangelen på adekvate myter i det moderne 

samfunn.”154 

Rollo May ser på myten som en helt nødvendig del av den menneskelige eksistens. Han ser 

personlighetskrisen og behandlingen av den som den enkeltes leting etter sine myter. 

”Mytene er som bjelkene i et hus: de er ikke synlige utenfra, men de holder huset oppe slik 

at det er mulig for folk å bo der.”155 Et sunt samfunn sørger gjennom sine kollektive myter 

for å gi sine borgere ”lettelse fra nevrotisk skyldfølelse og overdrevne bekymringer”. Han 

behandler en rekke rådende vestlige myter og viser hvordan disse ikke tjener sitt formål 

fordi de ikke er tilpasset forandringene i menneskets tilstand: de er ikke i stand til å gi 

tilværelsen mening og få bukt med skyldfølelse og engstelse.  

Heltemyten i det 21. århundre 

En av de grunnleggende mytene vi mangler i dag er myten om helten. Helten er samfunnets 

sjel, sier May, og helter er nødvendige  for at borgerne i samfunnet skal få anledning til å 

finne sine egne idealer. Helten skal være et eksempel til etterfølgelse, en bærer av vår 

lengsel, våre idealer og vår tro. ”En helt er en myte som handler” sier Rollo May. Problemet 

i vår kultur er at vi har forvekslet kjendiser med helter. Definisjonen på en kjendis er at ”en 

                                                 
152 Fra et filmet intervju med Marie-Louise von Franz i 1982. Spørsmålet var hva som var det gjennomgående 
budskapet i hennes arbeid. Gjengitt i oversetterens forord til “Eventyrfortolkning”, von Franz 1989 
153 May, Rollo 1991 
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kjendis er kjent fordi han er kjent”. En virkelig helt derimot er ikke lett å finne. Falske 

helter har gitt heltedyrkelsen et dårlig rykte, påstår May. Det May skriver om fra Amerika 

på 1990-tallet stemmer i økende grad med det vi ser rundt oss i Norge på 2000-tallet: 

Tendensen til å forveksle en helt med ”en som tjener penger”. De store pengeheltene 

fremstår dessverre ofte etter en stund som juksemakere eller lovbrytere, og bidrar slik 

ytterligere til ”heltedyrkelsens sammenbrudd”.  

Joseph Campbell 156 ser heltehistorien som avgjørende for individets utvikling. Helten med 

tusen ansikter utkom første gang i 1949 og er en klassiker som har inspirert mange, blant 

annet skaperen av Star Wars filmene. Betydningen av heltehistorien, slik den går igjen i alle 

de store religiøse fortellingene, er, slik Campbell ser det, sterkt knyttet til individets 

utvikling, og overvinnelsen av splittelsen mellom det overflatiske egoet og det dypere 

selvet. Han sier om den før- industrielle kulturen, hvor det sosiale fellesskapet var knyttet til 

en felles mytologi, at: ”…den gang var all mening bevart i gruppen, i de store anonyme 

formene, og ingen mening ble tillagt individets eget individuelle uttrykk. I dag finnes ingen 

mening i gruppen, alt ligger i individet. Men der er meningen fullstendig ubevisst. Man vet 

ikke hva man beveger seg mot. Man vet ikke hva som beveger en...” 157 

Problemet i dag er, slik Campbell ser det, at kommunikasjonslinjene mellom den bevisste 

og den ubevisste delen av menneskets psyke er avskåret, og vi er blitt delt i to. For å oppnå 

effektiv kommunikasjon mellom disse delene trenger vi de virksomme symbolene som 

finnes i drømmer, myter og eventyr. Her er Campbell helt på linje med både vo n Franz og 

May. Bevisstheten er ikke i stand til å finne opp et virksomt symbol, like lite som den kan 

forutsi hva vi kommer til å drømme i natt. Derfor trenger vi mytologiene og eventyrene.  

Men heltens oppgaver er andre i dag enn i tidligere tider. For jegerfolkene i tidligere tider 

besto innvielsen av totemkultens identifikasjon med de ville dyrene som var både 

hovedtrussel og overlevelsesgrunnlag. Senere ble det høstingens og såingens riter som sto i 

sentrum, og enda senere ”sfærenes mirakel”158 og himmelens guder. I dag er det mennesket 

selv som er sentrum for ”mysterienes og farenes sfære”159. De gamle mytene og 
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heltehistorienes symboler bærer fortsatt en kraft i seg, som kan hjelpe oss med oppgaven. 

Den kraften stammer fra den kilden symbolene oppstår fra, nemlig psykens kreative sentre.  

Teatret som institusjon eller menneskemøte 

Enda en ”sannhet” som blir satt spørsmålstegn ved i det postmoderne er kunstens sannhet 

og kunstens premisser. Som en konsekvens av dette søker kunsten i postmodernismen å 

unnslippe sin egen ”interesseløshet” i kunstinstitusjonen. I den grad teatret er en del av 

kunstinstitusjonen er det også en del av dette bildet. Spørsmålet om teatrets funksjon i det 

postmoderne samfunnet reduseres ofte til et spørsmål om å opprettholde seg selv som 

institusjon, eller å dekonstruere seg selv ved å gå ut av institusjonen. Denne tendensen er 

blitt sterkere og sterkere i takt med at det ”seriøse” teatret er blitt lukket inne i statlige 

kunstinstitusjoner, samtidig som film og TV har overtatt mye av det borgerlige teatrets 

opplysnings- og underholdnings - funksjon.  

Det postmoderne teatret tilbyr ingen mulighet til identifikasjon med en helt eller en historie, 

tilskueren må nøye seg med sin egen ensomme opplevelse, og fraværet av sammenheng. 

Det er dette som gjør at teatret mister sin betydning i det postmoderne, hevder Ørjan 

Wiklund 160 i boken Fortellerens Teaterkunst. Det tilskueren alltid søker i teatret er ikke der 

å finne: Felles opplevelse, felles mening, sammenheng. Dette ser Wiklund som en 

forklaring på hvorfor fortellerteatret har fått en renessanse i vår tid.  

Teatret blir mindre og mindre livsnødvendig for publikum i en verden hvor TV er mer 

aktuell og tilgjengelig, romankunsten kan gå lenger i utforskingen av ideer og mennesker, 

filmen forteller bedre og raskere, dansen skaper mer spennende bevegelser. Det realistiske 

teatret har langt på vei isolert skuespilleren omkring sin egen teknikk, og det postmoderne 

teatret har tatt konsekvensen av denne utviklingen helt ut og tilbyr det samme som 

virkeligheten ellers, bare pakket inn litt uvanlig for å skape et øyeblikks interesse. Men ”det 

er ikke for dette jeg går i teatret” sier Wiklund. ”Har ikke teaterkunsten noe annet å tilby 

meg enn denne litt uvanlige virkeligheten, går jeg heller andre steder/…/for meg er 
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teaterkunsten stedet for dialogen mellom min egen mening og deres, mellom min og deres 

forståelse og opplevelse. Ikke rommet for monologer uten lyttere...”161 

Teatret som møte mellom mennesker; her og nå, og der og da 

Teoriene og manifestene ha r erklært teatret sykt, døende og dødt mange ganger, men likevel 

er pasienten stadig oppe og går. Det finnes, til tross for hva mange teoretikere sier, mulighet 

for felles opplevelse og utveksling av mening innenfor teaterformen også i dag. Dette finnes 

kanskje i minst like stor grad utenfor kunstinstitusjonen som innenfor. Spørsmålet om 

institusjon eller ikke institusjon er ikke av avgjørende betydning for de prosessene som kan 

gjøre teatret til en virkelig og virksom kommunikasjon mellom mennesker. Blant annet 

derfor har jeg i denne oppgaven funnet det interessant å fokusere på teaterhendelsen som et 

møte mellom mennesker, uavhengig av teaterinstitusjonen som sådan. 

Som vi har sett har det postmoderne teatret små muligheter til å tilby en helt eller en his torie 

som gir tilskueren opplevelsen av sammenheng og mening. Likevel er det dette tilskueren 

alltid søker i teatret. Fortellerteatrets renessanse i vår tid mener Wiklund har sammenheng 

med en bestemt ting: 

Hva er det, som er så spesielt med en aktør som forvandler seg foran sitt publikum? Hva 
er fordelen med at noen faktisk gjør dette foran deg og ikke på film, med all den 
perfeksjonen en film kan gjøre mulig? Den opplagte forskjellen er bare den at på teatret 
forvandler aktøren seg i publikums nærvær, slik at publikum kan oppleve forvandlingen 
samtidig med aktøren/…/ Teatrets spennende mulighet er å kombinere kjensgjerningen at 
aktøren forvandler seg med kjensgjerningen at tilskuerne er bevisste denne 
forvandlingen/…/Ved hjelp av denne dobbeltheten kan både tilskuere og aktører være 
med på å skape den samme fantasien. De kan møte hverandre i den samme 
fantasiskapelsen. For meg er denne dobbeltheten det essensielle ved teatrets kunst, det 
som gjør teatret unikt.162 

Denne dobbeltheten, som det her blir hevdet er det essensielle i teaterkunsten, innebærer at 

man møtes i et ”her og nå” og beveger seg sammen ut i et ”der og da”. Richard Schechner 

ser også dette som et essensielt trekk ved teatret: 

A spectator better not prevent the murders occurring in Hamlet. Yet these stage murders 
are not”less real” but “differently real” than what happens in ordinary life. Theater, to 
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be effective, must maintain its double or incomplete presence, as a here and now 
performance of there and then events. The gap between the here and now and the there 
and then allows the audience to contemplate the action and to entertain alternatives.163 

På denne måten beveger fortellerteateret seg fritt mellom høyre og venstre side av 

Schechners efficacy - entertainment skala164, og like fritt mellom Anne-Britt Grans 

motsetninger: sann, virkelig, ekte, kontra usann, uvirkelig, uekte, teatral.165 

Oppsummering 

 På visse måter kan vi se eventyrene som en motvekt til grunnleggende trekk ved det 

postmoderne. I dette kapitlet er det blitt antydet noen aspekter ved det postmoderne som 

kan ligge bak den store interessen og det store behovet for eventyr og mytologisk inspirerte 

fortellinger som vi ser i vår kultur i dag. 

Eventyrformen er en klar episk struktur og en narrativ struktur, og dermed en motvekt til 

dekonstruksjonen av narrativiteten og fortellingen i det postmoderne. Eventyrene tilbyr et 

åpent religiøst innhold som representerer en religiøsitet på individnivå, bare knyttet til den 

strukturen som blir dannet av det menneskelige livsløp, og dermed en motvekt til 

dekonstruksjonen av de store religionene. 

”Virkelighetshungeren og autensitetsjaget”  i kjølvannet av postmoderniteten og dens 

overflate-dyrking fører til fenomener som selvskading innen performance-kunsten, og 

realityserier hvor plastiske operasjone r vises som underholdning. Også terrorismens estetikk 

kan sees som et ekstremt utslag av denne konsekvensestetikken, med selvmordsbomberne 

som religiøst – politisk reality TV. 

Et av de grunnleggende dilemmaene i det postmoderne er et verdensbilde som ikke setter 

mennesket i sentrum, samtidig som individet i høy grad er overlatt til seg selv og den 

mening det selv klarer å skape i sin egen tilværelse. Subjektet desentreres av 

dekonstruktivistene, og ses som noe ustadig og motsigelsesfullt. Individet som en samlet 

dynamisk enhet forsvinner, og det postmoderne teatret tilbyr ingen mulighet til 
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identifikasjon med en helt eller en historie, tilskueren må nøye seg med sin egen ensomme 

opplevelse og fraværet av sammenheng.  

Felles opplevelse, felles mening, sammenheng, er det som gjør teatret til en virkelig og 

virksom kommunikasjon mellom mennesker. I dag finnes ingen mening i gruppen, alt ligger 

i individet. Vestens tap av myter er kanskje en hovedårsak til psykoanalysens fremvekst. 

Flere psykoanalytikere snakker om en akutt og mangel på adekvate myter i det moderne 

samfunn. De gamle mytene og heltehistorienes symboler bærer fortsatt en kraft i seg, som 

kan gjenopprette kommunikasjonslinjene mellom den bevisste og den ubevisste delen av 

menneskets psyke. For å oppnå effektiv kommunikasjon mellom disse delene trenger vi de 

virksomme symbolene som finnes i drømmer, myter og eventyr. 

Teatrets dobbelthet gjør at både tilskuere og aktører kan være med på å skape den samme 

fantasien. De kan møte hverandre i et ”her og nå” og bevege seg sammen ut i et ”der og 

da”. Hvis dette fordoblede møtet finner sted, kan eventyrteateret være en unik anledning til 

å formidle dype sannheter med røtter i den kilden virksomme symboler oppstår fra, nemlig 

psykens kreative sentre.  

8: Oppsummering og konklusjoner  
Denne oppgavens hovedproblemstilling har dreid seg omkring virkningen av 

eventyrteater, basert på konkrete erfaringer fra forestillingen Hans og Grete og 

Eventyrteatret. Det første spørsmåle t som ble forsøkt besvart var:   

• hvordan får teater evnen til å skape virkning; generelt, og mer spesielt i 

sammenheng med iscenesettelse av eventyr? 

Når det gjelder den generelle delen av spørsmålet tok jeg utgangspunkt i Schechners 

performance-teoretiske begreper og særlig efficacy-begrepet, og så hvordan Schechner 

knytter dette med virkning til det rituelle og enheten mellom publikum og forestilling. Når 

det gjelder den spesielle delen tok jeg utgangspunkt i egne erfaringer som produsent og 

utøver av teater, og forsøkte å anvende en fenomenologisk holdning i forhold til konkrete 

forestillinger. En tilsynelatende paradoksal opplevelse med den turnéforestillingen jeg tar 
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utgangspunkt i var at der hvor forholdene blant publikum virket kaotiske, ble opplevelsen 

for oss som teatergruppe stadig at forestillingen fungerte optimalt. Det kunne altså virke 

som om forestillingen hadde en evne til å samle en ukonsentrert gruppe, og samtidig fikk 

man følelsen av at forestillingen i seg selv profiterte på å få en slik funksjon. Dette 

fenomenet opplevdes som vesentlig, og har vært mye av min personlige drivkraft for å stille 

de videre spørmålene som forsøkes besvart:  

• På hvilken måte kunne forestillingen profitere på et ukonsentrert/uoppdragent 

publikum? 

• Kan teatersies å ha en helbredende funksjon?  

• Har vi, gjennom å iscenesette de gamle folkeeventyrene på den måten vi gjorde, 

kommet til å nærme oss det Eliade kaller ”reactualization”, og dermed beveget oss 

mer over på ”efficacy” siden av Schechners skala?  

Keith Johnstone snakker om det teatret som samler publikum til ett vesen. Richard 

Schechner snakker om det rituelle og ”reactualization” i den betydning at ritualet ikke bare 

gjentar, men gjenskaper det originale, hellige ritualet, slik at myten faktisk gjenoppstår i 

øyeblikket. I Eventyrteatret kunne det i de beste øyeblikk oppleves som at skuespillere, 

musikere og publikum kom inn i en samstemthet hvor vi gjenskapte eventyret sammen.  

Fenomenologisk filosofi anvendt i teatersammenheng viser hvordan mening formidles i 

feltet hvor det fysiologiske og det psykologiske nivået møtes, og hvordan en felles 

virkelighet kan oppstå. I møtepunktet mellom det materielle eller fysiologiske nivået og det 

psykologiske eller meningsnivået, i et levende handlingsrom skapt av flere menneskers 

intensjonalitet; oppstår et eksistensielt rom. Dette perspektivet underbygger betydningen av 

den felles opplevelsen i rommet som en forsterkning av de individuelle følelseopplevelsene 

som kan aktiveres av eventyrene.   

En kroppsbasert spillestil og tilstedeværelse i rommet, med utgangspunkt i det gestiske og 

”kroppsrommet som skapes gjennom gestus, og forbindelsen dette åpner mellom det indre 

mennesket og rommet”, sammen med måten scenen var bygget opp på, underbygget dette 

felles eksistensielle rommet. Handlingene og de fenomenene som ble satt fram i dette 

rommet skapte en felles erfaring som kan sies å utgjøre forestillingen. Vi hadde ikke en 
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aristotelisk katarsis, men likevel hadde vi den kollektive teaterhendelsens synkronisering av 

opplevelser, følelser og forestillingsverden, hvor vi så å si ”smitter” hverandre med mening.  

Tanken om at teater kan ha en helbredende funksjon er ikke så uvanlig.Viktige 

teaterpraktikere/teoretikere som Evreinov og Boal tillegger teatret evnen til å ha en virksom 

og helbredende funksjon. Augusto Boals teori om teaterets effektive energi vektlegger 

teatrets ”estetiske rom” som et  rom for den menneskelige evnen til selvobservasjon. 

Publikum fyller ut det estetiske rommet med egne minner, fantasier, koblinger og drømmer.  

Det helbredende aspekt knyttes hos Evreinov også til tilskuerens eget instinkt for 

forvandling. Det som måtte mangle av fullkommenhet i transformasjonen fra aktørens side, 

videreføres av tilskuernes blikk, som transformerer et stykke papp til et vakkert slott, og et 

blått tøystykke til en sjø. Tilskuernes teatrale instinkt fyller igjen ”hullene” og fullfører 

forvandlingen som skuespilleren setter i gang. 

• Hva er eventyr, hva gjør eventyrformen så stabil, og  hva er og har vært eventyrenes 

funksjon? 

• Finnes det bestemte virksomme elementer i eventyrene? Og i så fall hva består disse 

elementene av? 

•  Hvorvidt formidler og forsterker teatret som medium de virksomme og terapeutiske 

elementene i eventyr? 

Når det gjelder eventyrene er både form og innhold viktige. Avgjørende i forhold til å 

definere et eventyr som et eventyr var: 

• eventyrets ”krystall” - eller ”skjelett” karakter, det uforanderlige eventyrplottet,  

• fleksibiliteten/evnen til å romme flere betydninger, og 

• det rituelle aspektet  

• et bestemt menneskebilde, som fokuserer på helten og hans overvinnelse av 

motstand og prøvelser.  

Eventyrforskningen er et stort felt og vi har sett på fem ulike tradisjoner, hvor svært mange 

konklusjoner peker i samme retning: Det gjentagende og uforanderlige eventyrplottet er 

uttrykk for noe gjentagende og uforanderlig i menneskenaturen og menneskets livsløp. 
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Bruken av eventyr i psykoterapeutisk behandling bygger på en anerkjennelse av eventyrets 

relevans i forhold til personlighetsutvikling. Den jungianske tradisjonen vektlegger særlig 

hvordan eventyrene avspeiler individuasjonsprosessen, hvor det bevisste og det ubevisste i 

mennesket blir bedre tilpasset til hverandre. 

Richard Schechner knytter evnen til å skape virkning til samspillet mellom scene og sal, og 

til ritualet. Forestillingen Hans og Grete ble derfor ett av tre utgangspunkt for denne 

oppgaven. ”Efficacy - entertainment” modellen ble et teoretisk bakteppe for to fortellinger, 

en om Eventyrteatret på Jeløya, og en om The Horse Dance, et helbredende ritual.  

• Har historien om en iscenesettelse i en nordamerikansk indianerstamme vært et 

bidrag til refleksjon over virkningen av eventyrteater?  

• Hvilken funksjon hadde den rituelle iscenesettelsespraksisen i dette samfunnet, og 

hvordan forklarer man her ritualets evne til å skape kraft og forvandling? 

• Hvorfor hadde Black Elk ikke den samme ”kraften” når han befant seg i Europa?  

Black Elks holdning til iscenesettelse er uttrykk for en kultur som ser på den rituelle 

praksisen som et livsviktig middel til å opprettholde stammens sunnhet og velferd. Black 

Elks Horse Dance iscenesettelse ble utført på et tidspunkt hvor stammen var sterkt preget av 

oppløsning, frykt og mismot. Ritualet kan tolkes som en transformasjon fra frykt til mot, 

som finner sted ved hjelp av teatrale virkemidler som understøtter symbolene som brukes i 

ritualet. I samspillet mellom skuespiller, metaforer og tilskuere oppnås ritualets evne til å 

skape kraft og forvandling. 

Grensene mellom teater og ritual er ikke eksakte, og Schechners modell beskriver en skala 

eller et kontinuum, med efficacy – evnen til å skape virkning – på den ene siden og 

entertainment – evnen til å underholde – på den andre. Ifølge Schechner er spørsmålet om 

en forestilling skal klassifiseres som ritual eller som teater like mye avhengig av 

situasjonen, stedet, tilskuerne, og samspillet mellom sosiale faktorer, som av selve 

forestillingen. Dermed er det fullt mulig at en teaterforestilling som ett sted virker helt og 

fullt som underholdning, et annet sted kan ha ”efficacy”, eller evnen til å forårsake en 

virkelig forandring, og omvendt: et rituale som et sted har ”efficacy”, kan et annet sted 

fungere som ren underholdning.  
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Ved sammenlikningen av teaterforestillingen Hans og Grete og ritualet The Horse Dance,  

fant vi bare et par egenskaper hvor egenskapene fra Schechners modell var entydig på den 

ene eller andre siden: 

• fokus på resultater kontra underholdning: Tydelig vektlegging av virkning i ritualet, 

og klar vektlegging av underholdning i eventyr teatret, likevel var det elementer av 

begge kvalitetene tilstede i begge eksemplene. 

• link to absent other kontra only for those there. Fokus på en spirituell dimensjon i 

det indianske ritualet, hos Eventyrteatret ikke noe uttalt fokus på dette. 

• symbolic time kontra emphasis now. Begge forestillingene er preget av symbolsk tid. 

I eventyrteatret blir den symbolske tiden ”det var en gang” avbrutt av de 

dramatiserte scenene som er mer ”her og nå”.  

• performer in trance kontra knows what he’s doing. Det er ikke snakk om besatthet 

eller transe i noen av disse tilfellene så vidt jeg kan forstå. 

• audience participates kontra audience watches. Begge forestillingene befant seg så 

vidt jeg kan forstå et sted omkring midten av skalaen.  

• audience believes kontra audience appreciates. Ikke entydig i noen av tilfellene, 

dette avhenger av mange individuelle faktorer, men antakelig større grad av tro på 

en spirituell virkelighet bak metaforene i ritualet. 

• Criticism discouraged kontra criticism flourishes. Et helt klart skille her. 

• Collective creativity kontra individual creativity: Ikke noe entydig skille.  

Dette viser at det er vanskelig å trekke et tydelig skille mellom teater og ritual, og at de 

elementene som skaper ”efficacy” kan være tilstede også i et sekulært kulturuttrykk.  

• Kan antropologisk ritualteori og religionshistoriske perspektiver tilføre bidrag til 

forståelsen av de virksomme og forandrende elementene i både ritualet, teateret og i 

eventyret? 

De arketypiske eventyrmotivene kan sees som refleksjoner av mønstre fra en initiatorisk 

virkelighet, hvor eventyret overfører innvielsens prøvelser til det imaginære nivået. Dette er 
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en av flere ledetråder mot det rituelle, som  kommer både fra den teaterteoretiske kanten, fra 

de ulike eventyrforskere og autoriteter innen andre teoretiske felter. Antropologen Victor 

Turner ser samfunnet som en prosess, og ikke e t system av låste strukturer. ”The social 

drama” er den grunnleggende prosessuelle enheten i samfunnet. Ifølge Turner er alle de 

spesialiserte genrene innen performativ og litterær kunst rester av ritualet i en eller annen 

form. Turners syn på teaterets funksjon og utviklingen av Schechners efficacybegrep er tett 

forbundet. Antropologene skiller tradisjonelt mellom to hovedtyper av ritualer: ”life-crisis 

rites”, som markerer viktige overganger fra et livsstadium til et annet, og ”calendrical rites”, 

som er felles feiringer for store grupper eller hele samfunn, som markerer viktige punkter i 

årsløpet eller folkets historie. Det rituelle grunnmønsteret ser Turner i tråd med Van 

Genneps ”Rites de Passage” som delt i tre faser, kalt  

• preliminal/separation, 

•  liminal/ transition, and 

•  postliminal/incorporation. 

I overgangsritene har det liminale en forandrende funksjon i forhold til individenes vekst og 

utvikling, mens det i årstidsritene, eller de ritualene som gjelder hele stammen, er 

befestende i forhold til de grunnleggende strukturene samfunnet hviler på. Eventyret likner 

på mange måter et innvielsesrituale. Forestillingssituasjonen, som både publikum og 

skuespillere er en del av, har vi hos Turner sett som en av arvtagerne etter årstidsritualene, 

de kollektive , statusopphevende ritualene, som er til for å befeste og bekrefte samfunnets 

orden. Eventyrteatret har elementer fra begge typer ritualer og kan slik sett ha funksjon av 

en felles opplevelse av en individuell innvielsesprosess.  

Det å av og til kunne befinne seg i en ”flytende verden” hvor alt ser ut til å være mulig, er et 

grunnleggende menneskelig og samfunnsmessig behov, hevder Turner. Teateret, karnevalet, 

ritualet og kunsten er leverandør av nødvendige liminale pustehull, og kan også gi mulighet 

for en refleksiv prosess, hvor samfunnet ser ”seg selv” og nye muligheter i ”seg selv”. 

Narrativite kulturuttrykk forstås av Turner som sprunget ut fra reflekterende aktivitet basert 

på hendelser knyttet til disse prosessene, og på mening trukket ut av hendelser: Når vi også 

ser at eventyrenes typiske handlingsstruktur ”hjemme”, ”ute”, ”nytt hjem” samsvarer med 

fasene i det rituelle grunnmønsteret, forstår vi at det å gå tilbake fra en rent narrativ form til 
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en dramatisk fremstillende form kan være en reaktivering av den liminale fasen, som er 

altså er den virksomme og forandrende fasen i ritualene.  

Vi har også sett at eventyrene tilbyr et innhold som kan representere en åpen form for 

religiøsitet på individnivå, bare knyttet til den strukturen som blir dannet av det 

menneskelige livsløp. Kombinasjonen eventyr og teater kan på denne måten gi næring til 

områder som lider av underernæring i vår kultur, hvor det ellers er overflod av så mye. 

Flere psykoanalytikere snakker om en akutt mangel på adekvate myter i det moderne 

samfunn, og at vi trenger de virksomme symbolene som finnes i drømmer, myter og 

eventyr, for å oppnå effektiv kommunikasjon mellom den bevisste og den ubevisste delen 

av menneskets psyke. Eventyrenes symboler bærer den kvaliteten i seg, som kan være med 

på å gjenopprette kommunikasjonslinjene mellom de to delene  av psyken.  

Teatret har fremdeles nøkkelen til det magiske/ liminale rommet ”betwixt and between” 

forskjellige virkeligheter. Teatret kan som vi har sett både være underholdningsorientert og 

resultatorientert, helst samtidig, og det kan være en virkelig og virksom kommunikasjon 

mellom mennesker. Evreinov, Schechner og flere av de teaterteoretikerne som er blitt 

presentert i denne oppgaven, fremhever transformasjon som teaterhendelsens essens. Veien 

er faktisk  ikke så lang fra dette teatersynet og til et syn på iscenesettelse som forebyggende 

medisin, slik som hos Black Elk og lakotafolket. Teatrets transformasjon og dobbelthet gjør 

at både tilskuere og aktører kan være med på å skape den samme fantasien. De kan møte 

hverandre i et ”her og nå” og bevege seg sammen ut i et ”der og da”. Hvis dette fordoblede 

møtet finner sted, kan eventyrteater være en unik mulighet til å formidle noen arketypiske 

symboler som fortsatt er virksomme, fordi de har sine røtter i den dype kilden som er den 

menneskelige psykens kreative sentre.  
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