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INNLEDNING 
 
Kanadiske Alice Munro har en lang karriere bak seg som novellist. Hun debuterte med 

novellesamlingen Dance of the Happy Shades i 1968, og for den ble hun belønnet med 

Governor General’s Award (Canadas mest høythengende litterære pris, som også har blitt 

henne til del to ganger senere i karrieren). Elleve novellesamlinger har utkommet siden den 

tid, den foreløpig siste, Runaway, utkom i Canada i oktober 2004. Selv om hun jevnlig har 

publisert sine noveller i The New Yorker, har hun i størst grad blitt lest av andre skrivende, og 

har derfor rykte på seg som en ”writers’ writer”. Hun har etablert et betydelig litterært 

omdømme i det angloamerikanske språkområdet gjennom sine noveller, en bragd som hun, 

ifølge John Updike, er den eneste som har oppnådd siden Raymond Carver (Updike 2002: 1). 

Munro ble født i Wingham i Ontario i 1931 og tilbrakte sine første 20 år der. I 1951 flyttet 

hun til Vancouver og først 22 år senere returnerte hun til Ontario, hvor hun fremdeles lever og 

arbeider.  

 

The Beggar Maid ble først publisert i Canada under tittelen Who Do You Think You Are? 

(1978). Da den skulle utgis i USA, fryktet imidlertid redaktøren at tittelens doble betydning 

ville forsvinne fordi det fenomenet vi i Norge gjenkjenner som Janteloven, ikke er 

innreflektert i den amerikanske kollektive bevisstheten i samme grad som i den kanadiske. 

Dermed ville tittelen utelukkende henspille på identitetsspørsmålet: hvem er du?, mens den 

fordoblingen som potensielt ligger i spørsmålet: hvem tror du at du er?, ikke ville finne noen 

klangbunn hos de amerikanske leserne. Samlingen ble derfor oppkalt etter en av titlene på 

novellene og et sentralt bilde i teksten: The Beggar Maid1.  

Boken skapte en viss forvirring da den kom fordi den består av ti tekster som har 

novellens form, men som samtidig er knyttet nært sammen, både gjennom sin protagonist og 

gjennom en mer generell tematikk. Undertittelen – Stories of Flo and Rose – bærer da også 

bud om at historiene ikke opererer uavhengig av hverandre. Genremessig lar den seg best 

bestemme som en novellesyklus.  

Rose, som må kunne karakteriseres som syklusens hovedperson, introduseres i første 

novelle. Hun er da en liten pike i West Hanratty, en fattig by i rurale, sørvestlige Ontario. 

Videre i syklusen følges Rose gjennom deler av barndommen, via ungdommen og til godt 

                                                 
1 Jeg arbeider med den amerikanske utgaven og vil heretter referere til boken som The Beggar Maid. Når jeg i 
det følgende referer til denne teksten, vil jeg for enkelhets skyld kun operere med sidetall. 
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voksen alder; gjennom skolegang, oppbrudd og påfølgende universitetsutdannelse, ekteskap, 

skilsmisse, karrierer og endelig: hennes reise hjem, tilbake til West Hanratty. Navnet på byen 

er nytt, men den deler mange aspekter med byer i andre Munro-noveller, deriblant Jubilee, 

Del Jordans hjemby i Lives of Girls and Women (1971). Munro er av flere blitt betegnet som 

en regional forfatter (Martin 1987), og hun har også selv uttalt seg eksplisitt om dette: ”I 

guess I’m a kind of anachronism […] because I write about places where your roots are and 

most people don’t live that kind of life anymore at all. Most writers, probably, the writers who 

are most in tune with our time, write about places that have no texture, because this is where 

most of us live” (Munro i Keegan 2003: 4). 

Handlingen i de fleste av hennes bøker er lagt til Ontario. Det er en veldig stedlighet i 

Munros noveller; en tydelig kjærlighet til landskapet, og de litterære rom hun skaper, er 

preget av en sterk tilknytning til geografiske steder.  

Denne stedligheten gjør Munros forfatterskap representativt for den kanadiske 

litteraturen generelt. Robert Kroetsch skriver: ”Canadian writing is the writing down of a new 

place. Indeed, Northrop Frye tells us in his now famous statement that the Canadian 

sensibility ’is less perplexed by the question ‘Who am I?’ than by some such riddle as ‘Where 

is here?’’” (Kroetsch 1989: 41). Det er derfor ikke uventet når man i The Beggar Maid finner 

at spørsmålet om identitet er uløselig knyttet til spørsmålet om sted. Som et parallelt bilde på 

relasjonen mellom individ og sted finner man novellesyklusen, der det eksisterer en spenning 

mellom den enkelte novelle og helheten disse novellene til sammen utgjør.  

 På grunn av dette spenningsforholdet har jeg besluttet å dele analysen min i to deler, 

for slik å kunne ivareta begge de strukturelle hovedelementene: både enkeltnovellenes 

autonomi og syklusens dynamiske helhet.  

Del én av analysen består av tre kapitler, som alle er forbundet ved at de omhandler 

samlingens første novelle, ”Royal Beatings”. Grunnen til at jeg har valgt å skrive om bare én 

novelle, er for det første at jeg ønsket å avgrense analysen, for slik å vise hvordan 

enkeltnovellens autonomi gjør seg gjeldende både når det gjelder form og innhold. For det 

andre er ”Royal Beatings” representativ også for syklusens øvrige noveller – med sine stadige 

tidshopp, perspektivendringer og avsluttende epilog – samtidig som den tematisk er nært 

beslektet med resten av The Beggar Maid. Dette blir tydelig i analysen av hele boken i del to.  

Innledningsvis i del én går jeg gjennom noen sentrale punkter i moderne novelleteori 

for deretter å diskutere ”Royal Beatings” i lys av dette. Hensikten med denne diskusjonen er å 

synliggjøre strukturer som er virksomme i novellen, i tillegg til å plassere Munros tekster 

innenfor en genre hun både forholder seg til og bryter med.   
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Etter genrediskusjonen følger en narratologisk gjennomgang. Jeg vil innledningsvis 

presentere et knippe narrative redskaper og diskutere dem i forhold til novellen. Noen 

tematiske implikasjoner vil bli antydet, og når jeg så går over til den tematiske analysen, vil 

tråden fra den narratologiske gjennomgangen bli tatt opp igjen. Den tematiske analysen av 

”Royal Beatings” er en tekstnær lesning der jeg søker å problematisere noen av innsiktene 

som synes reflektert inn og samtidig diskutere en del av de bevegelsene som finnes i teksten. 

Som jeg presiserer i innledningen til kapittel tre, er den narratologiske analysen og den 

tematiske analysen ingenlunde å anse som separate, til det er berøringspunktene for mange.  

Del to av analysen omhandler syklusen som helhet. Jeg begynner med å skissere opp 

den teoriproduksjonen som har foregått rundt denne genren, og diskuterer deretter The Beggar 

Maid med utgangspunkt i noen av de begrepene de ulike teoretikerne opererer med. Deretter, i 

oppgavens siste kapittel, konsentrerer jeg meg om det jeg har valgt å kalle bokens tematiske 

ekspansjon. Jeg tar utgangspunkt i noen av de sentrale tematiske funnene fra analysen av 

”Royal Beatings” og ser hvordan de utdypes gjennom syklusens form, gjennom stadig 

gjentakelse og utvikling.  

 Der hvor jeg finner det fruktbart, vil jeg benytte meg av andre lesninger av The Beggar 

Maid. Fruktbarheten kan enten være et resultat av inspirerende sammenfall med min egen 

forståelse av boken, men også tankevekkende uenighet. Ulike kritikere har lagt vekt på ulike 

aspekter ved boken, og nedenfor vil jeg presentere noen av de viktigste publikasjonene i 

Munro-forskningen og essensen i de lesningene jeg forholder meg til. Poengene deres vil så 

bli presentert mer utførlig senere, alt ettersom hvor relevante de er for min analyse.  

Coral Ann Howells’ bok Alice Munro (1998) har et kapittel om The Beggar Maid. Det 

har overskriften ”Only formal connections”, og det beskriver, kortfattet, hvordan Howells 

leser boken. Hun vektlegger det hun kaller de formelle forbindelsene i Roses liv; personer og 

forhold har en ytre forbindelse, og Howells diskuterer mangelen på meningsbærende og indre 

sammenhenger. Hun argumenterer videre for en lesning som vektlegger forestilling og 

rollespill. W.R. Martins bok Alice Munro. Paradox and Parallell (1987) presenterer en 

gjennomgang av hele Munros forfatterskap. Martin leser The Beggar Maid som en beretning 

om en tapt verden, og han ser forholdet mellom fortid og nåtid som et gjennomgående tema i 

The Beggar Maid. Han argumenterer også for at Rose modnes i løpet av boken, at hun mot 

slutten lærer seg forskjell på liv og teater, og dermed kan spille bedre i begge. E.D. Blodgetts 

bok Alice Munro (1988) vier et kapittel til The Beggar Maid, og han leser boken som en 

bildungsroman, der problemene forbundet med rollespill og skuespilleri blir tematisert: 

Verden blir teater, selvet blir persona og relasjoner lades med forstillelse. The One and the 
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Many: English-Canadian Short Story Cycles (2001) av Gerald Lynch omhandler 

novellesyklusens status blant kanadiske forfattere. Lynch presenterer en analyse av The 

Beggar Maid hvor han konsenterer seg spesielt om hvilke muligheter genren gir for å utvikle 

ulike elementer i novellene. Lynchs lesning er imidlertid svært psykoanalytisk orientert, og 

har få berøringspunkter med min egen analyse. Ajay Hebles bok The Tumble of Reason: Alice 

Munro’s Discourse of Absence (1994) er nok den publikasjonen som har mest til felles med 

min egen analyse. Han vektlegger den usikkerheten Munros fiktive univers preges av, og 

knytter denne usikkerheten opp mot en undergravende stemme han hevder å finne i boken. 

Også han vektlegger rollespillets plass i The Beggar Maid, og ser dette spillet som en 

undersøkelse av forholdet mellom virkelighet og fiksjon. Han er videre opptatt av den ”andre 

virkeligheten” som kommer til syne i Munros noveller, og i likhet med meg anser han dette 

som et sentralt tematisk trekk. 

Et påfallende fellestrekk ved resepsjonen er at alle fokuserer på rollespillets plass i 

teksten. Rollespillet blir riktignok belyst fra ulike perspektiver, men det tjener ofte, også i min 

analyse, som en innfallsport til andre sentrale temaer. 

 

Mitt prosjekt er å presentere en grundig gjennomgang av The Beggar Maid, med vekt på både 

bokens form og dens innhold. Jeg søker å vise hvordan tekstens genre og struktur legger 

føringer på hvordan dens tematiske innhold oppleves av leseren, og videre å diskutere disse 

tematiske trekkene. En av mine teser er at The Beggar Maid bærer på en skam. Dette kommer 

til uttrykk både ved at bokens hovedperson skammer seg, men også ved at teksten som sådan 

skammer seg over den vold den utgjør mot livets fylde. Denne siste erkjennelsen eksisterer i 

teksten som en bekymring, og den kan sies å komme som en nødvendig konsekvens av en 

annen erkjennelse: Livet er bevegelig; det har en flyktig og foranderlig karakter.  

Denne problemstillingen har også sammenheng med en annen av mine undersøkelser, 

nemlig hvordan spørsmål om identitet søkes belyst fra flere ulike perspektiver; fra materielle 

forhold som klasse og fattigdom2, via stedets betydning for individet, til skuespilleriet, som er 

en helt sentral og stadig problematisert størrelse i The Beggar Maid. Roses 

tilpasningsdyktighet gjør at hennes selvforståelse, og også den forståelsen av henne som 

fortelleren forfekter, er ustabil. Den er i stadig forandring, og denne prosessuelle forståelsen 

av selvet avføder en skam på to nivåer i teksten: i Rose selv, på grunn av hennes 

                                                 
2 Roses kjønn er også vesentlig for hennes vekst og utvikling. Jeg vil berøre dette, men jeg vil ikke gå 
systematisk til verks med feministisk analyseverktøy. Det finnes flere grundige feministiske lesninger av The 
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tilsynelatende mangel på kjerne, men også på et metanivå, siden språket fanger det flyktige, 

og dermed frarøver det flyktige sin status som flyktighet. Ordene holder livet fast på 

boksiden, og derfor inneholder også The Beggar Maid et helt grunnleggende paradoks: Den 

søker å fremstille virkelighetens kompleksitet samtidig som den bærer på en visshet om at 

fremstillingen nødvendigvis vil øve vold mot denne virkeligheten.  

  

 

 

 

                                                                                                                                                         
Beggar Maid, se for eksempel Beverly Rasporichs Dance of the Sexes: Art and Gender in the Fiction of Alice 
Munro (1990) eller Magdalene Redekops Mothers and Other Clowns: The Stories of Alice Munro (1992).  
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DEL I: ENKELTNOVELLEN 

 

1  MODERNE NOVELLETEORI OG THE BEGGAR MAID 
 

 

I seem to turn out stories that violate the discipline of the 
short story form and don't obey the rules of progression 
for novels. I don't think about a particular form, I think 
more about fiction, let's say a chunk of fiction. What do I 
want to do? […] I want the reader to feel something is 
astonishing – not the 'what happens' but the way 
everything happens. These long short story fictions do 
that best, for me. (Munro 2003: 1) 

 

 

Ofte blir novelleforfattere spurt om hvorfor de har valgt novellegenren, et spørsmål som langt 

sjeldnere blir stilt til romanforfattere. Som sitatet ovenfor viser, registrerer Munro at den 

lange novelleformen fungerer best for henne, men når hun blir spurt om begrunnelser, pleier 

hun sjelden eller aldri å gi annet enn svært prosaiske svar: Hun var småbarnsmor da hun skrev 

sine første bøker, hun måtte jobbe i korte intervaller.   

I dette kapitlet vil jeg undersøke i hvilken grad fortellingene i The Beggar Maid 

korresponderer med genreteorien. Inneholder de noen av de karakteristikkene som har blitt 

etablert som typiske for novellen? Eller bryter de eventuelt med genreprinsippene? 

  

Teoriene om novellens form er mangefasetterte, og innfallsvinklene til genren varierer. 

Charles E. Mays antologi fra 1967, Short Story Theories, hvor både teoretikere og 

skjønnlitterære forfattere kommer til orde, demonstrerer utfordringene forbundet med å 

definere hva en novelle er. De ulike artikkelforfatterne definerer novellen i forhold til flere 

ulike aspekter: teknikker for kompresjon av handling (A. L. Bader, Norman Friedman, L. A. 

G. Strong), forandring eller avsløring av karakterer (Theodore Stroud), emne (Frank O’ 

Connor), stemning (Nadime Gordimer) og lyrisk uttrykk (Alberto Moravia), for å nevne noen. 

Det finnes imidlertid ingen enkel karakteristikk, eller gruppe av karakteristikker, som alle kan 

enes om at skiller novellen fra andre nærliggende genre (Ferguson 1994: 218).  

Asbjørn Aarseth hevder at det finnes to hovedgrupper av novelleteoretikere: Den ene 

gruppen består av teoretikere som antar at genrebetegnelser som for eksempel ”novelle” må 
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dekke et begrep, og at dette begrepet kan defineres ut fra bestemte kjennetegn. Disse 

teoretikerne går inn for en ahistorisk bruk av novellebegrepet, og hevder at dersom man ikke 

klarer å finne frem til noen felles trekk ved novellen, som eksisterer uavhengig av tid og 

litterær stilretning, har fellesbetegnelsen (eller genrebetegnelsen) ingen verdi. Den andre 

hovedgruppen består av novelleteoretikere som anser forsøket på å etablere en ahistorisk 

definisjon som håpløst, og derfor argumenterer for en historisk anvendelse av novellebegrepet 

(Aarseth 1994: 137).  

Størsteparten av novelleteoretikerne tilhører den første gruppen: De som utarbeider en 

teori om fellestrekk ved novellen. De fleste av disse arbeider ut fra Ludwig Wittgensteins 

teori om familielikhet: I stedet for å forsøke å finne karakteristikker som er felles for alle 

hypotetiske eksempler innenfor genren, søker de å lokalisere et nettverk av likheter og 

relasjoner. Man tenker seg at dersom typiske former innenfor genren har en høy grad av likhet 

med hverandre, vil en slik gruppe av familielikheter være nyttige for tolkningen av den 

enkelte novelle, for diskusjonen av den historiske utviklingen og for diskusjonen om de 

epistemologiske og estetiske implikasjonene av disse karakteristikkene (May 1994: xvii).  

Fergusons påstand om at det ikke finnes noen enkelt karakteristikk som alle kan enes 

om at definerer novellen og skiller den fra andre genre, kan nyanseres noe – det finnes en 

slags kjernedefinisjon som de fleste kan slutte seg til: ”Novellen er en episk prosatekst av 

middels lengde (dvs. lengre enn anekdoten og kortere enn romanen)” (Aarseth 1994: 135). 

Aarseth presiserer at denne kjernedefinisjonen, som kan virke noe løs og ubestemt, ikke må 

oppfattes som et uttrykk for en resignasjon overfor et uoverskuelig problem, men snarere som 

en rammedefinisjon, eller et utgangspunkt. Dette utgangspunktet synliggjør imidlertid et 

dilemma i arbeidet med definisjonen av genren: Novellen må defineres i forhold til noe 

utenfor seg selv, og den mest nærliggende formen er romanen. Romanen har nytt en 

privilegert status i litteraturforskningen, og mye av arbeidet med novelleteori bestreber seg på 

å oppgradere novellens status. Ulykkeligvis medfører dette ofte en nedgradering av romanen, 

eller høyst diskutable påstander som: ”[…] there is in the short story at its most characteristic 

something we do not often find in the novel – an intense awareness of human loneliness” 

(O’Connor 1963: 19). 
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1.1 Karakteristiske trekk ved novelleformen  
 

Det jeg har kalt kjernedefinisjonen, fokuserer på novellens lengde. Mary Louise Pratt 

insisterer imidlertid på at lengde alene ikke bør tjene som karakteristikk av novellen: ”literary 

genres ought to be characterized by aesthetic properties, and shortness seems alltogether too 

quantitative, too material a feature to be given top billing” (Pratt 1994: 95). Dette poenget har 

vært viktig for novelleteoretikere i lang tid, allerede i 1901 skrev Brander Matthews i en 

artikkel om novellen: ”A true Short-story is something other and something more than a mere 

story which is short” (Matthews 1994: 73). Disse betenkningene endrer imidlertid ikke det 

faktum at novellens lengde er bestemmende for genrens vesen og struktur, og at den også har 

estetiske implikasjoner.  

Matthews hevder at det som i størst grad karakteriserer novellen, og også det som 

skiller den fra romanen, er dens enhet. Den er i besittelse av en enhet som romanen aldri kan 

oppnå, og denne egenskapen kan ofte føres tilbake til novellens begrensede lengde. Matthews 

bruker begrepet enhet i relasjon til novellens mulighet for inntrykk: Den er fullstendig og har 

én enkelt effekt, mens romanen er delt opp i en serie episoder. Årsaken til dette er ifølge 

Matthews at handlingen i en novelle gjerne er knyttet opp mot én enkelt karakter, én enkelt 

hendelse, én enkelt følelse, eller en serie følelser som er fremkalt av én enkelt situasjon 

(Matthews 1994: 73). Pratt støtter i all hovedsak Matthews’ påstand, og hevder at den 

korresponderer med store deler av novellepraksisen. Hun mener likevel det er betimelig å 

problematisere denne påstanden fordi den langt fra er dekkende for all novellepraksis.  Selv 

om Pratt har et poeng – Matthews’ karakteristikk utelukker mange moderne noveller – er 

kjernen i hans påstand fremdeles relevant: I og med den begrensede plassen, vil novellen 

måtte konsentrere seg om enkelte ting. Novellen er gjerne, i likhet med romanen, komponert 

som en helhet, med en begynnelse, midte og slutt. Genrens krav om relativ korthet åpner 

imidlertid ikke for et tilsvarende antall episoder som romanen, og heller ikke den samme 

bredden i person- og miljøskildringene. Novellen må, i de fleste tilfeller, gi avkall på slike 

plasskrevende elementer og virkemidler.  

En av de mest typiske narrative strukturene man finner i novellen, er novellens epifani, 

eller det som også kalles åpenbaringens øyeblikk (Pratt 1994: 99). Pratt hevder at denne 

strukturen har blitt stående som en modell for novellekunsten, slik hele livet har gjort det for 

romanen, og hun påpeker videre at denne distinksjonen kan innebære nok en nedgradering av 

novellegenren: Dersom novellen ikke regnes som en fullengdes fortelling, kan den ikke 
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fortelle et helt liv, bare et fragment eller et utdrag av et liv. Og hvis man, ut fra det fragmentet, 

kan utlede ting som omhandler hele livet, er novellen desto mer romanaktig, og dermed bedre 

(Pratt 1994: 100). Det er imidlertid ikke alle novelleteoretikere som opplever denne 

distinksjonen som problematisk for novellens legitimitet, mange har bare godtatt den som et 

faktum og et utgangspunkt. Frank O’Connor skriver: ”Because [the short story writer’s] frame 

of reference can never be the totality of a human life, he must be forever selecting the point at 

which he can approach it […]” (O’Connor 1963: 21)3.  

 Julio Cortazar argumenterer også, i artikkelen ”Some aspects of the Short Story”, for 

en grunnleggende forskjell mellom roman og novelle. Hans hovedsynspunkt er klart beslektet 

med Pratts og O’Connors idet han argumenterer for at novellens form har sitt utgangspunkt i 

begrensningen. Cortazar benytter en metaforisk sammenligning med fotografiet for å 

klargjøre sitt poeng. Fotografiet er begrensning, det presenterer det begrensede feltet kameraet 

kan fange, og fotografen drar en estetisk fordel av denne begrensningen. Det samme gjør 

novellisten: ”The short story writer knows he can’t proceed cumulatively, that time is not his 

ally. His only solution is to work deeply, vertically, heading up or down in literary space” 

(Cortazar 1994: 247). Cortazar hevder at novellen, i likhet med fotografiet, er en paradoksal 

form som fremviser et fragment av virkeligheten på en slik måte at fragmentet eksploderer og 

derigjennom viser oss en flik av en rikere virkelighet. Dette potensialet har, ifølge Cortazar, 

sammenheng med at novellens stil er preget av intensitet og spenning. Intensiteten kommer 

som en følge av at forfatteren eliminerer alt som ikke er direkte knyttet opp mot 

hovedhandlingen, og at leseren derfor allerede fra tekstens begynnelse befinner seg i kjernen 

av handlingen. Spenningen kan etableres i noveller ved at man sakte blir introdusert for stoff 

som relateres til en hovedhandling. Slike noveller kan være både detaljerte og omfangsrike, 

men spenningen er ikke knyttet opp mot detaljene og de ulike fakta i seg selv: ”[…] all that 

matters is in the forces that unleash them, in the subtle web which announces them and 

accompanies them” (Cortazar 1994: 251). Novellens potensial ligger i dens mulighet til å 

transcendere øyeblikket, dersom hendelsen, eller materialet, er omhyggelig valgt: 

  

The story’s significant element seems to reside mainly in its subject, in the act of 
choosing a real or imaginary happening which has that mysterious property of 
illuminating something beyond itself, to the extent that a common domestic 
occurrence, such as we have in so many admirable stories of a Katherine Mansfield or 
of a Sherwood Anderson, is converted into a implacable summary of a certain human 
condition or the burning symbol of a social or historical order. (Cortazar 1994: 247) 

                                                 
3 O’Connor fortsetter med å skille novellisten fra romanforfatteren på følgende måte: ”… [the story-writer] must  
be much more of a writer, much more of an artist …” (O’Connor,1963: 22).  
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Nadine Gordimer uttrykker et syn som er en variasjon over det samme temaet, når hun skriver 

at “[s]hort-story writers see by the light of the flash” (Gordimer 1994: 265). Denne påstanden 

har klare likhetstrekk med Cortazars fotografimetafor, idet også hun fremhevder novellisten 

som en øyeblikkets kunstner. Videre argumenterer Gordimer for at et av novellens fremste 

kjennetegn er at den er så fragmentert, og dermed kontrasterer hennes syn spesielt Matthews’ 

syn på novellen som enhetens form (Gordimer 1994: 265). Og hun hevder at denne 

formmessige kvaliteten gjør novellen til den best egnede genren til å fange det hun kaller den 

moderne bevissthet – en bevissthet som best lar seg uttrykke som ”flashes of fearful insight 

alternating with near-hypnotic states of indifference” (Gordimer 1994: 265).  

Den russiske formalisten Boris Éjxenbaum hevder at novellen som oftest sikter mot et 

handlingsklimaks som samtidig danner en avslutning (Éjxenbaum 1994: 82). Dette i 

motsetning til romanen, hvor et eventuelt klimaks gjerne kommer noe før slutten, slik at det 

blir plass til en ”epilog, for eksempel en oppsummering om personens videre skjebne eller en 

refleksjon over forløpet og dets utgang” (Aarseth 1994: 138). Éjxenbaum fremholder at måten 

avslutningen konstitueres på, og hvor avgjørende det avsluttende klimakset er, er to helt 

sentrale kriterier ved en novelle, og Charles May hevder at Anton Tsjekhov deler Éjxenbaums 

syn på novellens avslutning: “This emphasis on ’closure’ in the short story – also suggested 

by Chekhov’s intuition that he must focus on the end of a short story and ’artfully’ 

concentrate there an impression of the total work …”(May 1994: xvii) 4.  

 

 

1.2 Det ensomme individet 
 

Flere har hevdet at en mulig konsekvens av fokuset på den enkelte begivenheten, på 

øyeblikket – glimtet – er at det fortrinnsvis er individet som portretteres, og at dette skjer 

uavhengig av en sosial og historisk kontekst. Eller kanskje mer presist: Vekten ligger på 

individet, og ikke på samfunnet. I sin artikkel om den engelske romanen og novellen kommer 

Wendell Harris inn på nettopp denne problematikken idet han hevder at karakterene eller 

                                                 
4 Nå kan det imidlertid innvendes at det er mest nærliggende å anta at Tsjekhov skriver om en skjønnlitterær 
tekst som sådan, og ikke om novellen spesielt. I Tsjekhovs tekst, som også May tar utgangspunkt i, står det: ”My 
instinct tells me that at the end of a novel or a story, I must artfully concentrate for the reader an impression of 
the entire work …” (Tsjekhov 1994: 195, min uthevelse). Å stille Tsjekhov opp som Éjxenbaums ubetingede 
meningsfelle i akkurat dette spørsmålet, slik May gjør, er derfor noe tvilsomt. 
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hendelsene i en roman gjerne forstås over tid, og i lys av en sosial struktur, mens novellen 

bare har mulighet til å vise frem en liten flik av den virkeligheten karakterene befinner seg i, 

selv om den gjerne vil kunne antyde resten (Harris 1994: 188). Frank O’Connor deler denne 

oppfatningen ved å påpeke at novellen er befolket av individer i ytterkanten av samfunnet. 

Novellen er ”by its very nature remote from the community – romantic, individualistic, and 

intransigent” (O’Connor 1963: 21). 

 Mary Louise Pratts teorier kan imidlertid nyansere dette bildet, og igjen finner vi en 

diskrepans i O’Connors og Pratts påstander om novellen. Hun hevder at novellen, i tillegg til å 

være en passende form for formell eksperimentering, brukes til å introdusere nye og ofte 

stigmatiserte temaer på den litterære arena. Som et eksempel på et slikt tema nevner hun 

småbylivet i Ontario, Canada, og Pratt hevder videre at novellen har spilt en avgjørende rolle i 

etableringen av en moderne nasjonal litteratur i ulike land, deriblant Canada (Pratt 1994: 104). 

Hun holder dermed frem det regionale som karakteristisk for deler av novellepraksisen, vel 

og merke på innholdssiden, noe som står i kontrast til O’Connors påstand om genrens nesten 

utelukkende vekt på individet. Nadine Gordimers påstander problematiserer også O’Connors 

og Harris’ erklæring om at novellen i sitt vesen er fjernet fra samfunnet: Når Gordimer 

fremholder novellens form som passende til å fange det hun kaller den moderne bevissthet, er 

det en påstand som impliserer en historisk forståelse av individet, og som dermed umuliggjør 

en ahistorisk.  

 

 

1.3 Kort oppsummering 
 

En presentasjon av ulike teoretikeres syn på novellen synliggjør to ting: På den ene siden den 

uenigheten og variasjonen i innfallsvinkler som preger feltet, og på den andre at forsøket på å 

etablere genrekriterier og enighet kan gå på bekostning av både sitatskikk og andre genre. 

Dette siste er kanskje forståelig, all den tid novellen anses som en annenrangs genre, og 

novelleforfattere til stadighet blir spurt om når de har tenkt til å skrive sin første roman. I et 

slikt klima kan man lett glemme at romanforfattere (og romanteoretikere) slett ikke er ens 

fiender5. 

                                                 
5 Det kan kanskje være verdt å minne om Asbjørn Aarseths avsluttende kommentar i sitt kapittel om novellen 
som fiksjonsprosaens kortform: ”En må heller ikke glemme at novellen som litterær form er en meget nær 
slektning av de andre episke formene, ikke minst romanen. Grensestrider får da mindre interesse” (Aarseth 1994: 
144). 
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At novelleteorien er så sprikende som den er, er selvsagt et resultat av at den fokuserer 

på en genre som i stor grad preges av store strukturelle og innholdmessige variasjoner. De 

ulike karakteristikkene er til dels utfyllende, og til dels gjensidig utelukkende, noe som gjør 

teorien som helhet problematisk å forholde seg til. Det finnes imidertid deler av 

novelleteorien som det kan være fruktbart å se i sammenheng med Munros tekster. 

 

 

1.4 The Beggar Maid: Brudd eller videreføring? 
 
Munros noveller blir ofte hevdet å øve vold mot novelleformen. Kommentarer om novellenes 

rikdom og fylde er stadige gjengangere i resepsjonen. Hennes noveller blir ofte rost fordi de 

rommer hele liv (noe som egentlig er forbeholdt romanen, skal man tro kritikerne), og deres 

”likhet” med romanen blir trukket frem som et kvalitetstegn: ”Some of her short stories are so 

ample and fulfilling that they feel like novels” (Anne Tyler, New Republic), og “Alice Munros 

noveller er, som jeg har skrevet før, helt spesielle på den måten at de rommer hele livsløp (noe 

som burde krevd hele romaner) i korte fortellinger” (A. S. Byatt, sitert etter omslaget på 

Uvennskap, vennskap, forelskelse, forlovelse, ekteskap (2004)). Hvis man ser bort fra at disse 

utsagnene kan inneholde en nedvurdering av novellegenren som sådan, kan det være 

interessant å undersøke om de medfører riktighet. I problematiseringen av The Beggar Maids 

forhold til novelleteorien vil jeg, som nevnt i innledningen, hovedsakelig ta utgangspunkt i 

åpningsnovellen ”Royal Beatings”.  

 

 

1.5 Presentasjon av åpningsnovellen – ”Royal Beatings”  
 

”Royal Beatings” er den første novellen i The Beggar Maid. Handlingen i novellen er 

fragmentarisk og springende, men som utgangspunkt for den videre analysen vil jeg likevel 

gjøre et forsøk på å presentere et handlingsreferat.  

Handlingen utspiller seg i all hovedsak i West Hanratty, en fattig del av byen Hanratty 

i Ontario, hvor protagonisten Rose bor sammen med sin far og sin stemor Flo. Hovedvekten 

av handlingen er lagt til Roses barndom.  

Novellen åpner med Flos løfte til Rose: Rose skal få en ”kongelig juling”. 

Beskrivelsen av julingen utsettes imidlertid, og Roses omgivelser, og brokker av familiens 
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historie, utlegges. I den forbindelse introduseres Becky Tyde, en av West Hanrattys 

originaler. Hennes families morbide og tragiske historie blir fortalt, en historie som inkluderer 

fortellingen om tre unge menn som pisker Beckys far, slakteren Tyde, til blods, en behandling 

som fører til hans død. Etter denne utlegningen vender fortelleren tilbake til den bebudede 

kongelige juling: Roses far blir påkalt under en krangel mellom Rose og Flo for å gi sin datter 

en fysisk avstraffelse. Det blir et kraftig sammenstøt, og da Rose ligger i sengen sin etter at 

slaget er utkjempet, er hun fast bestemt på aldri å snakke med verken sin far eller stemor 

igjen. Men etter at Rose har spist et deilig måltid Flo bringer opp til henne, forsones hun med 

familien.  

Novellens avslutning omhandler hendelser lagt mange år senere i tid: Rose er nå blitt 

voksen og bor i Toronto, og hun hører et radiointervju med en av mennene som pisket slakter 

Tyde. Flo er blitt gammel, og har blitt sendt på pleiehjem. 

 

 

1.6 Hovedhendelse og sosial kontekst 
 

Novellen er 22 sider lang, og befinner seg dermed godt innenfor hva man kaller fiksjonsprosa 

av ”middels lengde”. Som tittelen antyder omhandler novellen kongelig juling. Men i 

motsetning til hva man kanskje skulle tro – tatt i betraktning teoriens fokus på en enkelt 

begivenhet (eller for å si det med Goethe: ”en uhørt begivenhet som har funnet sted” (Goethe i 

Lothe 1997: 176)) – signaliserer tittelen flere ”kongelige julinger”, og ikke bare én. Det er i 

all hovedsak én juling som beskrives i novellen, og det er den kongelige juling Rose utsettes 

for6. Det forekommer imidlertid en annen juling i novellen, og det er den som rammer byens 

slakter, gamle Tyde. Disse to julingene er svært ulike, både med hensyn til hvordan de blir 

formidlet i teksten og hva graden av alvor angår. Til tross for de mange ulikhetene kan det 

imidlertid være fruktbart å betrakte dem som to parallelle hendelser, fordi de kan kaste lys 

over hverandre nettopp gjennom sin likhet og forskjellighet. Derfor er det også nærliggende å 

hevde at vi har å gjøre med det A. L. Bader fremholder som et vanlig trekk i novellen; nemlig 

en sidestilling av to hendelser (Pratt 1994: 100).  

Det er imidlertid nødvendig å skille mellom viktigheten av de to julingene innenfor 

teksten: Bare én av dem omtales som kongelig, og i og med at beskrivelsen av farens 

                                                 
6 Beskrivelsen av denne hendelsen endres fra singulativ til iterativ, men dette behandler jeg grundigere i den 
narratologiske gjennomgangen. Denne endringen får imidlertid også implikasjoner for hvordan leseren opplever 
antallet julinger .  
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voldsomme kamp med Rose opptar ni av novellens 22 sider, er det naturlig å anse denne som 

hovedhendelsen i novellen. Det pekes også fremover mot denne hovedhendelsen idet Rose i 

novellens åpning blir lovet en kongelig juling av sin stemor, og dette skaper en forventning 

hos leseren.  

Tråden fra den innledende setningen tas imidlertid ikke opp igjen før etter flere sider, 

og det som skjer i mellomtiden, er interessant i forbindelse med deler av novelleteorien jeg 

har skissert ovenfor. Roses familie og sosiale situering blir utførlig beskrevet. West Hanratty 

blir skildret, og Roses tilknytning til stedet uttrykkes helt eksplisitt: ”Rose thought of her own 

family as straddling the river, belonging nowhere, but that was not true. West Hanratty was 

where the store was and where they were […]” (6). Karakteren Rose etableres i veldig stor 

grad i relasjon til et sted og til dette stedets miljø. Ulike novelleteoretikeres påstander om 

vektleggingen av individet i novelleformen (jf. Harris og O’Connor) blir utilstrekkelige i 

forhold til ”Royal Beatings”, all den tid Roses sosiale og regionale tilhørighet blir 

understreket og innreflektert i fiksjonsteksten. Den parallelle hendelsen, julingen av byens 

slakter, tjener flere hensikter i novellen, deriblant tydliggjør den de sosiale strukturene i 

mellomkrigstidens Canada, og den råskapen og brutaliteten som preger dette området i denne 

perioden7.  

  

 

1.7 Den kongelige julings epifani 
 

Det er vanskelig å argumentere for at det forekommer ett sannhetens øyeblikk i ”Royal 

Beatings”. Pratt definerer ”moment of truth-stories” på følgende måte: ”[They] focus on a 

single point of crisis in the life of a central character, a crisis that will change the character’s 

life forever” (Pratt 1994: 99). Det kan gi mening å snakke om ”Royal Beatings” som en 

”moment of truth story” dersom man anser den kongelige juling Rose blir utsatt for, som en 

krise det fokuseres på, og den tilsynelatende tilbakevendingen til det normale som noe som 

likevel kan inneholde en dramatisk forandring i Roses bevissthet. Etter at julingen er overstått 

vender livet relativt raskt tilbake til sine vante former: Rose vil spise den fristende maten Flo 

serverer henne, og etter en stund vil hun innse at livet har begynt igjen, ”[u]nseemly and 

unlikely as that might be” (21). Den eventuelle forandringen i Rose er derfor ikke verbalisert, 

den er subtil og forsøkt dekket over. Det betyr imidlertid ikke at noe grunnleggende ikke kan 

                                                 
7 Det regionale aspektet i The Beggar Maid behandles mer uførlig i analysen av hele syklusen i del to.  
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ha forandret seg. Erkjennelsen av at slike uhørte begivenheter kan foregå ”in front of such 

daily witnesses” og at ”treachery is the other side of dailiness” (18) kan karakteriseres som en 

fundamental forandring i en ung jentes liv;  normaliteten får en ny dimensjon, et skjær av 

uhygge og potensiell brutalitet.  

 I novellens epilog uttrykkes også noe som kan karakteriseres som et slags sannhetens 

øyeblikk, eller et øyeblikk der en klar innsikt blir formulert: Rose opplever et savn etter noen 

å dele fortidens minner med, og hun ønsker seg Flo tilbake, hvilket er en umulighet. Flos 

betydning i Roses liv tydeliggjøres, og hennes ensomhet, som i noen grad er et resultat av at 

hun ikke lenger har noen å dele sine historier fra Hanratty med, kommer til syne.  

 Gir det så mening å hevde at denne novellen har øyeblikkets form, slik Cortazar 

hevder at er betegnende for novellegenren? Jeg har tidligere nevnt at ”Royal Beatings” 

fokuserer på én hendelse, og at novellens hovedfokus ligger på den kongelige juling. Man kan 

imidlertid ikke hevde at novellens intensitet skyldes at alt som ikke er direkte knyttet opp til 

hovedhandlingen, elimineres. ”Royal Beatings” preges nemlig av utallige digresjoner som 

selv om de kan være relatert til den kongelige julingen på ulike nivåer, ikke kan sies å være 

direkte knyttet til den. Det man kan hevde, er, for fremdeles å forholde seg til Cortazars 

begreper, at novellens spenning ligger i hvordan den sakte introduserer stoff som på ulikt vis 

er relatert til hovedhandlingen. Novellen er både detaljert og omfangsrik, men den første 

halve siden peker frem mot en dramatisk hendelse, noe som gir fortellingen dens intensitet. 

Alle avstikkerne fra hovedhandlingen kan derfor sees som et nødvendig bidrag til det litterære 

universet, de er nødvendige for at det meningspotensialet som ligger i hovedhendelsen, skal 

kunne forløses.  

 Når det gjelder Boris Éjxenbaums påstand om at novellen som oftest sikter mot et 

handlingsklimaks som samtidig danner en avslutning, ser ikke det ut til å være tilfellet i 

”Royal Beatings”. Det er mest nærliggende å anse den kongelige juling som 

handlingsklimakset i novellen, og den forekommer noe før slutten. Novellens struktur synes 

heller å følge Asbjørn Aarseths beskrivelse av romanens struktur, hvor klimakset gjerne 

kommer nettopp noe før slutten, slik at det gis rom for en ”epilog, for eksempel en 

oppsummering om personens videre skjebne eller en refleksjon over forløpet og dets utgang” 

(Aarseth 1994: 138). 
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1.8 Novellens tetthet – materialets kraft 
 

Mange av kjennetegnene som av ulike novelleteoretikere blir fremhevet som karakteristiske 

for novellen, er å finne i ”Royal Beatings”. Ut fra Wittgensteins teori om familielikhet er det 

uproblematisk å plassere Munros noveller innenfor novellegenren. Det som blir tydelig under 

lesningen av ”Royal Beatings”, er dens fortettede form. Novellen rommer mange ulike 

perspektiver og stadier av livet, og dette er ikke å anse som et brudd med novelletradisjonen. 

Denne intensiteten oppnås ved hjelp av et materiale som evner å vise til noe utenfor seg selv, 

et trekk blant annet Cortazar har fremholdt som et genretypisk.  

Cortazar hevder at novellens materiale må være av en slik karakter at det har kraft nok 

til å belyse noe hinsides seg selv. Han bruker blant annet Katherine Mansfields noveller som 

eksempel, hvor hverdagslige elementer transcenderer sin egen hverdagslighet og slik utsier 

noe om noe annet enn seg selv. Dette forekommer i ”Royal Beatings”, hvor besjelingen av 

kjøkkenets inventar nettopp kan tjene som et eksempel: ”Pots can show malice, the patterns of 

linoleum can leer up at you [...]” (18-19). Her tjener noen av de mest dagligdagse tingene man 

kan forestille seg – potter, kjøkkenets gulvbelegg – som rekvisitter i et våkent mareritt: Rose 

befinner seg alene i verden, og det interiøret som til daglig virker trygt og familiært, snur seg 

med ett spottende mot henne i all sin fremmedhet. Dette er et godt eksempel på Cortazars 

poeng, både når det gjelder novellens materiale, men også når det gjelder hvordan novellen 

som genre jobber i dybden.  
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2 ”ROYAL BEATINGS” – EN NARRATOLOGISK GJENNOMGANG 
 

 

Munros noveller kan ved første øyekast virke enkle. Ved nærmere øyesyn åpenbarer det seg 

imidlertid sammensatte tekster som ved hjelp av stadige skifter i tid og perspektiver beriker 

og kompliserer både narratologiske og tematiske analyser. Som Munro selv sier: ”I want to 

tell a story, in the old-fashioned way – what happens to somebody – but I want that 'what 

happens' to be delivered with quite a bit of interruption, turnarounds, and strangeness” 

(Munro 2003: 1). Så er også tilfelle med ”Royal Beatings”. 

 

2.1 Fortellerstemmen 
 

Fortelleren i ”Royal Beatings” er autoral – en anonym tredjeperson. Fordi fortelleren ikke er 

deltakende i historien, har vi dermed å gjøre med en ekstern fortellerposisjon. Fortelleren 

benevner aldri seg selv som ”jeg”, men ved en anledning benytter hun8 seg av pronomenet 

”vårt”, hvilket impliserer et ”jeg”: ”’Yes,’ says Flo, carrying on from our lost starting point” 

(13, min uthevelse)9. Bruken av ”our” kan forstås som fortellerens henvendelse til leseren, en 

etablering av et fellesskap utenfor historien og innenfor diskursen. En slik henvendelse kan 

også identifiseres andre steder i novellen: ”And just as there is a moment, when you are 

drugged, in which you feel perfectly safe, sure, unreachable, and then without warning and 

right next to it a moment in which you know the whole protection has fatally cracked […]” 

(20, mine uthevelser). 

Bruken av ”you” gir assosiasjoner til en muntlig henvendelse, en direkte 

kommunikasjon. Henvendelsen har en inkluderende effekt, og den impliserer en visshet fra 

fortellerens side om at hun har tilhørere, eller snarere lesere. Henvendelsen er riktignok 

mindre åpenbar i det siste sitatet, siden det her kan være nærliggende å forstå ”you” som ”en” 

                                                 
8 Jeg refererer til fortelleren som hun, av den grunn av den historiske forfatteren – Munro – er en kvinne, og fordi 
det ikke er noe i teksten som skulle tilsi at fortelleren har en annen kjønnsposisjon. 
9 Ajay Heble antyder at bruken av ”our” i dette sitatet kan være et tegn på at vi har å gjøre med en fordekt 
førstepersonsforteller, og at novellen dermed kan leses som en bearbeidet førstepersonsfortelling. Han 
argumenterer for at bruken av førsteperson flertall i denne passasjen gjør oss oppmerksomme på muligheten for 
at det er Rose som forteller sin egen historie: Rose ser i all hovedsak ut til å bevare en kritisk distanse til det 
fortalte (også gjennom bruk av tredjepersonsformen), mens hun i den nevnte passasjen glipper, og derigjennom 
røper sin identitet. Han vurderer bruken av tredjepersonsforteller som et grep Rose potensielt bruker for å gi sin 
egen beretning troverdighet (Heble 1994: 104). Heble bygger imidlertid ikke sin analyse på denne antakelsen, 
han nevner den kun som en mulighet. 
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eller ”man”. Tekstutdraget forsyner oss likevel med den samme innsikten: Vi har å gjøre med 

en forteller som gir seg til kjenne i teksten som forteller, og som ikke forsøker å tildekke sin 

tilstedeværelse10. Til tross for dette er det viktig å holde fast ved at hun opererer fra en ekstern 

posisjon: Hun fungerer som et narrativt redskap i teksten, hun individualiseres aldri i 

novellen, og fortellemåten i novellen er gjennomgående autoral. 

 Fortelleren er allvitende, selv om det kan sies at hun besitter en mangelfull kunnskap 

om det fiksjonsuniverset hun formidler. Jakob Lothe presiserer imidlertid at begrepet 

allvitende forteller i narrativ analyse ikke nødvendigvis betyr at fortelleren vet alt som er å 

vite om de karakterene hun beskriver, men oftere at ”ho eller han formidler tankar, kjensler, 

planar eller minne hos ein person som ein personal forteljar ikkje kan” (Lothe 1994: 147). 

Fortellerens kunnskap om novellens karakterer er på samme tid inngående og mangelfull, og 

det skiftende kunnskapsnivået reflekteres også i fortellerens presentasjon av stoffet: Hun 

varierer mellom å være tvilende, spekulerende og autoritativ.  

 Ved flere anledninger uttrykker fortelleren en tvil om historiens egentlige forløp: ”For 

some reason Flo is not going uptown […]”, og ”Brian, who is five or six by this time […]” 

(13). Fortellerens tvil kommer først og fremst til syne når historiens saksforhold skal 

beskrives, eller når andre beveggrunner enn Roses skal kartlegges. Roses far blir i all 

hovedsak ytre fokusert. Hans indre liv blir kun formidlet via direkte tale, gjengivelse av 

lapper og Roses antakelser om ham. Flos tanker og antakelser får vi derimot tidvis innsikt i: 

”Flo thought Spinoza must be some new vegetable he planned to grow, like broccoli or 

eggplant” (5). Men hoveddelen av hennes intensjoner og refleksjoner kan virke utilgjengelige 

for fortelleren, og dermed også for leseren. Fortellerens kunnskap synes altså å variere fra 

karakter til karakter. Det er Roses indre liv man i all hovedsak får innblikk i, og det er også i 

omtalen av Rose at fortelleren opptrer autoritativt: ”Rose detects in her father some objections 

to Flo’s rhetoric, some embarrassment and reluctance. She is wrong, and ought to know she is 

wrong, in thinking that she can count on this” (17, min uthevelse).  

Dersom man skal definere fortellerens kunnskaps- og innsiktsnivå, kan det være 

nærliggende å hevde at det befinner seg i nærheten av en tenkt hukommelse eller bevissthet 

hos en godt voksen Rose. Jeg skriver i nærheten av, for novellens presentasjon av 

barndommens hendelser er for detaljrik til at den utelukkende kan være basert på Roses 

erindring. Det finnes indikasjoner på at det eksisterer et sammenfall mellom fortellerens og 

                                                 
10 Fortellerens tilstedeværelse i teksten vil bli behandlet mer utførlig nedenfor, i passasjen om tekstens modalitet. 
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Roses bevissthet, men teksten gir ingen klare svar på i hvor stor grad11. Følgende sitat kan 

tjene som eksempel på den potensielle tvetydigheten: ”It fills with hatred and pleasure. Rose 

sees that and knows it. Is that just a description of anger, should she see his eyes filling up 

with anger? No. Hatred is right. Pleasure is right” (18, min uthevelse). Bekreftelsen på at 

Roses antakelser om farens hat og velbehag er korrekte, kan tolkes på ulike måter: Det kan 

være fortelleren som bekrefter, og i så fall er hun en undersøkende forteller, med en innsikt 

som overgår Roses. Sitatet rommer også muligheten for at det er Roses visshet den gang 

kampen sto – presentert gjennom en form for fri indirekte tanke. En tredje mulighet er at 

overbevisningen reflekterer Roses bevissthet på et senere tidspunkt i livet. 

Denne flertydigheten gir seg utslag i en dobbelthet, eller som Margaret Laurence kaller 

det: ”a double sense of present time” (Orange 1983: 86). Denne effekten oppstår når den 

narrative stemmen bærer i seg barnets og den voksnes stemme på samme tid. Mange av 

erfaringene fra ”Royal Beatings” er formidlet slik de ble opplevd av barnet, men formidlingen 

foregår i det voksne menneskets språk. I tillegg kan den voksne fortelleren gå inn i 

fiksjonsteksten med korrigerende beskrivelser. Dette gir opplagte narrative fordeler; den 

voksne fortelleren har muligheten til å behandle og omtale barnets forvirring eller fortvilelse, 

samtidig som beskrivelsene av opplevelsene ikke mister sin nærhet og intensitet. Dette grepet 

kan sies å stå i sammenheng med Munros følelse av avmakt i møte med en rekke 

menneskelige fenomener:  

 

I feel that all life becomes even more mysterious and difficult. And the whole act of 
writing is more an attempt at recognition than of understanding because I don’t 
understand many things. I feel a kind of satisfaction in just approaching something that 
is mysterious and important. Then writing is the act of approach and recognition. I 
believe that we don’t solve these things – in fact our explanations take us further away. 
(Munro i Orange 1983: 86) 

 

Opplevelsen av livet som tidvis uforklarlig gir seg utslag i en fortellerstemme som rommer 

mer enn ett perspektiv. Denne opplevelsen har igjen en sammenheng med fortellerstemmens 

usikkerhet, samtidig som den kan sies å stå i en nødvendig forbindelse med en rekke av de 

tematiske problemstillingene samlingen som helhet reiser12. De to første aspektene bidrar til 

en usikkerhet i fiksjonsteksten, og selv om fortellerstemmen tidvis kan opptre autoritativt, 

finnes det undergravende stemmer som svekker autoriteten. Barnets erfaring er et slikt 

                                                 
11 Ulike problemer knyttet opp mot fortellerens holdning vil bli presentert og problematisert i behandlingen av 
narrativ distanse. 
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perspektiv: Erfaringen gir en dobbelthet i beskrivelsene, fordi den aldri gjøres ugyldig av 

fortelleren.  

Forholdet mellom forteller og protagonist i ”Royal Beatings” er sammensatt og 

ingenlunde entydig, men man vil kunne få et klarere blikk på disse problemene dersom man 

tar veien om novellens perspektiv og distansen mellom forteller og det fortalte. 

 

 

2.2 Narrativt perspektiv  
 

Perspektivet i novellen varierer mellom eksternt og internt. I novellens begynnelse er det i all 

hovedsak eksternt: ”They lived behind a store in Hanratty, Ontario. There were four of them: 

Rose, her father, Flo, Rose’s young half brother Brian” (3). Perspektivet varierer imidlertid 

utover i teksten, mellom fortellerens eksterne og det vi kan kalle Roses interne perspektiv13. 

Tidvis kan det være problematisk å avgjøre hvorvidt man har å gjøre med Roses eller 

fortellerens perspektiv, fordi deres språk og refleksjoner ligger så tett opp til hverandre. Et 

viktig poeng er at refleksjonene rundt de ulike hendelsene sjelden har et barnlig preg, og at 

refleksjonene dermed sannsynligvis ikke tilhører den unge Rose. Likevel kan innsikter som 

ble forstått intuitivt av Rose som barn, ha blitt ikledd et voksent og reflektert språk av 

fortelleren. Og som tidligere antydet kan det være mulig å tolke teksten dit hen at enkelte av 

betraktningene speiler den voksne Roses bevissthet, samtidig som beskrivelsen av selve 

erfaringen ligger nært opp til barnets bevissthet:   
 

She tries again looking at the kitchen floor, that clever and comforting geometrical 
arrangement, instead of looking at him or his belt. How can this go on in front of such 
daily witnesses – the linoleum, the calendar with the mill and creek and autumn trees, 
the old accommodating pots and pans? 
 Hold out your hand! 

Those things aren’t going to help her, none of them can rescue her. They turn 
bland and useless, even unfriendly. Pots can show malice, the patterns of linoleum can 
leer up at you, treachery is the other side of dailiness. (18) 

 

                                                                                                                                                         
12 Denne sammenhengen vil bli behandlet mer utførlig i nærlesningen, både av enkeltnovellen ”Royal Beatings” 
og av samlingen som helhet.  
13 Fortelleren tar Roses interne perspektiv, og dette kalles gjerne indre fokalisering. Gerard Genette presiserer at 
det vi kaller indre fokalisering, svært sjelden forekommer i streng form: ”We must also note that what we call 
internal focalization is rarely in a totally rigorous way. Indeed, the very principle of this narrative mode implies 
in all strictness that the focal character never be described or even referred to from the outside, and that his 
thoughts or perceptions never be analyzed objectively by the narrator (Genette 1980: 192).  
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Dette tekstutdraget kan sies å reflektere noe av den dobbeltheten som er forbundet med 

perspektivet i novellen. Det er nærliggende å hevde at undringen som kommer til uttrykk i 

utdragets andre setning, ligger nært opp til Roses perspektiv og hennes umiddelbare 

opplevelse av opptrinnet. Erkjennelsen som etableres etter at faren kommanderer henne til å 

holde ut hånden – at ingen av disse dagligdagse, trygge tingene vil kunne hjelpe henne – kan 

både representere fortellerens innsikt, og Roses innsikt – enten som barn, eller som voksen. 

Det samme kan sies om vissheten som kommer til uttrykk i den siste setningen: ”treachery is 

the other side of dailiness”.  

 

Til tross for den autorale fortelleren er historien i stor grad filtrert gjennom Roses perspektiv. 

Novellens sentrale hendelser er enten opplevd av henne, eller hun har blitt fortalt om dem. 

Den vesentlige forståelsen i novellen etableres gjennom Rose, men samtidig litt over og 

utenfor henne. All den tid perspektivet er innvendig, er det knyttet til en av personene, og i 

”Royal Beatings” ligger perspektivet hos Rose. Norman Friedman beskriver denne formen for 

fokalisering som følger: ”the story told as if by a character in the story, but told in the third 

person” (Friedman i Genette: 1980: 168). Friedman hevder videre at en slik fokalisering får 

konsekvenser for nærheten i beskrivelsene: ”the reader perceives the action as it filters 

through the consciousness of one of the characters involved, yet perceives it directly as it 

impinges upon that consciousness, thus avoiding that removal to a distance necessitated by 

retrospective first-person narration” (Friedman i Genette 1980: 168). Her skiller ”Royal 

Beatings” seg fra en tradisjonell, internt fokalisert tredje-personsfortelling, fordi den 

avstanden Friedman hevder at er ikke-eksisterende, tidvis finnes i denne novellen. Når det er 

sagt, er det imidlertid viktig å presisere at novellen også forsyner oss med eksempler der 

denne distansen er fraværende, og hvor sammenfallet mellom Roses tanker og fortellerens ord 

synes totalt. Et eksempel på dette er i ”Royal Beatings”s epilog, hvor Rose betviler et 

radioprograms autensitet, og først blir overbevist da intervjuobjektet bruker grove ord: ”It 

must have been a real interview after all. Otherwise they wouldn’t have put that in, wouldn’t 

have risked it” (23). Her formidles denne refleksjonen uten noen distanse, og leseren følger 

resonnementet som om det var Roses den gang hun hørte intervjuet.  
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2.3 Distanse i tid 
 

At det finnes et stort sammenfall mellom fortellerens og Roses bevissthet, betyr ikke at det 

ikke finnes distanserende elementer. Dette gir fortelleren noen tekniske muligheter hun ikke 

ville hatt dersom sammenfallet var totalt. Fortelleren får slik muligheten til å uttrykke sider 

ved den fiktive karakten som denne ikke er seg bevisst, og som ikke kan bli tydelig verbalisert 

av den fiktive karakteren. Fortelleren får også anledning til å felle eksplisitte moralske 

dommer over karakterene, et poeng også Atle Kittang har understreket: ”Den sjølvstendige 

forteljarrøysta gjer det mogleg å etablere eit innsiktsnivå utanfor hovudpersonen, og dermed 

felle domar, markere distanse” (Kittang i Lothe 1994: 35). 

 Distanse i fiksjonstekster kan hovedsakelig markeres på tre ulike måter: gjennom 

distanse i tid, rom og holdning (Lothe 1994: 47)14. Hvor fortelleren er plassert temporalt i 

forhold til fiksjontekstens hendelser, er av stor betydning for den narrative distansen. I ”Royal 

Beatings” er fortellerens temporale plassering kompleks: Hun kan plassere seg selv på et 

nåtidsplan – så å si sammen med leseren – i kommentarer som denne: ”At the time, such 

questions were not asked as often as they are now” (5, min uthevelse). Som forteller er hun 

her situert i tid etter at hendelsene har utspilt seg. Til tross for dette endres narrasjonen flere 

ganger i løpet av novellen. Ved novellens begynnelse er den etterstilt, og fortelleren benytter 

fortidsformer av verbet: ”Royal Beating. That was Flo’s promise. You are going to get one 

Royal Beating” (3). Dette fortsetter helt til det man kan kalle hovedhendelsen, den bebudede 

”kongelige juling”, skal beskrives. Da skifter tiden til presens, og det er kun hovedhendelsen 

som beskrives gjennom presensformen av verbet: ”Saturday, then. For some reason Flo is not 

going uptown, has decided to stay home and scrub the kitchen floor” (13). Etter at julingen er 

over, gemyttene har roet seg og Rose ligger oppe på sitt eget rom, endrer narrasjonen seg på 

nytt. Fortelleren tar i bruk futurumformen av verbet idet hun skal beskrive Flos forsøk på å 

gjøre det godt igjen: ”Later still a tray will appear. Flo will put it down without a word and go 

away” (21). I denne passasjen, som ikke strekker seg over mer enn en halv side, beskrives 

episoder som vil komme til å inntreffe (som den ovennevnte), men også mulige opptrinn og 

kommentarer: ”[Flo] may say ’I see you got your appetite still’, or, ’Did you like the 

chocolate milk, was it enough syrup in it?’ depending on how chastened she is feeling, 

herself” (21).  

                                                 
14 Den romlige distansen i ”Royal Beatings” er vanskelig å avgjøre, siden fortelleren ikke på noe tidspunkt 
tilkjennegir sitt geografiske orienteringspunkt. 
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Fortelleren utviser en temporal bevissthet, som veksler mellom fortid, nåtid og 

fremtid, og som derigjennom etablerer ulik distanse, og forlener varierende intensitet og 

betydning, til de fortalte hendelsene. I passasjen hvor narrasjonen i novellen er etterstilt, 

etableres det en temporal distanse mellom fortellerhandlingen og de hendelsene det fortelles 

om. Hendelsene ligger tilbake i tid, og fortelleren er i besittelse av en panoromaoversikt som 

gir henne stor narrativ frihet og autoritet. I den passasjen hvor presensformen blir benyttet, 

etableres det derimot en nærhet til den begivenheten som utspiller seg. Distansen mellom 

forteller og novellens karakterer og hendelser reduseres. Dramatikken intensiveres, og man 

kan forstå det dit hen at fortellerens perspektiv nærmer seg Roses – hun befinner seg midt i 

kampens hete, og spenningen og frykten Rose opplever, blir også opplevd av leseren, som får 

en mer direkte tilgang til begivenhetene. I den delen hvor narrasjonen er foranstilt, og beveger 

seg fra det som vil komme til å inntreffe, og det som godt kan komme til å inntreffe, oppstår 

det en glidning i beskrivelsesrommet: fra den bestemte hendelsen til en presentasjon av ulike 

muligheter – ulike mulige reaksjoner hos Flo. Denne glidningen signaliserer at den kongelige 

juling ikke er et enkelttilfelle, men tvert i mot en relativt vanlig hendelse. Denne antagelsen 

blir ytterligere forsterket i avsnittet som følger, der det forekommer et sprang i teksten: ”One 

night, after a scene like this they were all in the kitchen” (21, min uthevelse). Fokuset endres 

fra den spesifikke hendelsen til en generell situasjon, og overgangen blir i tillegg markert ved 

at narrasjonen igjen blir etterstilt.  

Fortellerens varierende temporale orienteringspunkt har avgjørende betydning for 

hvordan fiksjonuniverset oppleves. Det er et resultat av en stadig skiftende distanse på flere 

nivåer: Distansen til Rose endres, fortellerens distanse til de beskrevne hendelsene endres, og 

samtidig også leserens distanse til disse.   

 

 

2.4 Distanse i holdning  
 

En forteller kan presentere informasjon på ulike måter. Fremstillingen kan være mer eller 

mindre detaljert; informasjonen kan leveres uten merkbar innblanding fra fortelleren, og dette 

har igjen med distanse å gjøre. En prosatekst vil, ifølge Gerard Genette, aldri kunne nå den 

presentasjonsformen som Henry James kalte showing (Genette 1980: 163). Showing eksisterer 

som en motsetning til telling, som James anså som den andre formen for litterær fremstilling. 

Genette skriver:  
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[...] the very idea of showing, like that of imitation or narrative representation [...] is 
completely illusory: in contrast to dramatic representation, no narrative can ”show” or 
”imitate” the story it tells. All it can do is tell it in a manner which is detailed, precise, 
”alive,” and in that way give more or less the illusion of mimesis, which is the only 
narrative mimesis, for this single and sufficient reason: that narration, oral or written, 
is a fact of language, and language signifies without imitating (Genette 1980: 164).  

 

Denne narrative innsikten gjenfinnes som kunstnerisk selvrefleksjon i The Beggar Maid. 

Denne begrensningen som språkets fremstilling av livet nødvendigvis vil utgjøre, er reflektert 

inn i bokens tematikk15.  

 I forbindelse med min diskusjon av distanse er Genettes påstand interessant fordi den 

impliserer en avstand mellom det som søkes formidlet, og selve formidlingen. Denne 

avstanden kan imidlertid variere, og ikke bare gjennom tid, som beskrevet ovenfor, men også 

gjennom holdning. Distanse i holdning er som regel den mest komplekse formen for distanse. 

Den henger sammen med de ulike innsiktsnivåene til fortelleren, i tillegg til at bestemmelsen 

av en slik type distanse er nært knyttet opp til tolkningen. At vi i ”Royal Beatings” har å gjøre 

med en autoral forteller, behøver ikke å bety at fortelleren ikke fargelegger fiksjonsuniverset 

på en spesiell måte. I narratologien benyttes begrepet modalitet for å beskrive graden av 

indirekte fortellernærvær, og det kan være nyttig å forsøke å redegjøre for nettopp novellens 

mimetiske modalitet.  

”Royal Beatings”s mimetiske modalitet er ingenlunde entydig. Fortellerholdningen 

kommer stadig til uttrykk gjennom hvordan miljøet, de ulike personene og hendelsene 

presenteres, og da i stor grad gjennom fortolkning og bruk av adjektiver, similer og metaforer. 

Adjektivene forlener det beskrevne med en viss stemning: ”Her laugh was loud and noisy like 

an engine bearing down on you. She was a big-headed loud-voiced dwarf, with a mascot’s 

sexless swagger, a red velvet tam, a twisted neck that forced her to hold her head on one side, 

always looking up and sideways” (8).  Denne fremstillingen16 av Becky Tyde er i liten grad 

nøytral, og kan tjene som eksempel på at vi har å gjøre med en tekst med en svak mimetisk 

modalitet – en tekst med et sterkt indirekte fortellernærvær. Fortelleren viser ikke bare frem 

Becky; gjennom sin beskrivelse tolker hun henne.  

                                                 
15 Dette vil bli behandlet mer utførlig i den tematiske analysen, både av ”Royal Beatings” og av resten av The 
Beggar Maid.  
16 Fremstillingen av Becky Tyde er her å regne som ikke-språklig materiale. Genette definerer ikke-språklig 
materiale som alt som ikke er direkte dialog eller øvrig gjengivelse av språk, for eksempel ”silent events and 
actions” (Genette 1980: 164).  
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Talegjengivelsen er også preget av fortellerens nærvær, selv om deler av den peker i 

retning av en sterkere mimetisk modalitet. En del av det ytre språket gjengis direkte, uten 

innblanding fra fortelleren. Et eksempel på dette er farens nedtegnelser fra skuret sitt (5). 

Radiointervjuet med Hat Nettleton blir også fremvist direkte, bare avbrutt av kortere passasjer 

hvor Roses reaksjoner på intervjuet blir beskrevet (23). Store deler av spesielt Flos 

opplevelser og fortellinger blir imidlertid presentert gjennom referat, men det blir stadig 

avbrutt av enten direkte diskurs, eller fri indirekte diskurs, i tillegg til at fortelleren stadig er 

kommenterende. Følgende tekstutdrag eksemplifiserer noe av variasjonen i gjengivelsen av 

det språklige materialet: 
 

The story being that the father beat them, had beaten all his children and beaten his 
wife as well, beat Becky more now because of her deformity, which some people 
believed he had caused (they did not understand about polio). The stories persisted and 
got added to. The reason that Becky was kept out of sight was now supposed to be her 
pregnancy, and the father of the child was supposed to be her own father. Then people 
said it had been born, and disposed of.  
“What?” 
“Disposed of,” Flo said. ”They used to say go and get your lamb chops at Tyde’s, get 
them nice and tender! It was all lies in all probability,” she said regretfully. (9) 

 
 

Det første avsnittet gir et eksempel på fri indirekte diskurs. Flos historie om det angivelig 

incestuøse forholdet i Tyde-familien blir presentert på en måte som kan sies å ivareta hennes 

tone og vokabular. I tillegg finnes det ett deiktisk ord i dette avsnittet, som sier oss noe om 

utsigelsesposisjonen: ”now” i første og tredje setning. Dette ”nået” refererer ikke til 

fortellerens nå, men til Flos nå, noe som indikerer at vi her har å gjøre med fri indirekte 

diskurs, og ikke fortellerens referat av Flos historier. Kommentaren ”they did not understand 

about polio”, som dukker opp midt i avsnittet, kan se ut som fortellerens kommentar; en 

oppklarende bemerkning fra fortellerens (og leserens) ”opplyste” tid, hvor manglende 

kunnskap om polio blant fortidens mennesker blir gjort rede for. Antagelsen om at denne 

kommentaren kommer fra fortelleren, forsterkes ytterligere av at den er rammet inn av en 

parentes, slik at bruddet med den frie indirekte diskursen blir tydeliggjort. Deretter skjer et 

sprang i teksten, og det man kan anta er Roses spørsmål – ”What?” –  blir gjengitt ved direkte 

diskurs. Passasjen avsluttes med fortellerens fortolkning: at Flo ”regretfully” hevdet at alt 

sammen nok var å betrakte som løgn. Slike beskrivende og fortolkende kommentarer etablerer 

en avstand til det fortalte: Fortelleren er i besittelse av et bilde av karakterene, og kan beskrive 

dem utenfra i tråd med dette bildet.  
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Det kan synes som om fortellerens holdning til Rose endrer seg fra hun er barn til hun 

er voksen. Den unge Roses refleksjoner blir stadig kommentert av fortelleren, mens hennes 

tanker som voksen i stor grad blir stående ukommentert. Fortelleren uttrykker slik en større 

tillit til Roses betraktninger, og det kan synes som om det er et større sammenfall, eller en 

mindre distanse, mellom fortelleren og den godt voksne Rose. Gjennomgående uttrykker 

fortelleren en sympatisk holdning overfor Rose. Hun viser en forståelse både for hennes 

barnlige drømmer, sinne og bitterhet, og for hennes voksne, syrlige tanker om den respekt 

som blir Hat Nettleton til del på grunn av hans høye alder. Det er også verdt å merke seg at til 

tross for fortellerens sympatiske holdning overfor Rose, blir heller ikke Flo og faren utsatt for 

noen moralsk bedømmelse – verken eksplisitt eller implisitt – selv om de gjennomfører noe 

som, sett med de fleste moderne leseres øyne, er å betrakte som barnemishandling. Roses 

uskyldighet blir ingenlunde fremhevet; tvert imot blir det satt spørsmålstegn ved denne 

barnlige uskyldigheten – og den moralske fordømmelsen uteblir. Fraværet av moralsk 

fordømmelse kan sies å gjøre seg gjeldende også på andre områder. Beskrivelsen av piskingen 

av slakter Tyde preges også i dette fraværet: Ved at historien fortelles gjennom Flo, og at 

hennes vokabular delvis blir ivaretatt, blir det sensasjonelle og sjokkerende ved historien det 

sentrale, og det moralske aspektet får mindre betydning.  

 

 

2.5 Novellens tid og kronologi (eller mangel på kronologi) 
 

Historien i ”Royal Beatings” presenteres ikke kronologisk, og diskursen preges av 

digresjoner, hopp i tid, stadige bevegelser mellom ulike narrative lag, referat fra spesielle 

hendelser og beskrivelser av mer generelle forhold. Vi har, for å bruke Genettes begrep, å 

gjøre med en anakron tekst: Diskursen hopper frem og/eller tilbake i historiens kronologi. 

Man opererer gjerne med to hovedformer for anakroni: analepsen og prolepsen (Genette 

1980). Det kan være vanskelig, av flere grunner, å identifisere disse i novellen. Hovedårsaken 

er at svært få av hendelsene er tidsbestemt i forhold til hverandre. Julingen av Rose foregår 

over en lengre periode: ”the years when Rose was nine, ten, eleven, twelve […]” (12), men 

den spesifikke julingen som blir beskrevet i presensform, blir ikke bestemt i tid. De fleste 

andre hendelsene i novellen har heller ingen tidsmarkører, og det kan være vanskelig å vite 

om de utspiller seg før eller etter den kongelige juling finner sted. Det er dermed nærliggende 

å hevde at de ulike hendelsene ikke står i en direkte kausal relasjon til hverandre i teksten, 
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men heller er mer løselig tematisk forbundet. Deres tidsbestemmelse i forhold til hverandre er 

dermed mindre vesentlig, mens den tematiske sammenhengen er mer tydelig og relevant. 

 Likevel kan noen former for anakroni identifiseres i novellen. Fortellingen om 

julingen av slakter Tyde kan sies å være en ekstern analepse, da det finnes klare tegn på at 

historien utspiller seg før hovedhendelsene, og også før Rose var født. Det samme kan sies om 

de delene av novellen hvor Roses biologiske mor blir omtalt. Analepsene har gjerne en 

kompletterende funksjon, og dette er også tilfellet i ”Royal Beatings”: Roses bakgrunn, 

hennes familieforhold og brutaliteten i småbyen i Hanratty blir fremstilt analeptisk. De 

supplerer teksten, og tegner et tydeligere bilde av karakterene og konteksten de befinner seg i. 

Sentralt i denne sammenhengen er at de analeptiske elementene i ”Royal Beatings” ofte er 

realiserte narrative anelepser, og ikke såkalte analeptiske glimt. Disse realiserte narrative 

analepsene plasserer den kongelige juling i en sammenheng, om enn ikke alltid en temporal 

sammenheng. Hovedhendelsen settes i relieff, og karakterene blir utstyrt med en psykologi 

som får en sosial og historisk bakgrunn. 

 Tempoet i novellen er svært varierende. Dersom man godtar premisset om at den 

kongelige juling utgjør novellens sentrale historie – representerer dens hovedhendelse – er 

ikke diskursen mer enn en halv side lang før den blir avbrutt av de tidligere omtalte 

analepsene. Dette bruddet kan karakteriseres som en deskriptiv pause, hvor historietiden 

stopper opp. Leseren blir her introdusert for det fiktive rommet, Hanratty, og noen av de 

karakterene som befolker det. Først etter ni sider vender fortelleren tilbake til utgangspunktet, 

med spørsmålet: ”The Royal Beatings. What got them started?” (12). Den kongelige juling 

blir fremstilt gjennom en dramatisk og intensiv scene, hvor fortellertiden kan sies å korrelere 

med historietiden. Novellen avsluttes så med en eksplisitt ellipse, som utvider fiksjonsrommet 

dramatisk: ”Years later, many years later, on a Sunday morning, Rose turned on the radio” 

(22).   

 Et relevant narrativt trekk ved Royal Beatings, er den iterative fortellermåten. Det som 

skjer flere ganger, blir fortalt én gang. Denne fortellermåten har en sterk generaliserende 

effekt ved at den hendelsen som blir fortalt, peker utover seg selv. Det er riktignok én  

kongelig juling som beskrives (da regner jeg ikke med beskrivelsen av julingen av slakter 

Tyde), og lenge er beskrivelsen singulativ. Etter at beskrivelsen endres fra presens til futurum, 

inngår imidleritid hendelsen i et iterativt forløp. Denne iterative fortellermåten korrelerer for 

øvrig med tidligere nevnte Cortazars påstand om at novellens materiale må være av en slik 

karakter at det kan vise til noe utover seg selv. Dette iterative grepet utvider fiksjonsrommet 
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fordi en spesiell hendelse blir gjort generell og dermed utvider den enkelte hendelsens 

meningspotensiale.  
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3 EN TEMATISK ANALYSE AV ”ROYAL BEATINGS” 
 

I forrige kapittel foretok jeg en narratologisk analyse av ”Royal Beatings”. I dette kapitlet vil 

jeg i all hovedsak konsentrere meg om novellens tematiske aspekter. Dette vil jeg gjøre 

gjennom nærlesning. De to analysene er imidlertid ikke å anse som helt separate; innsiktene 

fra analysen av de narrative grepene vil være innreflekterte i denne tematiske analysen, og 

noen av de tematiske implikasjonene som ble antydet i forrige kapittel, vil utbroderes her. I 

det følgende vil jeg gi en analyse av den autonome novellen ”Royal Beatings”, og de 

tematiske funnene fra denne lesningen vil bli tatt opp igjen i kapittel fem, i anlaysen av 

syklusen som helhet.  

 

 

3.1 Scener fra West Hanratty – Rose og Flo introduseres 
 

”Royal Beatings”s åpning illustrerer tydelig hvordan Rose ønsker å skape mer strålende 

muligheter for seg selv enn de hennes ordinære liv i utgangspunktet kan tilby: Novellen 

begynner med Flos løfte til Rose – “Royal Beatings. That was Flo’s promise. You are going to 

get one Royal Beating” (3). Roses reaksjon på dette løftet, som må sies å være en konkret 

trussel, er typisk for Rose: ”Rose had a need to picture things, to pursue absurdities, that was 

stronger than the need to stay out of trouble, and instead of taking this threat to heart she 

pondered: how is a beating royal?” (3).  

Roses fascinasjon for språk leder henne inn i refleksjoner rundt begrepet ”kongelig 

juling”, og disse refleksjonene resulterer i en form for ironi: Hun innhentes av den 

virkeligheten hun forsøker å flykte fra i fantasien, nettopp på grunn av sin trang til å ”pursue 

absurdities”. Virkelighetens kongelige juling skal vise seg å kontrastere Roses fantasier. Den 

verdigheten hun har drømt seg frem til (”She came up with a treelined avenue, a crowd of 

formal spectators, some white horses and black slaves” (3)), er totalt fraværende i den kampen 

som senere skal utspille seg. Alvoret og nødvendigheten fra Roses drømmer finner imidlertid 

sin parallell i Flos intensjoner: ”it was only Flo who tried to supply the event with some high 

air of necessity and regret” (3).  

Roses fantasier representerer Hanrattys diametrale motsetning: En verden som 

riktignok kan være primitiv, men som inneholder svarte slaver, hvite hester og flotte avenyer, 

og som alt i alt karakteriseres av sin storslagenhet. Innholdet i fantasiene bærer bud om Roses 
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tidlige ønske om noe annet enn Hanratty, og derfor også hennes posisjon som outsider i sin 

egen hjemby. Denne posisjonen utdypes videre gjennom beskrivelsene av hvor dårlig tilpasset 

hun er et liv i fattigdom: ”From both parents Rose should have inherited clever hands, a quick 

sympathy with materials, an eye for the nicest turns of mending, but she hadn’t. She was 

clumsy, and when something broke she couldn’t wait to sweep it up and throw it away” (3-4). 

Den nøkternhet og praktiske kunnen som verdsettes hos kvinner i småbyen Hanratty, ligger 

fjernt fra Rose. Hennes drømmende, upraktiske og kreative vesen blir ikke satt pris på i en 

slik kontekst, og allerede fra barnsben av etableres Rose i en posisjon utenfor, en posisjon 

som på mange måter vil komme til å være definerende for hele livet hennes. 

 Roses lengsel etter en annen tilværelse gir seg også utslag i hennes fantasier om den 

avdøde moren og tiden før hennes egen fødsel: ”Rose […] looked back on the sixteen or so 

months her parents had spent here as an orderly, far more gentler and more ceremonious time, 

with little touches of affluence” (4). Hun fantaserer frem en verdigere historie som hun kan 

identifisere seg med, i stedet for den tilværelsen hun nå lever i. Moren blir dermed en 

representant for noe Rose søker, noe annet enn fattigdom og sparsommelighet.  

Flo derimot, er konstant til stede i Roses liv, så det er vanskelig for Rose å skape 

forskjønnende forestillinger om sin stemor. Daglig bekrefter Flo den virkeligheten hun 

forakter, og hun kan forstås som en personifisering av de forholdene Rose forsøker å drømme 

seg bort fra. Det antydes videre at Roses romantisering av moren utgjør en trussel mot Flo, 

som kom inn i Roses liv raskt etter morens død, da Rose fremdeles var ”a baby in a basket” 

(4): ”No books or clothes remained. Her father must have gotten rid of them, or else Flo 

would” (4). Denne antakelsen peker i retning av en mulig sjalusikonflikt, og det samme kan 

sies om Flos beskrivelse av Roses mors fornemmelse før døden inntraff: ”[Flo] made the 

comparison sound slightly foolish, as if her mother really was the kind of person who might 

think you could swallow an egg whole” (4). Gjennom sin presentasjon av morens kommentar 

latterliggjør Flo moren på en diskré måte, uten at hun direkte uttrykker sin sjalusi. At Flo later 

til å være sjalu på en avdød kvinne, legitimerer delvis den forakten og spenningen som senere 

i novellen får sin forløsning i den kongelige juling.  
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3.2 Roses far – en fremmed og beslektet sjel 
 

Roses far, som lever under den samme fattigdommen som sin familie, representerer samtidig 

noe annet, som kommer til uttrykk både gjennom hans interessefelt og hans yrkesstolthet. I 

sitt virke som møbelsnekker legger han sin stolthet i å ta lave priser fra kundene: ”That was 

his pride: to startle people with such fine work, such moderate, even ridiculous prices. […] He 

never discussed with Flo what he charged or what he was owing” (4). Til tross for familiens 

fattigdom tjener faren mindre enn han kunne ha gjort. Han pleier sin stolthet fremfor sin 

lommebok, og bryter dermed med sin klasses væremåte. Han hever seg overlegent over 

hverdagen og de tilhørende pengebekymringene: ”After he died [Flo] had to go out and 

unlock the shed and take all sorts of scraps of paper and torn envelopes from the big wicked-

looking hooks that were his files. Many of these she found were not accounts or receipts at all 

but […] things he had been moved to write down” (4). En av de tingene faren har blitt beveget 

til å skrive ned, er: ”All things are alive. Spinoza” (5). Roses far har skrevet ned Spinoza-

sitatet sammen med en rekke mer eller mindre prosaiske betraktninger, blant annet om diverse 

naturfenomener. Dette sitatet forteller noe om hans interesseområde, og selv om det ikke 

behøver å bety at han er en belest mann med stor interesse for filosofi, vitner det om at hans 

oppmerksomhet er rettet mot intellektuelle heller enn lønnsomme sysler. Denne 

oppmerksomheten deler han tydeligvis ikke med sin kone: ”Flo thought Spinoza must be 

some new vegetable he planned to grow […] She showed the scrap of paper to Rose and 

asked, did she know what Spinoza was? Rose did know, or had an idea – she was in her teens 

by that time – but she had replied that she did not” (5). 

At det er nettopp Spinoza som siteres sammen med betraktninger om naturen, kan 

bidra til en forståelse av faren. I Spinozas tekster har mange funnet ideer om at naturen er 

besjelet, fylt av Guds ånd, og at ”alt i naturen henger sammen i et evig kretsløp; ånd og 

materie, sjel og kropp, menneske og natur” (Fredriksson 1999: 53). Farens skriblerier er 

kanskje ikke så tilfeldige som de kan virke, og det finnes en mulighet for at denne 

nedtegnelsen sier noe fundamentalt om farens livsanskuelse, eller i det minste hans blikk på 

verden. Fortelleren spør: ”Why should a man who coughed constantly, whose lungs took in a 

whiff of gas in the War […] spend all his days breathing fumes of paint and turpentine?” (5). 

På grunn av antydningene om farens intellektuelle nysgjerrighet avføder dette enkle 

spørsmålet også flere andre spørsmål hos leseren: Hvorfor jobber faren under slike forhold, til 

tross for sine fysiske plager og sine tilsynelatende boklige interesser? Er han født til dette 
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yrket? Hvilken bakgrunn har han? Problemstillingen tydeliggjør også et underkommunisert 

historisk faktum om farens liv: hans bakgrunn fra krigen. Hans fysiske skader fra første 

verdenskrig blir nevnt, mens de psykiske skadene man kan anta den samme krigen påførte 

ham, ikke blir berørt overhodet. 

Roses far lever i stor grad isolert, hans liv er skjult. I så måte er det en tydelig 

korrespondanse mellom det mentale og det geografiske. Rose kan høre han mumle fra skjulet 

sitt; jevn mumling og noen klare ord innimellom. Og ”[w]hen he realized they were out, there 

would be a quick bit of cover-up coughing, a swallowing, an alert, unusual silence” (5). Han 

arresterer seg selv når han forstår at ordene kan bære ut og bli hørt, og selv om Rose 

fascineres av farens mumling – hun gjentar de fremmede, rart klingende ordene for seg selv – 

spør hun ham aldri hva de betyr: ”She would never ask him. […] It would be the worst sort of 

taste to acknowledge the person who was not supposed to be there; it would not be forgiven. 

But just the same, she loitered and listened” (6). Roses sensitivitet blir her gjort tydelig. Det er 

tydelig at hun vet at faren har en side han ønsker å holde skjult, og at han således ikke er 

identisk med sin rolle som far og ektemann. Hun vet også intuitivt at han ikke ønsker å bli 

avslørt, fordi hun ser sin far, men kun på avstand. Hun ser ham når hun ikke ser ham fysisk, 

og hun hører ham når hans stemme er ment skjult for henne.  

Det finnes i det hele tatt mange indikasjoner i teksten på farens intellektuelle 

interesser. En gang hører Rose sin far si: ”The cloud-capped towers, the gorgeous palaces” 

(6). Her har vi å gjøre med et intertekstuelt forhold, og sitatet er hentet fra William 

Shakespeares The Tempest, hvor Prospero holder en tale etter maskespillet for Ferdinand og 

Miranda i fjerde akt. Ifølge Heble er talen en meditering over virkelighet og illusjon, og 

Prospero sammenligner det virkelige livet med livet på scenen, skuespillet (Heble 1994: 100). 

Slik står dette intertekstuelle forholdet i en meningsfull relasjon til The Beggar Maid, siden et 

av dens hovedanliggender kan sies å være å fremvise det skuespillermessige ved mennesket. 

Og i likhet med Spinoza-parafrasen kan man her hevde at sitatets innhold eller 

assosiasjonsfelt står i et meningsfylt forhold til andre elementer i teksten: Både Prospero og 

Roses far er isolerte menn (enten i geografisk eller sjelelig forstand), og begge skaper fiktive 

verdener. Dette korte Shakespeare-sitatet kan antyde kunstens betydning for en mann hvis 

daglige gjøremål nesten utelukkende er av praktisk karakter.  

Rose reagerer voldsomt da hun hører Shakespeare-sitatet: ”That was like a hand 

clapped against Rose’s chest, not to hurt, but to astonish her, to take her breath away. She had 

to run then, she had to get away. She knew that was enough to hear, and besides, what if he 

caught her? It would be terrible” (6). Det er særlig to aspekter ved dette tekstutdraget som er 
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interessante: For det første Roses umiddelbare reaksjon og hennes påfølgende redsel for at 

faren skal oppdage henne. Reaksjonen kan tyde på at hun til tross for sin unge alder vet at 

faren siterer nettopp Shakespeare, og at det åpenbarer en side ved faren som til daglig holdes 

skjult. Identifikasjonsproblematikken som jeg tidligere har vært inne på, er også relevant her. 

Roses oppdagelse kan avsløre en kanskje ennå ikke bevisst likhet mellom henne og faren, og 

den kan også avføde en følelse av intellektuell ensomhet, siden faren tilsynelatende ikke 

anerkjenner henne. Reaksjonen hennes kan selvsagt også leses som et tegn på at hun ikke vet 

at det er Shakespeare som blir sitert, og at ordene får sin kraft gjennom sin fremmedhet; det 

ukjente og konstruerte ved dem kan være det som overrasker og skremmer henne.  

 For det andre vet Rose at det ville være fryktelig dersom faren oppdaget henne, 

antakelig fordi hun vet at han ikke ønsker å bli hørt, og følgelig at hennes spionasje er et 

overgrep. Hun ser bak farens maske, og vet intuitivt at den som skjuler seg, er sårbar. Frykten 

for å bli oppdaget kan også sees i sammenheng med Roses bevissthet om atskilte roller, roller 

som bare er utvendig forbundet. Det er nemlig en rekke forhold som man i utgangspunktet 

tenker at bør være forbundet, som ikke er det for Rose.  

 

 

3.3 Fattigdom og atskilthet 
 

Fattigdommen er et sentralt motiv i ”Royal Beatings”17. Om Roses barndom skrives det: 

”This was, of course, the days of what would later be legendary poverty, from which Rose 

would remember only lowdown things – serious-looking anthills and wooden steps, and a 

cloudy, interesting, problematic light on the world” (7). Roses tidlige barndom utspiller seg 

under den store depresjonen, og familiens fattigdom vedvarer også under andre verdenskrig 

og årene etter, fordi faren nekter å sette opp prisene på tjenestene han utfører.  

Familiens fattigdom gir en del betingelser som fordrer en utbredt hensynstaken, i hvert 

fall dersom målet er å opprettholde en viss verdighet for familien. Når Flo går til innkjøp av et 

vannklosett, er det å anse som et skritt ut av fattigdommen og inn i et mer sivilisert liv. Det 

betyr imidlertid ikke at fattigdommen ikke hefter ved den nye ervervelsen. Vannklosettet blir 

plassert i et hjørne i kjøkkenet, i mangel av bedre alternativer, og de provisoriske veggene er 

laget av trefiber som verken holder lyder ute eller inne. Dermed settes også atskiltheten i 

                                                 
17 Utover i syklusen blir fattigdommen tillagt ytterligere vekt. Dette er er av de momentene jeg behandler mer 
utførlig i syklusanalysen.  
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Roses liv i sammenheng med familiens materielle kår: “The person creating the noises in the 

bathroom was not connected with the person who walked out” (6). Fortelleren presenterer 

dette som faktum, som aksepteres ubetinget av alle familiemedlemmene. Og det presenteres 

ikke som en kuriositet, men som en forutsetning for samvær overhodet. Å late som man ikke 

hører lydene på do, er et kollektivt forsvar og en forstillelse. Det finnes en stilltiende enighet i 

familien om å anerkjenne hverandres bluferdighet, som kan sees som et tegn på gjensidig 

respekt. Forstillelsen er et kollektivt forsøk på å heve seg over sine vilkår; det kroppslige 

holdes på avstand. 

Fortelleren etablerer familiens sosiale status gjennom å vise til husets geografiske 

beliggenhet: ”They lived in a poor part of town. There was Hanratty and West Hanratty, with 

the river flowing between them” (6). Barnet Rose har for høye tanker om sin families status, 

og fortelleren tilbakeviser dem ved hjelp av det objektive faktum at familiens bolig ligger i 

den fattige bydelen. Ingenting ved deres økonomiske status tilsier at Roses idé om at familien 

står med et bein på hver side av elven, kan rettferdiggjøres. Dette kan sees som nok et uttrykk 

for Roses behov for avstandtaken til fattigdommen, og det vitner om den dype skamfølelsen 

som er forbundet med den. I tillegg er Roses illusjon et tegn på hennes følelse av ikke å høre 

hjemme noen steder, men tvert i mot stå med ett bein i forskjellige leire, en opplevelse av 

tilværelsen som i de øvrige novellene viser seg å følge henne resten av livet. Illusjonene hun 

bygger opp om at hun befinner seg mellom sosiale sfærer, svarer slik mer til hennes følelse, 

enn til det objektive faktum om hennes families sosiale posisjon.  

 

 

3.4 Karakterene utvikles: Flo og Rose – kontrast og samsvar 
 

Forholdet mellom Flo og Rose spilles ut på ulike måter gjennom hele boken. Til tross for 

manglende blodsslektskap er det mye som binder de to sammen. Navnene er beslektet, de 

assosierer begge ”blomst”: ”Rose” er en betegnelse på en type blomst, mens ”Flo” er en 

forkortelse for ”flower”. Videre forenes de av sin felles anerkjennelse av fortellingens kraft, 

sin dramatiske karakter, skuespilleriet. E.D. Blodgett går så langt som å kalle dem 

dobbeltgjengere (Blodgett 1988: 87). Han utbroderer: 

 

Both are superb mimics, but Flo’s tendency is toward the satirical, while Rose is more 
subtle, more apt to assume the reality of the part she plays. Thus Flo exposes, and 
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Rose poses with a curious combination of awareness and credibility. Both roles are 
inaugurated in Royal Beatings. (Blodgett 1988: 87) 

 

Overfladisk betraktet kan de to virke like, men subtile forskjeller i holdning, preferanser og 

karakter bidrar til at begge trer tydelig frem fra fiksjonsuniverset. Forskjellene kan, noe 

forenklet, oppsummeres som sensitivitet og intellektuell nysgjerrighet. Dette inntrykket har 

imidlertid også sammenheng med det faktum at fortellerens perspektiv ligger så tett opp til 

Roses, og at beskrivelsene av Flo dermed får et langt mer utvendig preg enn skildringene av 

Rose. Det endrer ikke det faktum at Rose fremstår som langt mer sensitiv overfor 

omgivelsene, mens Flo tidvis kan virke nærmest demonstrativt ufølsom. Hennes styrke ligger 

ikke i hennes følsomhet, men snarere i et praktisk talent. Gjennom sine fortellinger fremstår 

Flo også på denne måten. Der Rose garantert ville satt i gang lange tankeeksperimenter (og 

der fortellerens indre fokalisering kan tillate slikt), er Flo kortfattet og lakonisk. Flos praktiske 

talent, hennes aversjon mot hysteri, kommer til uttrykk i følgende tekstutdrag:  

 

Another time, on the way home, she saw at the town end of the bridge a boy in a blue 
jacket, apparently looking at the water. Eighteen, nineteen years old. Nobody she 
knew. Skinny, weekly looking, something the matter with him, she saw at once. Was 
he thinking of jumping? Just as she came up even with him, what does he do but turn 
and display himself, holding his jacket open, also his pants. What he must have 
suffered from the cold, on a day that had Flo holding her coat collar tight around her 
throat.  
 When she first saw what he had in his hand, Flo said, all she could think of 
was, what is he doing out here with a baloney sausage? (13) 

 

Slik forteller Flo historien om den gangen hun traff en blotter. Hun fremstiller seg selv som 

praktisk og umulig å bringe ut av fatning. Hun forholder seg ikke til det seksuelt sjokkerende 

ved opptrinnet, og det er som om hennes reaksjon, slik hun fremstiller den, er skreddersydd 

for senere gode historier, snedige poenger. Denne historien kan imidlertid ikke leses som et 

uttrykk for en liberal holdning til seksuell pågåenhet, for Flo er også i besittelse av en 

småborgerlig, nærmest snerpete moral. Hun fremholder at hun ”despise[s] dirty talk” (13) og 

kjefter på eldre menn utenfor butikken hvis de bruker skitne uttrykk. 
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3.5 Historiefortellingen  
 

Historiefortellingen, imitasjonen og skuespilleriet har stor plass i ”Royal Beatings”. Rose 

påvirkes av Flos fortellinger. Flo er en begavet historieforteller, kynisk og underholdende, 

med tilhørende fakter og gestikuleringer: “Flo telling a story […] would incline her head and 

let her face go soft and thoughtful, tantalizing, warning” (9). Hennes historier preges 

imidlertid av den samme usikkerheten som fortellerens beretninger, men Flo later ikke til å 

plages nevneverdig av denne usikkerheten. Flos beretning om julingen av Becky Tyde, som 

jeg tidligere har brukt som eksempel på stor variasjon i presentasjonen av det språklige 

materialet, er talende i så måte: ”The reason that Becky was kept out of sight was now 

supposed to be her pregnancy, and the father of the child was supposed to be her own father. 

Then people said it had been born, and disposed of” (9). Flos beskrivelse inneholder flere 

antakelser, hvilket synliggjør hukommelsens transformerende, myteskapende kraft, og 

impliserer at fortellingene har vokst frem fra det lokale samfunnets sladder og rykter (Heble 

1994: 102). I tillegg preges historiene av hennes personlige interesse i sladderet. Flo deltar i 

formidlingen av West Hanrattys mytologi, men hun tolker ting på sin egen måte, og 

kommenterer det andre har fortalt. Som Heble skriver: “Flo’s version of the incident, with the 

narrator’s emphasis on what might have happened between Becky and her father, reveals 

itself to be an artifact that has been fashioned out of what she, Flo, takes to be the raw 

material of Becky’s life” (Heble 1994: 102).  

Til tross for at hun åpenbart fargelegger historien med egne fortolkninger, gir Flo seg 

ut for å snakke på vegne av flere når hun forteller. ”Everyone knew the house” (8), slik ”alle” 

kjenner til historien om Becky Tyde. Og uttrykkene Flo benytter seg av, later til å være rester 

fra en kollektiv fordømmelse: Gamle Tyde var ”a skinflint, a family tyrant” (8). Som Martin 

skriver: ”The tale is a possesion of the folk and has become a legend, with the simplifications, 

exaggerations, sensationalism and melodrama that come to colour thrice-told tales” (Martin 

1987: 105).  

Denne muntlige overleveringen av fortellinger har selvsagt også karakter av sladder, 

og denne sladderen har en dobbel funksjon: Den virker som sosialt lim blant noen, og den 

støter ut andre, alt avhengig av hvem som definerer det inntrufne, og hvem som rammes av 

definisjonen. Historien Flo forteller om Tyde-familien, er brutal og grusom, og på bakgrunn 

av denne historien blir gamle Tyde utsatt for en voldsom juling som fører til hans død, en 

juling som blir iverksatt av byens mektige menn, og utført av noen som har mindre å tape. 
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 Flo avslutter spektakulære fortellinger med oppfordringer, for eksempel ”Imagine” 

(11). Disse kommentarene finner sin klangbunn hos Rose: Hun forestiller seg ting. Flos 

tolkning og formidling av ulike hendelser kan sees som en inspirasjon for Rose; Flos historier 

utgjør et rom som eksisterer på sine egne premisser, og som vanskelig kan blandes med det 

Rose opplever som virkelig: ”Present time and past, the shady melodramatic past of Flo’s 

stories, were quite separate, at least for Rose. Present people could not be fitted into the past” 

(10). Flos tidligere liv blir stoff for Roses fantasi, hennes doble og nærmest mytiske fortid – 

både urban og rural – pirrer Rose. ”She heard in [Flo’s] voice the reckless dangerous life of 

cities, the gum-chewing sharp answers” (12). Denne setningen fremhever både Flos 

fortellertalent og Roses forestillingsevne. Flo lever seg inn i rollene i sin egen beretning – hun 

er en god forteller – og Rose utstyres med rike, romantiske og stereotype fantasibilder som 

hun avleder fra beretningene: den kjappe, frekke, risikable eksistensen i storbyen.  
  

 

3.6 Våpenhvile og krig mellom stemor og stedatter 
 

Rose og Flo står i et konfliktfylt forhold: ”There was a long truce between Flo and Rose in the 

beginning” (7). ”I begynnelsen” må vise til tiden fra Flo flyttet inn og frem til de kongelige 

julingene begynner. Ordet ”truce”, eller våpenhvile, impliserer at det er krig, og ikke fred, 

som er den alminnelige tilstanden. Krigstilstanden, eller konflikten, antydes som en 

nødvendighet, og den blir nesten arketypisk i sitt vesen: den nødvendige konflikten mellom en 

stemor og hennes stedatter, med alle de mulighetene for sjalusi og rivalisering en slik relasjon 

måtte medføre.  

Til tross for at konflikten presenteres som en nødvendighet, beskrives ikke Flo som 

noen ond stemor eller Rose som uskyldig offer. Rollene er mer kompliserte og tvetydige enn 

som så. Det som bryter våpenhvilen i novellen, er Roses lek med følgende regle: ”Two 

Vancouvers fried in snot! Two pickled arseholes tied in a knot!” (14). Hennes fascinasjon for 

denne reglen kan sees som en parallell til hennes innledende undring over trusselen om at hun 

skal få en kongelig juling. Denne undringen, denne fascinasjonen over språkets ulike 

betydningslag, kommer til uttrykk i en barnlig form i ”Royal Beatings”. Roses fascinasjon er 

ikke uttalt eller utbrodert, men den kommer likefullt til syne, og den får som regel uheldige 

konsekvenser for henne. Rose fascineres av reglen på flere nivåer: 
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Rose couldn’t stop herself. She hummed it tenderly, tried saying the innocent words 
aloud, humming through the others. It was not just the words snot and arsehole that 
gave her pleasure, though of course they did. It was the pickling and tying and the 
unimaginable Vancouvers. She saw them in her mind shaped rather like octopuses, 
twitching in the pan. The tumble of reason; the spark and spit of craziness. (14) 

 

Som det fremgår av sitatet, nyter Rose reglens obskøne innhold, ordenes forbudte karakter. 

Ordenes lydlighet virker også tiltrekkende – hun sier, eller småsynger, dem høyt for seg selv. 

I tillegg til dette pirrer ”the unimaginable Vancouvers” fantasien hennes, og her kan teksten 

sies å fremholde et paradoks. For samtidig som ”the Vancouvers” er ”unimaginable”, ser 

Rose dem for seg som blekkspruter med krampetrekninger i en stekepanne. Dette språklige 

bildet, som ikke referer til noen virkelig størrelse for Rose, setter i gang en prosess, og det 

finner et visuelt uttrykk i hennes fantasi. Ordene er bærere av noe bortenfor fornuften, de 

representerer et ”tumble of reason” som avføder en barnlig begeistring hos Rose. Reglen har 

også den samme effekten på Roses lillebror Brian. Den fantastiske eller ikke-realistiske 

kvaliteten synes å ha en universell tiltrekning på barnesinnet. Flo, derimot, ser reglen med en 

voksen oppdragers øyne og reduserer den til griseri, til uanstendighet.  

Ettersom denne reglen tidligere har ført Rose opp i vanskeligheter med Flo, er det klart 

at hun vet hva hun gjør når hun nå, noen år senere, oppfordrer Brian til å fullføre versene hun 

selv påbegynner. Hun bryter våpenhvilen og går inn i striden med Flo med åpne øyne. 

Krangelen om den obskøne reglen er i mindre grad en reell årsak enn et påskudd til den 

kongelige juling: ”The wrangle with Rose has already commenced, has been going on forever, 

like a dream that goes back and back into other dreams, over hills and through doorways, 

maddeningly dim and populous and familiar and elusive” (13). Krigen mellom Flo og hennes 

stedatter har et ukjent opphav, og konflikten må få en utløsning – noe også fortelleren 

understreker: ”They don’t need [Brian] anyway, except to use against each other, they hardly 

notice his going. They continue, can’t help continuing, can’t leave each other alone.” Og: 

“What do they have to say to each other? It doesn’t really matter” (15). Fortelleren stiller et 

retorisk spørsmål. Ordene er likegyldige; de er bare forklaringer, rasjonaliseringer som ikke 

rører ved konfliktens egentlige årsak, som kan være både unevnelig og språkløs for de 

involverte. 

Til tross for fortellerens insistering på at ordene ikke har noen betydning, kan man se 

antydninger til et konfliktområde, spesielt i Flos anklager mot Rose. (På et metanivå kan det 

også være interessant å merke seg det paradoksale i fortellerens insisteringer. For til tross for 

at ordene angivelig ikke har noen betydning, gjengis dialogen mellom de to.) Jeg har tidligere 
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hentydet til Flos mulige sjalusi, samt farens tilbaketrekning – elementer som vanskeliggjør 

Flos hverdag i familien. Dette er et problemfelt som også kommer til uttrykk i denne 

spesifikke krangelen med Rose. Flo blir svært teatralsk, og sier at ”it was for Rose she 

sacrified her life. She saw her father saddled with a baby daughter and she thought, what is a 

man going to do? So she married him, and here she is, on her knees” (15). Flo lever under 

tunge vilkår og hennes mann har trukket seg tilbake og virker uinteressert i hennes gjøren og 

laden. Hun opplever Rose som provoserende og utakknemlig, og det er tydelig at hun føler 

seg nedvurdert og underlegen. 

Det er også interessant å se med hvilken overlegenhet Rose opptrer i opptrappingen til 

den kongelige juling. Det er Rose som styrer konflikten dit hun vil, mens Flo kryper rundt 

henne som et rasende og ukontrollert dyr. I denne sammenhengen er det også verdt å merke 

seg at Flo faktisk krabber rundt på gulvet, mens Rose sitter nonchalant på bordkanten. Hennes 

kommentarer er utspekulerte: ”I never asked you to do anything. I wish you never had. I 

would have been a lot better off”, og selv kroppsbevegelsene hennes bærer bud om overtaket: 

“[…] she raises her foot and catches [the scrub rag], swinging it negligently against her ankle” 

(16).  

Forspillet til den konglige juling viser med tydelighet hvordan maktforholdene 

etableres uavhengig av alder og formelle roller. Flos frustrasjon kombinert med Roses 

karakter skaper et klima som bryter med vante forestillinger om voksne som kontrollerende 

og barn som offer. Og vante forestillinger skal rokkes ytterligere ved i novellens 

hovedhendelse, den kongelige juling. 

 

 

3.7 Ambivalens: Roller fylt med mening 
 

Faren blir en katalysator for konflikten mellom Flo og Rose. Flo henter inn faren, for som 

fortelleren konstaterer: ”She and Rose can’t carry this no further, by themselves” (16). Idet 

Flo forstår alvoret i situasjonen, maner hun faren til forsiktighet: ”’Oh, I don’t know, dont be 

too hard on her’ og ”’Oh, you don’t have to use the belt on her. Do you have to use the belt’” 

(18).  Flo har, i likhet med Rose, hatt vanskelig for å se for seg at krangelen deres faktisk skal 

ende i en så grov og voldsom forestilling; at det hun vet vil skje, virkelig vil komme til å skje. 

Etter at faren bringes inn i konflikten, blir Flo redusert til en kulisse i scenen som skal utspille 

seg. Hans tilstedeværelse er nødvendig; han er klar over spillets regler og går inn i sin på 
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forhånd tildelte rolle, om enn med en viss motvillighet. Krangelens karakter av 

forutbestemthet blir ytterligere understreket, og det er som om krangelen skrider frem 

uavhengig av de deltakende parters vilje – skrider mot sin skjebnebestemte forløsning.  

 

Rose detects in her father some objections to Flo’s rethoric, some embarrassment and 
reluctance. She is wrong, and ought to know she is wrong, in thinking that she can 
count on this. The fact that she knows about it, and he knows she knows, will not 
make things any better. He is beginning to warm up. (17) 

Og: 

Rose puts aside her other knowledge that whatever Flo has said or done, whatever she 
herself had said or done, does not really matter at all. It is the struggle itself that 
counts, and that can’t be stopped, can never be stopped, short of where it has got to, 
now. (17) 

 

Rose har en bevissthet om krangelens nødvendighet, men hun skyver den bort i et forsøk på å 

rettferdiggjøre sin egen opptreden, og derigjennom hevde sin uskyld.  

 At faren vet at han skal i gang med å spille sin rolle, forhindrer ham imidlertid ikke i å 

identifisere seg med denne rollen. Brutaliteten, og ikke minst gleden og nytelsen knyttet til 

brutaliteten, tydeliggjøres idet faren legger til side motstanden mot rollen han skal spille, og 

går inn i den: ”[His look] fills with hatred and pleasure. Rose sees that and knows it. Is that 

just a description of anger, should she see his eyes filling up with anger? No. Hatred is right. 

Pleasure is right” (18). Faren forholder seg til gangen i begivenhetene ikke bare som om den 

var forutbestemt, men også som om han opptrer i et skrevet stykke, der de ulike delene følger 

kronologisk og kausalt etter hverandre, hvor slutten allerede er bestemt, og derfor uunngåelig. 

Scenen spiller seg ut i henhold til en allerede fastlagt form: ”’All right,’ he says, meaning 

that’s enough, more than enough, this part is over, things can proceed. He starts to loosen his 

belt” (18). 

 Farens opplevelse av opptrinnet som predestinert finner som tidligere nevnt sin 

parallell hos Rose og hennes bevissthet om det samme. Det som kanskje er mer overraskende, 

er at også Rose nyter skuespillet. Selv om julingen skremmer henne, suges hun på ingen måte 

fullstendig opp av situasjonen – hun bevarer hele tiden et utvendig blikk på situasjonen, og 

det antydes stadig at hun er vel vitende om hvilken funksjon hennes bevegelser og utrop har 

på faren: ”She plays his victim with a self-indulgence that arouses, and maybe hopes to 

arouse, his final, sickened contempt” (19). Faren fyller sin rolle på en måte som vitner om en 

sadistisk glede over å straffe sin datter, og Rose på sin side spiller rollen som masochisten. 

Selv om det er alvor – kampen er alvorlig nok – er det allikevel noe som holder faren tilbake. 
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Fortelleren reserverer seg og poengterer nettopp dette: ”They will give this anything that is 

necessary, it seems, they will go to any lengths. Not quite. He has never managed really to 

injure her, though there are times, of course, when she prays that he will. He hits her with an 

open hand, there is some restraint in his kicks” (19). Noe holder faren tilbake; han kunne 

skadet henne mer, men han gjør det ikke. Og fortelleren er her totalt innforstått med Roses 

ønske om virkelig å bli skadet. Det er selvsagt nærliggende å forstå dette ønsket som 

masochistisk, men det kan også betraktes som et ønske om alvor, om endelighet. Og som et 

resultat av dette: Hennes forakt kunne da ha vært endelig, en legitim reaksjon på hans 

grenseløshet.  

 Tilbakeholdenheten bidrar til at opptrinnet presenteres som noe konstruert, nesten 

uvirkelig, og denne konflikten mellom det virkelige og uvirkelige er et gjennomgående tema i 

novellen. Idet man tror man har funnet et fast punkt i teksten, skal den snart vise seg å 

undergrave det. Som tidligere nevnt understreker fortelleren gjentatte ganger i hvilken grad de 

deltakende parter spiller sine roller, og dette står helt sentralt i beskrivelsen av hendelsen: ”He 

[the father] is slow at getting into the spirits of things, tired in advance, maybe, on the verge 

of rejecting the role he has to play” (17). Og: ”[…] it seems Rose must play her part in this 

with the same grossness, the same exaggeration, that her father displays, playing his” (19). 

Dette skuespilleriet står i en motsetning til ”det virkelige”. Det kan synes å eksistere en 

nødvendig konflikt mellom det å spille en rolle og det å virkelig mene det rollen innebærer. 

Denne problemstillingen er også eksplisitt reflektert inn i teksten:  
 

He is like a bad actor, who turns a part grotesque. As if he must savour and insist on 
just what is shameful and terrible about this. That is not to say he is pretending, that he 
is acting, and does not mean it. He is acting, and he means it. Rose knows that, she 
knows everything about him. (18, min uthevelse) 

 

Dette tekstutdraget har satt i gang ulike refleksjoner i resepsjonen av ”Royal Beatings”. 

Blodgett trekker følgende ut av det: ”So acting is coterminous with meaning, but because of 

the narrator’s insistence, we are reminded that acting may also be an undermining and 

deferring of meaning. That is, it may take you away from who ‘you are’” (Blodgett 1988: 88). 

Han hevder at Munros novelle løper en risiko idet den antyder at mening utvinnes fra den 

rollen man går inn i, samtidig som den samme rollen kan bryte ned følelsen av et reelt selv. 

Resultatet kan bli, slik han ser det, at ”[t]he world becomes theater, self becomes persona, 

relations are fraught with sham and disguise” (Blodgett 1988: 88). 
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 Heble anlegger et ganske annet perspektiv i sin tolkning, og leser tekstutdraget mer 

som en problematisering enn som en antydning med sannhetspretensjoner:  
 

Rose’s father, in simultaneously playing a part and meaning it, leads us into the kind 
of ontological questioning that the title [Who Do You Think You Are?] of the volume 
proposes. Although he is acting, Rose’s father is not pretending, and the fact that he 
‘means it’ renders unstable our perception of just what it is that is real. Worth noting 
here is Munro’s linguistic indicator of this instability: Rose’s father is acting, and he 
means it. The use of the conjunction ‘and’ rather than the expected ‘but’ exemplifies 
Munro’s interest in questioning the completeness of the opposition between seemingly 
disparate terms, in this case between acting as an imitation of the real and the real 
itself. (Heble 1994: 98-99) 

 

I og med at Heble leser dette tekstutdraget som et spørsmål og ikke en påstand, opplever han, 

i motsetning til Blodgett, ikke utdraget som risikabelt. Han ser problemstillingen snarere som 

en logisk konsekvens, gitt hva teksten har presentert av informasjon om Roses far. For å 

belyse dette viser han til Shakespeare-sitatet – ”The cloud-capped towers, the gorgeous 

palaces” – som er omtalt ovenfor, og viser hvordan dette sitatet står i et meningsfylt forhold til 

den problematikken som farens opptreden i den kongelige juling reiser. Heble hevder at 

Munro, ved å alludere til The Tempest, oppfordrer leseren til å trekke forbindelseslinjer 

mellom Roses far og Prospero i Shakespeares skuespill, og at den sammenligningen kan kaste 

et forklarende lys over sentrale problemstillinger i ”Royal Beatings”. Slik opphevelsen av 

Prosperos maske fører til en problematisering av forholdet mellom fiksjon og virkelighet – til 

en antakelse om at livet kan være ”oppløst fiksjon” – bidrar farens bevissthet rundt sin egen 

rolle i julingen, som er spilt, men samtidig ekte, til en kollaps i distinksjonen mellom en 

virkelig og en oppdiktet verden (Heble 1994: 100). 

  

 

3.8 Uoverensstemmelse og underliggjøring 
 

Distinksjonen mellom fiksjon og virkelighet dukker opp under flere forkledninger og er av 

sentral betydning i Munros litterære univers. Den blir stadig problematisert og tjener som en 

underliggende nerve i alt det beskrevne. Heble hevder at faren tjener som symptom på hele 

Munros diskurs: ”his undechipherable words [becomes] an indication of a tension that is 

always there in her fictional world, lurking below and beyond the surface of everyday life” 

(Heble 1994: 100). Denne betraktningen leder oss tilbake til et tidligere antydet 
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problemområde: de formelle, utvendige forbindelsene i Roses liv. Begrepet “formelle 

forbindelser” brukes helt eksplisitt i novellen: ”As with the house, only a formal connection 

could be made” (10).  

Carol Ann Howells går til det skritt å hevde at Rose er ute av stand til å skape noe 

annet enn formelle forbindelser i livet sitt (Howells 1998: 53). Howells tolker begrepet 

”formelle forbindelser” på følgende måte:  

 

Those arrangements that relate to the visible or outward qualities of something, like a 
patterning of shapes that the narrative might construct according to certain 
conventions, while recognizing that those connections do not necessarily illuminate 
inward continuities of subjective experience nor do they yield any authoritative 
meaning. (Howell 1998: 53) 

 

Disse utvendige forbindelsene utelater noen fundamentale erfaringer, nemlig de som ikke 

passer inn i den skjematiske versjonen av virkeligheten, og som Roses liv, paradoksalt nok, er 

fullt av. Hennes erfaring av livet kan karakteriseres av et skille; refleksjonen avgrenser 

personer og hendelser fra deres indre sammenheng, og Rose undres stadig over denne 

dobbeltheten i tilværelsen: hvordan noe kan være og samtidig ikke være. Fornemmelsen av 

det kaotiske og fullstendig uforutsigbare lurer under det trygge og hverdagslige. 

I Howells påstand om at Rose bare er i stand til å etablere formelle forbindelser i livet 

sitt, ligger det implisitt en antakelse om en grunnleggende uoverensstemmelse i det samme 

livet, og jeg anser uoverensstemmelsen som en grunnstemning i novellen: Første gang det 

introduseres, er da Rose fantaserer om hva som gjør en juling kongelig, og fantasien viser seg 

i liten grad å stemme overens med virkeligheten. Denne diskrepansen utvikler seg i teksten fra 

å handle om en avstand mellom en fantasi og en reell hendelse, til å være en grunnleggende 

konfliktlinje i Roses liv; virkelige uoverensstemmelser som krever en løsning. Mye som i 

utgangspunktet burde vært forbundet, er det i sitt vesen ikke: Familiens tilværelse før og etter 

morens død; faren i skjulet og faren henvendt mot Rose; familiemedlemmene inne på toalettet 

og de samme familiemedlemmene på vei ut av toalettet. Denne uoverensstemmelsen 

kulminerer i tekstpassasjen jeg tidligere har sitert, hvor Rose undres over at det groteske 

opptrinnet som julingen er, kan pågå foran de hverdagslige tingene på kjøkkenet. 

 I motsetning til Howells argumenterer Martin for at kvaliteten på Roses fantasi og 

forestillingsevne kommer til syne gjennom hennes erkjennelse av disse problemene: ”[S]he is 

left with the un-Aristotelian but Yeatsian realisation that some things both can and cannot be, 

and especially that she can feel and behave in two or more ways that are logically 
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inconsistent” (Martin 1987: 11). Martins resonnement ender derfor i en totalt annen 

konklusjon enn Howells, og der Howells ser begrensninger hos Rose, ser Martin tvert i mot en 

åpenhet og en modenhet.  

Roses innsikt gjør seg gjeldende på flere nivåer i teksten: I tillegg til å være en 

psykologisk realitet for Rose, har denne erkjennelsen også en sammenheng med novellens 

estetikk. Munro sier selv: ”I’m very, very excited by what you might call the surface of 

things. It seems to me very important to be able to get at the exact tone and texture of how 

things are” (Munro i Gibson 1973: 241). Denne uttalte poetikken til tross, Munros 

beskjeftigelse med tingenes overflate hindrer ikke det Heble kaller ”nether voices” å komme 

til uttrykk: “In [The Beggar Maid], the nether voice is usually a subversive voice of 

uncertainty or instability, a voice that structurally and thematically threatens to distance us 

from the reality of what is being presented” (Heble 1994: 101). Hebles nedre stemmer kan for 

eksempel sees i den usikkerheten som etableres rundt hele fortellingen som sådan, med 

utbredt bruk av antakende fraser, et poeng jeg allerede har vært inne på. Disse stemmene kan 

forstås i sammenheng med den tidligere omtalte uoverensstemmelsen. Hebles begrep favner 

riktignok svært bredt, og kan gi seg utslag på mange ulike måter og på mange ulike nivåer i 

teksten, men dypest sett handler det om noe som skurrer, noe som rokker ved den 

tilsynelatende realistiske skildringen, noe som ”throw[s] the story line open to question” 

(177). 

Det oppstår et spenningsforhold i novellen mellom ønsket om å beskrive det man kan 

kalle virkelighetens overflate – en verden ”der ute” som leseren skal anerkjenne som sann og 

virkelig – og en fascinasjon over nettopp denne presentasjonens begrensninger, og da spesielt 

gjennom den språklige presentasjonen. For å begynne med det første: Tingenes overflate, eller 

”the surface of things”, blir utførlig beskrevet i ”Royal Beatings”. Og ikke bare blir de utførlig 

beskrevet, det forekommer også en eksplisitt oppfordring til leseren om å forestille seg det 

beskrevne: ”Suppose a Saturday, in spring. Leaves not out yet but the doors open to the 

sunlight. Crows. Ditches full of running water. Hopeful weather” (12). Disse detaljene bidrar 

til å skape en “virkelighetseffekt”, for å låne et begrep fra Roland Barthes.  Leseren blir 

konfrontert med en gjenkjennelig verden, som på grunn av sin gjenkjennelighet føles trygg. 

Munro oppfyller leserens mimetiske forventninger, og synes dermed å bekrefte en antakelse 

om at spranget fra virkelighet til språk, fra ting til ord, er mulig.  

Denne antakelsen forpurres imidlertid idet man forstår at det litterære universet slett 

ikke er så transparent som det ved første øyekast kan virke. Som jeg tidligere har vært inne på, 

hefter det en usikkerhet ved det fortalte i novellen, først og fremst på grunn av en tvil uttrykt 
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av fortelleren selv. I tillegg til dette kan de utførlig beskrevne tingene plutselig bli onde og 

truende: ”Those things aren’t going to help her, none of them can rescue her. They turn bland 

and useless, even unfriendly. Pots can show malice, the patterns of linoleum can leer up at 

you […]” (18-19). Det forekommer en besjeling av de fysiske tingene, og aspekter ved dem 

som ikke rommes av beskrivelsen av deres fysiske fremtoning, siver ut og truer vår 

protagonist. Som Heble skriver: ”[Ordinary things] can become charged with possibilities 

taken from what we might call a potential or absent level of meaning” (Heble 1994: 4). De 

mulighetene som ikke kan avledes fra tingenes fysiske attributter, men som utelukkende kan 

gi mening som subjektiv erfaring, får også sitt tekstlige uttrykk i Munros novelle. Således 

rokkes det ved fremstillingen av den fysiske verden, og effekten av denne forstyrrelsen 

forsterkes av at det i utgangspunktet er etablert en så gjenkjennelig virkelighet. I dette 

perspektivet opererer novellen på to ulike nivåer: Som tekstlig instans, og som kritikk av den 

samme instansen. Ved nettopp å beskrive en fysisk virkelighet som i så stor grad 

korresponderer med leserens erfaring av den samme fysiske virkelighet, for så å slippe til de 

erfaringene denne fysiske beskrivelsen ikke rommer, kommenterer teksten indirekte sin status 

som tekst. I det perspektivet gir det mening å lese inn en kritikk av den realistiske 

beskrivelsens utilstrekkelighet. Og som konklusjon på denne uoverensstemmelsen i erfaringen 

av verden blir altså følgende erkjennelse stående: ”Treachery is the other side of dailiness.”  

 Her er det nærliggende å trekke inn Viktor B. Sjklovskijs essay ”Kunsten som grep”. 

For hva er det som skjer i ”Royal Beatings”, om ikke en underliggjøring av tingene? 

Underliggjøringen skjer ikke på en utradisjonell måte, slik Sjklovskij viser at den gjør hos 

Tolstoj (Sjklovskij 1991). Beskrivelsen av tingene kan i ”Royal Beatings” være tradisjonell 

nok, men den subjektive erfaringen av tingene søkes også språkliggjort, og deri ligger 

underliggjøringen. 

 

 

3.9 Etterspill – sårene slikkes 
 

Etter at julingen har blitt utdelt, problematiseres tanken om et stabilt, essensielt selv. Rose 

forlater åstedet og går ”up the stairs, stumbling, letting herself stumble, letting herself fall 

against the steps” (19). Da hun ligger oppe på rommet sitt, hører hun faren og Flo krangle, og 

”[b]y stages, by arguing, they are being drawn back to themselves” (20). Unntakstilstanden er 

dermed over, og gitt de tidligere påstandene om at meningen utvinnes nettopp ut fra de rollene 
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de spiller, er begrepet ”themselves” selvsagt problematisk. Det er derfor nærliggende å forstå 

”themselves” som de vante rollene de spiller overfor hverandre, og ikke deres egentlige selv. 

En slik kjerne finnes tilsynelatende ikke.   

 I sengen endres Roses bevissthetstilstand; hun glir inn i en tilstand som umuliggjør 

nyanser:  

 

In this state events and possibilities take on a lovely simplicity. Choices are mercifully 
clear. The words that come to mind are not the quibbling, seldom the conditional. 
Never is a word to which the right is suddenly established. She will never speak to 
them, she will never look at them with anything but loathing, she will never forgive 
them. She will punish them; she will finish them. Encased in these finalities, and in her 
bodily pain, she floats in curious comfort, beyond herself, beyond responsibility (20). 

 

Av tekstutdraget kan man lese at Rose før denne tilbaketrekningen befant seg i en tilstand der 

hun faktisk var klar over hvor sammensatt og nyansert den kongelige juling var. Det betyr at 

hun aldri var uvitende om sin egen aktive rolle i den groteske scenen som utspant seg. Hun 

erkjente kompleksiteten i sin egen deltakelse, en erkjennelse som også får implikasjoner hva 

hennes ansvarlighet angår. Den tilstanden hun befinner seg i etter julingen, tillater imidlertid 

Rose å flyte hinsides seg selv, og dermed også hinsides ansvarligheten. Fortelleren etablerer 

slik Roses delaktighet i opptrinnet som faktisk, for hun understreker at det bare er i en 

overforenklet bevissthetstilstand og ved en slik forenkling at Rose kan unndra seg ansvar. I 

denne bevissthetstilstanden er Rose ”perfectly safe, sure, unreachable […]” (20) nettopp fordi 

hun er fritatt for ansvar, og dermed kan tillate seg en grenseløs selvrettferdighet. Denne 

selvrettferdigheten virker som et skjold mot alskens modererende eller nyanserende innspill, 

og dens eneste svakhet er dens skjørhet. Den slår sprekker idet Rose hører Flo komme opp 

trappene, et øyeblikk ”that contains for [Rose] both present peace and freedom and a sure 

knowledge of the whole down-spiraling course of events from now on” (20). 

Normaltilstanden innledes, og fortelleren påpeker at: “They will be embarrassed, but rather 

less than you might expect considering how they have behaved” (21). Nødvendigheten av 

rollespillet kan denne gangen forstås som en konsekvens av de impliserte parters behov for å 

distansere seg fra den groteske scenen de alle har deltatt i. De er på en måte 

medsammensvorne, nettopp på grunn av sin felles bevissthet om og skamfølelse over sin 

tidligere oppførsel.   

 Som jeg har diskutert i den narratologiske gjennomgangen av ”Royal Beatings”, 

forekommer det så et sprang i teksten: ”One night after a scene like this they were all in the 

kitchen” (21). Her endres altså narrasjonen fra å omhandle et bestemt tilfelle til å omhandle et 

 48



annet bestemt tilfelle, som ikke nødvendigvis er kausalt forbundet. Slik det presenteres, er 

forholdet hendelsene imellom irrelevant. Det avgjørende er at de to episodene kunne ha vært 

forbundet, og hvis ikke de var det, finnes det tilsvarende hendelser som står i en slik 

forbindelse med hverandre. Og, som jeg poengterte i den narratologiske analysen, skjer det en 

endring i leserens opplevelse av den beskrevne hendelsen: Den kongelige juling var ikke noe 

engangstilfelle, men tvert imot en vanlig opplevelse for Rose. Enkelthendelsen (for det er 

ingen tvil om at den kongelige julingen som er beskrevet, er å betrakte som en bestemt 

hendelse, detaljrikdommen peker klart i den retning) transcenderes, og brutaliteten blir 

dermed gjort generell. 

 Familien forsones, og da de sitter og spiser forteller Roses far om mennene utenfor 

butikken, som var skjønt enige om at en lysende prikk på himmelen var et amerikansk 

luftskip, opplyst av ti tusen elektriske lys: ”An American invention, sent up to rival the 

heavenly bodies. They were all in agreement about this, the idea was congenial to them. […] 

[Rose’s] father had ruthlessy disagreed with them, pointing out that it was the planet Venus 

they saw […]” (22). I motsetning til det man kan få inntrykk av at er Hanrattys gjengse 

holdning, stiller faren opp et ideal om kunnskap, og nedprioriterer dermed den 

mytologiserende, eller romantiserende, forståelsen av virkeligheten. For som fortelleren 

poengterer: Ideen var tiltalende, eller behagelig, for mennene utenfor butikken. Slik stiller 

faren seg også i opposisjon til store deler av Flos holdning, for som jeg tidligere har vist, 

preges hennes formidling av fortiden i svært stor grad av nettopp mytologisering og 

romantisering. Bildet av det amerikanske luftskipet finner imidlertid, og ikke overraskende, 

en klangbunn hos Rose. Idet Flo gjør et kroppslig triks for familien, får Rose ”a picture in her 

mind of that airship, an elongated transparent bubble, with its strings of diamond lights, 

floating in the miraculous American sky” (22). Denne feilaktige ideen hos de eldre mennene 

appellerer til Roses fantasi, nettopp på grunn av dens umulighet: Et amerikansk luftskip, 

opplyst av ti tusen elektriske små lys, en konkurrent for himmellegemene. Faren finner også 

ideen tiltalende, til tross for sin insistering på de faktiske forhold: ”’The planet Venus!’, her 

father said, applauding Flo. ’Ten thousand electric lights!’” (22). 
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3.10 Epilog: Formidlingen av historien er også et ansvar 
 

 

I felt that I had had a glimpse of the shameless, 
marvellous, shattering absurdity with which the 
plots of life, though not of fiction, are improvised. 
(Munro 1968: 87-88) 

 

Mange år senere, som voksen, skrur Rose på radioen, hvor hun hører et intervju med Hat 

Nettleton, en av mennene som banket opp gamle slakter Tyde i Hanratty og ga ham en 

behandling som førte til hans endelikt. Nettleton er interessant for radioprogrammet i kraft av 

sin høye alder (hundre og to år), og presenteres begeistret av intervjueren som en levende 

forbindelse til vår fortid. Det er visse grep i presentasjonen av dette intervjuet som er verdt å 

merke seg:  

 

It seemed to her that this must be a staged interview, a scene from some play […]  
It must be a real interview after all. Otherwise they wouldn’t have put that in, wouldn’t 
have risked it. It’s all right if the old man says it. Local color. Anything rendered 
harmless and delightful by his hundred years. […] 
“You didn’t have television.” 
Didn’t have no TV. Didn’t have no radio. No picture show. 
“You made your own entertainment.” 
That’s the way we did. 
“You had a lot of experiences young men growing up today will never have.” 
Experiences. (24) 

 

Sett på bakgrunn av historien fra Hanratty, får dette radiointervjuet farseaktige trekk. Rose 

tenker at Nettletons høye alder ufarliggjør ham. Avstanden mellom hans fortid og 

radiolytternes (og intervjuerens) samtid gjør han og hans fortellinger uvirkelige, og 

derigjennom ufarlige. Videre er det en kraftig ironi å finne i intervjuerens imøtekommende 

kommentar: “You made your own entertainment”, og Nettletons bekreftende: ”That’s the way 

we did.” Leseren vet at Nettletons underholdning var av den dødbringende sorten, og den 

harmoniserende og romantiserende tonen intervjuet preges av, nærmer seg derfor det 

groteske. Den gamle mannen var en brutal mann, og nå betraktes han som en ufarlig olding; 

en kuriositet, ”a living link with our past” (24).  

En representasjonsproblematikk kan også leses inn i den avsluttende sekvensen. Det 

forekommer to julinger i ”Royal Beatings”, og disse parallelle hendelsene er interessante fordi 

de speiler hverandre også gjennom måten de fremstilles på. Julingen av slakter Tyde 
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presenteres av Flo, og som tidligere påpekt preges hennes fortellinger av sensasjonalisme, 

forenklinger og overdrivelser, og man mistenker dem derfor for å bevege seg relativt fritt i 

forhold til sitt faktiske forelegg. Flo innvender riktignok mot historiens mest spektakulære 

detaljer at ”it was all lies in all probabillity”, men det er samtidig tydelig at hun godtar og 

videreutvikler de samme detaljene som hun stiller seg skeptisk til (9). Beretningen om den 

kongelige juling, derimot, forsøker å romme hendelsens faktiske kompleksitet. Martin hevder 

i tråd med dette at: “Alice Munro’s fiction […] strives to strip off the integuments of folk 

wisdom and received knowledge in order to reach the surprising and sometimes shocking 

kernels of truth that have been hidden from us by our prejudices, rationalisations and wishful 

thinking” (Martin 1987: 105).  

De to historiene, hvor likheter og ulikheter overlapper hverandre, kan sies å inngå i 

den representasjonsproblematikken novellen som helhet reiser. Det blir stilt spørsmål ved 

tekstens evne til å fremstille virkeligheten på en adekvat måte. Det er en stadig pågående 

semiotisk og epistemologisk undersøkelse av virkeligheten, og ”[t]he real becomes real, so to 

speak, in Munro because, paradoxically, so many questions are raised about it” (Blodgett 

1988: 83). 

Som tidligere antydet mener jeg imidlertid at ”Royal Beatings”, som fiksjonstekst, 

ivaretar nettopp denne erfaringen av verden, noe som i stor grad er et resultat av den skepsisen 

teksten utviser til seg selv som formidlende tekst. Livets og menneskenes paradokser stilles til 

skue idet Rose blir oppmerksom på disse paradoksene og kjemper for å forsone seg med dem. 

Lorraine McMullen skriver i sin artikkel “Shameless, Marvellous, Shattering Absurdity” at 

Munros karakterer strever med å:  

 

come to terms with […] the coexistence of the dull with the exciting, the grotesque 
with the commonplace, the prosaic with the romantic, the mundane with the 
marvellous – and the difficulty, if not the impossibility, of distinguishing the real and 
meaningful from the illusory and delusive, the constant and immutable from the 
transient and elusive, the true and genuine from the doubtful, the misleading, the 
fraudulent. (McMullen 1983: 144) 

 

Presentasjonen av virkeligheten og evnen til å rekonstruere fortiden på en adekvat måte er 

også et uttalt interessefelt for Munro. I erindringens muligheter og begrensninger ligger det 

store utfordringer for forfatteren: 
 

Memory is the way we keep telling ourselves our stories – and telling other people a 
somewhat different version of our stories. We can hardly manage our lives without a 
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powerful ongoing narrative. And underneath all these edited, inspired, self-serving or 
entertaining stories there is, we suppose, some big bulging awful mysterious entity 
called THE TRUTH, which our fictional stories are supposed to be poking at and 
grabbing pieces of. […] One of the ways we do this, I think, is by trying to look at 
what memory does (different tricks at different stages of our lives) and the way 
people’s different memories deal with the same (shared) experience. The more 
disconcerting the differences are, the more the writer in me feels an odd exhilaration. 
(Munro 2003: 2) 

 

Representasjonsproblematikken i ”Royal Beatings” inneholder også refleksjoner rundt 

nettopp erindringens utfordringer. Representasjon i tekst og i hukommelsen er 

problemstillinger som går hånd i hånd i teksten, og refleksjonen preges derfor av en 

dobbelthet. Utfordringene ligger på to (tidvis separate, tidvis sammenfallende) nivåer. 

Erindringen er selvsagt løgnaktig, noe som oftest befestes gjennom den språklige 

presentasjonen. I tillegg til dette kan selve den språklige presentasjonen også være inadekvat, 

eller snarere vil enhver språklig presentasjon av en hendelse nødvendigvis øve vold mot andre 

mulige presentasjoner. Denne erkjennelsen finnes som en visshet i bunnen av ”Royal 

Beatings”, og samtidig eksisterer det en visshet om at språket er det viktigste verktøyet man 

har. Både som vei til – og fremstilling av – erkjennelse. 
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DEL II: NOVELLESYKLUSEN 
 

 

 

4 NOVELLESYKLUSEN SOM GENRE 
 
 

The words in the story we are writing now might never 
have been used before. They all shine; they are never 
smudged. Stories are new things, stories make words 
new; that is one of their illusions and part of their beauty. 
(Welty i May 1976: 159) 

 
The Beggar Maid består av ti historier. Det som skiller boken fra de fleste andre samlinger av 

noveller, er at alle novellene deler den samme protagonisten og dermed har muligheten til å 

dra nytte av romanens muligheter for utvikling av karakterer og perspektivrikdom. Denne 

formen gir teksten en helt særegen struktur, og for å forsøke å tydeliggjøre noen av disse 

strukturene, vil jeg først presentere noen av de mest sentrale genreteoretikerne.  

 

 

4.1 Novellesyklusen – en kollektiv eller individuell genre? 
 

I 1971 utkom Forrest L. Ingrams Representative Short Story Cycles of the Twentieth Century, 

en bok om novellesyklusen som skulle vise seg å bli skoledannende. De fleste senere studier 

av novellesyklusgenren posisjonerer seg i forhold til Ingrams bok. Innledningsvis i boken 

definerer han novellesyklusen på følgende måte: ”I will define a short story cycle as a book of 

short stories so linked to each other by their author that the reader’s successive experience on 

various levels of the pattern of the whole significantly modifies his experience of each of its 

component parts” (Ingram 1971: 19). Bokens samlede helhet spiller en overordnet rolle, mens 

novellenes individualitet kommer i annen rekke, slik Ingram forstår genren. Forholdet mellom 

deler og helhet er imidlertid ikke et uproblematisk forhold; novellesyklusen eksisterer i et 

kontinuerlig spenningsforhold mellom dens enkeltkomponenter og dens helhet, noe også 

Ingram anerkjenner: “Central to the dynamics of the short story cycle is the tension between 

the one and the many. When do the many cease being merely many and congeal into one? 
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Conversely, when does a ‘one’ become so discrete and differentiated that it dissolves into a 

‘many’?” (Ingram 1971: 19).  

 Nettopp denne dynamikken gjør novellesyklusen noe problematisk å forholde seg til, 

og teoretikere strides om hvilke hensyn som skal veie tyngst, samlingens helhet eller 

enkeltnovellenes individualitet. Ingram fokuserer på syklusens helhet, og han har blitt kritisert 

fra flere hold fordi han nesten utelukkende konsentrerer seg om de enhetsskapende 

elementene i syklusene han gir lesninger av, og således ignorerer det fragmenterte aspektet 

ved novellesyklusens form. Man kan hevde at han ikke anerkjenner verdien av en syklus hvor 

novellenes individualitet eksisterer i så stor grad at den går utover samlingens helhet. Ingrams 

syn på dette kommer tydelig frem i hans lesning av Faulkners Go Down, Moses, der han 

uttrykker misnøye med at ”most of the stories almost demolishes the cohesion of the larger 

unit” (Ingram 1971: 19). 

 En av Ingrams argeste kritikere er Rolf Lundén, som i sin bok The United Stories of 

America bruker mye plass på å argumentere for en alternativ forståelse av novellesyklusen18. 

Han hevder at novellesyklusen i lang tid har befunnet seg i et genremessig tåkeland – mellom 

romanen og novellesamlingen – og at denne forvirringen har bidratt til at genren har blitt lest 

på gale premisser: 
 

With very few exceptions, scholars have tried to make sense of the short story 
composite by applying to it the critical values and the apparatus of organicism, 
developed in their study of the poem or the novel; unity, coherence, and closure have 
been privileged at the expence of discontinuity, fragmentation, and openness. (Lundén 
1999: 8) 

 

Siden det først nylig har blitt utviklet et språk for å behandle novellesyklusen, har eldre 

lesninger av genren båret preg av et fokus på samlende og enhetsskapende elementer, som om 

syklusen var en roman (den genren som ifølge Lundén fremdeles nyter en privilegert status). 

Dette er også Lundéns hovedankepunkt mot Ingrams forståelse: Ingram leter etter 

enhetsskapende elementer, og dette kommer tydelig til uttrykk når han siterer Cleanth Brooks, 

som hevder at: “the primary concern is the problem of unity – the kind of whole which the 

literary work forms or fail to form” (Brooks i Ingram 1971: 43). I stedet for å finne elementer 

som åpner og fragmenterer teksten, konsentrerer Ingram seg om det som samler 

                                                 
18 Lundén foretrekker betegnelsen ”short story composite”, og hevder at ”short story cycle” er en mindre heldig 
betegnelse, da den konnoterer sirkel, og i forlengelsen av det noe sluttet. Jeg har allikevel valgt å benytte 
betegnelsen novellesyklus i mangel av et bedre norsk ord. Jeg vil imidlertid gjerne presisere at jeg i noen tilfeller 
deler Lundéns forbehold. 
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novellesyklusen, og han setter dermed tekstens helhetlige sammenheng høyere enn 

enkeltnovellenes individualitet.  

Dette er et relativt utbredt syn blant teoretikere, men det finnes også studier hvor dette 

helhetsfokuset er noe mer nyansert. I The Short Story Cycle: A Genre Companion and 

Reference Guide, en senere studie av novellesyklusen, opererer Susan Garland Mann med en 

definisjon som i stor grad tilsvarer Ingrams: “The stories are both self-sufficient and 

interrelated. […] the stories work together, creating something that could not be achieved in a 

single story” (Mann i Lundén 1999: 17). Mann vektlegger imidlertid også den 

fragmenteringen som novellesyklusen som genre inviterer til, og hevder at novellesyklusen er 

spesielt egnet til å behandle og beskrive den moderne livsfølelsen, hvis innhold gjerne 

beskrives som ubestemmelig, fragmentert og isolert.  

Lundén deler denne oppfatningen, og han betoner sterkt det aspektet ved 

novellesyklusen som Ingram ser ut til å legge mindre vekt på: det fragmentariske, det 

oppstykkede, det uavsluttede. Han hevder videre at novellesyklusen står friere i forhold til 

mer tradisjonelle narrative strategier, og at den i større grad enn romanen kan ignorere slike 

elementer som kausalitet, temporalitet, plot og karakter (Lundén 1999: 39). Novellesyklusen 

preges, ifølge Lundén, av flerstemthet og polyfoni, og den motsetter seg en løsning på både de 

tematiske og formmessige utfordringene som måtte dukke opp underveis. Av den grunn 

ønsker han ikke å karakterisere novellesyklusen som en lukket form, men heller som 

springende og fragmentert. Lundén understreker imidlertid i denne sammenheng at dette er 

genretrekk novellesyklusen deler med store deler av den postmoderne litteraturen, og da også 

den postmoderne romanen (Lundén 1999: 39). Det som skiller de to genrene fra hverandre, er 

imidlertid novellenes autonomi i novellesyklusen: De er komplette enheter, og de 

karakteriseres nettopp ved sin avsluttede form. I tillegg til dette karakteriseres også 

novellesyklusen ved de tomrommene som forekommer mellom novellene, som både er fysiske 

tomrom på papiret, og temporale og spatiale sprang i selve handlingen.  

 

 

4.2 To bevegelser 
 

Det finnes, ifølge Lundén, to diametralt motsatte krefter som virker i novellesyklusen:  

Den som lukker teksten og slik beveger den mot enhet og harmoni, og den som bidrar til å 

åpne den (Lundén 1999: 52). Det finnes store variasjoner innenfor novellesyklusen som genre 
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med hensyn til dette; noen preges av en stor grad av sluttethet, mens andre er mer springende 

og usammenhengende i sin form.  

Lundén hevder at sluttorientering19 tradisjonelt er et trekk som virker samlende på en 

tekst, og som gjennom sin strukturerende kraft betinger muligheten for mening. Peter Brooks 

kan utdype dette:  

 

The very possibility of meaning plotted trough sequence and through time depends on 
the anticipated structuring force of the ending: the interminable would be meaningless, 
and the lack of ending would jeopardize the beginning. We read the incidents of 
narration as “promises and annunciations” of final coherence, that metaphor that may 
be reached through the chain of metonymies: across the bulk of the yet unread middle 
pages, the end calls to the beginning, transforms and enhances it. (Brooks i Lundén 
1999: 61) 

 

Den forløsningen som finnes i en teksts avslutning, skaper ifølge både Brooks og Lundén en 

orientering bakover i teksten. Denne orienteringen, eller ”retrospective patterning”, som 

Lundén kaller det, benytter leseren seg av for å skape mening og klarhet i hendelser som 

utspilte seg tidligere i teksten. Brooks skriver: ”It is the role of fictional plots to impose an 

end which yet suggests a return, a new beginning, a rereading” (Brooks i Lundén 1999: 65). 

Lundén hevder imidlertid at dette trekket blir kraftig forstyrret i novellesyklusen (Lundén 

1999: 65). Flere fortellinger følges, og de ulike fortellingene blir ikke drevet mot den samme 

slutten. De har separate slutter, og de kan bevege seg i ulike retninger. Således umuliggjøres 

en forløsende slutt, slik Brooks skisserer i sine betraktninger, og Lundén argumenterer for at 

denne mangelen bidrar til at den retrospektive orienteringen forekommer i mindre grad i 

novellesyklusen enn i andre narrative tekster, for eksempel romanen. Dette trekket, som 

tradisjonelt virker samlende på en tekst, får, på grunn av sitt fravær, en motsatt virkning i en 

syklus. Ifølge Lundén bidrar ikke den siste novellen i en novellesyklus til at leseren revurderer 

den forutgående teksten, ettersom den ikke søker å samle alle de løse trådene fra de 

forutgående novellene. Den retrospektive orienteringen kan derfor virke innad i hver enkelt 

novelle, men ikke i boken som helhet. Derfor bidrar den også til å fremholde det individuelle 

ved novellene, og ikke bokens helhet.  

Robert M. Luscher, en annen teoretiker som har befattet seg med novellesyklusen som 

genre, hevder tvert i mot at den retrospektive orienteringen foregår kontinuerlig under 

lesningen av novellesyklusen, nettopp på grunn av den fragmenterte narrative strukturen: 

”[The short story composite] is a volume of stories, collected and organized by their author, in 
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which the reader successively realizes underlying patterns of coherence by continual 

modifications of his perceptions of pattern and theme” (Luscher i Lundén 1999: 66). Dette er 

et syn som minner strekt om Ingrams definisjon, hvor det ble hevdet at leserens opplevelse på 

ulike nivåer i helhetens mønster bidrar til å moderere vedkommendes opplevelse av tekstens 

enkeltdeler. Luschers syn impliserer dermed at denne retrospektive orienteringen bidrar til å 

samle syklusen, og ikke åpne den, slik Lundén hevder.  

De senere studier av genren er i stor grad opptatt av det man kan kalle 

novellesyklusens åpenhet. Et åpent litterært verk har lenge vært et generelt diskusjonstema for 

teoretikere – Robert M. Adams konkluderer i en tidlig studie med at litterær åpenhet 

fortrinnsvis defineres av en uløst konflikt (Adams i Lundén 1999: 83) – og denne benevnelsen 

blir også ansett som fruktbar av dem som befatter seg med novellesyklusen. Det er en vag 

benevnelse, og det har blitt gjort flere forsøk på å snevre den inn: Umberto Eco understreker 

at all litteratur preges av åpenhet, men at det han kaller ”an open work” tillater mer åpenhet, 

både tematisk og formelt, og er ”pregnant with infinitive suggestive possibilities” (Eco i 

Lundén 1999: 83).  

Novellesyklusen oppfyller, ifølge Lundén, Ecos kriterier for ”en åpen genre” (Lundén 

1999: 89), og det er fraværet og negasjonen som i størst grad bidrar til denne åpenheten:  

 

Maybe the most genre-specific feature of the short story composite is that of seeming 
negation and absence. Even though there is always a measure of linkage between 
stories in a composite, what really stands out in this form of narrative is the disruption 
created by the gaps between the stories. The composite thereby rejects the ideals of 
continuity and coherence that orient the traditional novel. (Lundén 1999: 89) 

 

Lundén er altså av den oppfatning at det er sprangene mellom de ulike historiene som 

hovedsakelig karakteriserer novellesyklusen, og ikke forbindelsen mellom dem. Han anser 

ikke bruddene mellom novellene som passivt fravær, men snarere som dynamiske 

komponenter i novellesyklusens spesielle narrative struktur. Handlingen på novellenes 

diegetiske nivå foregår gjerne over en dag eller to, men i bruddene, i tomrommene, passerer 

gjerne år eller tiår. Slik blir rytmen i novellesyklusen svært særegen, i og med fortellingens 

varierende intensitet. Gjennom disse bruddene, og det reduserte fokuset på temporalitet, 

kausalitet, karakter, forteller, tema og plot, hevder Lundén at novellesyklusens narrative 

struktur lar løse tråder være løse. Genren stiller, gjennom sin form, implisitt spørsmål ved den 

monologiske teksten, og holder frem det flerstemte –  den polyfoniske teksten. Den forsøker å 

                                                                                                                                                         
19 Dette er min oversettelse av ”end orientation”, som er det begrepet Lundén benytter. 
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beholde livets pluralitet, og det ligger en motstand mot sammenheng og enhetliggjøring i 

selve formen. Sammenheng kan dog oppnås på ulike nivåer, og når novellesyklusen behandler 

diskontinuiteten i livet, vil den diskontinuerlige strukturen forsterke temaets kraft, og den 

endelige konsekvensen blir dermed at formen forsterker sammenhengen i boken som helhet 

(Lundén 1999). 

Novellene i en syklus bærer gjerne preg av intertekstualitet seg imellom, og dette er et 

trekk som virker samlende, og som gir teksten et mer enhetlig preg. Hva og hvor mye som 

binder dem sammen, varierer fra syklus til syklus, og også fra novelle til novelle. Men for at 

teksten skal kunne karakteriseres som en novellesyklus, må det være noe som binder dem 

sammen. Som oftest er dette noe et sted, karakterer eller tematikk (Ingram 1971: 20). Disse 

elementene inngår imidlertid i syklusens særegne struktur, og Ingram fremholder 

novellesyklusens dynamiske mønster som det sentrale samlende trekket: ”More important by 

far for determining the special kind of unity a short story cycle has are the dynamic patterns of 

recurrence and development” (Ingram 1971: 20). Gjentakelsene Ingram snakker om kan være 

symmetriske eller asymmetriske, og mønstrene for utvikling kan være lineære eller gå i flere 

retninger, slik som tematisk eller symbolsk ekspansjon, eller utdypning eller utvidelse av 

mening (Ingram 1971: 21). Ingram kaller denne bevegelsen gjentakende utvikling, og Robert 

M. Luscher benytter et eksempel fra musikkteorien for å illustrere det samme fenomenet:  

 

As in the musical sequence, the story sequence repeats and progressively develops 
themes and motifs over the course of the work; its unity derives from a perception of 
both the successive ordering and recurrent patterns, which together provide the 
continuity of the reading experience. (Luscher i Lynch 2001: 25)  

 

 

4.3 Kort oppsummering 
 

Teoretikere som har befattet seg med den relativt nye genren novellesyklus, strides om hvilket 

perspektiv det er mest hensiktsmessig å anlegge. Ingrams toneangivende studie fokuserer først 

og fremst på det som samler syklusens enkeltstående noveller, og han reagerer negativt hvis 

de enkelte delene er av en slik karakter at det oppløser den enheten han hevder at syklusen 

ideelt sett bør strebe etter. Lundén beveger seg i en diametralt motsatt retning, og i sin 

polemikk mot Ingram vektlegger han den fragmenterte formen, og holder den frem som et 

ideal som rommer muligheter en mer enhetlig form ikke gjør.  
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 Jeg er av den oppfatning at det mest hensiktsmessige perspektivet befinner seg et sted 

midt i mellom Ingrams og Lundén, i hvert fall når det gjelder behandlingen av The Beggar 

Maid. Den befinner seg i spenningsfelt mellom sine enkeltkomponenter og sin helhet, og det 

vil være meningsløst å insistere på at den er et produkt av bare én av bevegelsene. Nå bør det 

imidlertid presiseres at novellene i The Beggar Maid i større grad enn mange andre 

novellesykluser er forbundet med hverandre, siden alle novellene har den samme 

protagonisten, og mange av dem er knyttet opp mot det samme stedet. Disse samlende 

elementene vil bli behandlet mer utførlig nedenfor. 

 

 

4.4 The Beggar Maid – et produkt av Canada  
 

Whether The Beggar Maid is a collection of stories, or a 
kind of novel, I’m not quite sure, but, whatever it is, it’s 
wonderful. (Gardner i Keegan 2003: 1)    

 

Gerald Lynch hevder at den kanadiske novellegenren har en historie som kan føres helt 

tilbake til tidlig 1800-tall, og at dens mest interessante utvikling har foregått innenfor 

novellesyklusen, ”a form in which Canadian writers have achieved considerable eminence” 

(Lynch 2001: 3). Lynch trekker frem Duncan Campbell Scotts In the Village of Viger fra 1896 

og Stephen Leacocks Sunshine Sketches of a Little Town fra 1912 som viktige kanadiske 

forgjengere til dagens novellesykluser. Opp gjennom 1900-tallet har novellesyklusen vist seg 

å være en passende form for kanadiske forfattere og deres ønsker om å beskrive en spesiell 

region eller samfunn, dets historie og karakterer. Robert Kroetschs observasjon av kanadisk 

kultur generelt og kanadisk litteratur spesielt kan gi oss et hint om hvordan novellesyklusen 

som genre har fått en så fremtredende rolle i den kanadiske litteraturen:  

 

In Canadian writing, and perhaps in Canadian life, there is an exceptional pressure 
placed on the individual and the self by the community or society. The self is not in 
any way Romantic or privileged. The small town remains the ruling paradigm, with its 
laws and familiarity and conformity. Self and community almost fight to a draw. 
(Kroetsch 1989: 51) 

 

Kroetschs observasjon får, i denne sammenheng, spesiell interesse når den sees i lys av 

Forrest Ingrams beskrivelse av novellesyklusens mest fremtredende ytre trekk: dens unike 

balansering mellom enkeltnovellenes integritet og hele boken, hva han kaller ”the tension 
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between the one and the many” (Ingram 1971: 19). Denne spenningen blir dermed et tekstlig 

bilde på et samfunnsmessig strukturelt fenomen som Kroetsch hevder er dypt festet i den 

kanadiske folkesjelen: forholdet mellom individet og det kollektive.  

 

 

4.5 Helhetens nødvendighet i The Beggar Maid 
  

I The Beggar Maid er det Ingram kaller helhetens nødvendighet, ganske påfallende. Hvorvidt 

enkeltnovellenes individualitet blir skadelidende av den grunn, skal jeg ikke ta stilling til her, 

men teksten er relativt enhetlig i den forstand at den ikke spriker i for mange retninger, og at 

digresjonene ikke forlater hovedhandlingen i for stor grad.  

Den første, og helt åpenbare indikasjonen på at The Beggar Maid er en novellesyklus, 

er bokens undertittel: Stories of Flo and Rose. Rose må kunne sies å være hovedperson i 

bokens samtlige ti noveller, mens Flo dukker opp i de fem første og de to siste novellene. 

Ellers har ikke novellene noe stort felles persongalleri, men personer som dukker opp i flere 

enn én novelle, er: Brian (Roses bror); Roses far; Billy Pope (Flos fetter); Patrick (mannen 

Rose gifter seg med) og Anna (Rose og Patricks datter). De resterende karakterene dukker 

bare opp i en enkelt novelle. De ovennevnte gjengangerne blir ikke introdusert mer enn én 

gang. Flo, som presenteres som Roses egenrådige stemor i ”Royal Beatings”, dukker altså opp 

i seks av de resterende ni novellene, men der tas det for gitt at hun allerede er kjent for 

leseren. Slik kommer forbindelsen mellom de ulike novellene klart til syne, de utfyller og 

belyser hverandre gjensidig. Dersom novellene leses uavhengig av hverandre, vil en rekke 

betydningslag forsvinne, og flere relasjoner og sammenhenger vil blir stående uforklart20.  

Karakterene binder novellene sammen, men som tidligere antydet spiller også stedet, 

West Hanratty, en sentral rolle i forbindelsen mellom enkeltnovellene. Lynch argumenterer 

også for at nettopp sted og karakter er de to hovedelementene som binder novellene i en 

novellesyklus sammen på et ytre plan (Lynch 2001: 20). I de tre første novellene er 

hovedhandlingen lagt til Hanratty, og det samme gjelder bokens to siste noveller. Byen er 

ikke fraværende i de øvrige novellene, men hovedhandlingen er lagt til andre kanadiske byer, 

mens Hanratty bare dukker opp i historier fra fortiden.  

                                                 
20 Dette betyr imidlertid ikke at ikke novellene kan leses separat. Flere av novellene har også blitt publisert hver 
for seg, blant annet i The New Yorker og i diverse antologier.  
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Dette stedlige trekket ved The Beggar Maid ser også ut til å være knyttet opp mot noe 

som hevdes å være typisk kanadisk. Lynch skriver om stedets tradisjonelle betydning i 

kanadiske novellesykluser: ”In the Canadian short story cycle, place plays an essential role in 

the formation of character, while gracing both the character and the cycle itself with 

additional significant coherence” (Lynch 2001: 21). Ifølge Lynch er tanken om stedets 

innflytelse på individet en dypt forankret idé i det kanadiske tankegodset, og dette kommer til 

syne nettopp i de kanadiske novellesyklusene. De illustrerer dermed den tradisjonelle 

kanadiske interessen for spørsmålet knyttet til individuell og nasjonal identitet i relasjon til 

sted (Lynch 2001: 160).  

I novellesyklusen finnes det både en ytre og en indre sammenheng. Man kan tenke seg 

at den første og siste novellen i en syklus vil være såkalte nøkkelnoveller, i og med at mønstre 

som først presenteres i tekstens begynnelse, vil komme til sitt fulle uttrykk i tekstens siste 

novelle. Dersom man overfører denne strukturen på The Beggar Maid, blir det tydelig at  

problemstillinger introduseres for første gang i ”Royal Beatings” for så å bli repetert med 

variasjon i syklusens senere noveller. Åpningsnovellen presenterer Roses første erindrede 

forvirring relatert til kjærlighet og smerte, og behandler også problematikken knyttet til 

representasjon, identitet, fattigdom, skam, fiksjon og virkelighet, sannhet og roller. Dette er 

problemer som er gjennomgående i hele syklusen, og som blir behandlet med varierende 

tyngde, avhengig av hvilke faser av Roses liv som skal beskrives og utforskes. Hele syklusen 

rammes avslutningsvis inn ved at Rose vender tilbake til Hanratty i bokens to siste noveller og 

dermed også vender tilbake til det som var utgangspunktet. Videre blir spørsmålet ”Who do 

you think you are?” stilt Rose i første og siste novelle, henholdvis av Flo og Roses 

barndomslærerinne. Dette spørsmålet har en sentral tematisk betydning, og det at spørsmålet 

gjentas i siste novelle, gir en følelsen av å vende tilbake til utgangspunktet for den litterære 

undersøkelsen. Det faktum at Rose vender tilbake til Hanratty, at teksten vender tilbake til sitt 

geografiske utgangspunkt, er også et eksempel på denne sirkulære bevegelsen. Rose vender 

tilbake til hjembyen, til tross for den store gleden hun en gang følte over å forlate den, og det 

forteller oss noe om de geografiske røttenes betydning i Roses søken etter seg selv21.  

 

The Beggar Maid kan minne om en bildungsroman; den tematiserer Roses utvikling og vekst 

som kvinne og skuespillerinne, med et klart fokus på Roses selv, belyst fra ulike vinkler og i 

forhold til ulike stadier i hennes utvikling. Teksten kan, som Martin har påpekt, med fordel 

                                                 
21 Dette blir behandlet grundigere i nærlesningen av hele syklusen. 
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deles inn i tre hoveddeler: De ti novellene er delt opp slik at de utgjør en begynnelse, en midte 

og en slutt. De første fire novellene fokuserer på barndom og ungdom, de neste fire på Roses 

liv borte fra Hanratty, mens de to siste novellene omhandler hennes tilbakekomst til Hanratty. 

Vi følger altså Rose fra barndom til godt voksen alder, og slik sett preges The Beggar Maid av 

en klar kronologi. Denne kronologien blir imidlertid stadig forstyrret, både innenfor hver 

enkelt novelle, der sprangene er store både i tid og sted, og gjennom bruddene mellom de 

ulike novellene. Tekstens helhetlige narrativ preges slik av temporale hull, brudd og 

gjentakelser som lesere ikke ville forvente å finne i en konvensjonell bildungsroman, men 

som er typisk for det man kan kalle syklusens destabiliserende strategier. Disse hullene bryter 

opp kontinuiteten i fortellingen om Rose. Som Heble sier (dog uten direkte henblikk på 

syklusgenren): ”[Rose’s story is a] kind of discontinuous history with its own missing chunks 

of information. By refusing to fill in gaps in time, by leaving out whole sections in the 

chapters that constitute Rose’s life, Munro leaves much unexplained” (Heble 1994:117). 

Fortellingen om selvet blir dermed ikke et sammenhengende narrativ preget av kausalitet og 

sammenheng. Lynch skriver:  

 

The stories of Rose are experienced by the reader more in stroboscopic flashes and 
flashbacks than in a steadily growing light, in piled reminiscences of memories in 
hindsight, with time sometimes looping back on itself like a claustrophobic Möbius 
strip, and with dead and freshly buried characters popping up in the opening of 
subsequent stories. (Lynch 2001: 162)  

 

Rose beskrives ved hjelp av ulike punktnedslag i livet hennes, og tekstens episodiske struktur 

muliggjør en beskrivelse av et selv som i stor grad karakteriseres ved sin oppløsning. 

Gjentakelsen og utviklingen i syklusen gir muligheten for en mangefasettert fremstilling av 

Rose, og i nærlesningen av resten av syklusen vil jeg fokusere på den tematiske ekspansjonen 

som denne formen tillater.  
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5 TEMATISK EKSPANSJON – GJENTAKELSE OG UTVIKLING 
 

Gjentakelsen og utviklingen som karakteriserer novellesyklusgenren, kan foregå på ulike 

måter: De kan være symmetriske og asymmetriske, og de kan bevege seg i flere retninger. 

Mitt hovedanliggende i dette kapitlet er å belyse hvordan syklusgenren tillater en tematisk 

ekspansjon i The Beggar Maid. På mange måter kan den tidligere analyserte novellen ”Royal 

Beatings” sees som en generalprøve for syklusen som helhet. Flere av syklusens mest sentrale 

emner blir introdusert i denne novellen, og i det følgende vil jeg undersøke hvordan disse 

utvikles og problematiseres utover i syklusen. Først vil jeg imidlertid, så langt det er mulig, 

forsøke å abstrahere og kategorisere de tematiske funnene fra nærlesningen av ”Royal 

Beatings”. 

 The Beggar Maid er en tekst rik på refleksjoner knyttet opp til litteraturens evne til å 

fremstille virkeligheten på en adekvat måte. Munros tekster nærer ofte en mistillit til seg selv 

som formidlende tekst, og denne problemstillingen er reflektert inn på handlingsplanet først 

og fremst som vanskeligheter Rose har i sitt virke som skuespiller, eller i sitt forhold til 

kunstneriske fremstillinger. Problemstillingen eksisterer imidlertid også på et annet nivå, i 

teksten kunstneriske selvrefleksjon: Det knyttes stadig en usikkerhet til formidlingen av de 

ulike hendelsene, fordi det jeg vil kalle tekstens subversive stemme trekker sannhetsgehalten i 

tvil. Den subversive stemmen består helt konkret i en usikker forteller, hvis usikkerhet 

kommer til uttrykk gjennom en rekke antakende fraser, og hendelser som kanskje eller 

kanskje ikke finner sted.  

Uoverensstemmelsen har også en sentral plass i syklusen. Den spilles ut på en rekke 

nivåer; som en generell livsfølelse, som et misforhold mellom opplevelsen av et forhold og 

beskrivelsen av det samme forholdet, og mellom hvem Rose tenker at hun er, og hvordan hun 

oppfattes.  

 En annen problemstilling knytter an til spørsmålet i samlingens opprinnelige tittel: 

Who Do You Think You Are? Roses problematiske forhold til sin egen identitet trer klart frem 

i første novelle, hvor hun etableres som en outsider. Hun trer videre ufortrødent inn og ut av 

diverse roller, hun manipulerer omgivelsene samtidig som hun selv er skadelidende. 

Rollespillet inngår som en så naturlig og nødvendig del av dagliglivet at det implisitt stilles 

spørsmål ved hvem Rose egentlig er, og om dette ”egentlig” er illusorisk. Disse spørsmålene 

besvares delvis, både ved hjelp av illustrerende episoder og innbakte refleksjoner.   
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I tillegg til de ovennevnte står temaer som skuespill og fattigdom sentralt. 

Skuespilleriet inngår som tema både i en representasjonsdiskusjon og en diskusjon rundt 

forestillingen om identitet. Fattigdommen i Roses barndom er av en slik karakter at den 

former henne i relativt stor grad, og den dukker også opp senere i hennes liv, enten det dreier 

seg om å ta avstand fra den eller å pynte seg med den. Presentasjonen av Roses identitet 

sirkler stadig rundt hennes økonomiske vilkår, og også hvilke sosiale og kulturelle følger 

disse vilkårene har. Samtidig trer fattigdommen inn som en viktig størrelse i 

problematiseringen av erindring og fremstilling: Novellenes nåtid er fri for den fattigdommen 

som preget Roses tidlige barndom, så den eksisterer i teksten bare som et produkt av 

erindringen. Beskrivelsen av den materielle nøden har flere ulike kvaliteter, og den er slett 

ikke bare fylt av forakt.  

Skammen er en stadig tilbakevendende emosjon i The Beggar Maid. Den eksisterer på 

mange nivåer i teksten, den binder de ulike temaene sammen, og fungerer således som en av 

syklusens røde tråder. Den gjør seg gjeldende i en rekke forhold, blant annet Roses fattige 

bakgrunn, hennes klassereise, hennes historiefortelling, hennes relasjoner og hennes selvbilde. 

I tillegg er det min påstand at The Beggar Maid som tekst også skammer seg. Ordene holder 

det bevegelige livet fast på siden, og resultatet er en skambefengt tekst. 

Felles for alle disse elementene er at de flyter over i hverandre; spørsmålene som The 

Beggar Maid reiser, er så mangslugne, og består av så mange innbakte delspørsmål, at det er 

vanskelig å operere med noen tematisk struktur for hele syklusen. Når jeg allikevel insisterer 

på å presentere disse temaene innledningsvis, er det mer et forsøk på å etablere et 

utgangspunkt for den kommende analysen. I det følgende skal jeg forsøke å ”bringe teksten i 

tale”, og da blir det enda tydeligere hvor sammenflettede de ulike problemstillingene er.  

 

 

5.1 Klasse og smak – noen sentrale begreper hos Pierre Bourdieu 
 
I ”Royal Beatings” etableres Rose som en outsider. Hun tenker på seg selv som en som 

befinner seg mellom sosiale sfærer, men fortelleren understreker at hun hører hjemme i 

Hanrattys fattigste strøk. Som påpekt i nærlesningen forsøker Rose å benekte sin sosiale 

tilhørighet, men hennes klassetilhørighet understrekes utover i syklusen. Det gjøres både ved 

at hennes fattige bakgrunn flere ganger er tema, men også gjennom fortellerens beskrivelser 

av hennes etter hvert bedrede materialle omstendigheter, og Roses tanker omkring disse. Det 

blir gradvis tydeligere i hvor stor grad Roses klassetilhørighet er determinerende både for 
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hennes blikk og for hennes utvikling, selv om Rose bryter med sin egen klasse, forlater 

Hanratty, gifter seg langt over sin stand og til slutt blir en kjent skuespillerinne. Rose foretar 

en klassereise, og fortelleren legger stor vekt på både hennes og andres smak, og ikke minst 

Roses stadige kamp for å tilegne seg de avgjørende kulturelle kodene.  

Til tross for at Pierre Bourdieus teorier ikke hovedsakelig dreier seg om tekstualitet, 

kan de forsyne oss med noen begreper som kan være fruktbare i lesningen av The Beggar 

Maid. Bourdieu kan, slik Toril Moi presiserer, hevdes å ha utviklet en mikroteori om sosial 

makt (Moi 2002: 254), og teoriene hans gjør det mulig å forstå alle de tilsynelatende trivielle 

detaljene i The Beggar Maid i et maktperspektiv, idet de kaster lys over Roses utvikling, 

hennes identitet og selvfølelse. Detaljer i teksten som tilsynelatende er trivielle, vil kunne 

analyseres og slik utvide forståelsen av det feltet Rose opererer innenfor, og det er tidvis en 

oppsiktsvekkende sammenheng mellom bevegelser i The Beggar Maid og deler av Bourdieus 

teoriproduksjon. Klassevariasjoner med hensyn til smak betones stadig i The Beggar Maid, og 

Bourdieus mest kjente bok, Distinksjonen, har som hovedemne hvordan smak og behag er 

forskjellig innen hver enkelt av samfunnets klasser og lag. Eller mer presist: ”Bourdieus 

sosiologiske estetikk vil gjøre oppmerksom på kunstoppfatningene og, mer allment, 

smaksforskjellenes sosiale forutsetninger” (Østerberg 1995: 16).  

To av Bourdieus mest grunnleggende begreper, habitus og felt, er gjensidig avhengige 

av hverandre, og et felt kan, ifølge Moi, defineres som ”et konkurransesystem av sosiale 

relasjoner som fungerer ifølge sin egen spesifikke logikk eller regelsamling” (Moi 2002: 255). 

Det er avgjørende at det er ”et felt av objektive relasjoner mellom individer eller institusjoner 

som konkurrerer om det samme” (Bourdieu i Moi 2002: 255)22. For å kunne ha noen 

forhåpning om å beherske feltet, må man erverve seg den praktiske kunnskapen som 

forutsettes.  

For å beskrive hvordan vi mestrer den sosiale verden, bruker Bourdieu begrepet habitus. 

Habitus er, kort utlagt, ens samlede sett av disposisjoner. Den er helheten i ens ”personlighet”. 

Habitus er avgjørende for at et felt skal fungere. Det må finnes noe å konkurrere om, og det 

må finnes folk som er villige til å spille spillet. I tillegg må disse spillerne være utstyrt med en 

habitus som setter dem i stand til å kjenne til og godta spillets innebygde regler, hva man 

spiller om og så videre. Habitus er en form for underforstått pensum innenfor et felt; man bør 

vite hva som er akseptabelt å mene, like og mislike. Dersom man ikke gjør det, har man ikke 

                                                 
22Bourdieu opererer med den forutsetning at enhver aktør i feltet søker optimal makt og dominans innenfor 
feltets grenser (Moi 2002: 255). 
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noe håp om å oppnå makt innenfor feltet. Ethvert felt er strukturert av en rekke usagte og 

unevnelige regler for hva som legitimt kan sies innenfor det.  

 Den som behersker feltet og som kommer i en posisjon til å definere hva som er 

legitimt, vil kunne ty til symbolsk vold. Symbolsk vold er legitim, og nettopp derfor så å si 

umulig å gjenkjenne som vold. Valgene man tar, hva man hevder at man liker, og hva man 

hevder å ikke like; alt dette er handlinger som blir tillgt verdier, det er valg som har en 

klassifiserende betydning: ”Smak klassifiserer, og smak klassifiserer den som klassifiserer” 

(Bourdieu 1995: 52). En av grunnene til at en analyse av slike fenomenter er viktig, er at det 

til syvende og sist dreier seg om retten til å definere virkeligheten. Derfor finnes det ikke noen 

uskyldig smak. Smak eller dømmekraft er den symbolske voldens artilleri, og jeg vil i det 

følgende vise hvordan en slik innsikt synes reflektert inn i Munros The Beggar Maid. 

 

 

5.2 Roses klassereise 
 

Rose etablerer seg i voksen alder i et miljø hvor den kulturelle kapitalen23 er i overvekt, og 

også blir verdsatt i størst grad. Allerede i den første setningen i samlingens andre novelle, 

”Privilege”, antydes det hvilket miljø Rose befinner seg i som voksen: ”Rose knew a lot of 

people who wished they had been poor, and hadn’t been. So she would queen it over them, 

offering various scandals and bits of squalor from her childhood” (25). At en fattig barndom 

anses som attråverdig, signaliserer også at hun befinner seg blant middelklassefolk, hvis 

avstand til fattigdommen tillater en slik romantiserende holdning.  

Rose har altså foretatt en såkalt klassereise24, og reisens begynnelse beskrives 

kortfattet på to nivåer i begynnelsen av samlingens tredje novelle, ”Half a Grapefruit”: ”Rose 

wrote the Entrance, she went across the bridge, she went to high school” (40). Her blir 

klassereisen beskrevet på det man kan kalle et kapitalnivå. Rose tar opptaksprøven og 

begynner på gymnaset, hvor hun vil kunne erverve seg nettopp kulturell kapital. I tillegg 

uttrykkes klassereisen gjennom det geografiske faktum at hun går over broen. Broen er et 

                                                 
23 Ifølge Bourdieu er de to mest virksomme differensieringsprinsippene i sosiale rom kulturell og økonomisk 
kapital (Bourdieu 1995: 34).  
24 I ”Privilege” fremholdes det at jentene i West Hanratty har lettere for sosial klatring enn guttene, uten at dette 
begrunnes: ”[The teacher] never tried to make the big boys come up from the basement or in from the fire 
escape. […] They were just at school because there was no place else for them to be. They were old enough for 
work but there were no jobs for them. Older girls could get jobs, as maids at least; so they did not stay in school, 
unless they were planning to write the Entrance, go to high school, maybe someday get jobs in stores or banks. 
Some of them would do that. From places like West Hanratty girls move up more easily than boys” (30).  
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konkret geografisk landemerke som hun passerer, i tillegg til at den har en symbolsk funksjon. 

Den er et hinder som Rose overvinner, en seier de færreste fra West Hanratty opplever.  

Novellen ”Half a grapefruit” handler i stor grad om Roses økende erkjennelse av 

sosiale forskjeller, hennes ønske om å overskride sin egen bakgrunn, og ikke minst all den 

smerten en slik overskridelse vil volde. Roses sosiale klatring understrekes i beskrivelsene av 

den nye skolens fysiske fremtoning: ”There were four large clean windows along the wall. 

There were new fluorescent lights. The class was Health and Guidance, a new idea. Boys and 

girls mixed until after Christmas, when they got on to Family Life. The teacher was young 

and optimistic” (40). Når den nye læreren forstås på bakgrunn av den eldre lærerinnen som 

ble beskrevet i ”Privilege”, blir det klart at denne nye situasjonen ikke bare er et trinn oppover 

på den sosiale stigen for Rose, men også at tilstanden preges av en helt annen renhet og 

energi. Beskrivelsen av den gamle skolen kan derimot hovedsakelig karakteriseres av sitt 

underskudd, både på økonomiske midler og pedagogisk optimisme:  

 

[The teacher] was not in any way enthusiastic, imaginative, sympathetic. She walked 
over the bridge every day from Hanratty, where she had a sick husband. She had come 
back to teaching in middle age. Probably this was the only job she could get. She had 
to keep it, so she kept at it. She never put cutouts up on the windows or pasted gold 
stars in the workbooks. She never did drawings on the board with the colored chalk. 
She had no gold stars, there was no colored chalk. She showed no love of anything she 
taught, or anybody. She must have wished, if she wished for anything, to be told one 
day she could go home, never see any of them, never open a spelling book, again. (31)  

 

Det manglende økonomiske overskuddet reflekteres også hos lærerinnen, som er sliten og lei, 

og helst skulle ønske hun var et annet sted. Ved slik å etablere en diskrepans mellom skolen 

før og nå, synliggjøres den reisen Rose har lagt bak seg.  

 

 

5.3 Kampen i feltet 
 

Rose tilkjennegir at hun søker å beherske det feltet hun opererer innenfor, når hennes nye 

lærerinne spør alle elevene sine om hva de har spist til frokost for å sjekke at de overholder 

”Canada’s Food Rules”. Det blir således klart at det var store forskjeller på by og land, og her 

kan noen av Bourdieus innsikter gjenfinnes i teksten: Det blir tydelig hvordan 

klasseforskjeller gir seg uttrykk i kulturelle vaner. Hvilken klasse man tilhører, er 

bestemmende for hva slags frokost man spiser:  
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”Fried potatoes.” 
  ”Bread and corn syrup.” 
  “Tea and porridge.” 
  “Tea and bread.” 
  “Tea and fried eggs and cottage roll.” 
  “Raisin pie.” 

There was some laughing, the teacher making ineffectual scolding faces. She 
was getting to the town side of the room. A rough sort of segregation was maintained, 
voluntarily, in the classroom. Over here people claimed to have eaten toast and 
marmalade, bacon and eggs, Corn Flakes, even waffles and syrup. Orange juice, said a 
few.  
 Rose had stuck herself on to the back of a town row. West Hanratty was not 
represented, except by her. She was wanting badly to align herself with towners, 
against her place of origin, to attach herself to those waffle-eating coffee-drinking 
aloof and knowledgeable possessors of breakfast nooks.  
 “Half a grapefruit,” she said boldly. Nobody else had thought of it. 
 As a matter of fact Flo would have thought eating grapefruit for breakfast as 
bad as drinking champagne. (40-41) 

 

Når bygdefolket rapporterer om sine tunge – og ifølge Canadas matregler høyst sannsynlig 

usunne – frokostvaner, setter læreren opp et misbilligende ansikt. De ulike elevene i klassen 

kommer til syne og blir klassifisert gjennom sine innbyrdes forskjeller. Frokostvaner får sin 

verdi i relasjon til andres frokostvaner. Rose, som desperat ønsker å bli assosiert med 

byfolket, lyver på seg en halv grapefrukt til frokost, og gir samtidig til kjenne at hun forstår at 

”letthet” er en kvalitet ved maten som verdsettes i det feltet hvor hun forsøker å oppnå 

beherskelse (altså: hun forstår feltets habitus). Instinktivt forstår Rose at slike kulturelle valg 

er klassifiserende handlinger. Når hun hevder at hun har spist en halv grapefrukt til frokost, 

sier det noe om hvem hun er, og samtidig noe om hvem hun ikke er. I denne sammenheng kan 

det nevnes at Bourdieu hevder at det til ”enhver klasse av posisjoner svarer […] en type 

habitus (eller type smak) som er blitt frembrakt av den sosiale betingningen som knytter seg 

til de tilsvarende betingelsene” (Bourdieu 1995: 36). I forordet til Distinksjonen utbroderer 

Dag Østerberg dette poenget: 
 

For den distingverte, den som har nøden på trygg avstand, fremtrer verden, eller et 
eller flere felter av verden, som strukturert av fine distinksjoner og nyanser, som han 
eller hun identifiserer seg med og ved. Derfor vil de distingverte like for eksempel lett 
mat, fordi tilværelsen fremtrer som lett for dem. Omvendt vil de som ikke er på trygg 
avstand fra nøden eller nødvendigheten, men kjenner det tungt å leve, ha en tung 
habitus, som fremkaller for eksempel en smak for tung kost. […] maten […] har en 
betydning som står i et indre forhold til ens legning eller habitus. (Østerberg 1995: 26)   
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Dette sitatet har en iøynefallende sammenheng med Roses løgn i klasserommet på high 

school. Ved at Rose erklærer at hun spiser en halv (ikke engang en hel!) grapefrukt til frokost, 

viser hun at hun forsøker å gi inntrykk av en lett habitus, og slik viser hun da også at hun 

forstår de ulike kulturelle vanenes betydning og klassifiserende kraft.  

 Distinksjonen tung/lett i forbindelse med mat dukker også opp i ”The Beggar Maid”, 

når Rose tar Patrick med seg hjem til West Hanratty for første gang: ”It was just as bad as she 

had thought it would be. Flo had gone to great trouble, and cooked a meal of scalloped 

potatoes, turnips, big country sausages […]. Patrick detested coarse-textured food, and made 

no pretense of eating it” (89).  

 

Selv om Rose bryter med sin egen klasses væremåte og serverer en løgn som er sosialt 

treffende i det feltet hun søker å beherske, er det noe ved atferden hennes som vekker 

oppmerksomheten hos klassekameratene: Antakelig en påfallende diskrepans mellom det 

enkelte utsagnet og Roses atferd for øvrig, for eksempel hennes påkledning og sosiolekt. Et 

par dager senere, når hun er på vei hjem til West Hanratty, er det noen som roper til henne fra 

under broen: ”Half-a-grapefruit!” (41). Roses pretensjoner har blitt gjennomskuet, og som 

aktør i feltet har hun derfor feilet. Avsløringen av hennes bevisste strategi avføder en dyp 

skamfølelse hos henne, som skal komme til å følge henne i flere år: ”She would hear that 

called, now and again, for years, called out from an alley or a dark window. She would never 

let on she heard, but would soon have to touch her face, wipe the moisture away from her 

upper lip. We sweat for our pretensions” (41). 

 Rose innser at hun som en spiller som ønsker å klatre i et sosialt hierarki, er 

underlegen mange av de andre spillerne. Den underlegne posisjonen er skambelagt for henne; 

ønsket om å ville opp i Hanratty er et skjenselens ønske. Litt senere står det å lese at Rose 

aldri ville ha fortalt Flo om grapefrukt-historien: ”Rose would not have told her anything in 

which she did not play a superior, an onlooker’s part” (42).  

 

 

5.4 Fremmedgjøringen 
 

Selv om Rose tar steget opp i middelklassen, er hennes praktiske kunnskaper om det nye feltet 

utilstrekkelige. I novellen ”The Beggar Maid” har Rose begynt på universitetet i Toronto. Hun 

bor hos en aldrende, enslig, kvinnelig professor, Dr. Henshawe, og har innledet et forhold til 

 69



Patrick, en historiestudent som kommer fra en rik familie i British Colombia. Dr. Henshawes 

lille hjem er utstyrt med dyre ting:  
 

Much that Rose could not appreciate, at the time. She could not really distinguish 
between the little jade animals on Dr. Henshawes mantelpiece and the ornaments 
displayed in the jewelry store window, in Hanratty, though she could now distinguish 
between either of these and the things Flo bought from the five-and-ten. (70)  

 

Her stilles den intellektuelle middelklassens smak og den småborgelige smak opp som en 

distinksjon som Rose er ute av stand til å identifisere. Hun har ennå ikke blitt i stand til å se de 

små forskjellene, men hun er blitt i stand til å skille mellom de dyre og eksklusive tingene og 

Flos billige pyntegjenstander. Siden det står ”though she could now distinguish”, er det 

nærliggende å forstå det som en evne hun har ervervet seg. Slike betraktninger blir først 

interessante i The Beggar Maid som en del av et større helhet, og den helheten bidrar til å 

tegne et klarere bilde av Roses klassereise, og ikke minst hvordan hun tvinges til å forholde 

seg til slike problemstillinger. For andre aktører innenfor samme klasse vil gjerne en slik evne 

til å identifisere slike distinksjoner, eller forskjeller, falle helt naturlig gjennom deres habitus.  

 Oppholdet i Dr. Henshawes hjem ødelegger imidlertid selvfølgeligheten ved en del 

ting i Hanratty for Rose. Gjennom årvåkne forsøk på å forstå seg på en ny smak (det vil ikke 

være korrekt å si at hun forsøker å tilegne seg den; Roses karakter er altfor sta til en slik total 

omfavnelse av det nye feltets preferanser), erverver hun samtidig et nytt blikk, som med ett 

gjør elementer i hennes barndomshjem, som hun tidligere ikke har forholdt seg bevisst (eller 

kritisk) til, stygge og skamfulle: 
 

It has destroyed the naturalness, the taken-for-granted background, of home. To go 
back there was to go quite literally into a cruel light. Flo had put fluorescent lights in 
the store and the kitchen. There was also, in a corner of the kitchen, a floor lamp Flo 
had won at Bingo; its shade was permanently wrapped in wide strips of cellophane. 
What Dr. Henshawe’s house and Flo’s house did best, in Rose’s opinion, was discredit 
each other. In Dr. Henshawe’s charming rooms there was always for Rose the raw 
knowledge of home, an indigestible lump, and at home, now, her sense of order and 
modulation elsewhere exposed such embarrassing sad poverty, in people who never 
thought themselves as poor. (70) 

 

Det som en gang var naturlig, har nå mistet sin naturlighet. Reisen hjemmefra og utdannelsen 

fører til både problemer og frigjøring for Rose. Samtidig som det er klart at å forlate West 

Hanratty bidrar til hennes frigjøring, fremmedgjør det henne ytterligere fra hennes egen 

bakgrunn, og hun får store problemer med å føle seg hjemme også noe annet sted.   
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Beskrivelsene av hjemmet i West Hanratty tydeliggjør hvordan det er preget av noe en 

kan kalle en klassebestemt smak. Bourdieu dokumenterer også i Distinksjonen at mye av det 

vi aller mest forbinder med individualitet – innredning, musikksmak, hvilken utdanning vi 

ønsker – faktisk følger en kollektiv systematikk. I mange tilfeller kan vi si at den 

”individuelle” smaken stort sett bare er en variant av noe som allerede er en ”klassesmak”. 

Denne smaken blir imidlertid ikke anerkjent som klassebestemt. Et eksempel fra novellen 

”The Beggar Maid” viser ikke bare hvor konform smaken i West Hanratty er, og hvor 

bevisstløst forhold de mennesker som er i besittelse av denne, har til den; det er også verdt å 

merke seg at de eksemplene som trekkes frem av interiør, er slike som ville blitt klassifisert 

som ”vulgære” av borgerskapet: 
 

Poverty was not just wretchedness, as Dr. Henshawe seemed to think, it was not just 
deprivation. It meant having those ugly tube lights and being proud of them […] It 
meant pride and jealousy flaring over something like the new pair of plastic curtains, 
imitating lace, that Flo had bought for the front window. That as well as hanging your 
clothes in nails behind the door and being able to hear every sound from the bathroom. 
It meant decorating your walls with a number of admonitions, pious and cheerful and 
mildly bawdy. 
 
 THE LORD IS MY SHEPHERD 
BELIEVE IN THE LORD JESUS CHRIST AND THOU SHALL BE SAVED 
 
Why did Flo have those, when she wasn’t even religious? They were what people had, 
common as calendars. (71) 

 

I tekstutdraget presiseres det at Flo ikke er religiøs, og spørsmålet om hvorfor hun har slike 

religiøse formaninger på veggen blir mer presserende når man tar med i betraktningen at Flo 

har et svært kritisk syn på religion i de fleste former: ”Flo said the Anglicans and the 

Presbyterians were snobs and the rest were Holy Rollers, while the Catholics would put up 

with any two-facedness or debauching, as long as they got your money for the Pope” (26-27). 

Dermed blir det enda tydeligere at slike interiørpreferanser eksisterer uavhengig av individuell 

smak og behag, og at det snarere er en ”klassesmak”: ”they were what people had.”  

 

 

5.5 Individet – et produkt av sin tid 
 

Klassesmaken presenteres mer eksplisitt senere i syklusen, og dette har konsekvenser for 

hvordan individet presenteres i The Beggar Maid. I ”Providence” forsøker Rose å skape seg et 
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hjem for seg selv. Hun har nettopp skilt seg fra Patrick, flyttet til en liten by i fjellene og leid 

et krypinn, og fortelleren knytter hjemmet hennes demonstrativt tydelig til en bestemt type 

individ:  

 

What she had, when all this was finished, was a place which belonged quite 
recognizably to a woman, living alone, probably no longer young, who was connected, 
or hoped to be connected, with a college or the arts. Just as the house she had lived in 
before, Patrick’s house, belonged recognizably to a successful business or professional 
man with inherited money and standards. (140)  

 

Denne nedtoningen av det individuelle på bekostning av det kollektive går inn i et mønster 

som preger teksten som helhet. Mennesket presenteres i stor grad som et produkt av sin tid og 

sitt miljø, og dette understrekes ved stadige relativiseringer av uttrykk som gjerne anses som 

uttrykk for en individualitet. Disse gjelder både måter å kommunisere på, estetiske preferanser 

og politiske synspunkter. På sykehuset etter fødselen møter Rose Jocelyn, som skal bli en 

venninne som følger henne i noen år. De snakker om løst og fast, litteratur og kunstnere:  
 

”I think that is a romantic notion,” Rose said firmly and jealously. “That gifted people 
ought to get away with things.”  
“Do you? But great artists always have.” 
“Not women.” 
“But women usually aren’t great artists, not in the same way.” 
These were the ideas of most well-educated, thoughtful, even unconventional or 
politically radical young women of the time. One of the reasons Rose did not share 
them was that she had not been well educated. (107) 

 

Her trer fortelleren inn og presiserer at dette var utbredte ideer på den tiden, og slik 

undergraves individualiteten i det de sier. Denne påstanden sier med andre ord mer om den 

tiden den fremsettes i, enn om den som hevder den. Det finnes flere eksempler på slike 

relativiseringer, også når det gjelder Roses adferd:  

 

When Rose afterward reviewed and talked about this moment in her life – for she went 
through a period, like most people nowadays, of talking freely about her most private 
decisions, to friends and lovers and party acquaintances whom she might never see 
again, while they did the same – she said that comradely compassion had overcome 
her, she was not proof against the sight of a bare neck. (97-98)  

 

Som fortelleren poengterer, behøver ikke skinnet av intimitet nødvendigvis å utsi noe 

avgjørende om Rose eller hennes selvbilde, fordi hun deler dette trekket med de fleste i sin 

tid. Men når det så hevdes at hennes fortellinger endres avhengig av hvem hun forteller dem 
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til, eller hvor hun selv befinner seg i livet, kan dette si noe om hvordan hun ser seg selv og sitt 

eget liv. Fremstillingens relativitet blir i hvert fall tydelig: ”When she was seeing life in 

economic terms, or was with people who did, she said that only middle-class people had 

choices anyway, that if she had the price of a train ticket to Toronto her life would have been 

different” (98).  

 Denne innsikten – at menneskets tanker, holdninger og følelser i stor grad er betinget 

av hvilken tid og hvilket samfunn det lever i – kan sies å gjenspeiles i novellenes vektlegging: 

Den opprinnelige tittelen på boken – Who Do You Think You Are? – gir et signal om at 

tematikken sirkler rundt spørsmål knyttet til identitet. Roses miljø vies betydelig 

oppmerksomhet i novellene, og syklusen gir et tidsbilde av Canada i tillegg til et portrett av 

Rose. Novellene inneholder svært mange rekvisitter som plasserer handlingen – og 

karakterene – konkret i en tid. I tillegg presenteres samfunnsmessige endringer som kan 

tenkes å ha stor betydning for lokalsamfunnet, gjennom beskrivelser av de forskjellige 

karakterene som befolker novellene:  

  

Methodists were people whose power i Hanratty was passing, but slowly. The days of 
the compulsory Bible Class were over. Perhaps the Miltons didn’t know that. Perhaps 
they knew it but put a heroic face on their decline. They behaved as if the 
requirements of piety hadn’t changed and as if it’s connection with prosperity was 
unaltered. (201-202)  

 

Rose forlater byen, men den lever videre i henne. Nå hun vender tilbake i voksen alder til den 

samme geografiske plassen, har stedet forandret seg dramatisk. Dette vil jeg komme tilbake til 

senere, men først vil jeg blant annet forsøke å vise hvorfor det var maktpåliggende for Rose å 

forlate West Hanratty som ung.  
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5.6 Ytre begrensninger 
 

I syklusens innledende noveller er det klart at Roses personlighet og preferanser står i sterk 

konflikt med det småbymiljøet hun vokser opp i. Det er konflikten som betones i størst grad: 

Rose blir skildret som en outsider som agerer i opposisjon til sitt miljø, og hun må reise vekk 

for å realisere seg selv. Mot slutten av teksten (fra og med ”Spelling”) endres imidlertid hele 

fokuset noe, og det sniker seg inn en viss mildhet i beskrivelsene av Roses forhold til Flo og 

West Hanratty. Denne mildheten foregripes på slutten av ”Royal Beatings”, en foregripelse 

som nødvendigvis bidrar til bokens sykliske struktur. Flere har også poengtert i sine lesninger 

at Rose vinner en ny modenhet mot slutten av boken, og at denne modenheten kommer som 

en følge av at hun anerkjenner West Hanratty som en del av seg selv. Dette aspektet vil bli 

behandlet mer utførlig senere i kapitlet.  

 Til tross for at det blir presisert i tekstutdraget ovenfor at Rose ”paid no attention” til 

spørsmålet om hvem hun tror hun er, er det åpenbart at dette spørsmålet er et uttrykk for et 

press mot hennes identitet som har vært til stede under hele oppveksten, og at det, i begge sine 

betydninger, har en relevans i hennes liv. Roses interesser forsøkes latterliggjort i 

barndommen: Hun har med seg bøker hjem – Kjøpmannen i Venedig, Macbeth – og Flo 

uttrykker ingenting annet en forakt for dem. Hun uttaler titlene feil, og Rose mistenker henne 

for å gjøre det med vilje: ”[Flo] made rubble out of the titles. Rose believed she deliberately 

mispronounced. Ode came out Odd and Ulysses had a long shh in it, as if the hero was drunk” 

(46). Flo håner Rose, hun håner hennes pasjoner.   

 Som det ble antydet i ”Royal Beatings”, og som jeg også presiserte i min nærlesning, 

finnes det et åndelig slektskap mellom Rose og hennes far. Hans intellektuelle sysler antydes, 

men utover i syklusen hefter det en usikkerhet til denne ”intellektualiteten”. Beskrivelsene av 

farens intellektualitet er preget av den samme tvetydigheten som hans eget forhold til den. I 

”The Beggar Maid” beklager Patrick at han aldri får truffet Roses far: ”’It’s too bad I couldn’t 

have met your father.’ Rashly, she had presented her father to Patrick as a reader of history, 

an amateur scholar. That was not exactly a lie, but it did not give a truthful picture of the 

circumstances” (71). En sannferdig fremstiling av farens intellektualitet ville altså ha krevd en 

modifikasjon; den har en tvetydig karakter som Rose underdriver overfor Patrick. Denne 

tvetydigheten går stadig igjen i beskrivelsene av farens interessefelt; og blikket hans på Rose 

og hennes preferanser bærer også preg av denne dobbeltheten. Til tross for farens belesthet og 

begeistring for bøker – ”he could not walk past any book in the world without picking it up 
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and looking at its title” (47) – uttrykker også han den samme anti-intellektuelle holdningen 

som Hanratty for øvrig, i tillegg til trange, undertrykkende forestillinger om kvinners roller og 

vesen:  

 

A woman ought to be energetic, practical, clever at making and saving; she ought to 
be shrewd, good at bargaining and bossing and seeing through people’s pretensions. 
At the same time she should be naive intellectually, childlike, contemptuous of maps 
and long words and anything in books, full of charming jumbled notions, superstitions, 
traditional beliefs. (47) 

 

Faren virker fortvilet over at Rose ikke ser ut til å utvikle seg i retning av hans idealkvinne, og 

han kommer stadig med advarsler: ”Look out you don’t get too smart for your own good” 

(47). Ved nærmere lesning ser man imidlertid at disse forestillingene ikke bare rammer 

kvinner, men at de rammer mennesket som sådan, og at de muligens fødtes som et resultat av 

egenskaper i ham selv, som han et helt liv har forsøkt å undertrykke: ”The real problem was 

that she combined and carried on what he must have thought of as the worst qualities in 

himself” (48). Men selv om han skammer seg over hvordan hun går rundt med ”her thoughts a 

thousands miles away” (48), vet Rose innerst inne at han også har ”another set of feelings 

about her” (48): 

 

She knew he felt pride in her as well as this nearly uncontrollable irritation and 
apprehension; the truth was, the final truth was, that he would not have her otherwise 
and willed her as she was. Or one part of him did. Naturally he had to keep denying 
this. Out of humility, he had to, and perversity. Perverse humility. […] Rose did not 
really think this through, or want to. She was as uneasy as he was, about the way their 
chords struck together. (48)  

 

Rose mistenker imidlertid også at farens nedsettende kommentarer er et uttrykk for et ønske 

om å tekkes Flo: ”[…] Rose imagined that no matter where Flo was, he would speak as if she 

might be listening. He was anxious to please Flo, to anticipate her objections. He had made a 

decision, it seemed. Safety lay with Flo” (47). 

 I og med at Rose mistenker ham for å ha valgt sine holdninger, trer den tidligere 

omtalte dobbeltheten også frem her. I Roses mistanke om at han alltid ville snakke som om 

Flo lyttet, fordi det er sikrest å satse på Flo, ligger det implisitt en påstand om at han også 

kunnet velge noe annet. Han vet at en annen tilværelse er mulig; han har sett muligheten av å 

leve uten disse tradisjonelle, konservative holdningene, men alternativet kan ha vært for 
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truende – ”Safety lay with Flo”. Han gir seg hen til en livsholdning som han kunne ha valgt 

bort, og disse valgte holdningene gjør også livet vanskeligere for hans datter.  

 Det ”utrygge” livsvalget er et tema som går igjen flere steder i syklusen. Roses nye og 

moderne tilværelse, hennes liv med frivole og liberale venner i kunst- og kulturkretser, ser ut 

til å være svært skjørt. Etter et havarert forsøk på å leve et harmonisk familieliv med mann, 

barn og stor villa, etablerer hun seg som enslig og uavhengig kvinne. Dette er en frigjøring for 

henne, men denne frigjøringen representerer ikke noe udelt positivt. Det kan det virke som om 

de kvinnene som har valgt et mer ordinært, eller snarere tradisjonelt, liv enn Rose, 

kontinuerlig utgjør en trussel mot hele hennes eksistens. Patricks nye kjæreste, Elizabeth, er 

stabil og fornuftig, og hun organiserer livet til Roses datter, Anna, på en måte Rose aldri har 

vært i stand til: ”Anna went to live with Patrick and Elizabeth. She began to take drama and 

ballet lessons. Elizabeth believed that children should have accomplishments, and keep busy” 

(155). Det kan være at Roses dårlige samvittighet forsterkes fordi hun er en kvinne: 

Samfunnsmoralen tilsier at hennes primære oppgave er å ta vare på sitt barn, men det makter 

hun ikke. Hun må sende Anna tilbake til sin far etter bare kort tid. Rose er for opptatt med å 

involvere seg i uheldige romanser, gjerne med gifte menn. Hennes ønske om å være en 

omsorgsfull kvinne kommer også til uttrykk i ”Spelling”, hvor Rose ser for seg at hun reiser 

hjem og passer på den aldrende og syke Flo, pusser opp kjøkkenet hennes og lager nærende 

suppe: ”and who, then, could accuse her of egotism and frivolity?” (185).  

 

 

5.7 Fra kollektivisme til individualisme – generasjonsskiller blir synlige 
 

Rose modnes i en brytningsperiode i kanadisk historie, og dette faktum er sentralt i syklusen. 

Det Canada som eksisterte i Roses barndom, var preget av voldsom fattigdom. Krigen førte 

imidlertid med seg velstand, og de religiøse grupperingene som tidligere hadde stor 

innflytelse i ulike lokalsamfunn, mistet noe av grepet. 60- og 70-tallets radikale bevegelser 

nådde også Canada, og Rose lever med disse holdningene, selv om bevegelsene aldri nevnes 

eksplisitt. Kollisjonene med folk som er oppvokst i en annen tid, synliggjør avgrunner mellom 

de forskjellige generasjonene. Etter at Rose har vist et nakent bryst på TV, setter Flo seg ned 

og skriver et illsint brev til henne: ”Flo took to pen and paper over that, forced her still 

swollen fingers, crippled almost out of use with arthiritis, to write the word Shame” (190). 

Rose leser dette brevet til sine venners forlystelse i middagsselskaper, på grunn av den 
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dramatiske effekten, og for å vise hvilken avgrunn som finnes mellom henne selv og hennes 

stemor, ”[…] though she did realize, if she thought about it, that such a gulf was nothing 

special. Most of her friends, who seemed to her ordinarily hard-working, anxious, and hopeful 

people, could lay claim to being disowned or prayed for, in some disappointed home” (190). 

Generasjonskonflikten i denne brytningstiden er noe alle Roses “moderne” venner føler på 

kroppen. Og Rose har et lattermildt forhold til hele fenomenet, helt til hun plutselig opplever 

en slags epifani under høytopplesningen av Flos brev: 

 

Halfway through she had to stop reading. It wasn’t that she thought how shabby it 
was, to be exposing and making fun of Flo this way. She had done it often before; it 
was no news to her that it was shabby. What stopped her was, in fact, that gulf; she 
had a fresh and overwhelming realization of it, and it was nothing to laugh about. 
These reproaches of Flo’s made as much sense as a protest about raising umbrellas, a 
warning against eating raisins. But they were painfully, truly, meant; they were all a 
hard life had to offer. Shame on a bare breast. (190) 

 

Avstanden mellom de som omfavner den nye tidens idealer og verdier, og de som holder på 

normer som uvegerlig står for fall, men som ennå ikke er blitt for eksentriske, er enorm. Og 

mot slutten av dette tekstutdraget innser Rose det tragiske ved det faktum at verdier som er 

relevante og viktige for en generasjon, kan være fullstendig irrelevante for en annen. 

Utvikling er kreasjon og destruksjon på samme tid.  

 Rose er en skamfull kvinne, og mye av hennes skamfølelse er forbundet med en helt 

konkret samfunnsmessig utvikling. Hennes bakgrunn ligger i en mer kollektivistisk orientert 

tid, mens hun vokser inn i en tid hvor individet og selvrealisering er verdier som omfavnes i 

stadig større grad. Rose stikker stadig hodet frem, og for det får hun unngjelde. Spørsmålet 

”Who do you think you are?” stilles to ganger i løpet av syklusen, både i første og siste 

novelle. De to gangene dette spørsmålet forekommer i teksten, mister det sin potensielt doble 

betydning – konteksten lar bare janteelementet tre frem. I første novelle faller kommentaren 

under en krangel mellom Rose og Flo: ”Oh, don’t you think you’re somebody, says Flo, and a 

moment later, Who do you think you are?” (15). I den siste novellen er det Roses 

barneskolelærer som kommer med kommentaren, etter at Rose stolt har resitert et dikt i 

klassen som hun har lært seg utenat, og derfor ikke skrevet ned i kladdeboken si:  

 

”You can’t go thinking you are better than other people just because you can learn 
poems. Who do you think you are?” This was not the first time in her life Rose had 
been asked who she thought she was; in fact the question had often struck her like a 
monotonous gong and she paid no attention to it. But she understood, afterward, that 
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Miss Hattie was not a sadistic teacher […] The lesson she was trying to teach here was 
more important than any poem, and one she truly believed Rose needed. It seemed that 
many other people believed she needed it, too. (200) 

 

Denne korreksjonen som Miss Hattie fremholder, er uttrykk ikke bare for hennes holdning, 

men også for “many other people”, og dette etablerer en konflikt i Rose; mellom behovet for å 

vise seg frem –  gi seg selv til kjenne, og skammen over det samme. Janteloven hører i størst 

grad hjemme i kollektivistisk orienterte samfunn, fordi den uttrykker et ønske om å jekke ned 

individet, dersom det opptrer selvhevdende på bekostning av fellesskapet. I individualistiske 

samfunn er ikke Janteloven like tydelig, men det betyr selvsagt ikke at den ikke finnes, all den 

tid den er et uttrykk for menneskelig smålighet.  

 

 

5.8 Rose – skuespilleren 
    

kvinderne: tænk på hele kvindernes historie – må 
de ikke især og mest af alt være skuespillerinder? 
[…] Hva ender det altid med? At de ’giver sig’ – 
selv når de giver sig hen … Kvinden er så 
artistisk … (Nietzsche i Stounbjerg 1996: 29)   

 

Per Stounbjerg hevder at kvinnen som skuespillerinne er et topos i moderne tenkning og 

litteratur (Stounbjerg 1996: 29). Myten om skuespillerinnen konstitueres, ifølge Stounbjerg, 

av to tilbakevendende fikseringspunkter: scenekunstnerens simulering og promiskuitet. 

Skuespillerinnen oppfattes som substansløs, hul, hyklerisk og teatralsk. Hun er en ”løs kvinde, 

en kvinde uten faste forbindelser” (Stoundbjerg 1996: 29). Denne mytens grunnleggende 

elementer har gjentatte ganger blitt satt i sammenheng med kvinnens vesen: ”[H]un dyrker 

skinnet, er fordækt, gådefuld, uærlig og undvigende” (Stoundbjerg 1996: 29). Denne myten 

kan også sies å danne en tematisk basis for The Beggar Maid. Flere av novellene kretser rundt 

temaet skuespilleri, og selv om ingen av novellene kan sies å ha sitt hovedfokus på denne 

problematikken, er den konstant bakt inn i teksten.  

The Beggar Maid spiller på flere av mytens hovedbestanddeler: Rose fremstilles på 

mange måter som uærlig og teatralsk, og slike og andre fremstillinger av henne 

korresponderer i høy grad med den myten som Stoundbjerg presenterer. Myten om den 

kvinnelige skuespillerinnen blir likevel ikke stående uproblematisert, for teksten inneholder en 

del undergravende elementer. For det første kan det nevnes at skuespilleriet blir fremstilt som 
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et menneskelig vilkår. Det er ikke slik at bare kvinnen spiller roller; Roses far gjør det i 

”Royal Beatings”, Simon gjør det i ”Simon’s Luck” og Ralph Gillespie gjør det i ”Who Do 

You Think You Are?”. Det er gradsforskjeller, men felles for dem alle er at de enten har en 

forkjærlighet for skuespill, eller de trer inn i roller som en nødvendighet. Som jeg diskuterte i 

analysen av ”Royal Beatings”, underminerer fortelleren skillet mellom det å spille en rolle og 

det å opptre genuint: Roses far spiller en rolle i den kongelige juling, og hans rolle er fylt med 

mening. Syklusen som helhet rokker ved skuespilleriet som en entydig figur på bedrageri og 

svikefull oppførsel, og samtidig fremstilles skuespilleriet tidvis som en risikabel vei.  

 Rose blir skuespiller av yrke, men skuespillerinnen i Rose stikker dypere enn folks 

yrker normalt gjør: ”Rose was an actress; she can fit in anywhere” (156). Denne påstanden 

om at Rose er skuespiller, viser ikke bare til hennes profesjon, men til et mer grunnleggende 

trekk ved hennes personlighet. Rose endrer seg stadig i takt med omgivelsene, og fortelleren 

gjør et poeng ut av hvor kameleonaktig hun er: ”Nevertheless, she said firmly, in the sensible, 

down-to-earth, countrified style she was adopting at the moment [… ]” (131, min uthevelse). 

Det som blir Roses utfordring, er å etablere et selvbilde som kan romme hennes stadig 

skiftende ambisjoner og ønsker.  

 Som nærlesningen av ”Royal Beatings” viste, har Rose en klar bevissthet rundt 

fenomenet roller allerede som barn. Beskrivelsen av den kongelige julingen inneholder en 

rekke henvisninger til spill og roller, og den vanlige distinksjonen mellom spill og mening blir 

rokket ved. I andre halvdel av novellen ”Privilege” tas tråden fra ”Royal Beatings” opp igjen. 

Her behandles tematikken som er knyttet opp mot skuespilleri, imitasjon og representasjon. 

Rose er svært begeistret for en eldre jente på skolen, Cora, og hun forsøker å være som henne. 

Etter en fase hvor Rose forsøker å imitere henne, ”trying to walk and look like Cora, repeating 

every word she had ever heard her say” (34), innser hun at ”imitation is not enough” (35). 

Hun dagdrømmer: ”Sometimes she rescued Cora, sometimes Cora rescued Rose” (35). Dette 

avsnittet fører den tematiske tråden fra ”Royal Beatings” videre, i og med at imitasjonen tas 

opp på nytt, samtidig som det foregriper Roses senere håp om kjærlighetens redning.  

Skuespilleriet representerer en forlokkende mulighet for forvandling for Rose. 

Novellen ”Simon’s Luck” avslutter med en av Flos historier: En av hennes gamle venninner, 

Mavis, lignet på skuespillerinnen Frances Farmer. En helg dro Mavis til Georgian Bay og 

skrev seg inn på et hotell under navnet Florence Farmer, ”[t]o give everybody the idea she 

was really the other one, Frances Farmer, but calling herself Florence because she was on 

holiday and didn’t want to be recognized” (66). Den unge Rose er fascinert over historien, og 

hun synes “it would be an especially fine thing, to manage a transformation like that. To dare 
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it; to get away with it, to enter on preposterous adventures in your own, but newly named, 

skin” (66). Ajay Heble hevder at Rose føler seg tiltrukket av denne historien “because such 

transformations remind her of the power of imitation and role-playing to create alternative 

worlds” (Heble 1994: 110). Skuespilleriet representerer en mulighet for forvandling, og 

forvandling er synonymt med muligheter.  

Allerede svært tidlig i Roses liv kommer hennes ønske om den store forvandlingen til 

uttrykk: Hun har lest Macbeth, og hun har memorert noen passasjer fra stykket, og ”[s]he 

didn’t imagine herself as an actress, playing Lady Macbeth on a stage, when she said them. 

She imagined herself being her, being Lady Macbeth” (50). Rose forestiller ikke seg selv som 

skuespiller på en scene, men hun forestiller seg en total forandring, hun er Lady Macbeth. 

Dette sier også noe om hva hennes dragning mot skuespillerrollen består i, og i tråd med det 

jeg tidligere har hevdet, kan det gi mening å se denne dragningen som eksistensiell: 

Skuespilleryrket er det eneste yrket der det er legitimt å stadig tre inn og ut av nye roller, 

roller som ikke bare representerer små nyanseforskjeller – som de rollene hun uvegerlig går 

inn og ut av i dagliglivet – men store forvandlinger, helt andre karakterer.  

Det er tydelig at rollespill, som Heble kaller det, er en kilde til inspirasjon for Rose, og 

hele samlingens vektlegging av denne problematikken signaliserer også at dette er et 

problemfelt som er svært relevant i forhold til Roses selvinnsikt eller mangel på sådan.  

 

 

5.9 Kjærlighetens roller – og rollenes risiko 
 

Skuespilleregenskapene som Rose er i besittelse av, er menneskelige. Hennes 

tilpasningsdyktighet er, i tillegg til mye annet, også et tegn på hennes sensitivitet. Hun er i 

stand til å lese omgivelsene på en adekvat måte, og slik skape et inntrykk av seg selv. En av 

innsiktene som presenteres i Erving Goffmans bok Vårt rollespill til daglig er at ”rollespill, 

selvpresentasjon, og inntrykksmanipulering ikke er overflatefenomener, men grunnleggende 

trekk ved samfunn” (Barth i Goffman 1992: 8). Dag Solstad går enda lenger i sin artikkel, 

”Nødvendigheten av å leve inautentisk”, hvor han argumenterer for at det er ”viktigere å være 

en god spiller enn et godt menneske” (Solstad 1968: 9) 25. Syklusens opptatthet av denne 

                                                 
25 Solstad begrunner denne påstanden bl.a. med innsikter som er å finne i Gombrowicz’ forfatterskap, hvor det 
ifølge ham postuleres at mennesket må ta konsekvensen av at formen det trer frem igjennom, er bestemt av noe 
annet eller noen andre. Derfor kan ikke – og bør ikke – mennesket være identisk med seg selv. Menneskets 
oppgave er derfor ikke å bli et ”åpent” og ”ekte” menneske igjen, men å bli en bedre spiller.  
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problematikken, og ikke minst den risikoen som er forbundet med skuespill og imitasjon i 

teksten, signaliserer imidlertid at undersøkelsen ligger på et annet plan enn de Goffman og 

Solstad opererer på. Problemstillingen er også en annen.  

 Fenomenet roller belyses fra ulike vinkler i teksten og det fremstilles både som 

potensielt frigjørende og begrensende. Roller inngår ofte i beskrivelsen av ulike maktkamper, 

og jeg har allerede vist hvordan det blir behandlet i ”Royal Beatings”. Uten å trekke noen 

enkle og ukompliserte linjer mellom de ulike konstellasjonene Rose inngår i, kan man hevde 

at maktkampen som foregår mellom Rose og faren på mange måter er analog med en 

maktkamp som beskrives senere, nemlig den mellom Rose og Patrick. Selv om de to 

relasjonene skiller seg fra hverandre på mange vesentlige punkter, finnes det mange 

bevegelser i disse beskrivelsene som er felles, og som det kan være fruktbart å se i 

sammenheng. I ”Royal Beatings” presiseres det at far og datter gikk inn i allerede definerte 

roller under den kongelige juling. Det samme kan sies å være tilfelle i kjærlighetshistorien 

mellom Rose og Patrick. Da Rose treffer Patrick første gang, redder han henne fra en ukjent 

mann som har grepet tak i benet hennes på lesesalen på universitetet:  

 

That was Patrick. If she had been trying to make him fall in love with her there was no 
better way she could have chosen. He had many chivalric notions, which he pretended 
to mock, by saying certain words and phrases as if in quotation marks. The fair sex, he 
would say, and damsel in distress. Coming to his carrel with that story, Rose had 
turned herself into a damsel in distress. The pretended irony would not fool anybody; 
it was clear that he did wish to operate in a world of knights and ladies; outrages; 
devotions. (77)  

 

Rose trer altså, uvitende, inn i en allerede ferdig utformet fantasi hos Patrick, i hvilken hennes 

rolle er temmelig fast definert. Han er hennes redningsmann; hun trenger redningen. Som om 

ikke dette er nok, forteller Patrick at Rose minner henne om en kvinne han har sett i et maleri 

av Edward Burne-Jones fra 1884, King Cophetua and The Beggar Maid26. Rose minner 

Patrick om en kvinne som er kunstnerisk fremstilt som underdanig og føyelig. Coral Ann 

Howells hevder at Patrick “chooses a male painter’s image of the ideal feminine as ‘meek and 

voluptuous’ and submissive to male power”. Hvis Rose er Tiggerpiken, gjør det Patrick til 

King Cophetua ”gazing in rapture at her”, og Howells er ingenlunde overrasket over at ”Rose 

is made uneasy by this painting when she looks it up in an art book in the library!” (Howells 

1998: 60).  
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 Videre hevder Howells at Rose ser rett igjennom det hun forstår som “Patrick’s power 

fantasy” (Howells 1998: 61): ”Was that how Patrick saw Rose? Was that how she could be? 

She would need that king, sharp and swarthy as he looked […] He could make a puddle of 

her, with his fierce desire. There would be no apologizing with him” (Munro i Howells 1998: 

61).  Ut fra hele dette tekstutdraget er det plausibelt å hevde at Rose gjennomskuer Patricks 

maskuline maktfantasi, men dersom Howells ikke hadde kuttet setningen hun siterer, får den 

en ganske annen betydning: ”There would be no apologizing with him, none of that flinching, 

that lack of faith, that seemed to be revealed in all transactions with Patrick” (80, min 

uthevelse). Slik jeg ser det, kaster denne avslutningen et helt nytt lys over den foregående 

informasjonen. Rose blir ikke urolig fordi hun innser at hun er den svake part i Patricks 

fantasi. Denne fantasien er i mye større grad Roses underkastelsesfantasi, og hvis hun blir 

urolig av å se dette bildet, er det fordi virkelighetens Patrick ikke er i besittelse av noen 

barbarisk styrke; han er heller klumsete og unnskyldende, og ute av stand til å ”make a puddle 

out of her” (80). Patrick kan godt ønske å være den maskuline, kontrollerende part i deres 

forhold, men i virkeligheten lever han på ingen måte opp til dette fantasiidealet, og Rose 

forakter Patricks svakhet: ”Then without warning she thought of him saying, ’I suppose I 

don’t seem very manly.’ She thought of him saying, ’Do you love me? Do you really love 

me?’ He would look at her in a scared and threatening way. […] Rose would shiver with 

irritation and misery” (81).  

 Selv om Rose kan ha et ønske om å bli dominert, og av den grunn avskyr Patricks 

svake og noe servile fremtreden, behøver ikke det å bety at det ikke kan eksistere flere 

bekymringer og behov i henne på samme tid. Roses mangel på en indre kjerne som kan 

utgjøre en motstand mot det presset omgivelsene nødvendigvis vil utgjøre, holdes stadig frem: 

”Until he had passed through the room she was holding herself still, she was looking at herself 

through his eyes. She too could hate the space she occupied” (48). Og: “When people said 

how happy she must be she did think herself happy. It was as simple as that” (92). Denne 

sensitiviteten, kombinert med Patricks allerede definerte rolle for Rose, gjør relasjonen dem 

imellom risikabel for henne. Som for å understreke denne risikoen, reflekterer fortelleren 

rundt spørsmålet om hva Patrick egentlig har falt for hos Rose:  

 

Patrick loved her. What did he love? Not her accent, which he was trying hard to alter, 
though she was often mutinous and unreasonable, declaring in the face of all evidence 

                                                                                                                                                         
26 Cophetua var en mytisk afrikansk konge, som til tross for sin rikdom og misogyni forelsker seg i en fattigpike. 
Alfred Tennysons dikt ”The Beggar Maid”, som hadde denne myten som sitt forelegg, skal ha inspirert Burne-
Jones til å male bildet.  

 82



that she did not have a country accent, everybody talked the way she did. […] All the 
time, moving and speaking, she was destroying herself for him, yet he looked right 
through her, through all the distractions she was creating, and loved some obedient 
image that she herself could not see. And his hopes were high. Her accent could be 
eliminated, her friends could be discredited and removed, her vulgarity could be 
discouraged. (85, min uthevelse)  

 

Patrick dyrker et bilde av Rose som hengiven, et bilde han selv har skapt. Uansett hva Rose 

måtte finne på å gjøre, vil hun ikke kunne rokke ved det bildet; det står fast. Og ettersom 

bildet ble skapt før hun hadde noen mulighet til å gi seg selv til kjenne, er det ikke basert på 

hennes egenskaper, og derfor kan heller ikke fremvisningen av disse endre det. Patrick dyrker 

et bilde av deres forhold som Rose finner ubehagelig: ”[…] she was sick of the picture they 

made at this moment, walking across a snowy downtown park, her bare hand snuggled in 

Patrick’s, in his pocket. Some outrageous and cruel things were being shouted, inside her” 

(81).  

 Rose forsøker imidlertid stadig å gjøre opprør mot den formen hun føler seg tvunget 

inn i. Hennes opplevelse av den relasjonen de står i, er i uoverensstemmelse med Patricks på 

så mange nivåer at det ikke er noen overraskelse, verken for leseren eller for Rose, at deres 

ekteskap ender i skilsmisse. Idet hun skal flytte ut, tenker hun: ”Even at her wedding day she 

had known this time would come, and that if it didn’t she might as well be dead” (138).  

 Både Rose og Patrick fanges av den andres blikk, og det kan tenkes at uroligheten, 

forakten og hatet, kommer som en konsekvens av den store diskrepansen mellom de 

egenskapene som måtte finnes hos den enkelte og den andres bilde av disse. Denne ufriheten 

understrekes av den friheten som oppstår når de agerer uavhengig av den andres blikk. Siden 

det fortrinnsvis er Roses perspektiv som dominerer teksten, er det hennes frihet vi får et 

innblikk i. Rose observerer Patrick sittende på lesesalsplassen sin, uten at han vet om det: 

”His long neck. His bony shoulders. She was no longer irritated by him, no longer frightened 

by him; she was free. She could look at him as she looked at anybody. She could appreciate 

him” (97). Og videre: “[…] it was that Patrick she saw when she was free of him, invisible to 

him, looking into his carrel” (99).  

Heble hevder at Rose innser, etter at hun har tatt Patrick med hjem til West Hanratty 

første gang, at de nye rollene hun har tredd inn i, er definerte av andre enn henne selv: 

”Seeing her family through Patrick’s eyes and hearing them through his ears, Rose reveals 

how much her sense of identity has been appropriated by a role that someone else has 

designed for her” (Heble 1994: 111). Han hevder videre at for eksempel Patrick og Dr. 

Henshawe, som begge har stor innflytelse på Rose i en viktig periode i hennes liv, inngår i en 
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undergravende virksomhet, noe han ser som typisk for hele Munros diskurs: ”[…] the voice of 

subversion, serves to undermine Rose’s notion of who she is, a notion that is linked with her 

sense of family and origin” (Heble 1991: 111).  

Rollene blir på denne måten et element som i tillegg til å være begrensende også bærer 

med seg en viss risiko. Rollespillets risiko blir også fremhevet andre steder i syklusen, og 

kanskje i størst grad i samlingens siste novelle – ”Who Do You Think You Are?”. Her er 

Rose tilbake til Hanratty – først i tanken, så fysisk. Hun og broren Brian sitter og mimrer om 

Milton Homer, en av West Hanrattys kjente originaler, en mann som var grenseløs, høylytt, 

og som ifølge Rose manglet noe som andre mennesker har: ”What was missing was a sense of 

precaution, Rose thought now. Social inhibition, though there was not such name for it at that 

time. Whatever it is that ordinary people lose when they are drunk, Milton Homer never had, 

or might have chosen not to have […]” (198). Milton Homer gjøgler og imiterer. En av hans 

synligste opptredener er West Hanrattys årlige parade, og han er en nødvendig deltaker, for 

ingen er i stand til å holde ham tilbake:  

 

The Orange Walk was his best opportunity, in parades, but he was conspicuous in all 
of them. Head in the air, arms whipping out, snootily in step, he marched behind the 
commanding officer of the Legion. […] In the Santa Claus parade he snatched candy 
meant for children; he did not do it for joke. (4)  

 

Milton Homer er en imitator, i likhet med Rose og Flo. Han er ”a figure who seems to be 

nothing other than what he imitates. He is, one might say, an example of the worst pitfall of 

the actor’s profession, and thus the focus upon him at the novel’s conclusion is designed to 

suggest the worst possibility of Rose’s life” (Blodgett 1988: 104-105). I tillegg til at han 

tjener som antydning om hvilken risiko som eksisterer for imitatorer, er Milton Homer også 

en karakter med klare karnevaleske kvaliteter, og det karnevaleske kommer kanskje klarest til 

syne gjennom hvordan han evner å latterliggjøre det offisielle Hanrattys pretensjoner, som 

uttrykkes helt eksplisitt i slike typer arrangementer. Slik forstått har han en klar 

undergravende funksjon, for hans bidrag til paradene er utelukkende av spottende karakter: 

”Milton Homer’s contribution to any parade was wholly negative, designed, if Milton Homer 

could have designed anything, just to make the parade look foolish” (196).  

 

Rose føler seg beslektet med én karakter i hele syklusen: Ralph Gillespie. Han er en tidligere 

skolekamerat av Rose, og han er viden kjent for sin glitrende imitasjon av Milton Homer. I 

skoledagene har han og Rose en ”family similarity, not in looks but in habits or tendencies” 
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(203). Første gang Rose kommer inn i klassen og finner Ralph midt i en ring med tilskuere, 

hvor han gjør en Milton Homer-imitasjon, blir hun overrasket og bekymret, for ”his shyness 

in class had always equalled hers” (204). Hennes bekymring blir imidlertid gjort til skamme:  

 

[…] he was very good; his large, pale, good-natured face took on the lumpy 
desperation of Milton’s; his eyes goggled and his jowls shook and his words came out 
in a hoarse hypnotized singsong. […] From that time on Ralph began to do imitations; 
he had several, but Milton Homer was his trademark. […] [Rose] wanted to do the 
same. Not Milton Homer; she did not want to do Milton Homer. She wanted to fill up 
in that magical, releasing way, transform herself; she wanted the courage and the 
power. (204)  

 

Milton Homer tjener dermed en tredje funksjon i tekstuniverset – som forelegg for en annen 

imitator, Ralph Gillespie. Slik Blodgett hevder at Milton Homer representerer skuespilleriets 

fallgruver, kan Ralph sies å gjøre det samme. Når Rose er voksen, forteller Flo henne at 

Ralph, etter en kort karriere i marinen, har returnert til hjembyen, hvor han er aktiv i miljøet 

rundt Legion Hall. Han har pådratt seg en skade i militæret, og lever nå på pensjon i West 

Hanratty. Ralph gjør fremdeles sin Milton Homer-imitasjon, og ifølge Flo opplever de nye 

folkene i Hanratty ham som skrullete. Rose lurer på hvorfor:  

 

“How? Does he get drunk?” 
“You couldn’t tell if he was, he carries on just the same, imitating, and half the 

time he’s imitating somebody that the newer people that’s come to town, they don’t 
know even who the person was, they just think it’s Ralph being idiotic.” 

“Like Milton Homer?” 
“That’s right. How do they know it’s supposed to be Milton Homer and what 

was Milton Homer like? They don’t know. Ralph don’t know when to stop. (206)  
 

Ralph personifiserer dermed også den risikoen som skuespilleriet bærer med seg, om enn en 

annen form for risiko enn Milton Homer. Dersom man trer inn i en annen persona, må man ha 

en bevissthet om hvilket publikum man har, ellers vil man kunne fremstå som forrykt, slik 

Ralph gjør for West Hanrattys nye innbyggere. Når han fremdeles insisterer på å imitere 

Milton Homer, til tross for at store deler av hans publikum er ukjente med forelegget, viskes 

skillene mellom den som etterligner, og den som blir etterlignet, ut.  
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5.10 Tilpasning  
 

Det finnes en betraktning i ”The Beggar Maid” som signaliserer at Rose, på grunn av sin 

fattige bakgrunn, er ubeskyttet, og derfor må slipe sine egne kanter. Denne betraktningen 

avslutter et resonnement hvor det blir hevdet at smakshierarkiet eksisterer i like stor grad i 

Roses familie som i Patricks familie, men at de to skiller seg fra hverandre hva beskyttelse 

angår:  

 

There was a difference though, and the difference was that Billy Pope and Flo were 
not protected. Things could get at them: D.P.’s; people speaking French on the radio; 
changes. Patrick and his sisters behaved as it things could never get at them. Their 
voices, when they quarreled at the table, were astonishingly childish; their demands 
for food they liked, their petulance at seeing anything on the table they didn’t like, 
were those of children. They had never had to defer and polish themselves and win 
favor in the world, they never would have to, and that was because they were rich. 
(79) 

 

Rose må tilpasse seg. Nå finnes det riktignok eksempler på at Rose er i besittelse av en ganske 

så betydelig stahet – hun er på ingen måte noen føyelig fattigjente som bøyer seg for sine nye 

og rikere (både på økonomisk og kulturell kapital) bekjentskaper. Det finnes en betydelig 

ambivalens i beskrivelsen av hennes sosiale klatring, både hva resultatene og hennes vilje 

angår: ”[Dr. Henshawe] said Rose […] must read this, she must read that. Rose became 

suddenly determined not to” (70).  

 Til tross for denne ambivalensen er det klart at det ligger et voldsomt sosialt press på 

Rose, og at hun tidvis også lider under dette. Det fremheves flere steder at hennes familie, på 

grunn av sin fattigdom, lider under en mangel på beskyttelse, selv om årsaken til sårbarheten 

kan variere:  

 

Sometime, Rose saw, her father’s underwear was stained. She would not want to look, 
but Flo held it up, waved it almost under Rose’s nose, cried out, ”Lookit that again!” 
and made clucking noises that were a burlesque of disapproval. Rose hated her at these 
times, hated her father as well; his sickness; the poverty or frugality that made it 
unthinkable for them to send things to the laundry; the way there was not a thing in 
their lives they were protected from. Flo was there to see to that. (49-50) 

  

Flo insisterer på den ydmykelsen som fattigdommen bringer med seg, den samme ydmykelsen 

som Rose iherdig forsøker å flykte fra. Det er som om Flo, ved nettopp å insistere på 
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fattigdommen, rent fysisk med farens skitne undertøy27, tenker at hun kan fri seg fra enhver 

mistanke om at hun skulle skamme seg over sin sosiale status28.  

 Rose kontrollerer tilsynelatende sin fattige bakgrunn, men den kontrollerer også 

henne. Som tidligere nevnt endres Roses blikk på sin egen fortid etter hvert som hun trer 

dypere inn i en ny verden rundt universitetet. Hun skammer seg over sine egne røtter og 

fortid. Hun tar Patrick med seg hjem til Flo, og skammen hun føler retter seg både mot 

hjemstedet, Patricks snobbethet og hennes egne manglende evner til å opptre naturlig:  
 

She felt ashamed on more levels than she could count. She was ashamed of the food 
and the swan and the plastic tablecloth; ashamed for Patrick, the gloomy snob, who 
made a startled grimace when Flo passed him the toothpick-holder; ashamed for Flo 
with her timidity and hypocrisy and pretensions; most of all ashamed of herself. She 
didn’t even have any way that she could talk, and sound natural. With Patrick there, 
she couldn’t slip back into an accent closer to Flo’s, Billy Pope’s and Hanratty’s. That 
accent jarred on her ears now, anyway. It seemed to involve not just a different 
pronunciation but a whole different approach to talking. […] Seeing them through 
Patrick’s eyes, hearing them through his ears, Rose too had to be amazed. (90) 

 

Hjemme i Hanratty sammen med Patrick finnes det ingen form Rose kan være komfortabel i, 

fordi de blikkene hun har på seg, er av så divergerende karakter. Og hun, som agererer i 

forhold til andres blikk, låses fast: ”What a coward he was, she thought angrily, but she knew 

that she herself was the coward, not knowing any way to be comfortable with her own people 

or the kitchen or any of it” (91).  
   
 

5.11 Ustabilt selv – modning 
 

The Beggar Maid følger Rose fra barndom til voksen alder, og derfor er det en selvfølge at 

hun gjennomgår en utvikling. I ”Royal Beatings” etableres Roses karakter, og det blir tydelig 

at det er noen ubesvarte spørsmål knyttet opp mot hennes identitet. Som jeg har vært inne på 

                                                 
27 At Flo ”gjør offentlig” det hun finner i skittentøyskurven, blir foregrepet i syklusens andre novelle, 
”Privilege”, hvor det står at ”[Flo] was the sort of woman who will make public what she finds in the laundry 
bag” (26). Dette er enda et eksempel på hvordan bokens sykliske struktur gir seg utslag blant annet som et stadig 
spill mellom antydninger og fullbyrdelse, frempek og tilbakevirkende elementer. 
28 Det antydes at Flo i hvert fall ikke har noe språklig bevisst forhold til den klasseproblematikken boken som 
helhet reiser. Rose lærer begrepet ”working class” av Dr. Henshawe, og muligens da også noe av den tenkningen 
et slikt begrep inngår i. På besøk hjemme i West Hanratty finner hun en anledning til å bruke ordet working 
class, men det vinner ikke noe gehør hos Flo, hun benytter bare sjansen til å rakke ned på sine bysbarn: ”’This 
would have to be the last part of town where they put the sewers,’ Flo said. ’Of course,’ Rose said coolly. ‘This 
is the working-class part of town.’ ‘Working class?’ said Flo. ‘Not if the ones around here can help it’” (70).  
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tidligere, er spørsmålet ”Who do you think you are?” presserende for Rose. Hun søker 

kunnskap om seg selv, og på mange måter handler syklusen som helhet om hennes modning, 

selv om boken ikke kan forstås som noen søken etter selvet. Til det preges den av for mange 

undergravende og paradoksale elementer, og Rose har store vanskeligheter med å definere seg 

selv som subjekt. 

 Novellesyklusen har den fordelen at den, i motsetning til enkeltnovellen, kan romme 

en slik langstrakt utvikling hos protagonisten. Beskrivelsene av Roses utvikling er imidlertid 

fragmenterte, hvilket kan hevdes å være en annen implikasjon av genren. Informasjon vil 

utelates, og når det gjelder utviklingene av karakterene, tvinger genren teksten inn i en 

særegen form for logikk. Karakterenes utvikling sannsynliggjøres ut fra en slags indre logikk, 

på en slik måte at selv store karakterendringer kan gjøres troverdige. Tidshoppene kan være 

på mange år, og karakterene må kunne gå gjennom relativt store forandringer og samtidig 

virke kjente for leseren hvis helheten i syklusen skal kunne holdes intakt. Derfor eksisterer 

disse forandringene i karakterene som en mulighet på et tidlig tidspunkt. Patricks utvikling – 

fra en mildt opprørsk akademiker til konservativ businessmann – tjener som eksempel på 

dette. For det første rommer beskrivelsene i ”The Beggar Maid” Patricks stahet og 

ærgjerrighet, som er mer dominerende trekk enn hans ideologiske overbevisning. I tillegg 

finnes det et frempek om at opprøret mot familien er av midlertidig karakter: ”But it turned 

out he was not leaving anything behind” (91). Da det blir klart at de skal gifte seg, erklærer 

Patrick at han vil oppgi planen om å bli historiker og i stedet gå inn i farens bedrift: ”He said 

that he could not afford to take such an attitude now that he would have a wife to support” 

(91). Dette frempeket sannsynliggjør Patricks forandring i ”Mischief”, hvor han morer seg 

med å sjokkere Rose venner fra kunst- og universitetsmiljøer med provoserende uttalelser, 

blant annet om indianere.  

De aller fleste lesninger av The Beggar Maid tar stilling til spørsmålet om hvorvidt 

Rose gjennomgår en modning med hensyn til hvem hun er og hvem hun tenker at hun er. ”Is 

Rose presented finally by Munro as having won through to a stable sense of self?”, spør 

Lynch (Lynch 2001: 159). Han ser denne problemstillingen som en helt sentral diskusjon i 

teksten som helhet, og hevder at alle henvisningene til imitasjon i syklusen også inngår i 

denne diskusjonen. Rose fremstilles som et spillende menneske, og roller og skuespilleri 

inngår i det menneskelige samværet. Boken presenterer videre karakterer som imiterer andre 

som imiterer: Når Rose imiterer Milton Homer i ”Who Do You Think You Are?”, imiterer 

hun egentlig Ralph Gillespie som imiterer Milton Homer. Det samme kan sies om Flos 

venninne, Mavis, som gir seg ut for å være skuespillerinnen Frances Farmer. Lynch hevder at 
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”[i]n the mirror in a mirror image, as in the regressus ad infinitum and the literary mise en 

abîme, Munro recognizes the difficulties of ultimately condensing, grounding, and centring an 

ideal of self” (Lynch 2001: 161). Nettopp denne innsikten synes å være svært viktig i Munros 

tekst, og hvis man anerkjenner det, vil det vanskeliggjøre en veldig entydig forståelse av 

Roses utvikling. I de ulike lesningene av The Beggar Maid besvares Lynchs spørsmål på 

forskjellig vis, men felles for mange av dem er at de tenderer mot en svært harmoniserende 

lesning, hvor Roses vekst fremstilles svært ukomplisert, noe jeg synes strider både mot 

syklusen som form og innholdets karakter for øvrig.  

Martin gjør en lesning av The Beggar Maid som kan hevdes å illustrere mitt 

ovenstående poeng. Hans hovedhypotese er at Rose modnes i løpet av syklusen, og at hun til 

slutt lærer ”the difference between life and theatre, and so performs better in both” (Martin 

1987: 107). Etter at hypotesten er fremsatt, gjør Martin alt for å presse The Beggar Maid inn i 

sitt allerede ferdige skjema. Selv anerkjenner jeg Roses modning, men jeg synes at syklusen 

inneholder så mange tvetydige bevegelser at det er umulig å snakke om en entydig reise fra 

usikkerhet til sikkerhet.  

Martin peker i sin lesning på det han forstår som tegn på en tiltagende modenhet hos 

Rose, og benytter ulike sitater som belegg for sine påstander:  

 

She is […] an integrated and mature person facing the real world. It is an important 
stage in her development, and she will now be able to fulfil herself. Soon, instead of 
being “thin-skinned”, as Simon said she was, or “fragile”, the word “everybody at the 
coast was using”, Rose is becoming more independent and “getting a distinct feeling 
of being made of old horseshide”. (Martin 1987: 118)  
 

Det siste sitatet Martin her bruker, har han imidlertid tatt ut av sin sammenheng. Ut fra 

Martins resonnement skulle man tro at Rose får en følelse av å være laget av ”old horseshide”, 

og at dette kan forstås som et tegn på en økt indre styrke. Det stemmer i og for seg at Rose 

sier det, men utsagnet følges av følgende betraktninger: ”She slapped her creased brown neck, 

to emphasize the word horseshide. She was already beginning to adopt some of the turns of 

phrase, the mannerisms, of the character she was to play” (176, mine uthevelser). I og med at 

Martin hevder at The Beggar Maid ender med at Rose “learns the difference between life and 

theatre, and so performs better in both” (Martin 1987: 107), er det paradoksalt at han benytter 

akkurat denne hendelsen som eksempel på modning, når den tvert imot ser ut til å signalisere 

at Rose ikke har lært forskjellen på liv og teater, men at de to størrelsene er vevd sammen i 

nøyaktig like stor grad som tidligere.  
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På bakgrunn av blant annet de nevnte eksemplene konkluderer Martin sin lesning med: 

”She is now clearly, from the tenor of the narrative as well as the meaning of the incidents, a 

whole and mature person […]” (Martin 1987: 119). En annen, og etter min mening mer 

redelig lesning, vil konkludere noe annerledes, både fordi mye forblir usagt, og fordi det 

faktisk forekommer motstridende bevegelser i teksten. Det er vanskelig å finne entydige bevis 

på Roses modning, men det blir klart at den søkes tydeliggjørt blant annet ved at hennes 

forhold til Hanratty får en mindre anstrengt form; hun anerkjenner stedets betydning for sin 

identitet. 

 

 

5.12 Fortellingen om Rose er fortellingen om et sted 
 

Karakteren Simon introduseres i ”Simon’s Luck” som en romantisk mulighet for Rose. I sin 

barndom måtte Simon flykte fra det okkuperte Frankrike sammen med en eldre søster og en 

venn. Han slipper, som den eneste, så vidt unna nazistene, og siden den gang har han ansett 

seg selv som spesielt heldig, til og med velsignet: ”He took what happened for a lucky sign” 

(164). Simon anser altså denne episoden som helt avgjørende i livet sitt, og Heble hevder at 

han i så måte skiller seg fra Rose på et vesentlig punkt: ”Unlike Rose, who repeatedly seeks to 

abandon, or at least repress, her origins, Simon articulates his experience of the past as 

determining factor in his life […]” (Heble 1994: 114-115). Dette er en diskutabel påstand, 

fordi Rose i likhet med Simon, bruker barndommen sin. I likhet med Simon, som utleder av 

sin barndom at han er en heldig mann, forsøker Rose å ta i bruk sin bakgrunn i sitt liv, 

gjennom å fortelle historier om den. Hennes strategier kan være løgnaktige og feilslåtte, men 

ikke nødvendigvis mer enn Simons. Tittelen på novellen, ”Simon’s Luck”, må kunne sies å 

være bærer av en klar ironi, i og med at novellen ender med at Rose får vite at Simon har 

dødd, som middelaldrende mann, av kreft i bukspyttkjertelen. Hans antakelse om at 

barndommens opplevelse var et bevis på hans gode hell, viser seg ikke å holde stikk. 

Heble reiser imidlertid en viktig og relevant problemstilling fordi Roses barndom, og 

hennes forhold til stedet Hanratty, er av avgjørende betydning for hennes selvforståelse. I 

samlingens avsluttende novelle vender Rose tilbake til Hanratty, syklusen returnerer til sin 

(opprinnelige) tittel: Hvem tror du at du er? Den nåtidige Roses opplevelser sidestilles her 

med barndomsopplevelser, og på mange måter er The Beggar Maid en såkalt ”return story”, 

som Lynch skriver (Lynch 2001: 177). Den tematiserer reisen bort og reisen hjem igjen, og tar 
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slik opp i seg sin egen forms sykliske struktur også på handlingsplanet. Lynch skriver: ”The 

true subject of a return story are the passage of time, the effects of […] ’the chance and 

change’, and identity, the identity of an individual in relation to a region, a community, and/or 

a country – always to home” (Lynch 2001: 177).  

Martin hevder at beskrivelsene av stedet og tiden er et av de mest karakteristiske 

trekkene ved teksten: ”[…] [The Beggar Maid] is in part a record of – though not exactly an 

elegy for – a lost world” (Martin 1987: 99). Martin har et godt poeng her, for teksten preges i 

stor grad av et tilbakeskuende perspektiv, og mange av syklusens enkeltnoveller slutter med et 

tidshopp frem i tid, som kaster et nesten elegisk skjær over den tiden som er tapt. Jeg leser 

imidlertid disse beskrivelsene som mer elegiske enn det Martin gjør. Det finnes nemlig, både i 

ordvalg og språktone, en hentydning til et nærmest nostalgisk blikk på det svunne, noe som 

illustreres i følgende tekstutdrag fra novellen ”Privilege”: 

 

The school changed with the war. It dwindled, lost all its evil energy, its anarchic 
spirit, its style. […] Respectability took hold, in all but the stubbornest cases. […] 
When Rose thought of West Hanratty during the war years, and during the years 
before, the two times were so separate it was if an entirely different lighting had been 
used, or as if it was all on film and the film had been printed in a different way, so that 
on the one hand things looked clean-edged and decent and limited and ordinary, and 
on the other, dark, grainy, jumbled, and disturbing. (39, mine uthevelser) 
  

Her fremstilles den nye tiden riktignok som ordentlig og ren, men samtidig er den begrenset, 

ordinær og pregløs. Livet i West Hanratty før krigen var preget av en enorm fattigdom; en 

primitiv og grotesk arena, hvor det utspilte seg grusomme scener. Lemlestningen av Becky 

Tyde og den påfølgende hevnaksjonen mot hennes far er bare ett eksempel. Uten at 

fattigdommen romantiseres, får teksten frem dette poenget ved å understreke at denne tiden, 

med sin brutalitet og sine utfordringer, var litterært interessant. For det er den onde energien 

og den anarkistiske strukturen som utgjør kjernen i beskrivelsene fra Roses barndom. 

Kanskje er denne noe nostalgiske beskrivelsen vel så mye et resultat av en erkjennelse 

av livets forgjengelighet; det tapte er borte for alltid, det eksisterer kun i Roses minne, 

formidlet gjennom fortellerens språk. Barndommens verden forsvinner også fysisk: Hus rives 

og bygges på nytt; West Hanrattys utseende forandrer seg fundamentalt.  

Som tidligere antydet går utviklingen i Hanratty, som mange andre steder, fra en 

kollektivistisk orientert tid til en mer individualistisk orientert tid. En voksen Rose spør Flo ut 

om Hanratty: 
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”Is Milton Homer still alive? Is he still marching in parades?” 
 “Sure he’s still alive. He’s quietened down a lot, though. He’s out there at the 
County Home and you can see him on a sunny day down by the highway keeping an 
eye on the traffic and licking up an ice cream cone. Both the old ladies is dead.” 
 “So he isn’t in the parades anymore?” 
 “There isn’t the parades to be in. Parades have fallen off a lot. All the 
Orangemen are dying out and you wouldn’t get the turnout, anyway, people’s rather 
stay home and watch TV.” (205-206) 
 

Milton Homer har også roet seg ned, og blir i så måte personifikasjonen av utviklingen fra det 

kaotiske til det ryddige. Milton Homer har blitt ”decent” og ”ordinary”, og ryddigheten har 

dermed nådd inn i alle kroker. Selv om Flo neppe kan sies å ha noe sentimentalt forhold til 

den kollektivistisk orienterte tiden som var, vil jeg fremdeles hevde at teksten har et 

ambivalent forhold til denne utviklingen. Hvis den ikke kan spores i ordvalg, som vist i 

eksemplet fra ”Privilege”, trer i hvert fall ambivalensen frem på bakgrunn av den holdningen 

teksten som helhet representerer, idet den synes å understreke at stedet (og med det, det 

kollektive samfunnet), er av stor betydning.  

Allerede tidlig i syklusen er det tydelig at Rose og Flo transformerer Hanrattys 

hendelser til fortellinger. Også i voksen alder er Rose en forteller. Hun kombinerer sine evner 

som historieforteller og skuespiller, og pynter seg med sin fattige oppvekst: ”Rose knew a lot 

of people who wished they had been born poor, and hadn’t been. So she would queen it over 

them, offering various scandals and bits of squalor from her childhood” (25). Og hun ser 

verden litterært, som potensielle historier, ladede åsteder: ”She knew that those little dark or 

painted shacks were supposed to be comical – always were, in country humor – but she saw 

them instead as scenes of marvelous shame and outrage” (25).  

Alle hendelser i livet til Rose tjener som forelegg for gode historier, ingenting er 

tilsynelatende for privat eller intimt. Fortellingene hennes er av ulik karakter, men det som er 

felles for dem, er at Rose besitter kontrollen. Enten besitter hun kontrollen i den historien som 

blir fortalt, eller så ligger kontrollen i fremstillingen av den. Rose forteller ofte historier hvor 

hun selv tilsynelatende ikke kommer så heldig ut, men svakheten hennes tjener alltid en 

hensikt. Den bygger oppunder en dramatisk myte om livet hennes, eller gjør henne interessant 

på annen måte. Følgende kan illustrere dette poenget: Kort tid etter at Rose møter Patrick, sier 

hun: ”’We come from two different worlds,’ she said to him, on another occasion. She felt 

like a character in a play, saying that. ‘My people are poor people. You would think the place 

I lived in was a dump’” (78). Denne fremstillingen er riktignok ikke feil, Patrick og Rose 

kommer fra to forskjellige verdener. Men en slik dramatisk fremstilling av de sosiale 
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forskjellene rommer ikke det som er Roses mest dominerende følelse forbundet med denne 

forskjellen – nemlig skam og forvirring:  

 

What a coward he was, she thought angrily, but she knew that she herself was the 
coward, not knowing any way to be comfortable with her own people or the kitchen or 
any of it. Years later she would learn how to use it, she would be able to amuse or 
intimidate right-thinking people at dinner parties with glimpses of her early home. At 
the moment she felt confusion, misery. (91) 
 
  

Som det står å lese her, er det først i voksen alder at Rose blir i stand til å bruke sin barndom 

til å more og sjokkere rettenkende mennesker. Denne mestringen befinner seg imidlertid i et 

noe betent forhold mellom ønsket om å underholde og behovet for å ivareta det stedet hun har 

latt tilbake. I ”The Beggar Maid” står det at Roses lojalitet til West Hanratty var begynt å 

gjøre seg gjeldende idet hun var sikker på at hun kunne komme seg unna: ”Nevertheless her 

loyalty was starting. Now that she was sure of getting away, a layer of loyalty and 

protectiveness was hardening around every memory she had, around the store and the town” 

(91).  

Historiefortellingen er alltid et spørsmål om seleksjon for Rose. Senere, når hun 

mestrer historiefortellingens kunst i større grad, er det også noen helt sentrale elementer som 

utelukkes fra historien: Beretningen om bruddet mellom Patrick og Rose veksler mellom å 

fokusere på økonomiske årsaker, emosjonell grådighet og medlidenhet som årsaker til 

forholdet og det påfølgende bruddet. Hva som trekkes frem, avhenger av hvilke personer Rose 

omgir seg med, og hva disse personene måtte verdsette av informasjon. Roses iscenesettelse 

av seg selv avhenger av hvilke omgivelser hun opererer innenfor, og dermed endres 

forklaringsmodeller, beskrivelsesmåter, utvalg av episoder. Det finnes imidlertid også en 

annen forklaring, som Rose aldri nevner i sine fortellinger, mest sannsynlig fordi den rører 

ved noe sårt som hun ikke kontrollerer, og fordi den, i hennes daværende miljø, vil kunne 

avfeies som patetisk, romantisk, tåpelig: ”What she never said to anybody, never confided, 

was that she sometimes thought it had not been pity or greed or cowardice or vanity but 

something quite different, like a vision of happiness” (99). Det er som om denne versjonen, 

kanskje fordi den aldri brukes i Roses fortellinger om, og iscenesettelser av, seg selv, bærer i 

seg muligheten for en kjerne av sannhet. Den forties, fordi den gjør henne sårbar på en måte 

hun ikke kan akseptere.  
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I tillegg til at sentrale elementer utelukkes fra historien, plages Rose av skammen. I 

voksen alder skammer hun seg ofte over historiene hun forteller. Dette kan også forstås i lys 

av en klasseproblematikk. Rose skammer seg fordi hun gjør om sin arbeiderklassebakgrunn til 

snedige poenger, skreddersydd for den kulturelle middelklassens humor og smak. Selv om 

Rose tilsynelatende har etablert et distansert og nesten kynisk forhold til sin bakgrunn, er det 

flere tegn som peker i retning av at den er viktigere for henne enn hun ønsker å innrømme.  

Lynch hevder at Rose forsøker å ”finne seg selv” både ved hjelp av kjærlighet og 

skuespilleri, men at hun mislykkes. Han argumenterer videre for at Rose først får noen 

avgjørende svar angående hvem hun er når hun anerkjenner Hanrattys betydning (Lynch 

2001: 176), og Howells er enig i denne tolkningen:  

 

Curiously, as it develops, [“Who Do You Think You Are?”] becomes precisely a 
statement of Rose’s position in relation to her past just as it provides the nearest thing 
she gets (or we get) to an answer to the question posed by its title. Focused on issues 
of identity, this story constructs a concept of the self which, though it evades 
definition, may be located in relationship to community. (Howells 1998: 64) 
 

Selv om Rose aldri når noe endelig svar, antydes det at spørsmålet ikke kan besvares uten at 

hennes forhold til Hanratty tas med i betraktning. Spørsmålet ”Who Do You Think You Are?” 

stilles i samlingens siste novelle av Roses gamle lærer, Miss Hattie Milton. På mange måter 

representerer hun det som gjorde West Hanratty til det det var og ikke lenger er: ”Miss Hattie 

Milton taught at the high school. She had been teaching there longer than all the other 

teachers combined and was more important than the Principal” (199). Hun kan forstås som 

personifikasjonen av det gamle West Hanratty, og derfor kan man hevde at spørsmålet om 

Roses identitet – hvem tror du at du er? – blir stilt av en representant for et samfunn, og derfor 

av et samfunn. Svaret på spørsmålet kan ikke Rose finne uten å inkludere dette samfunnet, og 

West Hanratty blir dermed delvis både spørsmålsstiller og svar på samme tid.  

Til tross for Roses nomadiske tendenser eksisterer hennes fortid alltid i henne. Hun 

bryter opp og reiser videre, men hun ankommer de nye stedene med erfaringer og minner, og 

er tungt forankret i West Hanratty. Livet hennes preges i stor grad av uro og bekymring 

knyttet til fortiden, og hun vender stadig tilbake i tankene. Dette forholdet gjenspeiles også i 

novellene som sådan, som er et stadig spill mellom fortid, nåtid og fremtid.  

 

 

 94



5.13 Manglende kontinuitet – skam 
 

 

Masker er uttrykk som holdes fast, imponerende 
gjenspeilinger av følelser, på én og samme tid 
virkelighetstro, diskrete og uforlignelige. Alt levende 
som kommer i kontakt med luften, må erverve seg en 
hud, og man kan ikke bebreide huden at den ikke er 
hjerte. (Santayana i Goffman 1992: 6) 

 

Rose bebreider ikke huden for at den ikke er hjerte, slik Santayana hevder at man ikke kan 

gjøre, men hennes problemer oppstår fordi avstanden mellom huden og hjertet er så påtagelig. 

Blodgett skriver: ”Rose’s acting is her story, narrative discourse, her stage” (Blodgett 1988: 

87). Roses ekstreme tilpasningsdyktighet, hennes kameleonaktige karakter, fører til en 

manglende kontinuitet i livet hennes, som i tillegg til flere av elementene nevnt ovenfor, gjør 

henne fremmed for seg selv, fremmed i sitt eget liv. På besøk hjemme hos Flo i voksen alder 

kommer hun over noen brev hun har skrevet tidligere: ”Rose had come across som letters 

written by herself, in a forced and spiritely style. False messenger; false connections, with a 

lost period of her life” (179). Uttrykkene for Roses personlighet er forstilte, tilgjorte, manierte, 

avhengige av tidens luner, og for Rose er de ikke uttrykk for noe genuint i henne, og derfor 

blir hun også skamfull når hun betrakter sitt gamle selv med nye øyne. Hun ser tvers igjennom 

sine egne foreldede uttrykk, pretensjonene og løgnen skjærer i øynene. Det er et stadig 

tilbakevendende problem for Rose at hun opplever at det eksisterer en stor avstand mellom 

hva hun er og hva hun uttrykker, og skammen oppstår kanskje idet hun erkjenner at hun har 

identifisert seg med sin egen form, og at denne formen er falsk. Roses forstillelse, at hun gjør 

seg til for å skape en gitt reaksjon hos sitt publikum, gjennomsyrer hele boken. 

 De andre er ufrihet for Rose, og siden hun er ute av stand til å være alene over lengre 

tid, fanges hun i misnøyen. Hun er fanget mellom ensomheten og et forstilt sosialt samvær, 

sin egen skam og sitt eget spill: 

 

Rose gets lonely in new places; she wishes she had invitations. She goes out and walks 
the streets and looks in the lighted windows at all the Saturday-night parties, the 
Sunday-night familiy suppers. It’s no good telling herself she wouldn’t be long inside 
there, chattering and getting drunk, or spooning up the gravy, before she’d wish she 
was walking the streets. (156) 

 

Rose skammer seg over en hel rekke ting, og man kan si at hun skammer seg over seg selv 

fordi hun skammer seg over sitt forstilte uttrykk. Hun ønsker seg en mer autentisk væremåte, 

 95



et ønske som blir tydelig da hun, etter å ha født Anna, ligger på sykehuset sammen med 

mange andre kvinner, deriblant Jocelyn. Jocelyn leser André Gides dagbøker, og Rose 

observerer:  

 

Jocelyn had […] an air of comfortable concentration. […] Jocelyn sat reading, and 
twiddling the end of a braid between her fingers, as if she was in a library, at college, 
as if she was researching for a paper, and this world of other women had never closed 
down on her at all. Rose wished she could manage as well. (102-103) 

 

For Rose er omgivelsene dikterende, og hun misunner Jocelyn, som klarer å stenge 

omgivelsene ute. Da Rose dagen etter har sin egen bok å lese – George Santayanas The Last 

Puritan – fortviler hun fordi det er et slitt bibliotekeksemplar, og derfor umulig for andre å se 

hvilken bok det er: ”[…] so it was impossible that Jocelyn should admire Rose’s reading 

material as Rose had admired hers” (104). Roses selvrefleksjon gjør at hun alltid tvinges til å 

betrakte seg selv utenfra, men hun ønsker, slik Jocelyn kan, å sitte totalt fordypet i en bok og 

bli betraktet av andre i sin fordypelse.  

 Finn Skårderud skriver i artikkelen ”Tapte ansikter” at selvfølelsen er knyttet til 

opplevelsen av å leve opp til idealer (Skårderud 2001). Han fremhever videre at skammen er:  

 
bevisst eller ubevisst, en affekt som næres av en diskrepans mellom selvideal og 
realisering. Skammen trer frem av denne spenningen mellom hvordan jeg vil bli sett, 
og hvordan jeg føler at jeg blir sett. Hvilke idealer er mest aktuelle for det moderne 
mennesket? Det er idealene om selvrealisering og om å være et autentisk menneske. 
(Skårderud 2001: 49) 

 
I tråd med Skårderud kan man hevde at Roses ideal er knyttet opp mot graden av autensitet i 

hennes eget liv, og i forsøket på å nå dette målet, mislykkes hun. Hennes nærmest 

tvangsmessige selvrefleksjon fjerner henne ytterligere fra dette idealet, og resultatet er at 

hennes fremtoning kjennes falsk og forstilt for henne selv. Skårderud hevder videre at 

moderniteten gjør mennesket mer sårbart for en slik type skam fordi moderne vestlig kultur i 

seg selv er en blottstillende kultur, og skam handler til syvende og sist om blottstillelse; om 

frykten for å bli avslørt som en annen enn den man ønsker å være (Skårderud 2001). Det 

tradisjonelle vernet om individet er bygget ned, og man sitter selv med ansvaret for å skape 

seg selv. Idealet om å skape seg selv, at man er fri til å skape fortellingen om seg selv, står i 

konflikt med de forholdene som blir gjort tydelige i The Beggar Maid: Roses klassetilhørighet 

og hennes geografiske tilhørighet kan ikke fornektes, og ideen om det moderne, frie 

mennesket legger dermed ny vekt til Roses allerede tunge skam.  
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 Roses skam står i en motsetning til den skammen Flo gjør seg til talskvinne for, da hun 

skriver at Rose bør skamme seg fordi hun viser sitt nakne bryst på TV. Flos skam er knyttet 

opp til kollektive normer og verdier, og hun mener at Rose har brutt disse normene. Rose 

skammer seg imidlertid av andre årsaker, og dette kan man, fremdeles i tråd med Skårderud, 

hevde at har en sammenheng med et samfunn i endring. Skårderud innrømmer at 

”[p]inligheten er trappet ned” i vår moderne kultur (Skårderud 2001: 49), men han poengterer 

at det ikke er tale om en tapt skam, men snarere om en transportert skam: ”Den største 

transporten er den fra kollektiv norm til individuell norm. En slik transport av skammen mot 

den individuelle psykologien betyr ikke at den forsvinner, men at vi mister språket om den. 

Skammen blir tausere og mer ensom” (Skårderud 2001: 49). En kultur som dyrker en 

bråmoden selvstendighet, til tross for at mennesket i mange henseender viser seg å være et 

flokkdyr, avføder mennesker hvis skam er både farlig og risikabel; Rose står alene med sin 

skam, og hun er selv skyld i den. Slik får skammen en dobbelt karakter, og hun blir stående 

alene – i en eksistensiell forlatthet.  

 Roses faste våpen – å fortelle historier – viser seg maktesløst i møte med hennes 

ensomme skam. Dette kan også ha en sammenheng med kulturelle forhold, all den tid Roses 

samtidige befester seg selv i opposisjon til den kollektive skammen. Og så ligger det, ifølge 

Skårderud, i den moderne skammens natur at den er språkløs. I tillegg til dette har også Rose 

vanskeligheter med å bli seg bevisst sin egen skam, til tross for dens lammende karakter: 

 

There was nothing shameful about any of this, but sometimes Rose was deeply, 
unaccountably, ashamed. She did not let her confusion show. When she talked in 
public she was frank and charming; she had a puzzled, diffident way of leading into 
her anecdotes, as if she were just not remembering, had not told them a hundred times 
already. Back in her hotel room, she often shivered and moaned, as if she were having 
an attack of fever. She blamed it on exhaustion, or her approaching menopause. (181) 

 

Rose vedkjenner seg ikke sin egen skam, hun legger skylden på utbrenthet og forestående 

overgangsalder. I og med at hun synes å mangle innsikt i denne emosjonen, utgjør den 

nødvendigvis en risiko for henne. Den inngår ikke i det registeret av følelser og hendelser hun 

kan kontrollere og derfor transformere til underholdende og tilsynelatende intime historier.  

 Det kan synes paradoksalt å forstå Rose på bakgrunn av Skårderuds påstand om at 

”[s]kammen er tilbaketrekning” (Skårderud 2001: 38). Han understreker videre at 

skamreaksjonens tilbaketrekning kan forstås som en beskyttelse mot å bli mer ødelagt; 

tilbaketrekningen kan ”beskytte mot mer invasjon av selvet, og slik hjelper den med å bevare 

relasjoner og en opplevelse av identitet” (Skårderud 2001: 38). Rose er ikke, som for 
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eksempel Solstads T. Singer, et tilbaketrukket, skamfullt menneske. Hun er både freidig og 

pågående, men dette trenger ikke nødvendigvis stå i en motsetning til tilbaketrekningen. En av 

Roses mest påfallende strategier, maskeringen, kan også forstås som en form for 

tilbaketrekning. Den skamfulle ”snakker helst om noe annet. Noen snakker overstadig mye og 

kan lykkes med å skjule skamfølelsen. Skam er følelsen av egen uverdighet” (Skårderud 

2001: 28). Gjennom å snakke mye og underholdene om noe annet, forsøker Rose å holde 

skammen fra livet. Og slik gjør hun det umulig for seg selv å tre inn i relasjoner hvor hun 

blottstiller seg. Den risikoen som er forbundet med en slik blottstillelse, er hun ute av stand til 

å ta. Skårderud skriver at ”[d]en dype skammen er smerten ved å se seg selv som en som ikke 

fortjener å bli elsket. Den dypeste form for skamopplevelse er å vise seg frem med sin 

kjærlighet for så å bli avvist. Jeg er ikke elskverdig” (Skårderud 2001: 37). Denne frykten er 

også eksplisitt reflektert inn i novellen ”The Beggar Maid”, hvor man kan lese: “She had 

always thought this would happen, that somebody would look at her and love her totally and 

helplessly. At the same time she had thought that nobody would, nobody would want her at 

all […]” (81).  

 På nytt tydeliggjøres det hvordan endelige karakteristikker synes ubrukelige i møte 

med Rose: På den ene siden har hun alltid trodd at hun ville bli elsket, på den andre siden har 

hun fryktet at det aldri ville komme til å skje. To motstridende muligheter eksisterer i henne, 

side om side, og hun unndrar seg teoriens definisjonsbegjær.  

 

 

5.14 Tale og taushet 
 

 

That which we can find words for is something already 
dead in our hearts; there is always a kind of contempt in 
the act of speaking. (Nietzsche i Bloom 1994: 137) 

 

 

Rose lider også av en skam som er forbundet med hennes virke som skuespiller. Hun 

bekymrer seg over at hun ikke er i stand til å fange essensen i det hun skal fremstille: ”The 

thing she was ashamed of, in acting, was that she might have been paying attention to the 

wrong things, reporting antics, when there was always something further, a tone, a depth, a 

light, that she couldn’t get and wouldn’t get” (209). Den skammen som her utlegges, er på 
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mange måter analog med den skammen som preger teksten som sådan. Det finnes en stadig 

nærværende frykt for å øve vold mot det som skal beskrives.  

Deler av årsaken til denne frykten er eksplisitt reflektert inn i novellene, hvor det 

finnes en stor avstand mellom det kunstnerisk beskrevne liv og livet slik det oppleves av 

Rose. Uoverensstemmelsen, som jeg behandlet i nærlesningen av ”Royal Beatings”, eksisterer 

også i resten av The Beggar Maid, og kan blant annet sees i forbindelse med nettopp denne 

diskrepansen mellom livet og kunsten. Det finnes mange referanser til kunstverk i boken, og 

felles for de fleste av dem er at det eksisterer en uoverensstemmelse mellom kunstverkene og 

Roses liv. Allerede i samlingens andre novelle, ”Privilege”, refereres Roses utbrudd mot det 

hun opplever som mannlige kunstneres juks:  

 

Later on Rose would think of Franny when she came across the figure of an idiotic, 
saintly whore, in a book or a movie. Men who made books and movies seemed to have 
a fondness for this figure, though Rose noted they would clean her up. They cheated, 
she thought, when they left out the breathing and the spit and the teeth; they were 
refusing to take into account the aphrodisiac prickles of disgust, in their hurry to 
reward themselves with the notion of a soothing blankness, undifferentiating welcome. 
(28-29)  
 

Denne refleksjonen er ikke bare av deskriptiv art, den kan også forstås som et verdiutsagn. 

Disse ”mannlige forfatterne” øver vold mot den virkeligheten de har satt seg som mål å 

beskrive, de utelater essensielle elementer i sine beskrivelser fordi de setter andre hensyn 

høyere.  

Rose reagerer stadig på kunstens fremstilling av livet. I ”Half a Grapefruit” leser hun 

”The Garden Party” av Katherine Mansfield, og føler et ubehag ved å lese om de fattige 

menneskene i historien:  

 

But Rose was angry in a way that the story did not mean her to be. She could not 
really understand what she was angry about, but it had something to do with the fact 
that she was sure Katherine Mansfield was never obliged to look at stained underwear; 
her relatives might be cruel and frivolous but their accents would be agreeable; her 
compassion was floating on clouds of good fortune, deplored by herself, no doubt, but 
despised by Rose. (50) 
 

Her tydeliggjøres den diskrepansen som eksisterer mellom Roses opplevelse av livet (i dette 

tilfellet fattigdommen), og de beskrivelsene hun finner i kunsten. Dette er ikke det eneste 

eksemplet på en slik uoverensstemmelse. De romantiske komponistene som Clifford arbeider 

med på turen til Powell River i ”Mischief”, er nesten som et hån å regne, tatt i betraktning 

 99



hvor mislykket turen, vurdert som kjærlighetsreise, er for Roses vedkommende. I ”Spelling” 

spiller Rose i The Trojan Woman, et stykke som behandler kvinnelig lidelse med en høystemt, 

tragisk verdighet. Samtidig glir Flo inn i seniliteten og må bringes til et pleiehjem.  

Det kanskje mest eksplisitte utfallet mot dramatisert liv er å finne i slutten av ”Simon’s 

Luck”. Rose spiller i en TV-serie, og hun deltar i en scene hvor en av de andre skuespillerne 

blir skutt, så å si i det samme øyeblikket som denne skulle til å ta sitt eget liv:  

 

The girl didn’t throw herself into the sea. They didn’t have things like that happening 
in the series. Such things always threatened to happen but they didn’t happen, except 
now and then to peripheral and unappealing characters. People watching trusted that 
they would be protected from predictable disasters, also from those shifts of emphasis 
that throw the story line open to question, the disarrangements which demand new 
judgements and solutions, and throw the windows open to inappropriate unforgettable 
scenery. (177) 

 

Her vil man kanskje kunne innvende at kritikken ikke kan forstås i sammenheng med den 

øvrige kritikken, siden dette eksemplet dreier seg om en formelaktig TV-serie. Ikke desto 

mindre blir det klart at Rose har forstått sitt eget liv i tråd med nettopp slike fastlagte 

konvensjoner: ”Simon’s dying struck Rose as that kind of disarrangement. It was 

preposterous, it was unfair, that such a chunk of information should have been left out […]” 

(177). Her tydeliggjøres en avstand mellom Roses behov for å gi sitt liv en slags dramaturgi 

som ivaretar et behov for trygghet og forutsigbarhet, og den brutale vilkårligheten som livet til 

syvende og sist karakteriseres av.  

 

The Beggar Maid er full av historier hvis sannhetsgehalt blir trukket i tvil. Fortelleren 

kommer stadig med undergravende kommentarer, som for eksempel når Franny, en 

skolevenninne av Rose, ”had been smashed against the wall, by her father, drunk, when she 

was a baby. So Flo said” (28, min uthevelse). Denne samme undermineringen av troverdighet 

finner man i den følgende setningen: ”Another story had Franny falling out of a cutter, drunk, 

kicked by a horse” (28). Fortelleren graderer ikke historiene etter sannsynlighet, de eksisterer 

side om side, potensielt like reelle eller usanne. De potensielle mulighetene, og følgelig 

usikkerheten som preger samlingen som helhet, kommer kanskje klarest til uttrykk i novellen 

”Wild Swans”. Før Rose skal reise på sin første tur alene til Toronto, blir hun bombardert med 

advarsler fra Flo. ”Flo said to watch for White Slavers […] Watch out, Flo said as well, for 

people dressed up as ministers. They were the worst. That disguise was commonly adopted by 

White Slavers, as well as those after your money” (57). Rose møter en mann på toget. Han er 
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ikke kledd ut som prest, han er derimot kledd i vanlige klær, men hevder at han er prest. Etter 

en liten stund begynner han, under dekke av en avis, å beføle Rose. Hvorvidt dette faktisk 

skjer eller ikke, er så å si umulig å bestemme endelig29. Novellen er grunnleggende tvetydig, 

og det finnes en dobbelhet i beskrivelsene fra toget, som kan eksemplifiseres av følgende 

setning: ”Her imagination seemed to have created this reality, a reality she was not prepared 

for at all” (63).  

 Den mistilliten The Beggar Maid  har til seg selv som formidlende tekst, uttrykkes 

delvis gjennom den usikkerheten som eksisterer innenfor fiksjonsuniverset, og er en del av det 

jeg innledningsvis kalte tekstens subversive stemme. Fortelleren er usikker, og hendelser 

presenteres med en grunnleggende tvetydighet. Dette står også i relasjon til 

uoverensstemmelsen som motiv. Begge forholdene signaliserer en skepsis mot en kunstnerisk 

fremstilling av livet, en skepsis mot den fastholdelsen en slik fremstilling alltid vil utgjøre. 

The Beggar Maid karakteriseres i stor grad av flytende bevegelser – Roses selvbilde er 

ustabilt, hennes relasjoner er midlertidige, det samme er hennes geografiske opphold. Denne 

flytende bevegelsen kan forstås som en motstand mot fastholdelsen; teksten insisterer på å 

bevare erfaringen og sannheten som flyktig, på bevegelsen i den menneskelige erfaringen.  

 Bakt inn i denne skepsisen finnes det en idé om sannhet, og et ønske om å fange 

denne. Det finnes en sannhet man som kunstner har et ansvar for å strekke seg mot. Hallvard 

Dahlie hevder at Munros fiksjon er ”tangibly rooted in the social realism of the rural and 

small-town world of her own experience, but … insistently explores what lies beyond the 

bounds of empirical reality” (Dahlie i Heble 1994: 4). Man kan tenke seg at Munros forsøk på 

å skrive seg forbi realismens grenser springer ut fra en erfaring av virkelighetens doble natur. 

Livet er prosaisk og magisk, og en representasjon som tar som mål av seg til å gi en 

noenlunde adekvat fremstilling av en erfart virkelighet, må ha reflektert inn denne 

dobbeltheten.  

 Denne dobbeltheten søkes inkludert i teksten, men allikevel vil den kunstneriske 

fremstillingen være ordnet etter visse dramaturgiske prinsipper eller narratologiske lover som 

ikke kan sies å ordne livet i samme grad. Derfor vil alltid litteraturen – all den tid litteraturen 

fremstiller deler av livet i destillert form – øve vold mot deler av den menneskelige erfaring. 

Selv om man har å gjøre med en tekst som er lite ”tekstlig”, vil den alltid være formidlet, og 

                                                 
29 Det er interessant i denne sammenheng at ”Wild Swans” først ble publisert i Toronto Life, og at den da hadde 
undertittelen ”Touched on the Way to Toronto by the Dirty Old Man of the Imagination”. Denne undertittelen er 
fjernet i The Beggar Maid, og dermed også de føringer den la på tolkningen av novellen.  
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derfor manipulert. Munro har uttalt seg om dette gjentatte ganger, og på et spørsmål om hun 

noen ganger ”distrusted fictionalizing”, svarer hun som følger:  

 

Yes. […] Well, what I most admire is where fictionalizing is as unobtrusive as 
possible, where there had been as strong an attempt, as honest an attempt, as one can 
make to get at what is really there. But I’m not so naïve as to suppose that even this, of 
course, is not trickery. One is always doing it. (Munro i Struthers 1983: 6)  

 

Munro deler altså Roses frykt for at fremstillingen er et forræderi. I en annen sammenheng 

uttaler hun frykten mer eksplisitt: ”Even as I most feverishly practice it, I am a little afraid 

that the work with words may turn out to be a questionable trick, an evasion … an 

unavoidable lie” (Munro i Howells 1998: 66). 

 Denne opptattheten av språkets utilstrekkelighet er svært karakteristisk for store deler 

av det 20. århundrets litteratur, men min påstand er at den opptattheten som kommer til 

uttrykk i The Beggar Maid, er påfallende, kanskje først og fremst fordi den kommer til uttrykk 

gjennom den kraftige skammen. Opptattheten kan sies å være et resultat av to ulike (men 

samtidig forbundne) forhold: For det første er den et resultat av erkjennelsen av virkelighetens 

doble natur – ”Treachery is the other side of dailiness” (18) – og også Roses grunnleggende 

erfaring av uoverensstemmelsen i denne virkeligheten. Disse forholdene avføder en utfordring 

for en språklig fremstilling fordi fremstillingen alltid må romme den usikkerheten som 

kommer som et resultat av dobbelheten.  

For det andre kan den forstås som en konsekvens av erkjennelsen av livets 

bevegelighet. Erfaringens flyktige natur vil automatisk stå i en motsetning til språkets, som 

fanger virkeligeten på boksiden og dermed holder noe bevegelig fast.   

 

I ”Spelling”, samlingens nest siste novelle, problematiseres forholdet mellom tale og taushet. 

Rose blir tvunget til å legge Flo inn på pleiehjem, da hun har ”got past where she can look 

after herself” (182). Der bor det en gammel dame som deltar i ”the life of the world” (187) 

utelukkende gjennom å stave ord som pleierne sier til henne. Det er vanskelig for Rose å 

forstå hva den gamle damen sier, ”because she had lost much of the power to shape sounds. 

What she said seemed not to come from her mouth or her throat, but from deep in her lungs 

and belly” (187). Denne mumlingen kan sees i sammenheng med Roses fars mumling i skuret 

i ”Royal Beatings”, og nettopp mumlingen kan hevdes å befinne seg i grenselandet mellom 

tale og det som ikke er tale. Slik går dette uttrykket inn i det jeg opplever som en helt sentral 
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implikasjon av samlingens diskusjon om representasjon og formidling: forholdet mellom tale 

og taushet; å fortelle og ikke å fortelle.  

Roses personlige skam peker mot skammen som finnes på tekstens metanivå. Jeg har 

tidligere satt Roses skam forbundet med egne fortellinger og eget skuespill i sammenheng 

med tekstens mistillit til seg selv, og paradoksalt er det derfor at det endelige uttrykket for 

Roses modning, er at hun velger stillheten. ”Who Do You Think You Are?” avsluttes med at 

Rose velger å holde historien om Ralph Gillespie for seg selv: ”Rose didn’t tell this to 

anybody, glad that there was one thing at least she wouldn’t spoil by telling […]” (210, min 

uthevelse).  

The Beggar Maid balanserer mellom en fortellerglede og en skam over det samme 

formidlingsønsket. Og boken avslutter med et paradoks: Teksten, og dermed alle 

fortellingene, foreligger, samtidig som at Rose, bokens protagonist, velger tausheten.  
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KONKLUSJON 
 

 

People die; they suffer, they die … Illness and accidents. 
They ought be respected, not explained. Words are all 
shameful. They ought to crumble in shame. (Munro 
1975: 221) 

 

I denne oppgaven har jeg gjennomført en analyse av The Beggar Maid. Jeg har diskutert både 

novelle- og novellesyklusgenren, og gjennom en analyse både av en enkeltnovelle og 

syklusen som helhet har jeg forsøkt å synliggjøre det doble potensialet som ligger i 

syklusgenren: enkeltnovellenes autonomi samt syklusens dynamiske helhet. I analysens første 

del ga jeg en lesning av ”Royal Beatings”, mens jeg i analysens andre del abstraherte de 

tematiske funnene fra den første analysen, for slik å vise hvordan syklusgenren tillater en 

videre ekspansjon av de tematiske elementene. De to analysene fokuserer hovedsakelig på 

identitet, skam og representasjonsproblematikk, og jeg har forsøkt å vise hvordan disse 

temaene blir belyst i teksten fra en rekke ulike perspektiver.  

 Min analyse av The Beggar Maid avviker fra deler av den øvrige resepsjonen på flere 

punkter, både hva fokus og forståelse angår. Underveis i oppgaven har jeg flere ganger brukt 

lesninger som skiller seg fra min egen som utgangspunkt for diskusjon. Det har vært av 

avgjørende betydning for meg å ivareta det usikre og fragmenterte i The Beggar Maid, og min 

kritikk av de tidligere lesningene som har blitt gjort, har i stor grad handlet om at jeg har 

reagert på en tanke om endelighet og enhet der jeg selv ikke tror at den finnes. Syklusens 

fragmenterte form åpner for flertydighet og tidvis også paradokser, og mitt anliggende har 

vært å holde frem disse urolige elementene og diskutere dem.  

 Når det gjelder vekten i analysen, ligger den på protagonisten, Rose. Jeg har forsøkt å 

tydeliggjøre hvilke egenskaper teksten holder frem som sentrale hos denne karakteren, og jeg 

har fortolket karakteren i relasjon til blant annet begreper som skuespill, skam, sted og klasse. 

Jeg har også forsøkt å innreflektere det fraværet av forklaring som finnes i beskrivelsen av 

Rose. Mye blir stående uforklart, og jeg forstår dette fraværet av forklaring i sammenheng 

med novellenes skam: Forklaringene har noe skamfullt over seg, fordi en forklaring vil holde 

det forklarte fast. Blodgett skriver om The Beggar Maids fravær: ”To close the gaps then, in 

Who Do You Think You Are? [The Beggar Maid] especially between chapters, would be 

tantamount to violating a certain mystery […]” (Blodgett 1988: 89).  
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Min analyse ender i et paradoks: Rose velger tausheten i samlingens siste novelle, 

samtidig som tekstene i samlingen foreligger for leseren. Bokens avsluttende posisjon kan 

dermed sies å befinne seg midt mellom forklaringen og fraværet av forklaring, mellom 

beskrivelsen og fraværet av beskrivelse, mellom talen og tausheten. 

 

Emily Dickinson uttrykte en gang sin begeistring for ord: ”I don’t know of anything so 

mighty as words. There are those to which I lift my hat when I see them sitting prince-like on 

the page” (Dickinson i Taylor 1983: 127). Denne begeistringen er også å finne i Munros tekst, 

og årsaken til at jeg har valgt å fokusere på tekstens skam, er et resultat av den paradoksale 

følelsen som vokste frem i meg under første gangs lesning av The Beggar Maid: Teksten 

formidlet en overveldende fascinasjon for ord, samtidig som jeg opplevde det slik at det heftet 

en skam ved den samme fascinasjonen. Dette eksisterte bare i meg som en vag fornemmelse, 

og jeg klarte først å etablere et språk rundt denne problematikken da jeg leste Munro uttale 

seg om denne bekymringen i et intervju med J. R. (Tim) Struthers (Struthers 1983: 28). Jeg 

har gjentatte ganger hørt eller lest forfattere uttale seg om denne type problematikk, men jeg 

må innrømme at jeg ofte har opplevd denne opptattheten som teoretisk fundert og kanskje 

også lite smertefull. I The Beggar Maid derimot, etablerte Munros genuine bekymring seg 

som en nagende følelse i meg, formidlet gjennom en tekst som stadig tar forbehold, stadig 

fremholder sin usikkerhet. Munro sier i intevjuet med Struthers: ”I sometimes feel just 

tormented by the inadequacy and impossibility […] I’m looking at real lives, and then I not 

only have to look at the inadequacy of the way I represent them but my right to represent 

them at all” (Munro i Struthers 1983: 28).  

Munro har gjentatte ganger blitt kritisert for å bruke sin bakgrunn som litterært 

forelegg, og lokalavisen i Wingham, den lille byen hvor hun er født, har gått så langt som å 

anklage henne for å bruke sin barndoms by til ”a soured and cruel introspection” (Munro 

1982: 223). I artikkelen ”What is Real?”, som nesten er å betrakte som et forsvarsskrift, 

reflekterer Munro rundt sin egen skrivegjerning. Hun kommer med få konkrete utlegninger, 

men mot slutten er det som om hun stålsetter seg og gir anklagerne et lenge etterlengtet svar:  

 

The answer seems to be as confusing as ever. Lots of true answers are. Yes and no. 
Yes, I use bits of what is real, in the sense of being really there and really happening, 
in the world, as most people see it, and I transform it into something that is really there 
and really happening, in my story. No, I am not concerned with using what is real to 
make any sort of record or prove any sort of point, and I am not concerned with any 
methods of selection but my own, which I can’t fully explain. This is quite 
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presumptuous, and if writers are not allowed to be so – and quite often, in many 
places, they are not – I see no point in the writing of fiction. (Munro 1982: 226) 

 

The Beggar Maid er født ut av denne ambivalensen. Mitt håp er at jeg har evnet å ivareta 

Roses paradoksale karakter, Munros fortellerglede og tekstens skam. 
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